Abstract
In the rational choice model, the individual decides to use drugs after
calculating their cost-benefit. However, since using drugs involves economic
and health costs, public policies are being implemented by adolescents to
prevent the experience and consumption of these drugs. As at present, these
policies are primarily based on tax increases, consumption restrictions or
warning advertisements about the dangers associated by using these
substances. In other words, the purpose of these policies is to increase the
costs imposed on the consumer, and the pleasure of consumption. However,
today these policies are trying to reverse the rising trend in using drugs
among adolescents. In this article, we emphasize the importance of pleasure
from using drugs, and in particular the expected pleasure and real pleasure at
first use. To this end, we use a theoretical framework for adolescent drug
experience to define new ways to adopt public policies related to the primary
prevention of using drugs. In particular, we identify, evaluate, and promote
alternative activities for drug use: sports and creative activities,
entertainment, and more.
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ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

 --ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ---------

اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي اوﻟﯿﻪ در ﺑﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﺰاﯾﺎ و
ﻟﺬت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺷﻬﺰاد ﺑﺮوﻣﻨﺪ ﺟﺰي



اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدﮐﺎرﺑﺮدي ،ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﻗﺘﺼﺎد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺗﻬﺮان،
اﯾﺮان

در اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻓﺮد ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ -ﻓﺎﯾﺪه ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي و درﻣـﺎﻧﯽ درﺑـﺮ دارد ،ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮاي

اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﺪف اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮفﮐﻨﻨـﺪه و
ﻟﺬت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف اﺳﺖ .اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر

در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﻣﻌﮑﻮس ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ روش ﻣﺮوري -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺟـﻮد ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾـﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑـﺎر ﻋﻠﻤـﯽ

ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﺬت واﻗﻌﯽ و ﻟﺬت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﯿـﻞ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي -ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ،ﻧﻮآوراﻧﻪ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺢ و ( . . .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 .1مقدمه
مواد مخدر مورد استفاده را ميتوان به دو دسته  :مواد مخدر قانوني و مواد مخدر غيرقانوني
تقسيم کرد (کوپ )2014 ،1در ايران ،دخانيات (سيگار و تنباکو) مواد مخدر قانوني و انواع
فرآوردههاى گياهي خشخاش ،شاهدانه ،کوکا و ترکيبات شيميايى و همچنين مشروبات
الكلي مواد مخدر غير قانوني محسوب ميشوند (برومند .)1399 ،مصرف الكل در ايران به
داليل شرعي ماده مخدر غيرقانوني محسوب ميشود و در ساير کشورها ماده مخدر قانوني
بهشمار ميرود (کوپ.)2011 ،
در ايران 3 ،هزار و  600دانشآموز پرخطر و در معرض خطر شناسايي شدند (ستاد مبارزه
با مواد مخدر .)1396 ،همچنين ميانگين سن شروع مصرف مواد مخدر در کشور  24/3است و
ميانگين سن شروع مصرف مواد در مردان در گروه سني  15تا  29سال  19/1سال و در زنان 20/3

سال است (روشنپژوه .)1394 ،در ايران حدود  55ميليارد نخ سيگار مصرف ميشود که
عالوه بر هزينههای مستقيم موجب صرف هزينه حدود  30ميليارد تومان برای درمان بيمارهای
ناشي از سيگار ميشود (ابريشمي .)1397 ،براساس برآوردهای بانک جهاني و سازمان
بهداشت جهاني ،دولت و مردم ايران دو برابر هزينه مصرف سيگار را صرف هزينه
بيماریهای ناشي از دخانيات ميکنندکه حداقل رقمي برابر  30ميليارد تومان است
(ابريشمي.)1397 ،
ميزان شيوع مصرف سيگار  19/8درصد در کشور است ( 35/1درصد در بين مردان و
 4/7درصد در بين زنان)؛ در گروه سني  29-15سال  27/7درصد از مردان و  3/2درصد از
زنان در طول عمر خود سيگار مصرف کردهاند .در گروه سني  45-30سال 39/3 ،درصد از
مردان و  3/6درصد از زنان مصرف سيگار داشتند .همچنين ميانگين سن شروع مصرف سيگار
در ايران  19/9سال و ميانگين تعداد نخهای مصرف روزانه سيگار در کشور  13/0نخ است
(روشنپژوه.)1394 ،
ميزان شيوع مصرف قليان در طول عمر در کشور  22/81درصد و ميانگين تعداد دفعات
مصرف قليان در هفته در کشور  3/22مرتبه است(روشنپژوه.)1394 ،
ميزان شيوع مصرف مشروبات الكلي  11/7درصد است که  6/7درصداز افراد در گروه
سني  29-15سال از مشروبات الكلي مصرف ميکنند .ميانگين سن شروع مصرف مشروبات
1- Kopp, P.
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الكلي در کشور  20/3سال است .ميانگين سن شروع مصرف مشروبات الكلي در مردان در
گروه سني  15تا  29سال  17/7و در زنان  20/8سال است (روشنپژوه.)1394 ،
افزايش در روی آوری به مصرف مواد مخدر که باعث مرگومير افراد ميشود ،ما را
به پرسش از علت انگيزه افراد و به خصوص نوجوانان به مصرف مواد مخدر واميدارد .برای
پاسخ به اين سوال از ادبيات اقتصادی سنتي براساس نظريه گری بكر ،1استفاده ميکنيم که
معتقد بر منطقي و عقاليي افراد است وآنها با مقايسه هزينهها و منافع ناشي از مصرف مواد
مخدر مبادرت به انتخاب مصرف ميکنند .در اين تجزيه و تحليل فرد قيمت کامل مواد
مخدر را در نظر ميگيرد ،اين قيمت شامل مجموع قيمت پرداخت شده برای تهيه محصول،
هزينه احتمالي مجازاتهای کيفری در صورت دستگيری ،هزينههای مربوط به بهداشت و
سالمت و مدت زماني که صرف خريد مواد مخدر ميشود ،است .منافع حاصل از مصرف
نيز شامل مطلوبيت و رضايتمندی است که فرد از مصرف مواد به دست ميآورد .اگر در
سطح انفرادی مصرف مواد مخدر نتيجه يک انتخاب فردی است در سطح جامعه ،هزينه
تحميل شده به جامعه بيشتر از رضايت مصرفکنندگان از مصرف مواد مخدر است (برومند،
 .)1394بنابراين ،کاهش مصرف مواد مخدر يک چالش عمده اجتماعي ،پزشكي و اقتصادی
است .براساس چارچوب نظری بكر ،مصرف مواد مخدر يک تابع نزولي از قيمت کامل مواد
مخدر است و بر اين مبنا سياستهای عمومي پيشگيری متعددی برای جلوگيری از افزايش
مصرف اتخاذ ميشوند.
هدف اين مقاله لحاظ لذت و به طور گستردهتر منافع ناشي از مصرف مواد مخدر است
که ميتواند به عنوان بخشي جدايي ناپذير از سياستهای عمومي ،ابزارهای جديدی برای
پيشگيری از مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان و همچنين پيشنهادهايي برای کاهش
محدوديتهای موجود در سياستهای در حال اجرا ،ارائه دهد.
اين مطالعه در ابتدا ،محدوديتهای فعلي در سياستهای عمومي را برجسته ميکند؛
سپس در مرحله دوم ،هدف ما پيشنهاد سياستي جديد برای افرادی است که لذت ناشي از
مصرف مواد مخدر را به پيامدهای منفي آن ترجيح ميدهند .البته انگيزه اکثر افراد از مصرف

1- Becker, G. S.
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مواد مخدر لذت ناشي از آن است .اين موضوع بايد در اتخاذ سياستهای عمومي پيشگيری

مورد توجه قرار گيرد (مورل.)2005 ،1
در اين مقاله از بين روشهای مختلف روششناسي تحقيق درپژوهشهای علمي امروزه در دنيا
از روش مروری -تحليلي استفاده ميشود .در اين روش محقق با مروری بر مباني نظری موجود و
تحليل آمار مرتبط علمي که توسط صاحب نظران ارائه شده است ،بهره مند شده و به دنبال يافتن
يک راهكار علمي و بهينه برای موضوع مورد تحقيق خود است.

ساختار مقاله پيش رو به اين شرح است :در بخش دوم ،ادبيات موضوع و چارچوب نظری
و تجربي مصرف مواد مخدر بررسي ميشود وآنگاه با استفاده از يک مدل نظری ،اهرمهای
عملياتي مختلف که سياستهای عمومي ميتوانند اعمال کنند مورد تحليل قرار ميگيرد .در
بخش سوم در نظر است خالصهای از سياستهای پيشگيری جاری در امر مبارزه با مواد
مخدر در ايران ارائه شود و محدوديتهای آنها مورد بازنگری قرار گيرد .در بخش چهارم
با توجه به محدوديتهای موجود در اجرای سياستهای عمومي ،پيشنهاداتي در مورد
سياستهای عمومي در امر مبارزه با مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان ارائه خواهد شد.
بخش پنجم نيز به جمعبندی و نتيجه گيری اختصاص دارد.

 .2ادبیات و چارچوب نظري و تجربي مصرف مواد مخدر
آگاهي افراد از عوارض جسمي ،رواني ،اجتماعي مواد مخدر و يا درمان بيماریهای جسمي
يا رواني که ميتوانند عاملي برای گرايش به مصرف مواد مخدر باشند (ستاد مبارزه با مواد
مخدر.)1389 ،
اتيل 2دو ابزار سياست عمومي پيشگيرانه برای کاهش مصرف مواد مخدر پيشنهاد مي
کند :3ابزار اقتصاد کالن و ابزار اقتصاد خرد .ابزار اقتصاد کالن افزايش هزينه مواد مخدر
برای نوجوانان از طريق اقدامات قانوني در قالب اعمال ماليات بر مصرف و محدوديتها يا
ممنوعيت مصرف را پيشنهاد ميکند .ابزار اقتصاد خرد براساس اين واقعيت است که
نوجوانان اطالعات الزم در مورد ريسک و خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر را ندارند.

1- Morel, A.
2- Etile, F.
 - 3در طول اين مقاله تحليل ما فقط روی مواد مخدر غيرقانوني است.
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بنابراين ،اجرای برنامههايي برای بهبود کيفيت اطالعات جهت جلوگيری از مصرف مواد
مخدر توسط نوجوانان توصيه ميشود.
در حال حاضر سياستهای عمومي با هدف افزايش هزينه مصرف مواد مخدر و قيمت
کامل ،اتخاذ ميشوند (برومند .)1399 ،يک سياست کار آمد بايد اهداف مناسبي (مصرف
در حد صفر يا کاهش هزينههای اجتماعي) را دربر داشته باشد ،بهترين ابزار را انتخاب کند
و بتواند با استفاده آگاهانه ،آنها را به نحو مطلوبي با يكديگر ترکيب کند (برومند.)1399 ،
هزينههای اجتماعي عبارتند از پيامدهای جانبي منفي ناشي از مصرف مواد مخدر و شامل
تمامي نتايج زيانبار و منفي مصرف و خريد و فروش مواد مخدر؛ مانند :بيماری ،مرگومير،
خشونت ،هزينههای زندان ،هزينههای مراقبت و سرکوبي و . . .ميشود (برومند.)1399 ،
شايد بيان اين مطلب که مواد مخدر دارای اثرات مفيد نيز هستند ،مخالف عقيده عموم
باشد .تحليلهای اقتصادی مانع از آن است که بتوان ديدگاهي اخالقي نسبت به مزايای
مصرف مواد مخدر داشت .خودروها باعث آلودگي هوا ميشوند ،اما حمل ونقل را نيز انجام
ميدهند .ميزان سودمندی آنها به وسيله افكار عمومي سنجيده نميشود ،بلكه به وسيله
ارزشي که افراد برای استفاده از آن حاضر به پرداخت هستند ،مالک قرار ميگيرد .اين
مطلب درباره مواد مخدر نيز صاد است؛ بنابراين ،ممنوعيت يک ماده مخدر دليل قانع
کنندهای نيست که نتوان سودمندی آن را اندازه گرفت.
از آنجايي که مصرف کانابيس 1در ايران و فرانسه ممنوع ،اما در اسپانيا و هلند مجاز
است؛ يا مصرف الكل در اکثر کشورهای جهان آزاد است ،اما در برخي از کشورهای
مسلمان ممنوع است .بنابراين ،قوانين تايير پذيرند.
برای شناخت تراز هزينه -فايده يک ماده مخدر کافي است که پيامدهای جانبي منفي
منتج از آن را که به وسيله هزينههای اجتماعي اندازه گيری ميشود را با فوايد آن که به
وسيله مازاد مصرفکننده اندازه گيری ميشود ،مقايسه کرد .تفاوت بين اين دو خالص،
هزينههای اجتماعي ناشي از مواد مخدر است (برومند.)1399 ،
1- Cannabis
کانابيس همان گياه شاهدانه است .ماری جوانا و حشيش از مشتقات آن هستند .نامهای عاميانه مشتقات کانابيس ،ماری
جوانا (گراس ،علف ،بنگ ،دوا و ،) ...حشيش ،روغن حشيش (روغن علف ،روغن عسل) و چرس است .کانابيس گياه
بومي خاص استوايي و آب و هوای معتدل است که با استفاده از جهش ژنتيكي آن را به صورت قدرتمندتر کشت
ميکنند.
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تمرکز بر هزينهها ،دو مشكل عمده ايجاد ميکند؛ نخست ،به بخشي ديگر از انتخاب
نوجوانان؛ يعني منافع ناشي از مصرف توجه بسيار کمي ميشود .در نتيجه ،سياستها ،خود
را از بخشي از ابزارهای موثر محروم ميکنند .دوم ،به نظر ميرسد که سياستهای عمومي
با هدف افزايش هزينههای مصرف مواد مخدر به دليل استفادههای مكرر از آنها اثربخشي
خود را از دست داده و ناکارآمد شدهاند .در نظر گرفتن منافع ناشي از مصرف مواد مخدر،
همانند هزينهها ،باعث اتخاذ سياستهای عمومي مناسبتر برای کاهش مصرف در بين
نوجوانان ميشود.
با توجه به محدوديتهای موجود در سياستهای عمومي پيشگيری اوليه ،در ادامه به
ارائه يک چارچوب نظری از اولين مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان ميپردازيم .اين
چارچوب نظری به ما اجازه ميدهد تا اهرمهای اقدامات در دسترس در مورد سياستهای
عمومي شناسايي شوند تا به وسيله آنها نوجوانان را تشويق به عدم تجربه مصرف مواد مخدر
کنيم.
1

مصرف مواد مخدر ،مانند يک کاالی «عادی»  ،دارای مطلوبيت است؛ يعني رضايت و
لذت ناشي از مصرف آن منكيو )2012 ،2و بر اين اساس ،لذت دارای دو مفهوم مكمل است:
لذت ذاتي و لذت بيروني .لذت ذاتي به عنوان يک احساس يا تجربه نا هوشياری حاصل شده
از مصرف ماده تعريف ميشود .اين موضوع نشاندهنده شيوه رفتار افراد با مواد مخدر است:
احساسات دلپذيری که بر فيزيولوژی و يا وضعيت ذهني تاثير ميگذارد .اين احساسات
مستقل از درک ،آمادهسازی ،پيشبيني و مصرف مواد هستند( ،هولت و تروالر .)2008 ،3با
در نظر گرفتن سيستم پاداش ،اقتصاد عصبي مصرف مواد مخدر را مشابه با لذت ذاتي مي
کند .به ويژه ،لذت ناشي از ترشح دوپامين 4بعد از مصرف مواد( ،رابينسون و بريدگه،5
 .)1993لذت بيروني به عنوان يک لذت مشتق شده از مصرف مواد تعريف ميشود که مربوط
به شيوه مصرف ،فعاليتهای وابسته به مصرف و شرايطي که مصرف در آن صورت گرفته
است .اين رويكرد که لذت را به عنوان يک لذت بيروني مشتق شده از مصرف مواد تعريف
1- classic
2- Mankiw, N. G.
3- Holt, M. & Treloar, C.
 -4ترشح دوپامين ناشي از يک سيستم پاداش توسط ماز است .بعد از يک تجربه مثبت مانند مصرف مواد غذايي،
فعاليت بدني ،مصرف مواد مخدر ......،دوپامين ترشح مي شود.
5- Robinson, T. E. & Berridge, K. C.
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ميکند به ويژه در جامعهشناسي کالسيک مواد مخدر ،برای شاهدانه توسط هوارد بكر

1

( )1953توسعه يافته است.
قبل از اعمال سياستهای عمومي ،الزم است مواردی مانند :انتظارات ،انگيزهها و
انتخابهايي که افراد را در معرض خطر مصرف مواد مخدر ميدهد ،مدنظرقرار گيرند
(پارکت .)1998 ،2با اين حال ،لذت حاصل از مواد مخدر به نظر ميرسد يكي از انگيزههای
اصلي برای مصرف مواد است (بنت 1986 ،3و چابرول و همكاران .)2002 ،4در واقع،
مصرفکنندگان مواد مخدر جوان معموال لذت را به عنوان عامل تعيين کننده انگيزه برای
مصرف خود اعالم ميکنند (برومند.)1385 ،
در يک پژوهش نيوبری -بريش ،وايت و کمالي )2000( 5سبک زندگي يک گروه 194
نفره از دانشجويان پزشكي سال اول پس از ورود به دانشگاه نيوکاسل مورد مطالعه قرار
گرفت .نتايج مطالعه نشان ميدهد که  92درصد از دانشجويان (دختر و پسر) لذت را به عنوان
دليل اصلي مصرف الكل ذکر کردهاند .همچنين برای مصرف دخانيات (سيگار)  83درصد
دانشجويان پسر و  62درصد دانشجويان دختر و برای مواد مخدر غيرقانوني  63درصد از
دانشجويان پسر و  50درصد از دانشجويان دختر آن را مصرف کردهاند.
چابرول و همكاران )2002( 6از طريق نظرسنجي از  285دانشآموز دبيرستاني ،مصرف
کانابيس و عالئم اعتياد ناشي از آن را بررسي کردند .نتايج اين مطالعه نشان ميدهد که
7
مصرف کانابيس در ميان نوجوانان به علت لذت آن است .عالوه بر اين ،نتيجه مطالعه ميچود
و همكاران ( )2003نشان ميدهد  61درصد از دانش آموزان به دست آوردن احساسات
مثبت (لذت ،کاهش استرس ،آرامش و ) . . .ناشي از مصرف مخدر را انگيزه مصرف خود
اعالم کرده اند .در نهايت ،عواملي مانند تجربه لذت حاصل از مصرف ساير مواد مخدر مشابه
مانند مصرف الكل و دخانيات در نگرش جوانان نسبت به مصرف مواد مخدر موثر است
(پرتي و لسلبام.)19968 ،
1- Becker, H. S.
2- Parquet, P. J.
3- Bennett, T.
4- Chabrol, H., et. al
5- Newbury-Birch, D., et. al
6- Chabrol, H., et al
7- Mihchaud, C., et. al
8- De Peretti, C. & et Leselbaum, N.
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مطالعه لذت ناشي از مصرف مواد مخدر ،موضوعي است که کمتر در تجزيه و تحليلهای
اقتصادی مصرف مواد مورد بحث قرار ميگيرد در حالي که لحاظ آن ضروری به نظر مي
رسد .به طور حتم ،درک بهتر انتظارات ،انگيزهها و داليل مصرف مواد مخدر در بين
نوجوانان ميتواند منجر به اتخاذ سياستهای پيشگيرانه مناسبتر شود (سريانو )1995 ،1و
(مورل .)2007 ،در واقع ،سياستهای پيشگيری نبايد فقط بر پيامدهای منفي مصرف مواد
مخدر تاکيد داشته باشند ،بلكه بايد تجزيه و تحليل منافع ناشي از مصرف نيز مدنظر قرار
گيرد ،همانگونه که مصرفکنندگان آن را درک ميکنند.

 .1-2بازدهي نهایي سیاستهاي عمومي مبارزه با مواد مخدر
نمودار ( )1بازدهي نهايي نزولي سياستهای عمومي در تكرار يک پيام پيشگيرانه (از طريق
تجميع آن) 2را در سه مرحله متمايز نشان ميدهد .در اين چارچوب ،بازدهي نهايي مبارزه با
مصرف موادمخدر به صورت کاهش تعداد مصرفکنندگان جديد پس از اجرای
سياستهای عمومي تعريف ميشود ،يک سياست عمومي جديد (مرحله  )Aابتدا به صورت
اطالعات جديد تعبير ميشود؛ همانگونه که در سالهای 1960-1950برای سياستهای
آگاهيدهنده در مورد خطرات ناشي از مصرف دخانيات رخ داد (گودو) 2009 ،3؛ افزايش
بي سابقه ماليات و محدوديت مصرف .اين مرحله ،دارای بازدهي نهايي مثبت ،موثر و
ماندگار در امر مبارزه با مصرف موادمخدر در بين نوجوانان است و مخاطبان فزاينده و
گستردهای را دربر ميگيرد .پس از آن استفاده مكرر از پيامهای پيشگيرانه (مرحله  )Bبه بي
اثری پيام ميانجامد و منجر به بازدهي نهايي مثبت ،اما نزولي ميشود .مبارزه با مصرف مواد
مخدر در بين نوجوانان نيازمند منابعي بيشتر برای اطالعرساني بهتر به افرادی است که از قبل
اطالعات اوليه را در اختيار دارند .قرار دادن مواد مخدر در دسته مواد خطرناک يا ممنوع مي
تواند برای نوجوانان ميل به سرپيچي و تخلف از قانون را تشديدکند (تايمن .)1985 ،4هنگامي
که سياست عمومي اثر خود را از دست ميدهد؛ يعني که مخاطب جديدی را جذب نمي
1- Soariano
 -3در اينجا موضوع مهم تكرار پيام است از هر رسانهای که باشد .بنابراين ،پيامهای متقاعدکننده روی پاکتهای سيگار
و ممنوعيتهای قانوني برای مصرف و فروش دخانيات نشاندهنده تكرار يک پيام پيشگيرانه است.
3- Godeau, E.
4- Tiemann, A. R. & Tiemann, J. J.
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کند و افراد از قبل مطلع شده از دريافت اين پيام اشباع ميشوند و سياست عمومي دارای اثر
سوء و منفي ميشود (مرحله  .)Cتمايل به سرپيچي و تخلف به اثر پيشگيرانه سياستهای
عمومي غلبه کرده و منجر به بازدهي نهايي منفي و مخرب در امر پيشگيری ميشود .در اين
زمينه هرگونه سياست عمومي جديد از همان نوع مخرب و بي اثر خواهد بود در جايي که
هر چه منابع تخصيص يافته در اين خصوص بيشتر شوند ،تعداد نوجوانان مصرفکننده مواد
مخدر بيشتر ميشود .در اين مرحله ،ضروری است که سياستهای عمومي جديد که حاوی
اطالعات نو هستند ،اتخاذ شوند.
نمودار  .1بازدهي نهایي بر حسب تکرار پیام پیشگیرانه

نمودار ( ،)1سياستهای افزايش قيمت پولي مواد مخدر را نيز نشان ميدهد .در واقع ،اگر
نوجوانان به بازار غيرقانوني و قاچا مواد مخدر راه يابند ،افزايش قيمت دخانيات تاثيری بر
کاهش مصرف آن نخواهد داشت ،بن اخضر ( .)2000در اين حالت ،سياست عمومي نمي
تواند تعداد مصرفکنندگان جديد را کاهش دهد و مصرفکنندگان دخانيات در معرض
خطرات بيشتر سالمت قرار ميگيرند؛ زيرا آنها از مواد غيراستاندارد ارزانتر برای جبران
افزايش قيمت استفاده ميکنند .اين موضوع اثرات منفي سياست افزايش قيمت را نشان مي
دهد (مرحله . )C
در ايران ،سياستهای عمومي مبارزه با مواد مخدر از چندين دهه گذشته ،افزايش قيمت
کامل مواد مخدر را اجرا ميکند :افزايش قيمت ،محدوديت و ممنوعيت مصرف و انتقال
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اطالعات در مورد خطرات ناشي از مواد مخدر .براساس نظر اتيل (« ،)2006سياستهای
عمومي سنتي به محدوديت خود رسيدهاند» .آنچه مسلم است ،سياستهای عمومي مورد
اجرا در ايران توانايي ماندن در فاز  Aرا ندارند و اتخاذ سياستهای عمومي نوآورانه جهت
مبارزه با مصرف مخدر الزم و ضروری به نظر ميرسد .سياستهای عمومي با اثربخشي بيشتر
و با هزينه کمتر ضرورت دارند.

 .2-2یک مدل تجربي براي مصرف مواد مخدر
پاکوال 1با در نظر گرفتن همزمان رويكرد بكرين در مورد عقاليي بودن افراد و از دســـت
دادن اثر بخ شي سياستهای عمومي در روش افزايش قيمت کامل مواد مخدر ،لذت نا شي
از مصـــرف مواد مخدر را به عنوان يكي از متايرها به مدل اضـــافه کرد .پاکوال ( )1998در
تجزيه و تحليل مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان ،از يک مدل ايستا استفاده کرده است.
اين نوع از مدل سازی با اين واقعيت که نوجوانان فقط حال و آينده بسيار نزديک را مد نظر
قرار ميدهند ،توجيه ميشــود و بنابراين ،آنها بيشــتر ســعي ميکنند مطلوبيت آني خود را
حداکثر کنند تا تابع مطلوبيت مجموع زندگي خود (بكر ،گراســـمن و مارفي .)1999 ،2از
آنجايي که ما نيز در تحليل خود تجر به مصـــرف مواد مخدر را لحاظ ميکنيم ،ترک يب
اعت يادآور براســــاس تعريف در نظر گرف ته نميشـــود .در اين چارچوب نظری ،نوجوان
مطلوبيت خود را که بســـتگي به مصـــرف مواد مخدر ) (Mو يک کاالی مصـــرفي مرکب
ديگری غير از مواد مخدر ) (zدارد ،حداکثر ميکند .فرض ميشــود مطلوبيت نوجوان قابل
تفكيک بين مصــرف مواد مخدر و ســاير کاالهاســت به طوری که حداکثرســازی با ش ـرط
محدوديت بودجه به صورت رابطه ( )1خواهد بود.
)max u(z) + bV(M
)(z,m

()1

R = Z + PM

S. t.

z>0 , M=0

1- Pacula, R. L.
2- Becker, G. S., et. al
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 R u´ > 0. ،𝑢˝ < 0 ،V ´ > 0 ،V ˝ < 0نشاندهنده درآمد (متاير بيروني) نوجوان

است 𝑃𝑀 ،قيمت کامل مواد مخدر 1و قيمت کاالی مرکب واحد فرض ميشود .در مطالعه
اولين تجربه مصرف ) (bدارای اهميت خاص است .پاکوال ( )1998در مطالعه خود عوامل
فردی تاثيرگذار بر مطلوبيت نهايي مصرف مواد مخدر را مدنظر قرار داد .در مورد تجربه
مواد مخدر در ميان نوجوانان ،بيشتر تحريفهای فردی در ادراک مطلوبيت نهايي حاصل از
مواد مخدر مدنظر است و از آنجايي که اولين دفعه مصرف است ،مطلوبيت مصرف مواد
مخدر با درک پيشين از ) (bکه هر نوجوان از مصرف دارد ،متعادل ميشود.
)b = G(α,ε

( )2
𝐺𝛿

𝐺𝛿

با  𝛿𝜀 > 0و 𝛿𝛼 > 0رابطه ( )2فرض ميکند که تحريف در مطلوبيت نهايي اساسا
بستگي به  2عامل دارد :لذت از تخلف و سرپيچي ( )αو تحريف در درک لذت حاصل از
مصرف مواد مخدر ( .)εپارامتر  αنشاندهنده ميل به خطر؛ يعني تمايل به تخلف و سرپيچي

است( 2اگر  α > 0يا  .)α = 0در نهايت ،ادراک از لذت ميتواند تشديد شود ()ε > 0

يا برعكس کاهش يابد ( .)ε < 0نوجواني که هنوز تجربه مواد مخدر را ندارد ،اين ادراک
ميتواند از اطالعات داده شده توسط منابع رسمي و يا نزديكان باشد.
شرايط کان -تاکر 3که از حل رابطه ( )1حاصل ميشود ،عبارت است از (رابطه (:))3
( )3

δu
δV
− λ = 0.b [ ] − λPM = 0
δz
δM

 -1برای پاکوال ( PM ،) 1998قيمت پرداخت شده برای خريد مواد مخدر است .برای ما PM ،قيمت کامل؛ يعني مجموع
قيمت پرداخت شده برای خريد مواد ،هزينه احتمالي مجازات کيفری ،هزينه احتمالي مشكالت مربوط به بهداشت و
سالمت و زمان صرف شده برای تهيه مواد مخدر است .بنابراين ،خطرات ناشي از دستگيری و مجازات در قيمت کامل
مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
 -2ريسک را ميتوان به عنوان تخطي از قوانين ،مقررات و هنجارها تلقي کرد که توسط جامعه ،خانواده و يا
فرهنگ ،ارتكاب ميشود و بيشتر ميتوان آن را انحراف از معيار تعبير کرد.
3- Kuhn-Tucker

برومند جزي | 123

شرط مرتبه اول برای مصرف مواد مخدر ،نامساوی است؛ زيرا قابل تصور است که
نوجوان کاالی مرکب را بدون مصرف مواد مخدر مصرف کند .اگر نوجوان مواد مخدر را
تجربه کند (رابطه(:))4
()4

δV
δM
b [ ⁄δu] > PM
δz

براساس رابطههای ( )2و ( ،)4رابطه ( )5را خواهيم داشت:
( )5

PM
)G(α,ε

δV
> ][δM⁄δu
δz

نابرابری در رابطه ( )5شرايط شروع به مصرف مواد مخدر را نشان ميدهد .نوجوان به
مصرف مواد مخدر گرايش پيدا ميکند ،اگر منافع آن بيشتر از هزينهها باشد .سمت راست
نابرابری ( )5نشاندهنده سياستهای عمومي سنتي است که هدف آن افزايش هزينههای
مواد مخدر از طريق قيمت مواد مخدر ) (PMاست که با درک هر نوجوان از مصرف مواد
مخدر تعديل ميشود( G(α,ε) ،تمايل به تخلف و لذتي که از مواد مخدر به دست
ميآورد) .طرف چپ ترجيحات نسبي از مواد مخدر را نشان ميدهد؛ يعني نسبت بين
مطلوبيت نهايي مصرف مواد مخدر و مصرف کاالی ترکيبي .بنابراين ،سياست عمومي
اهرمهای مختلفي را برای مبارزه با مصرف مواد مخدر در اختيار دارد :افزايش هزينهها يا
کاهش مزايای مصرف.

 .3-2تحلیل اهرمهاي عملیاتي سیاستهاي عمومي
هدف سياستهای عمومي پيشگيری اوليه دستيابي به يک شوک خارجي است تا به وسيله
آن ترجيحات نوجوانان را بتواند تايير دهد و بدين وسيله از مصرف مواد مخدر جلوگيری
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کند (کوپ و فنوگليو .)2002 ،1هدف اين سياستها اجتناب از پيامدهای بين فردی( 2که
مصرفکنندگان مواد مخدر برخود تحميل ميکنند) و فرافردی (که مصرفکنندگان مواد
مخدر بر جامعه تحميل ميکنند) است ،ايتل ( )2004و گروبر و کوسزگي )2000( 3در
جستوجوی تعيين حداکثر رضايت نوجوانان از مصرف مواد غير اعتيادآور با درآمد معين
هستند .هدف دولتها جلوگيری از تجربه نوجوانان به مصرف مواد مخدر است و برای اين
منظور اهرمهای مختلفي در اختيار دارند.

 .1-3-2اعمال شوک برهزینههاي مصرف مواد مخدر (.)ΔPM > 0
با توجه به بازدهي نهايي سياستهای دولتي (نمودار ( ))1ايجاد شوک بر قيمتهای کامل
ميتواند اثرات متفاوتي را با فرض ميل به خالف داشته باشد .در مرحله  ، Aسياست افزايش
قيمت کامل (برای مثال انتقال اطالعات در مورد خطرات ناشي از مصرف) موثر است ،زيرا

قيمت کامل را افزايش ميدهد ( .)ΔPM > 0با اين حال ،از آنجا که مواد مخدر به عنوان
خطرناک معرفي ميشود ،ميتواند جذابيت مصرف را تشديد (هالت وترلوار )2008 ،4و

تمايل به خالف ( )Δα > 0را افزايش ميدهد و باعث محدود شدن اثربخشي سياست
پيشگيری ميشود.
ورود به مرحله  Bمنجر به اثربخشي مثبت ،اما نزولي سياستهای عمومي ميشود.
درنهايت ،قيمت کامل افزايش مييابد و بيشتر نوجوانان از خطرات ناشي از مصرف مواد
مطلع ميشوند .به مرور که مواد مخدر به عنوان خطرناک معرفي ميشوند ،جذابيت آنها
بيشتر و ميل به خالف افزايش مييابد .در مرحله  Cنمودر ( ،)1نوجوانان از دريافت پيامهای
پيشگيرانه اشباع ميشوند و هر سياستي مشابه به افزايش قيمت کامل و همچنين انگيزه به
خالف بر سياست پيشگيری غلبه ميکند .از اين به بعد هر سياستي که منجر به افزايش قيمت
کامل مواد مخدر شود ،اثرات سوء و منفي بر مبارزه با مصرف مواد مخدر ميگذارد .در اين
حالت ،انگيزههای مربوط به خالف بر اثرات مفيد افزايش قيمت کامل غلبه ميکند و تقاضا
برای مواد مخدر افزايش مييابد.
1- Kopp, P. & Fenoglio, P.
2- Intrapersonal
3- GrubeRr, J. & Koszegi, B.
4- Holt and Treloar
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 .2-3-2اعمال شوک برمنافع مصرف مواد مخدر
برای جلوگيری از مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان ،سياست عمومي ميتواند تحريف

احساسات نوجوانان در مورد لذت را نشانه بگيرد ( .)Δε < 0هدف سياست عمومي حذف

تحريف احساس لذت ناشي از مصرف مواد مخدر است ( )ε = 0تا جايي که آن را در حد
منفي کند . Δε < 0همچنان با هدف قرار دادن مزايای ناشي از مصرف مواد مخدر،

سياستهای عمومي ميتوانند بر ترجيحات نسبي شوک وارد کنند

𝑉𝛿
𝑀𝛿
[
⁄𝛿𝑢] < 0
𝑧𝛿
Δ

در اين چارچوب سياستهای عمومي ،افزايش مطلوبيت نهايي مصرف کاالی ترکيبي
را نسبت به مطلوبيت نهايي مصرف مواد مخدر هدف قرار ميدهند که نتيجه حاصل از آن
ميتواند برای يک نوجوان کاهش جذابيت مصرف مواد مخدر باشد.
براساس چارچوب نظری که توضيح داده شد ،جدول ( )1خالصهای از اهرمهای
سياستهای عمومي ،براساس آنكه سياست عمومي با هدف افزايش هزينهها يا کاهش منافع
است ،ارائه ميدهد.
جدول  .1خالصهاي از اهرمهاي سیاستهاي عمومي
افزایش هزینهها

𝟎 > 𝐌𝐏∆ :افزایش قیمتهای کامل ،همراه با
افزایش میل به تخلف (𝟎 > 𝛂∆)

کاهش منافع
 :∆ε < 0کاهش تحریف لذت

|<0

∂V ∂U

|

∂M ∂M

 :Δافزایش مطلوبیت مصرف

کاالهای ترکیبی ،نسبت به مطلوبیت نهایی مصرف مواد
مخدر
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 .3سیاستهاي پیشگیري مبارزه با مواد مخدر در ایران
«پيشگيری مجموعهای از اقدامات پيشگيرانه در برابر خطرات خاص و همچنين سازمان
مسئول و متولي اعمال آنها است» (کوستيس )2003 ،1و هدف آن «کاهش کلي مصرف
مواد مخدر از طريق جلوگيری از مصرف و يا ممانعت افراد از اين که مصرف تفنني به
مصرف مضر يا اعتياد آور تبديل شود»( ،کوستيس .)2003 ،توجه خاص به رفتار نوجوانان
ضروری است؛ زيرا پيشگيری موثرتر از زماني است که مصرف مواد مخدر هنوز يک انتخاب
اختياری است ،انتخابي که در آن اعتياد به مواد مخدر وجود ندارد (رينا و فارلي.)2006 ،2
برای مبارزه با مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان ،سياستهای عمومي پيشگيری با استفاده
از ابزارهای اقتصاد کالن و اقتصاد خرد به طور مشترک را پيشنهاد ميکنند (اتيل 2004 ،و
پاسكوال و چالوپكا.)2001 ،3

 .1-3سیاستهاي عمومي مبتني بر افزایش هزینه مواد مخدر
ابزار اقتصاد کالن با هدف افزايش قيمت کامل مواد مخدر عبارت از ممنوعيت و محدوديت
مصرف و همچنين افزايش قيمت مواد است .برای مواد مخدر غيرقانوني ،اين ابزار به شكل
ممنوعيت مصرف در نظر گرفته ميشود که هدف آن انصراف جمعيت نوجوان از مصرف
است.
مصرف مواد مخدر غيرقانوني توسط قانون ممنوع و دارای مجازات است .مجازاتهای
جرم از محدوده جريمه تا حبس و صرفنظر از ميزان مصرف مواد مصرفي است .برای
مصرفکنندگان اين سرکوب ،هزينههای احتمالي همراه با خطر مجازات کيفری ايجاد مي
کند .برای مواد مخدر قانوني ،ابزار اقتصاد کالن محدوديت مصرفکننده و افزايش ماليات
را پيشنهاد ميکند (بورديلون ،بن الخدر و ساالمون.)2012 ،4
در ايران مصرف مواد مخدر غيرقانوني توسط قانون ممنوع شده است .براساس قانون
اصالح مبارزه با مواد مخدر و الحا موادی به آن مصوب  ،76/8/17کشت خشخاش و کوکا
مطلقا و کشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدر ،وارد کردن ،ارسال ،صادر کردن ،توليد
1- Costes, J. M.
2- Reyna, V. F. and Farley, F.
3- Pacula, R. L. & Chaloupka, F. J.
4- Bourdillon, F., et. al
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و ساخت انواع مواد مخدر ،نگهداری  ،حمل ،خريد ،توزيع ،اخفاء ،ترانزيت ،عرضه و فروش
مواد مخدر ،داير کردن مكان برای مصرف ،استعمال مواد مخدر به هر شكل و طريق مگر در
موارد استنثای قانون . . . .،ممنوع اعالم شده است .در مورد مصرف مشروبات الكلي ،بنا بر
قوانين شرعي در اسالم ،بعد از انقالب اسالمي  ،1357مصرف آن مطلقا ممنوع اعالم شد .در
مورد دخانيات ،بنا بر مصوبه هيات وزيران مورخ  1376/8/7و به استناد اصل  138قانون
اساسي جمهوری اسالمي ايران ،استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماکن عمومي
مسقف ممنوع اعالم شد .همچنين شرکت دخانيات ايران موظف شد هشدارهای الزم مربوط
به مضرات سيگار در مورد سالمتي را روی بستههای سيگار اعالم کند .تبليغ و هرگونه اقدامي
که منجر به تشويق عموم به مصرف دخانيات شود ،ممنوع اعالم شد .از اواسط دهه  70شمسي
در کشور کميته ملي کنترل دخانيات تشكيل شد.
در سال  1377سازمان جهاني بهداشت به تدوين کنوانسيون جهاني کنترل دخانيات اقدام
کرد ،ايران نيز از سال  1384به اين کنوانسيون پيوست .در سال  1385قانون استعمال دخانيات
در اماکن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم جزای نقدی از  50هزار ريال تا 100
هزار ريال است .سپس برای جلوگيری ازگرايش نوجوانان به مواد مخدر و تجربه مصرف
آن ،اقتصاد خرد از ابزار افزايش قيمت کامل مواد مخدر به شيوه آگاهيبخشي در مورد
خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر استفاده ميکند .به طور خاص ،اين ابزار قصد دارد
کيفيت اطالعات را بهبود بخشد؛ زيرا نوجواناني که هرگز مواد مخدر را تجربه نكرده اند
زماني ميتوانند هزينه -فايده مواد را ارزيابي کنند که اطالعات را از طريق رسانهها يا بستگان
(همساالن ،خانوادهها و ) . . .به دست آورند و حتي کساني که قبال تجربه مصرف دارند،
نميتوانند اطالعات کامل داشته باشند (اتيل.)2002 ،

 .2-3محدودیتهاي سیاستهاي عمومي مبتني بر افزایش هزینههاي مواد مخدر
سياستهای عمومي در حال اجرا دارای محدوديتهايي است؛ نخست حداقل سن قانوني
برای خريد مواد مخدر قانوني در قانون پيشبيني نشده است .بيشتر ،مصرف مواد مخدر ابتدا
به صورت رايگان از طرف يک همكار ،دوست و يا يكي از اعضای خانواده پيشنهاد ميشود
(بک و همكاران .)2007 ، 1نحوه دسترسي آسان به مواد ممنوع مانندالكل ،حشيش و ...نشان
1- Beck, F., et. al
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ميدهد که قوانين جاری موثر نيستند (اسپيلكا و همكاران .)2008 ،1همچنين آن دسته از
سياستهايي که هدف آنها بهبود انتقال اطالعات به نوجوانان است ،گرايش به از دست
دادن اثربخشي خود دارند؛ زيرا اطالعات جديد به طور چشمگيری ضعيف و فاقد قدرت
بازدارندگي است .به نظر ميرسد نوجوانان بيش از پيش از خطرات ناشي از مصرف مواد
آگاهي دارند و حتي برخي از پژوهشها نشان ميدهند که آنها در برخي از موارد خطرات
ناشي از استعمال دخانيات را حتي بيش از حد ارزيابي ميکنند؛ مانند ابتال به سرطان زبان
(لوندبورگ و ليندگرن .)2004 ،2اگر يک نوجوان از خطرات مربوط به مواد آگاهي دارد،
اما همچنان به مصرف خود ادامه ميدهد ،ميتوان متصور شد که مزايای پيشبيني شده از
مصرف مواد بيشتر از خطرات ناشي از پيامدهای آن است( ،دوپليت ،گريگنون و پيرررد، 3
 .)2002تمرکز بر خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر حتي ميتواند اثرات منفي داشته باشد.
در واقع ،در نظر گرفتن مواد مخدر به عنوان يک ماده خطرناک ميتواند برای نوجوانان لذت
ناشي از آن را تشديد و جذابتر جلوه دهد (هالت و ترالر.) 2008،4
خطرپذيری ،قانونگريزی و تخطي از استانداردها و گذار از محدوديتها سه عامل
تشديدکننده مصرف مواد مخدر هستند (لوپتون 1999 ،5و کوپ و سپاچ .)2014 ،6بنابراين،
برای برخي از نوجوانان ،اطالع رساني به آنها در مورد خطرات کافي نيست (کوستاس،7
 2013و ميچود و همكاران )2003 ،8و حتي ممكن است مشوقي برای استفاده از مواد مخدر
باشد.
اثربخشي سياستهای پيشگيری مواد مخدر به دليل تفسير نادرست نوجوانان امكان دارد
زير سوال رود و در عين حال استفاده مداوم از همان ابزارها نيز به کاهش اثربخشي
سياستهای عمومي منجر ميشود .در خصوص کمپينهای تبليااتي با هدف کاهش مصرف
مواد مخدر ،نتايج اکثر مطالعاتي که تاثير اينگونه کمپينها را ارزيابي ميکنند ،تاثير کم و

1- Spilka, S., et. al
2- Lundborg, P. & Lindgren, B.
3- Dupliet, C., et. al
4- Holt, M. & Trelar, S.
5- Lupton, D.
6- Kopp, P. & Spach, M.
7- Costes, J. M.
8- Michaud, S., et. al
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حتي خنثي اين تبلياات را نشان ميدهند (سنيدر 1و همكاران )2004 ،و يا حتي به دليل
استفاده مكرر ،منجر به اثر منفي ميشود (فيشبين و همكاران 2002 ،2و هارنيک و همكاران،3
.)2008
4

فارلي و همكاران ( )2005در مورد کانابيس در سالهای  2000تا  2002تاثير کمپين
تبليااتي در آمريكا را با هدف مقابله با استراتژیهای صنعت دخانيات مورد مطالعه قرار دادند.
نتايج پژوهش آنها نشان ميدهد اين کمپين در کاهش شيوع استعمال سيگار در بين نوجوانان
موثر بوده است ،اما اثر اين کمپين فراتر از يک حد کاهش مييابد و بازدهي آن بي اثر مي
شود .اين نتايج با مطالعه انجام شده توسط کولينگ ،موديل و ستونس ) 2010( 5که کمپين
کنترل دخانيات در کاليفرنيا را ارزيابي کردند ،6همگرا است .پژوهشگران براساس نتايج
حاصل از اين پژوهش ،اذعان ميکنند که فراتر از يک آستانه ،اثربخشي رو به کاهش نيل
ميکند و کمپين قادر به جذب مخاطب جديد نخواهد بود .عالوه بر اين ،اجرای اينچنين
سياستهای عمومي در بلندمدت به نتايج منفي و مخالف با هدف منتج ميشود؛ مانند کمپين
ملي مبارزه با مواد مخدر برای نوجوانان در اياالت متحده .7هارنيک و همكاران ( )2008تاثير
اين کمپين را در بين سالهای  1999تا  2004در مورد نگرش ،باورها و مصرف مواد مخدر
در بين نوجوانان  12تا  18ساله مورد مطالعه قرار دادند .با استفاده از نظرسنجي ملي در بين
والدين و نوجوانان ،8آنها نشان دادند بين سالهای  2000تا  2004اثربخشي کمپين ثابت
باقي مانده است .برعكس ،نوجواناني که در معرض کمپين تبليااتي قرار گرفتند در انتهای
اين کمپين ،بيان کردند که ميل به مصرف کانابيس در آنها افزايش يافته است .به همين
ترتيب ،محققان يک همبستگي فزاينده بين قصد عدم استفاده از کانابيس ،باورها و نگرش
منفي نسبت به کانابيس و فراواني قرار گرفتن در معرض کمپين تبليااتي را مشاهده کردند.

1- Snyder, L.B., Hamilton M. A., Mitchell, E. W., Kiwanuka-Tondo, J., FleningMilici, F. & Proctor, D.
2- Fishbein, M., et. al
3- Hornik, R.
4- Farrelly, M. C., et. al
5- Cowling, D. W., et. al
6- Colifornia's Tabacco Control Program
7- National Youth Anti_Drug Media Campaign Conduite Etats unis
8- National Survey of Parents and Youth
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با اين وجود ،اين رابطه در صورت تكرار بيش از حد کمپين تبليااتي نتيجه معكوس خواهد
داشت.
به نظر ميرسد سياستهای عمومي فعلي به علت وجود اثرات خنثي و به دليل وجود
بازدهي نزولي منجر به بازدهي نهايي بيش از بيش ضعيف است.

 .4پیشنهاداتي براي سیاستهاي عمومي پیشگیري اولیه
با توجه به چارچوب نظری که ارائه شد ،سياستهای عمومي پيشگيری دارای دو اهرم
متفاوت است :افزايش هزينهها يا کاهش مزايای مصرف .در حال حاضر ،تنها افزايش قيمت
کامل مواد مخدر اعمال ميشود ،البته اين سياست با محدوديتهای بسياری مواجه شده
است .در اين بخش از مقاله ما پيشنهاداتي در مورد يک سياست جايگزين و تمرکز بر کاهش
منافع مصرف متمرکز خواهيم شد.

 .1-4سیاستهاي عمومي با اعمال شوک بر ترجیحات مطلق
با توجه به اين موضوع که قبل از تجربه مصرف مواد مخدر ،نوجوانان نميدانند که آيا
مصرف مواد مخدر برای آنها ميتواند لذتبخش باشد يا نه ،بنابراين ،سنجش مطلوبيت
موردانتظار از مصرف مواد مخدر بايد تفكيک شود .مطلوبيت مورد انتظار1؛ يعني لذتي که
نوجوانان اميد دارند از مصرف مواد مخدر با آگاهي از اطالعات (مثبت يا منفي) که در
اختيار دارند و انتظارات ابراز شده وی در مورد مواد مخدر به دست آورند .مطلوبيت تجربه
شده ،2لذتي است که نوجوانان پس از مصرف مواد مخدر به دست ميآورند .کانمن ،واکر
و سارين )1997( 3نشان دادند که مطلوبيت تجربه شده متفاوت با مطلوبيت مورد انتظار است؛
به ويژه هنگامي که افراد پيشبيني درستي از تصميم خود مبني بر مصرف و لذت ناشي از
آن ندارند .به اين معني که در مورد اولين تجربه مصرف مواد مخدر ،نوجوانان احساس
متعصبانهای نسبت به لذت ناشي از مصرف مواد مخدر دارند و اين موضوع منجر به برآورد
بيش از انتظار آنها از مطلوبيت مصرف مواد مخدر در مقايسه با مطلوبيت واقعي و تجربه

1- Exante
2- Expost
3- Kahneman, D., et. al
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شده ( )ε > 0ميشود .اين امر باعث ميشود که نوجوانان به تجربه بيش از حد مواد مخدر
گرايش پيدا کنند.
چالش سياستهای عمومي پيشگيری ،آگاهي دادن به نوجوانان از وجود شكاف بين

لذت مورد انتظار و لذت واقعي تجربه شده از مصرف مواد مخدر ( )Δε < 0است .برای

اينكه لذت مورد انتظار با لذت تجربه شده مشابه باشد بايد  )ε = 0باشد؛ بنابراين ،نقش
سياستهای پيشگيری عبارت است از بين بردن اين شكاف که نتيجه آن کاهش انگيزههای
مصرف مواد مخدر خواهد بود .عالوه بر اين ،به منظور بازدارندگي نوجوانان از تجربه
مصرف مواد مخدر ،سياست عمومي بايد توانايي کاهش لذت مورد انتظار را نسبت به لذت

تجربه شده ( )ε < 0داشته باشد .برای اين کار ضروری است که توابع مورد استفاده در
مورد مصرف مواد مخدر در بين نوجوانان برای توضيح تفاوت بين لذت مورد انتظار و لذت
تجربه شده ،تجزيه و تحليل شوند.
برای نوجوانان ،لذت مورد انتظار مصرف مواد مخدر بخشي از لذت بيروني 1است .اين
امر در جشنها و پارتيهای شبانه که با مصرف مواد مخدر همراه است ،قابل مشاهده است:
ورود به گروه همساالن و مالقاتهای عاشقانه ( ...چاپلير 2005 ،2و پيچورت و همكاران،3
 .)2010در واقع برای نوجوانان ،مصرف مواد مخدر ،راهي است برای رفع محدوديتها و
روياهای دست نيافتني در حالت بي خود شدن از خود و . ...در اين رابطه مطالعه ،بيگو و
همكاران )2013(4نشان ميدهد هرچه افراد بيشتر نوشابههای الكلي مصرف ميکنند ،جذابيت
آن برای آنها بيشتر ميشود .با اين حال ،زماني که قضاوت در مورد درجه جذابيت در نزد
افراد به طور مستقل ارزيابي شود به نظر ميرسد افرادی که نوشابههای الكلي مصرف کرده
اند به صورت عيني الكل برای آنها جذاب نبوده ،بلكه ارزشگذاری آنها از مصرف نوشابه
الكلي بيش از حد بوده است (بيگو و همكاران.)2013 ،
مصرف مواد مخدر ،درک افراد از جذابيت مصرف را دچار انحراف ميکند و منشا آن
را ميتوان در ناکاميهای مواجه با مشكالت جستوجو کرد که با مصرف مواد مخدر خود
را رها از آن احساس ميکنند .آنها منتظر رويداد رويايي خود هستند که هرگز به آن دست
1- Extrinsic
2- Chapelier, J. B.
3- Picherot, G., et. al
4- Bègue, L., et. al
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نمييابند .بنابراين ،لذت بيروني ناشي از مصرف مواد متفاوت از لذت دروني مورد انتظار
است.
چالش سياستهای عمومي اين است که نشان دهند مصرف مواد مخدر نه تنها روياها و
محدوديتهای موجود را برطرف نميکند ،بلكه وضعيت را خيلي وخيمتر نيز ميکند.
سياست عمومي با برجستهسازی اين شعار مردانه « نوشيدن ،واقعا کمک ميکند  ...اما برپايي
جشن بيش از حد لذت آن را از بين ميبرد» (چاپلير )2005 ،به مصرفکنندگان بالقوه اين
پيام را انتقال دهد .اين نوع پيام به دليل اطالعات جديد که در مورد مزايای مصرف دارد،
دارای بازدهي نهايي باالتری خواهد بود .عالوه بر اين ،اينگونه پيامهای آگاهيدهنده چون
مواد مخدر را يک ماده خطرناک معرفي نميکند؛ بنابراين ،تمايل به خالف را کاهش مي
دهد .همچنين نتايج مطالعه جانسون ،فلپس و کوتلر )2004( 1نشان ميدهد همبستگي
معناداری بين اختالالت جنسي و مصرف وجود دارد .مطالعه آورسا و همكاران 2مويد اين
نتيجه است که نوجوانان برای بر طرف کردن موانع ذهني خود از مواد استفاده ميکنند ،اما
نتايج به دست آمده عكس آن را تاييد ميکند.
سياستهای عمومي پيشگيری بايد ناهمگني در نوجوانان را مورد توجه قرار دهند (اتيل،
)2004؛ يک کمپين پيشگيری مخاطبهای متفاوتي دارد که بايد متناسب با آنها باشد.
اثربخشي کمپين زماني بيشترين بازدهي را دارد که برای نوجوانان در گروههای مختلف با
عالقهمندیهای متفاوت برگزار شود .همچنين برای سياست عمومي پيشگيری ضروری است
که پيام پيشگيری و ابزارهای اطالع رساني آن ويژه جمعيت نوجوان باشد .در غير اين صورت
سياست عمومي ممكن است به مخاطب اصلي که نوجوانان هستند ،منتقل نشود و توسط آنها
ناديده گرفته شود و حتي ارتكاب به خالف را تشديد کند .بنابراين ،بايد از رسانهها و
شبكههای اجتماعي مورد عالقه نوجوانان و حتي از واژگان و اصطالحات رايج و مورد
استفاده در گروه سني آنها به عنوان عناصر کليدی موفقيت برای يک کمپين موثر استفاده
کرد (هورنيک و يانوو تيزيک.)2003 ،3

1- Johnson, S., Phelps, D.L. & Cottler, L.B.
2- Aversa
3- Hornik, R. C. & Yanovitzky, I.
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 .2-4سیاستهاي عمومي با اعمال شوک بر ترجیحات نسبي
دومين اهرم برای کاهش منافع ناشي از مصرف مواد را ميتوان در مطالعات النكستر)1966( 1
جستوجو کرد .وی معتقد است انتخاب نوجوان در مواجه با مصرف مواد مخدر تابع
مطلوبيتي از ويژگيهای مواد مخدر است .برای جلوگيری نوجوانان از مصرف مواد مخدر،
چالش اين است که نيازهای مشخصي که منجر به مصرف ميشود ،شناسايي و سپس
جايگزيني برای هر يک از آنها به طور جداگانه ارائه شود .اين اهرم براساس کاهش لذت
δV

نسبي

δM⁄
δU
δZ

است .در رابطه ( ،)5ارزش داده شده به مصرف مواد مخدر تابعي از ديگر

فعاليتهای موجود است .بنابراين ،سياست عمومي بايد فعاليتهای جانشين ديگری که باعث
انصراف نوجوانان از مصرف مواد مخدر شود ،ارائه دهد.
نتايج مطالعات اتكينز و همكاران )2002( 2نشان ميدهد شرکت و صرف وقت درجلسات
يک گروه سازمان يافته از عوامل مهم در مصرف دخانيات است .به طور مشابه ،مطالعات
مختلف نشان ميدهند کاهش مصرف مواد مخدر ميتواند از طريق افزايش مشارکت در
فعاليتهای جايگزين در مصرف مخدر باشد (کوريا ،کری و بورساری.)2002 ،3
پژوهش کوريا ،کری و بنسون )2005( 4در يک نمونه  133نفری از دانشآموزان ،رابطه
بين مصرف مواد مخدر و شرکت در فعاليتها بدون مصرف مواد مانند :ورزش ،فعاليتهای
تفريحي و سرگرمي را مورد بررسي قرار دادند .شرکتکنندگان پرسشنامهای درباره مصرف
مواد مخدر و شرکت در فعاليتهای فيزيكي بدون مصرف مواد مخدر را در دو دوره که 28
روز بين آنها فاصله داشت ،تكميل کردند .بين نظرسنجي اول و دوم 105 ،شرکتکننده که
در  28روز اخير نوشيدنيهای الكلي و يا مواد مخدر مصرف کردند به صورت تصادفي در
يكي از سه شرايط آزمايشگاهي « 50درصدکاهش مصرف مواد مخدر» 50« ،درصد افزايش
فعاليتهای فيزيكي و تفريحي» و «گروه تحت کنترل» تقسيم شدند .نتايج نشان ميدهد
1- Lancaster
2- Atkins, L. A., et. al
3- Correia, C. J., et. al
4- Benson
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افرادی که برای کاهش مصرف مواد مخدر خود يا افزايش فعاليت فيزيكي و تفريحات
انتخاب شدند ،مصرف مواد مخدر خود را کاهش دادند .بنا بر اين چالش عبارت است از
شناسايي فعاليتهايي که مصرف مواد مخدر را کاهش ميدهد .در اين خصوص نظريه
«برنامههای مورد دلخواه»( 1مک فيالمي و لوونسوهن 1982 ،2و کوريا و کری)2002 ،3
ظرفيت شناسايي فعاليتهای جديدی را دارد که لذت آنها ممكن است بيش از لذت
مصرف مواد مخدر باشد .اين نظريه پيشنهاد ميکند فهرست خوداظهاری از افراد در مورد
ميزان ،شدت و وضعيت آنها از مصرف مواد مخدر و لذت ناشي از  320ماده روانگردان
را که باعث رفتارهای نشاطآور و هيجاني ميشود ،تهيه شود .اين روش امكان شناسايي
فعاليتهای لذتبخشي که نوجوانان ميتوانند بيشتر از آن استفاده کنند و جايگزين مصرف
مواد مخدر باشد ،معرفي ميکند .سياستهای عمومي ميتوانند با الهام از اين روش
فعاليتهايي را شناسايي کنند که جايگزين مناسبي برای بعضي از ويژگيهای مشخصي که
مصرف مواد مخدر برای نوجوانان فراهم ميکند ،باشند.
مورفي ،کوريا و بارنت ( )2007تخمين ميزنند برنامههای پيشگيری بايد فعاليتهای
اجتماعي و تفريحي را توسعه دهند؛ فعاليتهايي مانند شرکت در فعاليتهای داوطلبانه و
شرکت در فعاليتهای اجتماعي و ...تا اين فعاليتها جايگزين مصرف مواد مخدر شوند و
لذت ناشي از مصرف را نسبت به لذت ساير فعاليتها کاهش دهد .بنابراين ،سياستهايي با
هدف استفاده سيستماتيک از فعاليتهايي که با مصرف مواد مخدر ويژگيهای مشترک
دارند (سالمت جسماني و حضور در جامعه) ميتوانند بسيار موثر باشند؛ زيرا عدم استفاده از
اجبار تمايل به تخلف و تخطي را از بين ميبرد .به طور خاص ،تمرينات فيزيكي و ورزش به
افراد امكان لذت و سرخوشي بدون استفاده از مواد مخدر ميدهد (فرو يليچ )1997 ،4و به
عنوان يک درمان بالقوه برای مصرف مواد به ويژه الكل محسوب ميشود (راد و همكاران،5
.)2001
بنابراين ،جهت عدم گرايش نوجوانان به مصرف مواد مخدر ،سياست عمومي بايد بعد از
شناسايي بهترين جايگزينها ،آنها را در دسترس نوجوانان قرار دهد به طوری که دسترسي
1- Pleasant Events Schedule
2- Macphillamy, D. J. & Lewinsohn, P. M.
3- Corria and Carey
4- Froelich, J. C.
5- Read, J. P., et. al
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به آنها ساده ،همگاني و ارزان و يا حتي رايگان باشد (ورزش ،تفريح ،سرگرمي و )...به
طوری که ضريب هزينه -فايده فعاليتهای جايگزين بيش از مصرف مواد مخدر باشد .اين
گونه فعاليتهای جايگزين بايد در دوران نوجواني در اختيار افراد قرار گيرد قبل از آن که
نوجوانان مواد اعتياد آور را تجربه کنند.

جمعبندي و نتیجهگیري
ادبيات اقتصادی متعارف (نئوکالسيک) مصرفکننده مواد مخدر را يک فرد عقاليي فرض
ميکند که قبل از شروع مصرف مواد مخدر بين هزينه و فايده آن داوری ميکند .مصرف
مواد مخدر يک انتخاب فردی عقالني است ،اما هزينههای بسياری به جامعه تحميل ميکند.
براساس اين ديدگاه ،سياستهای عمومي مبارزه با مصرف مواد مخدر تاکنون اتخاذ و اجرا
شدهاند .هدف اينگونه سياستها تايير موازنه داوری بين هزينه و فايده و افزايش
هزينههاست .برای جلوگيری نوجوانان به مصرف مواد مخدر ،سياستهای عمومي پيشگيری
از ابزارهای اقتصاد خرد (اطالعات در مورد ريسک و خطرات ناشي از مصرف مواد مخدر)
و اقتصاد کالن (ماليات بر مصرف و محدوديت يا ممنوعيت مصرف) استفاده ميکند .با اين
حال ،اين دو ابزار محدوديتهايي در مبارزه با مصرف مواد مخدر دارند :شروع مصرف با
خريد مواد مخدر نيست ،بلكه به وسيله پيشنهاد به مصرف از طرف دوستان يا آشنايان است؛
تاکيد بر خطرات و يا استفاده از روشهايي مانند ممنوعيت مصرف ميتواند جاذبهای برای
ارتكاب به تخلف و در نتيجه مصرف مواد مخدر شود .عالوه بر اين ،سياستهای عمومي
مبارزه با مواد مخدر برای نوجوانان از ابزارهای مشابه در چندين دهه استفاده کرده است و
به دليل وجود بازدهي نزولي ،استفاده مكرر از پيامهای مشابه يكنواخت باعث کاهش اثر
بخشي آنها و حتي اثر معكوس آنها شده است.
با توجه به محدوديتهای سياستهای عمومي فعلي و داوری افراد بين هزينه -فايده،
يک سياست عمومي با هدف کاهش مزايای مصرف ،فرصتهای جديدی را برای مبارزه با
مصرف مواد مخدر فراهم ميکند .مزايای ناشي از مصرف مواد مخدر در اين مقاله همان
لذتي (بيروني و دروني) است که افراد با مصرف مواد به دست ميآورند.
دو مسير جديد از سياستهای عمومي قابل تصور است؛ اختالف بين لذت مورد انتظار و
لذت تجربي و نسبت مطلوبيت نهايي ميان مواد مخدر و مواد غيراعتيادآور .مسير اول اين
هدف را دنبال ميکند که نشان دهد لذت مورد انتظار جوانان از مصرف مواد مخدر بسيار
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کمتر از لذت حاصل از مصرف است و مصرف مواد مخدر نه تنها نميتواند لذت مورد
جستوجوی نوجوانان را برآورده کند ،بلكه مضر برای آنها نيز است .مسير دوم ،لذت ناشي
از فعاليتهای جايگزين و لذت آنها در مقابله با مواد مخدر است .هدف اينگونه سياستها
عبارت است از شناسايي و سپس تضمين دسترسي نوجوانان به فعاليتهای جايگزين
(تفريحي و سرگرمي) مواد مخدر به طوری که نوجوانان مطلوبيت نسبي بيشتری از انجام اين
فعاليتها نسبت به مصرف مواد مخدر به دست آورند .عالوه بر اين ،اين دو مسير هزينههايي
به مراتب کمتر از سياستهای عمومي پيشگيری سنتي دارند .به طور خاص ،سياستهای
عمومي پيشگيری در عصر حاضر برای نوجوانان بايد از طريق رسانههايي باشد که بيشتر مورد
توجه و استقبال اين طبقه سني است .رسانههايي مانند اينترنت و شبكههای اجتماعي مورد
عالقه نوجوانان روشي موثر برای رساندن پيام به مخاطبين خود است .عالوه بر اين هزينههای
به مراتب کمتری دارد.
برای مبارزه با مصرف مواد مخدر الزم است عواملي که منجر به مصرف ميشوند،
شناسايي شوند و سياستهای عمومي پيشگيری اوليه بايد اين عوامل را مورد توجه قرار دهند؛
از جمله اختالف بين لذت مورد انتظار و لذت واقعي از مصرف توسط نوجوانان .به اين
ترتيب ،اين مقاله فراخواني است برای پژوهشگران آينده که لذت مورد انتظار و لذت واقعي
ناشي از مصرف نوجوانان را مورد مطالعه قرار دهند.
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