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نقد مقاله 
دکتر سید وحید شریعت1 

 
  

ــوم شـناختی (پـاییز 1382)  1در شمارۀ اخیر فصلنامه تازههای عل

مقاله ارزشمند سرکار خانم دکتر رحیمی موقر و همکاران را مطالعه 
ــیار آموزنـده و جـالبی بـود. بـا اینکـه در  نمودم که حاوی نکات بس
کشوری بسیار حادثهخیز زندگی میکنیم، متأسفانه مطالعاتی از ایـن 
ــت آسـیب دیـده از سـوانح و صدمـات کمـتر  دست، بر روی جمعی
ــان انـدازه کـه در سـایر  صورت میگرفته است، ولی زلزله بم به هم
کشورهای جهان نمود پیدا کرد، توجه پژوهشگران را نــیز بـه خـود 
ــوط بـه افزایـش  جلب نمود. البته این مسئله میتواند تا حدی نیز مرب
توجه عمومی به پژوهــش و افزایـش قـابل مالحظـه تعـداد مقـاالت 
ــههای علمـی و از جملـه بهداشـت روان در  منتشر شده در کلیه زمین

سالهای اخیر (شریفی و همکاران، 1382) بوده باشد. 
در این مقاله به خوبــی وضعیـت اعتیـاد قبـل و بعـد از زلزلـه در 
ساکنین و حادثه دیدگان زلزله مورد بررسی قرار گرفته اســت. البتـه 
با مشاهدۀ عنوان و چکیدۀ مقاله انتظار میرفت که در متن مقاله و به 
خصوص در قسمت مربوط به نگرش وابستگان بــه مـواد افیونـی در 
مورد تأثیر اعتیاد بر تحمل خسارات ناشی از زلزله و در بحث مقالــه 
به بررسی اثرات روانشناختی (اعــم از محـافظتی یـا تشـدید کننـده) 
مصرف مواد افیونی بر نحوۀ تحمل مصرفکنندگان و نــوع و نحـوۀ 
کنـارآیی ایـن افـراد پرداختـه شـود، ولـی مالحظـــه میشــود کــه 
نویسندگان بیشتر به طرح اثرات فیزیکی مصــرف مـواد بـر افـراد، از 
قبیل اثر بر روی بیدار نگهداشتن یا بر عکس کاهش انــرژی و غـیره 
پرداختهاند. لذا به نظر میرسد اثر مصرف مواد بر تحمــل خسـارات 
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ــر آن بـر مـیزان خسـارات (خسـارات مـالی و  (اثر روانشناختی) از اث
جانی وارد بر سایر افراد) تفکیک نشده است، اگرچــه پرداختـن بـه 
هر دو مطلب شایسته و در خور توجه میباشد. به نظر حقــیر در نظـر 
ــد کمـک کننـده  قرار دادن این مسأله در پژوهشهای بعدی میتوان

باشد. 
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در پاسـخ بـه نامـه جنـاب آقـای دکـتر سـید وحیـد شــریعت در 
خصوص مقاله «نگرش وابستگان به مواد افیونی و خانوادههای آنــان 
در مورد تأثیر اعتیاد بر صدمات ناشی از زلزلــه بـم» کـه در فصلنامـه 
ــاپ رسـیده اسـت،  تازههای علوم شناختی (شماره پاییز 1382) به چ
ــن موضـوع و راهنمـایی  ضمن سپاس از ابراز عالقهمندی ایشان به ای
ــه  ارزشمندشان، به استحضار ایشان و خوانندگان محترم میرساند ک
این مطالعه در روز پنجم تا دهم پس از زلزله بم طراحی و در فاصله 
15 تا 30 روز پس از زلزله به انجام رسید. هنگامــی کـه ایـن مطالعـه 
طراحی میشــد بررسـی نـگرش وابسـتگان بـه مـواد افیونـی در ایـن 
ــود. هـدف مطالعـه بررسـی شـرایط  خصوص جزو اهداف مطالعه نب
وابستگان به مــواد افیونـی (معتـادان) در طـول دو هفتـه اول پـس از 
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ــن شـرایط شـامل مـیزان و نحـوه دسترسـی بـه مـواد  زلزله بود که ای
مصرفی، میزان بــروز عالئـم محرومیـت، وضعیـت مصـرف و نحـوه 
برخورد معتادان و سیستم بهداشتی– درمانی با نیازهای آنها بوده کـه 
نتایج آن در سه مقاله دیگر منتشر شده اســت. لیکـن در بـدو شـروع 
ــایی در خصـوص تـأثیرات مثبـت مصـرف مـواد در  مطالعه به باوره
پیشگیری از صدمات فیزیکی زلزله برخوردیم. چون این موضوع به 
نظرمان بسیار جالب آمد، سریعاً سؤاالتی در این خصوص به تمــامی 
پرسشنامهها اضافه کردیم و نتایج آن را در فصلنامــه تازههـای علـوم 
شناختی (پاییز 1382) به چاپ رساندیم. این مطالعــه از نـوع بررسـی 
سریع وضعیت1 است که معموالً به صورت کیفــی، بـه سـرعت و بـا 
حداقل سؤاالت الزم صورت میگیــرد و هـدف آن طراحـی سـریع 
مداخله میباشد. تأثیر مصــرف مـواد بـر آثـار روانشـناختی ناشـی از 
زلزله موضوع بسیار مهمی است که جناب آقــای دکـتر شـریعت بـا 
ــن  تیزبینی به آن پرداختهاند. به استحضار میرسانم که خوشبختانه ای
موضـوع در مطالعـه دیـگری تحـت عنـوان «بررسـی شـیوع اختـالل 
ــس از ترومـا (PTSD) و تغیـیرات شـیوع مصـرف مـواد و  استرس پ
عوامل مؤثر بر آن بر بازمــاندگان از زلزلـه 9 مـاه پـس از زلزلـه بـم» 
مورد پژوهش قرار گرفته و ارتباط متقابل PTSD و مصرف مواد در 

آن بررسی شده است که به زودی نتایج آن منتشر خواهد شد. 
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