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Abstract

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،003-011،)3(01 ،پیاپی  ،33تابستان 0331
متوسلی ،محمود؛ رزاقی ،عمران؛ و هادی ،محمدحسین ( .)7931رویکرد اقتصادی به اعتیهاد چهرا اقتصهاد رفتهاری یه
چههارچو تحلیلههی مناس ه اس ه  .فصللامه طهلعلله یهنرش ل ای در عا ل انسللهن .779-711 ،)9(71 ،
شاپا 8112-1417

 نویسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد اس ) .

(

رویکرد اقتصادی به اعتیاد :چرا اقتصاد رفتاری یک چارچوب
تحلیلی مناسب است؟
1

2

محمود متوسلی  ،عمران رزاقی  ،محمدحسین هادی

چکیده

دریافت2931/27/72 :

3

پذیرش2932/60/61 :

این مقال درصدد رسیدن ب درک بهتری از رویکرد اقتصادی ب تحلیل رفتار اعتیادی اس  .اعتیاد ،مطهاب
با تعاریف استاندارد ،ی رفتار مصرفی اس ک از الگوهای رفتاری مشخصی پیروی میکنهد .تحقیقها
اخیر در علوم اعصا نشاندهنده اتفاقنظرهای گسترده درمهورد نحهوه تهثییر مصهرم مهواد اعتیهادآور بهر
سازوکارهای عص شناختی دخیل در فرایند تصمیمگیری اس  .این یافت ها هههک تح حمای الگوههای
روانشناختی از رفتار اعتیادی قرار دارند هههسب شده اس امروزه با اطمینان بیشهتری از شهناخ ماهیه
اعتیاد بتوان سخن گف  .آنچ ک از رویکرد اقتصادی ب تحلیل رفتار اعتیادی انتظار مهیرود ،توسهع ایهن
شناخ ب تدوین سیاس های مورد نیاز در حوزه اعتیاد اس  .کاربرد علم اقتصاد بدینمنظور هبا تعریهف
معیارهای رفاهی تصریحشده برای مصرمکنندگانه ب تجویز سیاس هایی منجر مهیشهود که در میهزان
تحق اهدام خود قابل ارزیابی و مقایس هستند .در این میان اقتصاد رفتاری امکهان مشهارک مفهاهیم و
بینشهای تخصصی رشت های مرتبط با اعتیاد را در این مسیر فراهم میکنهد .ازایهنمنظهر ،مفهاهیم کیفهی
روانشناختی و عص شناختی مرتبط با رفتار اعتیادی ،در چارچو های ّ
کمی تصمیمگیهری مهورد تو ه
قرار میگیرد تا ب منظور کاهش آسی های مرتبط با اعتیاد ،سیاس گذاری با ابزارهای تحلیلی دقیه تهر ،و
در عین حال امعتری ،دنبال شود .این مقال ب دنبال تبیین این موضوع اس ک چرا اقتصاد رفتهاری یه
چارچو تحلیلی مناس برای استخراج دالل های سیاستی مورد نیاز در حوزه اعتیاد اس .
کلیدواژهها :اقتصاد رفتاری ،اعتیاد ،رفتار اعتیادی ،مصرم اعتیادی ،اقتصاد عص شناختی ،نظری اعتیهاد
عقالیی ،اقتصاد رفتاری اعتیاد ،سیاستگذاری اعتیاد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1استاد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.


 .2دانشیار روانپزشکی ،گروه روانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.


 3دانشآموخت کارشناسی ارشد اقتصاد ،دانشکده اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
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چرا برخی افراد کاالهایی را مصرم میکنند ک میدانند مصرم آنهها بها رفهاهشهان در تاهاد
اس رفتارهای مصرفی اینچنین ،در چ صور تح عنوان رفتار اعتیادی شناخت میشود
اساسا رفتار اعتیادی بنا بر ماهی خود آیا مهیتوانهد موضهوع مطالعه ی علهم اقتصهاد باشهد
مطالع ی اقتصادی رفتار اعتیادی با چ منافعی بهرای نظریها اقتصهادی و دانهش اعتیهاد همهراه
اس اقتصاد متعارم تا کجا و چگون میتواند در تحلیل رفتار اعتیادی مشارک مؤیر داشهت
باشد آخرین یافت ها و شواهد علمی از درک رفتار اعتیادی متامن کدام مالحظا و دق ها
در اتخاذ رویکرد تحلیلی مناس ب رفتار اعتیادی میباشد چهرا اقتصهاد رفتهاری بهرای ایهن
منظور ی چارچو تحلیلی مناس اس مقال حاضر درصدد فراهمکردن چارچو نظری
مبتنی بر ادبیا مشترک در علم اقتصاد و دانش اعتیاد برای درک بهتر این سؤاال و پاسه به
آنها اس  .همچنین ،رویکرد اقتصادی متعارم به تحلیهل رفتهار اعتیهادی را به طور نقادانه
بررسی کرده و برای اتخاذ رویکرد تحلیلی مناس در بهرهگیهری از ررفیه ههای بهالقوه علهم
اقتصاد و استخراج تجویزهای سیاستی موردنیاز در حوزه اعتیاد پیشنهادهایی ارائ میکند.
در ی نگاه کلی ،تحلیل اقتصادی اعتیاد را میتوان در دو سطح فهردی و ا تمهاعی مهورد
تو قرار داد .از منظر ا تماعی ،بدون آنک بر زئیا رفتاری در سطح فردی تمرکهز شهود،
تثییرا و تبعا اعتیاد هه وقتی تبدیل ب ی رفتار معی و فراگیر شده اس ه ه مورد تو قهرار
میگیرد و اگر این موضوع مهم باشد ،ابتدا با استناد ب آمار و شواهد بیرونی بر اهمی آن تثکید
میشود و سپس ب بحث در رابط با سیاس های کالنی پرداخت میشود ک میتوانند آسی ها
و هزین های مرتبط با آن را تا حد امکان و ب ترتی اولوی کاهش دهد.1
از منظر فردی ،تحلیل اعتیاد ب عنوان ی رف هر ذابی دارد .در ابتدا اعتیاد ب عنهوان یه
رفتار در سطح فردی مورد تو قرار میگیرد و اگر در بررسی این رفتار نتیج ای مبنی بهر لهزوم
مداخل در آن حاصل شد ،سطح تحلیل تا حد امکان ب ی سطح معی ارتقاء یافت و ب دنبال
آن سیاس هایی برای مداخل مؤیر ارائ میشود .2در این ا نکت حائز اهمی ایهن اسه که
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1از این منظر ممکن اس اعتقاد بر این باشد ک بهبود شاخصهای اقتصادی ب تنهایی آسی های ا تماعی از مل اعتیهاد را
کاهش میدهد از اینرو نیازی ب مداخل مستقیم در رابط با پدیده اعتیاد در امع و ود نداشت باشد.
 .2در این ا تفاو رویکرد اقتصادی با رویکرد روانشناسی در این اس ک رویکرد اقتصهادی حتیاالمکهان به دنبهال تعمهیم
تحلیلهای رفتاری اس و در قال دالل های سیاستی در سطح کالن ارائ دهد؛ همچنهین ایهن دالله هها تها حهد امکهان در
چارچو های ّ
کمی و قابل ارزیابی پیشنهاد میشوند.

سیاس های اتخاذ شده ب نتایجی ک در تحلیل سطح فردی بر آنهها اتفهاقنظهر شهده اسه
متعهد باقی خواهد ماند .ازاینرو ،اگرچ این سیاس ها در نهای برای ایرگهذاری در سهطو
معی پیشنهاد میشوند اما پای های نظری آنها بر تحلیل اعتیهاد به عنهوان یه رفتهار فهردی
استوار اس  .مقال حاضر بر اساس سؤاالتی شکل گرفت اس ک ب تحلیل اقتصادی اعتیاد از
این منظر تو دارد.1
بر این اساس بخش اول مقال ب سیری در مفاهیم و ادبیا مشترک در علم اقتصاد و دانش
اعتیاد میپردازد .اهمی مطالع این بخش از آن ه اس ک مختصا

اعتیاد ب عنوان ی

رفتار مصرفی را در نسب با نظریا اقتصادی ب عنوان ی چارچو تحلیلی نشان میدهد و به
اهمی موضوع و منافعی تثکید میکند ک رویکرد اقتصادی ب تحلیل رفتار اعتیادی میتواند با
خود ب همراه داشت باشد.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1در کل مقال  ،منظور از علم اقتصاد و نظریا اقتصادی ،علم اقتصاد متعارم با انگارههای مشهخص اسه و عله انتخها
این پارادایم از اقتصاد در تحلیل رفتار اعتیادی ب سهازگاری میهان انگارههها و پیشفرضههای اقتصهاد متعهارم و رفتهار اعتیهادی
)
بازمیگردد .ب بیان دیگر ،رفتار اعتیادی با بسیاری از انگارههای این مکت مانند ویژگهی تکرارپهذیری ،وابسهتگی مسهیر(
ب رفتار مصرفی انتظاری در آینده ،کمی پذیری و در نتیج کاربرد روشهای ریاضیاتی و محاسهبا عهددی همراسهتا و سهازگار
اس  .عالوه بر این ،رفتار اعتیادی با انگارههای مبتنی بر و ود قیهدها و محهدودی های مهوردنظر اقتصهاد متعهارم ،در ارتبها
اس  .ب طور مثال ،این رفتار در چارچو حداکثرسازی رضای مندی و لذ آنی از مصرم قابلتحلیهل اسه  ،یعنهی انگهاره
مدنظر اقتصاد متعارم .همانگون ک در اقتصاد متعارم ب دلیل هدم مشخص و استفاده از فرمولهای ریاضهیاتی و عهدم بهاور
ب کنشگری پویا ،امکان پیشبینی و ود دارد ،در تحلیل رفتار اعتیادی نیز میتوان با فرضی هایی مشاب  ،رفتار مصهرمکننده را در
آینده پیشبینی کرد .درواقع اقتصاد متعارم ،پیشبینی ی هدم اس ک در راستای دستیابی ب تعادل یا رضای مندی و به طور
آگاهان دنبال میشود .گفتنی اس  ،باور ب پیشبینی رفتار اعتیادی در چارچو اقتصاد متعهارم ،تثییهدی بهر منسهو دانسهتن
ا
عقالنی کامل ب رفتارهای انسانی اس  .اما همانطور ک سایمون نیز میگوید «نظری کالسیکی عقالنی مطل کامال سهاده
و زیبا اس و ب ما ا ازه میدهد تا (درس یا نادرس ) ،ب پیشبینی رفتار انسان بدون آنک از صندلیمان بلنهد شهویم و رفتهار
) .ب بیان دیگر علم اقتصاد فقط ب یه نبه از شخصهی انسهان پرداخته و
انسانی را مشاهده کنیم ،بپردازیم (
ب ویژه هه آن بخشی ک هه استداللی را در تحلیل مشکال تخصیص در موا ه با کمیابی ارائ میدهد.
تصمیمگیریهای انسانی یا تحلیل رفتار او باید هدر چارچوبی ک ذههن فهرد آگاهانه یها ناآگاهانه در آن شکلگرفت ه به کهنش
آنجام شود .به بیهان دیگهر ،تصهمیمگیری فهرد به
خاصی عاد کرده یا ب قول وبلن ( )7323قاعدهمند و عاد وار
سمتی هدای میشود ک در چارچو ذهناش ،معنا دارد .در اینجا حتی عقالنی ابزاری مشهور در علهم اقتصهاد متعهارم ،که به
معنای حداکثری کردن مطلوبی برای مصرمکننده اس نیز زیر سؤال میرود .بر این اساس ،نویسنده در ایهن مقاله از مالحظهاتی
ک در ادام آمده ،آگاه اس ولی ب طور هدفمند از چارچو اقتصاد متعارم با رویکردی انتقادی برای تحلیل رفتار اعتیهادی اسهتفاده
میکند نخس  ،بیتردید علم اقتصاد را باید بیش از تطبی اهدام و ابزار معطوم ب حداکثرسهازی سهود و پهذیرش عقالنیه کامهل
دانس  .درواقع ،نقش کنشهای انسانی در تعریف علم اقتصاد هب مثاب پراکسولوژیه را نمیتوان نادیهده انگاشه ؛ دوم ،تثییرپهذیری
انسان از امع  ،تو ب کنش معی و پیامدهای این تثییرا در انتخا و تصمیمگیری و رفتار بشر در هم زمین های اقتصهادی و
).
غیراقتصادی در این مقال موردنظر نبوده و بر آن تثکیدی نیس (
بنابراین حوزه تحلیل پدیده اعتیاد و رفتار اعتیادی در مقال حاضر علیرغم آگاهی نویسنده از حوزههها و علهوم مهؤیر دیگهر بهرای
تحلیل ،فقط چارچو اقتصاد متعارم اس  .ب عبار دیگر تمامی مفروضا و انگارههای این مکته از مله اصهل ایبها گرایی،
محوری عوامل اقتصادی در نظری ها ،پایبندی ب قواعد و قوانین هانشمول و فراگیهر در خصهو رفتهار اعتیهادی ،عینیه گرایی و
کمی پذیری متغیرها ،یبا در رقبا ،استداللهای منطقی از کاربرد اقتصاد متعارم در تحلیل این پدیده را نشان میدهند.
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پیششر اساسی برای هرگون رویکرد اقتصادی ب تحلیل رفتار اعتیادی ،درک ماهی رفتهار
اعتیادی و نسب آن با الگوهای رفتاری مورد مطالع در علم اقتصهاد اسه  .چنهین درکهی نحهوه
نگرش ما ب نظری اقتصادی و ب کارگیری آن را هه ب منظور توضیح و پیشبینی رفتار اعتیادی هه تعیین
میکند .درواقع ،پیش از هر چیز باید این اطمینهان حاصهل شهده باشهد که مفهاهیم و ابزارههای
اقتصادی تناس الزم را برای این منظور دارند .بر این اساس ،بخش دوم مقال توضیح میدهد ک
ّ
متامن چ بینشها و مالحظاتی اس .
رویکرد اقتصادی ب تحلیل رفتار اعتیادی
در پایان مقال  ،نگارندگان با ارائ درک دید از رفتار اعتیهادی ،توضهیح مهیدهنهد که در
چارچو تحلیلی رفتار اعتیادی از طری علم اقتصاد ،ورود مفاهیم و بینشهای روانشناختی و
علوم اعصا ی ضرور انکارناپذیر اس  .ازاینرو ،اقتصاد رفتاری با فهراهم کهردن امکهان
مشارک بینشهای رشت هایی نظیر روانشناسی و علوم اعصها در چهارچو ههای تحلیلهی
علم اقتصاد ،بیشترین سازگاری را با تحلیل رفتار اعتیادی در ی چهارچو تحلیلهی واحهد و
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منسجم خواهد داش  .سهم علمی مطالع حاضهر در ارائه زمینه ای نظهری بهرای کنهار ههم
نشاندن شواهد و یافت های تخصصی مربو ب رفتار اعتیادی و مفاهیم و بینشههای اقتصهادی
در ی چارچو تحلیلی واحد اس تا توضیح ،پیشبینی و استخراج دالله ههای سیاسهتی
مورد نیاز در حوزه اعتیاد ب شکل واقعیتر و در عین حال کارآمدتری دنبال شود.
رفتار اعتیادی ،رفتاری مصرفی 1در تعاریف تخصصی

در دیدگاه عمومی ،رفتار اعتیادی طیف وسهیعی از رفتارهها را شهامل میشهود .از اعتیهاد در
استفاده از گوشی های هوشمند تلفن همراه ،خرید کردن ،و گردی و سایر رفتارهای روزمره،
تا اعت یاد ب مصرم مواد اعتیادآور قانونی و غیرقانونی را می توان اشهاره کهرد .بها ایهن حهال،
ا
تعریف اعتیاد از دیدگاه علمی ک عموما ب تعهاریف و معیارههای ارائه شهده در «راهنمهای
تشخیصی و آماری اختالال روانی »2منتشرشده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا ،3ار اع

داده می شود ،از میان اعتیادهای رفتاری تنها وابستگی ب قمار 4را در دست بنهدی مربهو به

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اختالال اعتیادی 1در نظر میگیرد 2و در سایر موارد تنها اعتیادهای مرتبط با مصرم مهواد
اعتیادآور را شامل می شود .مطاب با تعریف اعتیاد در اولین ویرایش راهنمهای تشخیصهی و
آماری اختالال روانی (نسخ پنجم ،سال  ، )7331اعتیاد زمانی شکل میگیرد ک پهس از
قرار گرفتن بیش از حد معرض مواد ،مصرم کننده خود را درگیهر یه مصهرم اضهطراری،
مکرر و ناخواست میبیند و درحالیک ب تبعا زیانبار مصرم خود ب وضهو آگهاه اسه
تمایلی قوی و بی قیدوشر برای ترک دارد.
محدود کردن تعریف اعتیاد ب صرف مواد اعتیادآور و ب تبع آن رفتار اعتیادی ب الگوهای
خا

از رفتار مصرفی در منابع تخصصی مرتبط با اعتیاد از آن ه حائز اهمی اسه که

بیشترین همسویی را با تحلیل اقتصادی رفتار اعتیادی ایجاد میکنهد .درواقهع مصهرفی بهودن
رفتار اعتیادی(ب این دلیل ک کمیتی قابلاندازهگیری اسه ) زمینه را بهرای تحلیهل اعتیهاد در
ا
چارچو های تحلیلی مربو ب رفتار مصرمکننده در علم اقتصاد مساعد میکند .زیرا اساسا
نظری اقتصادی(در سطح خرد) ابزار اصلی برای تحلیل رفتارهای مصرفی ب شمار مهیرود .بها
ایههنحههال به دلیههل ویژگههیهههای خهها

رفتههار اعتیههادی الزم اس ه نسههب آن بهها مفههاهیم و

چارچو های تحلیلی در علم اقتصاد با دق نظر بیشتری مورد بررسی قرار گیهرد .بخهش دوم
مقال ب این موضوع اختصا

خواهد داش .

درک رفتار اعتیادی برای نظریه اقتصادی آموزنده است.

ّ
رفتار اعتیادی ی نوع حدی 3از رفتهار عهادی و پدیهدهههای طبیعهی روانشهناختی محسهو
میشود

 .با در نظر گرفتن این موضوع ،پاس ب این سوال ک مطالعۀ رفتارهای

حدی چ کمکی ب درک ما از رفتارهای طبیعی میکند ،احتماال پاسخی هم بهرای ایهن سهوال
باشد که درک رفتهار اعتیهادی چه کمکهی به درک رفتهار اقتصهادی مهیکنهد دیهدگاهی در
روانشناسی و ود دارد ک مطاب با آن ،آنچ از مطالع رفتار حدی حاصل میشود ،ب مراته
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) در سهال  8179اضهاف شهده اسه  .قبهل از آن،
 .2اعتیاد ب قمار در آخرین ویهرایش چهاش شهده از نسهخ پهنجم (
 .در آنجا
دست بندی مربو ب اختالال اعتیادی تنها اعتیادهای مرتبط با مصرم مواد را شامل میشده اس
گروه محققین اختالل بازیهای اینترنتی را نیز ب عنوان اختالل اعتیادی برای تحقیقا بیشتر پیشنهاد میکنند.
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 .از ایهن منظهر رفتارههای حهدی به مثابه

بیشتر از مطالع رفتار عادی اس

ذرهبینی هستند ک ی پدیدۀ طبیعی را بزرگتر از آنچ هس نشان میدههد ،و لهذا درک آنچه
ب طور عادی از زندگی معمول قابلدرک نیس  ،در مقیاسی بزرگتر ممکن میشود.1

با این توضیح ،رفتار اعتیادی ی نمونۀ خو از رفتار حدی اس ک فهم آن میتواند به بیهنش
ما از ساختار و فرایند تصمیمگیری کم کنهد

 .بهدینترتیه اگهر موضهوع علهم
 ،آنگهاه درک رفتهار اعتیهادی

اقتصاد تصمیمگیری و پیآمهدهای مربهو به آن باشهد
ا
مطمئنا ب بهبود نظریۀ اقتصادی کم خواهد کرد .ب عالوه مطالعۀ رفتار اعتیادی ب عنوان ی رفتهار

حدی متثیر از هیجانا شدید و آنی ،2میتواند بینشهایی برای درک رفتارهای اقتصادی تح تثییر
هیجانا یا انگیزههای قوی ب همراه داشت باشد .عالوه بر این ،اعتیاد مهیتوانهد به عنهوان بزرگتهرین
 .این چالش عبار اس از

چالش پیشروی عقالنی مطر باشد

بهرایش
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اینک فرد علیرغم آگاهی از تبعا زیانباری ک رفتار مطاب یا ی الگوی رفتهاری خها
ب دنبال دارد ،ن تنها مطاب با آن الگو رفتار میکند ،ک این رفتار را ب ّکرا ادامه مهیدههد .بنهابراین
درک رفتار اعتیادی برای علم اقتصاد ک بخش عمدهای از آن مبتنی بر مفروضا عقالنیه اسه ،
نکا آموزندهای ب همراه خواهد داش .3

رویکرد اقتصادی به تحلیل رفتلار اعتیلادی بله ت لویس سیاسلتهلای تصلری شلده
میان امد.

روانشهناس آمریکهایی (

) در یه کنفهرانس بهین رشهت ای بها موضهوع اعتیهاد،

سخنرانی خود را اینگون آغاز میکند
کاربرد نظری اقتصادی برای مطالع و درک اعتیاد ،تبدیل ب موفقیتی بزرگ شده اسه ...
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1در روانشناسی ،فرایندهای طبیعی ذهن و بیماریهای ذهنی ب صور زنجیروار عمل میکنند؛ ب این معنی که بیمهاریههای
ذهنی اغل بیانگر اشکال اغراقآمیز فرایندهای طبیعی ذهن تلقی میشود .درواقع مطالعۀ از کار افتهادگی مغهز در یه اخهتالل
مغزی ،میتواند ب درک ما از فرایندهای طبیعی ذهن منجر شود (این باعث آگاهی ما از قابلیه خاصهی که فهرد از آن محهروم
ا
اس میشود) .برای مثال ،ب طور سنتی محققین علوم اعصا برای درک کارکردهای ی مغز طبیعی ،عموما ضایعا مغهزی و
.
ایرا آنها را مورد مطالع قرار میدهند
ا
مسیر تحقیقاتی خود را اینگون توضیح میدهد ک من عمدا و ب طهور خها موضهوعاتی نظیهر
 .3بر همین مبنا،
 .در آنجا بکر نقلقولی از یکی از مشهاهیر انگلسهتان
اعتیاد را انتخا کردم تا مرزهای نظری انتخا عقالیی را ستجو کنم
میآورد ک بیان میکند تا زمانی ک مقدار بیش از اندازه را ندانیم ،مقدار کافی را نخواهیم دانس .
ب نام

بنابراین مشتاقم بگویم نظری اقتصادی قدر مندترین ابزاری اس که مها در تالشهمان
برای درک و درمان اعتیاد در اختیار داریم .البت ب همین دلیل هم ضهرور دارد کهاربرد
نظری اقتصادی (ب این منظور) با دق بسیار صور گیرد.1

هرچند این ادعا ک نظری اقتصادی قدر مندترین ابزار برای درک اعتیاد ،و مههمتهر از آن،
درمان اعتیاد اس  ،ممکن اس بحثبرانگیر ب نظر برسد ،اما دالیل قابل اتکهایی و هود دارد
ک دس کم در تحلیل رفتار اعتیادی ،نظری اقتصادی را از ایگاهی ویژه برخوردار مهیکنهد.
مطالعۀ اقتصادی رفتار اعتیادی کم میکند مفاهیم و بینشهای کیفی سایر رشت ها ،در یه
چههارچو ّ
کمههی از تصههمیمگیههری در مههورد مصههرم اعتیههادی مههورد تو ه ق هرار گیههرد تهها
سیاس گذاری در زمینۀ اعتیاد با ابزارهای تحلیلی دقی تری دنبال شود.
در ی مفهوم اقتصادی ،کاالی اعتیادی مانند سایر کاالهای اقتصهادی ،کهاالیی کمیها

2

اس  ،و لذا وا د قیمتی در بازار اس ک فرد برای تقاضای آن باید هزین ای معادل با آن قیم
بپردازد .ب عالوه ،محدودی هایی از مله محهدودی دسترسهی ،قهانون و محهدودی ههای
فرهنگی و ا تماعی برای تهی و مصرم کاالی اعتیادی و ود دارد ک تقاضای آن را در مقایس
با سایر کاالها دشوارتر و هزین برتر میسازد .از طرفی در کنار اعتیاد ب مصرم ی کاال ،رفهاه
فرد تابعی از مصرم کاالها و خدما دیگر نیز میباشد ک بهرای ب دسه آوردن آنهها نیهز بها
محدودی های قیمتی و درآمدی موا

اس  .ازاینرو ،فرد مصرمکننده الزم اسه در کنهار

تقاضا برای کاالی اعتیادی ،مصرم سایر کاالها را نیز مدنظر داشت باشد.
بر این اساس ،فرد مصرمکننده نسب ب ماهی اقتصادی تصمیما خود در تقاضای مهواد
مخدر درکی درونی خواهد داش ؛ چرا ک از ی سو نیازی شدید برای مصرم ی کاال در خود
احساس میکند ،و از سوی دیگر برای تحق این نیاز در دنیای بیرون با موانعی موا اسه که
ا
اغل شان از نس اقتصادی و رفاهی هستند .اساسا تصمیمگیری در چنین موقعیتی بنابر ماهی

بهین یابی 3خود ی تصمیم اقتصادی ب شمار میرود .بر این اساس ،نظریۀ اقتصادی ایهن امکهان
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را فراهم میکند تا تقاضا برای کاالی اعتیادی در کنار تقاضای فرد از سایر کاالها و خدما مورد
تو قرار گیرد و با تعریف معیارهای رفاهی ،پیشنهادا سیاستی ارائ شود که در میهزان تحقه
اهدام خود در کاهش آسی های مرتبط با اعتیاد قابل ارزیابی و مقایس هستند.
رویکرد اقتصادی به تحلیل اعتیلاد متل ار از برملی مت ظلاس اساسلی در ن ل ت
رفتار اعتیادی با رفتار عقتیی است.

ی اصل پای ای در اقتصاد متعارم این اسه که افهراد محاسهبا هزین هفایهدۀ مربهو به
تصمیما خود را در قال بهین یابی انجام میدهند ،ب این معنی ک در اغل موارد گزینه ای
را انتخا میکنند ک در مقایس با سایر گزین های در دسترس ،مفعت خهلص بیشتری دارد یا
ب عبارتی بهترین ممکن اس  .در نظر گرفتن مفروضا عقالنی در اقتصاد شر الزم بهرای
صور بندی ریاضی رفتار انتخابی در چنین چارچوبی اس  .بر این اساس ،پیشفرض پای در
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توسعۀ مدلهای اقتصادی مبتنی بر مفروضا عقالنی  ،به رسهمی شهناختن قهدر اراده و
انتخا افراد اس  .لذا اینک رفتار اعتیادی ب کدام سم از طیفهی که یه سهوی آن رف لهر
ارادی و سوی دیگر آن بیمهری (رفتار غیرارادی) اس  ،متمایل باشد ،در نحهوۀ نگهرش مها به
نظریۀ اقتصادی و کاربرد آن در تحلیل رفتار اعتیادی تعیینکننده خواهد بود.
از این منظر ،چنانچ اعتیاد ی رفتار انتخابی باشد ک تح کنترل و ارادۀ فرد و مبتنهی بهر
ساختارهای متعارم از تر یحا صور میگیهرد ،آنگهاه نظریهۀ اقتصهادی بهرای توضهیح و
پیشبینی آن مناس و کافی ب نظر میرسد و نیازی ب مشارک سهایر بیهنشهها در ایهن رابطه
نخواهد بود(مدلهای عقالنی کامل از رفتار اعتیادی شاخصترین نمون برای چنین درکهی از
رفتار اعتیادی هستند)؛ و اگر رفتار اعتیادی همواره ب شهکلی ا بهاری و خهارج از کنتهرل فهرد
صور گیرد (مطاب با تلقی بیماری از اعتیاد) ،آنگاه مشارک نظریا تصمیمگیری و ب طور
ا
خا نظریۀ اقتصادی در تحلیل رفتار اعتیادی موضوعی نخواهد داش  ،زیرا اساسا کنترلهی
بر رفتار تصمیمگیری و ود ندارد .لذا درک دو مفهوم انتخها و ا بهار 1و نسهبتی که ایهن دو

مفهوم با رفتار اعتیادی دارند ،در تحلیل رفتار اعتیادی و انتخها چهارچو تحلیلهی مناسه
برای آن تعیینکننده اس .
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اعتیاد؛ انتخاب یا اج ار؟

ا
دو مفهوم ان خهب و اجبهر عموما در نقطۀ مقابل یکدیگر تلقی میشوند و لذا در نگهاه اول به نظر
میرسد همگرایی آنها برای رسیدن ب ی درک واحد از اعتیاد ،با نوعی تناقض همهراه باشهد؛ از
آن ه ک میتواند این سوال پرسیده شود ک چط ر رف هری ک ب صل ر اجبلهری خ خلهرز ا
گیرد ،ب برنه ریزی خ حهسبه ذهم نیه دارد؟ از ایهنرو به لحاظ تهاریخی،

کم رل ص ر
ا
محققان عموما ب یکی از دو سر طیفی ک ی سوی آن رفتار ارادی و سوی دیگر بیمهاری (رفتهار
غیرارادی) اس  ،متمایل بودهاند .نکتۀ حائز اهمی در اینجا این اس ک تحقیقا در هر ی از
دو سوی این طیف ب نتایج متفاوتی میرسد که ههر کهدام توسهط طیفهی از دادهههای تجربهی و
آزمایشگاهی قابل دفاع و ار اع اس  .همین موضوع سب شده اس بحث درباره اعتیاد ،متهثیر

از بینشهای سنتی ،همچنان چندقطبی 1باقی بماند (
ا
غال معموال بر این بوده اس ک تثکید بهر ههر یه از دو نبهۀ انتخها و ا بهار در رفتهار
) .درواقع تصور

اعتیادی ،موضوعی چارچو تحلیلی مبتنی بر نبۀ دیگر را با چالش دی موا میکند.
بر همین اساس ،در ی سو برخی بر این باورند ک رفتار اعتیادی ی رفتار هدفمند اسه
ک آموخت میشود و اینطور نیس ک ب طور کلی ی واکنش غریزی و برآمهده از ذا انسهان
باشد .ب عبار دیگر ،رفتار اعتیادی نیاز ب برنه ریزی دارد؛ آنچنان ک بهرای تهثمین مطمهئن
نیازهای اعتیادی الزم اس تالش صور گیرد و در مواقعی حهسبه دقی و ماهران صور
گیرد

 .برای مثال در بسیاری موارد افراد داوطلبان خود را ب مراکهز توانبخشهی

معرفی میکنند ،ن ب اینخاطر ک تمایلی برای ترک اعتیاد دارند ،بلک ب ایهن دلیهل که کنهار
گذاشتن مصرم برای مدتی ،سب میشود بازگش دوباره ب مصرم همراه بها یه احسهاس
تقوی شده از لذ باشد(

) .لذا پس از مرخصی از درمان ،مصرم ادام پیهدا
2

میکند و ب دنبال آن ،ورود ب فرایند توانبخشی نیز تکرار خواهد شد  ،در حالی که تمهام ایهن
مراحل هدفمند ،همراه با محاسبا آیندهنگران و برنام ریزی قبلی انجام میشود.3

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

در اعتیادهای سنگین ب هروئین مشاهده میشود ک مصرم مکرر از شهد نشهئگی افهراد کاسهت

 .2چنین الگویی ب خصو
).
اس (
 .3بدینصور ک با هدم نو کردن تجربۀ نشئگی و باالبردن لذ مصرم در آینده ،ب طور موق اقدام ب تهرک مهیکننهد؛ و در
عین حال میدانند ورود ب فرایند توانبخشی در مقایس با مصرم کنونی مطلوبی بیشتری برای آنها ب دنبال خواهد داش .
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ب عالوه این دست از محققین استدالل میکنند ک اگر افراد ب تبعا مصرم واکنش نشهان
دهند ،این موضوع بدین معناس ک محاسبا مربو ب هزین هفایده را در تصمیم خود لحاظ
کردهاند و لذا اعتیاد آنها با اراده و انتخا همراه اس  .از طرفهی ،تحقیقها انجهام شهده در
شیوعشناسی اعتیاد حاکی از آن اس ک تح شرایطی میزان اعتیاد ب طور معناداری ب تغییهر
و

در تبعا مصرم واکنش نشان مهیدههد .بهرای مثهال

نشان دادهاند تعداد قابلمالحظ ای از سربازانی ک در نگ ویتنام هروئین تزری مهیکردنهد،
پس از بازگش ب ایاال متحده ،مصرم خود را ب میهزان قابهل تهو هی کهاهش داده و حتهی

متوقف کردهاند .1این میتواند بدینمعنی باشد ک تغییر تبعا اعتیاد در شرایط دیهد افهراد را
مجا ب کاهش یا حتی توقف اعتیاد کرده اس  .همچنین تثییر عواملی نظیر سهن ،نسهی ،
وضعی تثهل ،میزان اوقا فراغ (زمان در دسترس) ،روابط ا تماعی ،فرهنهگ ،مهذه و

غیره در نرخ شیوع اعتیاد ،2ک در مطالعا ب یب رسیده اس  ،نشان میدهد تبعا مصرم،
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 .ماام بر ایهنهها ،نتهایج تحقیقها

ی فاکتور تعیینکننده در اعتیاد اس

نشان میدهد اعتیاد باالترین نرخ بهبودی در میهان اخهتالال وابسهت به روانپزشهکی را دارد،

ب طوری ک بسیاری از معتادان میتوانند مصرم مواد را بدون هرگون کم تخصصهی 3کنهار
بگذارند

4

؛ در حالی ک متغیرهای دخیل در فرایند

ترک همانهایی هستند ک در تصمیما عادی تثییرگذارند ،مانند عوامل اقتصادی ،ا تماعی،
خانوادگی و غیره .شواهدی از این دس حهاکی از آن اسه که اعتیهاد به طهور معنهاداری از
هزین ها و فایدههای مربو ب مصرم تثییر میپذیرد.

5

در سوی دیگر ،مطاب با راهنماهای تشخیصی در پزشکی  ،اعتیاد با مصرم مواد ب شکلی

ا باری و خارج از کنترل 6تعریف میشود؛ با تثکید بر اینک مقدار یا طول زمان مصرم بهیش
از آن چیزی اس ک فرد در ابتدا مدنظر داشت اس  .عالوه بر این ،مصرم علیرغهم تبعها
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 .1درواقع تنها چیزی حدود  5درصد آنها در  71ماه سپری شده از بازگش از نگ ،و فقط حدود 78درصهد آنهها در سه سهال
سپری شده از بازگش از نگ ب اعتیاد ادام داده بودند.
 .2برای مثال نگاه کنید ب
 .4در ی آمار قابلتو  ،بالغ بر  44/1درصد از مصرمکندگان آلمانی ،و حهدود  11درصهد از مصهرمکنندگان کانهادایی ،در
.
بهبود یافت اند
ی فرایند طبیعی
یا
 .5مانند

عدیدهای ک برای سالم و رفاه فرد مصرمکننده دارد ،ادام مییابد ،و نیهز اگهر بهرای مهدتی
متوقف شود(حتی اگر این مد طوالنی باشد) ،اعتیاد عود کرده و فرد دوباره به مصهرم روی
میآورد؛ بنابراین ،از منظر بالینی ،اعتیاد ی تکرار عادی و تح کنترل از مصرم مواد نیس ،
بلک از دس دادن کنترل در مصرم مواد اس
در همین راستا ،اکثری

.

امعۀ پزشکی اعتیاد را ی بیماری مربو ب مغز ،شبی ب سایر

بیماریهای مزمن 1با شرایط عود 2مانند بیماری های قلبی یا دیاب  ،تلقهی مهیکننهد و لهذا
اعتیههادی را در نتیج هۀ فعههل و انفعههاال ژنتیکههی ،بیولههوژیکی ،روانشههناختی و محیطههی
مهیداننهد(

) .درواقهع ماننهد ایهرا سهایر بیماریهها بههر

ارگان های بدن(برای مثال تثییر دیاب بر عملکرد پانکراس) ،تلقی بیماری از اعتیهاد نیهز به
تغییرا ساختار و عملکرد مغز در نتیجۀ مصرم مواد بر میگردد که مهیتوانهد مانهدگاری
طوالنیمد داشت باشد

 .بر این اسهاس ،اجبلهر در مصهرم ،کلیهدیترین

ویژگی اعتیاد محسو شده ک از تغییرا در ساختار و عملکرد مغز نشهئ میگیهرد .لهذا
درمان های پزشکی اگر تنها راه حل ممکن برای بهبود اعتیاد نباشد ،بخش عمدۀ یه برنامهۀ
درمانی برای آن را تشکیل میدهد.
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نظریه اعتیاد عقتیی؛ درک اعتیاد در یک چارچوب انتخابی محض

نظری اعتیاد عقالیی (
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ّ
) ی نمونۀ حدی از رویکردی اس ک رفتهار

اعتیادی را در چارچو مبتنی بر قدر اراده و انتخا فرد تحلیل میکنهد .رفتهار اعتیهادی در
آن ا مطاب با ی برنامۀ سازگار برای حداکثر سازی مطلوبی در طول زمان فرض میشود ک
با نگاه ب آینده و با تر یحاتی پایدار(و ب لحاظ بیندورهای وابست ب یکدیگر) صور میگیرد.
ا
 .افراد
بر این اساس ادعا میشود اعتیاد ،حتی از نوع سنگین آن ،معموال عقالیی اس
با عقالنی کامل نسب ب تبعا آتی اعتیاد آگاهی کامل دارند و مالحظا مربو ب آن را در
تصمیما خود وارد میکنند .بر این اساس ،مدل اعتیاد عقالیی میتواند توضیح دهد چگونه
مصرم ی کاال تبدیل ب مصرم اعتیادگون میشود؛ تحمل فرد نسب ب لذتی ک از مصرم
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تجرب میکند افزایش مییابد 1و نیز عدم مصرم برای فرد تو ی ناپذیر و همهراه بها درد و رنهج

خواهد بود.2

ناخواست بودن اعتیاد توسط ارائه دهنهدگان نظریه اعتیهاد عقالیهی ایهنگونه توضهیح داده
میشود ک با شروع مصرم سنگین ،محاسبا مربو به حداکثرسهازی مطلوبیه تهو یهی
برای توقف مصرم در اختیار نمیگذارد .درواقع فرد اگر در گذشت از آنچ ک امروز میدانهد،
آگاه بود ،از ابتدا دس ب چنین مصرفی نمیزد و چون این فرد عقالیهی فهرض شهده اسه و
میداند ک گذشت قابل بازگش نیس  ،با محاسبا هزین هفایده ب این نتیج میرسد ک ادامۀ

مصرم در شرایط مو ود بهین ترین انتخا ممکن اس  .3از اینرو تنها دلیل وی بهرای عهدم
ترک این اس ک عدم مصرم برای او بهین نیس و لذا هر زمانی ک ب نتیج ای برخالم این
برسد ،مصرم را کاهش داده یا کنار خواهد گذاش

.

از این منظر ،اینک فرد معتاد میگوید «میخواهد اما نمیتواند ترک کند» ،با اینک  ،برای مثهال
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ی فرد مجرد میگوید «مهیخواههد ازدواج کنهد امها نمهیتوانهد» ،یها فهرد بهینظمهی مهیگویهد
«میخواهد اما نمیتواند منظم باشد» ،تفاوتی ندارد .این ارههارا به ایهن معنهی اسه که افهراد
درصورتی ک منافع بلندمد را ب قدر کافی از هزین های کوتاهمد الزم برای تغییهر بیشهتر ببیننهد،
انتخا مربوط را (ک در اینجا کنار گذاشتن مصرم کاالی اعتیادی ،ازدواج و یا منظم بودن اسه )
انجام میدهند .درواقع این افراد هنوز در عمل ب این نتیج نرسیدهاند ک هزین هایی ک بهرای تغییهر
باید بپردازند ب منافع بلندمد تغییر حاصل خواهد ارزید

.

چارچو تحلیلی ارائ شده در نظری اعتیاد عقالیی بهر پایهۀ فهرض سهازگاری تر یحها
استوار اس ک تعریف عقالنی در مدل ،مبتنی بر آن صور میگیرد .تر یحها فهرد از آن
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 .1ب این معنی ک ب تدریج لذ تجرب شده از مقدار یکسان مصرم کاهش مییابد (این ب ویژگی
اعتیادی اشاره دارد).

یا تحمل از رفتهار

در این رابط میگوید «البت ک افراد وا د قدر مطل نیستند و لذا در مواقعی ک سعی در تثییر بهر
3
تر یحا آیندۀ خود دارند ممکن اس دچار اشتباه شوند .فرض آینده نگری ب معنی پیشبینی دقی و کامل احتمهاال مربهو
ب آینده نیس  .در عوض ،تنها ب این معناس ک افراد آنچ در توان دارند را ب بهترین نحو برای پیشبینی تبعا انتخا خود به
کار میبرند .بنابراین میتوانند پس از اتخاذ ی تصمیم ناراضی باشند ،ایهن ناراضهی بهودن مهیتوانهد تنهها به دلیهل تجربیها
نامطلو قبلی نباشد ،بلک ب دلیل تثییر اشتباهاتی ک در گذشت مرتک شدهاند بر تر یحا کنونی شان باشد»(به ایهن معنهی
ک انتخا های گذشت ب گون ای بوده اس ک اکنون در زمان حال تر یحاتی دارند ک مطلو آنهها نیسه  ،امها به ههر حهال
تر یحا شان اس و ناچارند مطاب با آن تصمیم بگیرند).

ه سازگار اس (یا ب لحاظ دینامی عقالیی اس ) ک وقتی دورۀ آتی فرا رسید ،تصمیما
در نظر گرفت شده بر مبنای آن تر یحا  ،همچنهان بهینه بهاقی بمانهد

.

نظری اعتیاد عقالیی با درنظر گرفتن تابع نمهایی بهرای مطلوبیه فهرد در طهول زنهدگی ،ایهن
سازگاری را تامین میکند.1

ا
اما مسئل این اس ک رفتار اعتیهادی ماهیتها یه رفتهار ناسهازگار اسه
 .تعریف راهنمای تشخیصی و آماری اختالال روانی از اعتیهاد در هایی که به

«مقدار یا طول زمان مصرم بیش از آن چیزی اس ک فرد در نظر داشت » یا «تالشههای مکهرر
فرد برای توقف یا کنترل مصرم ،علیرغهم و هود تمهایلی قهوی ،اغله نهاموف اسه » اشهاره
میکند ،ب طور واضحی ب ناسازگار بودن رفتار اعتیادی بر میگردد .ب همین دلیل اس که افهراد

معتاد اغل ی از دس رفتن کنترل 2را میکنند

ک سب میشود نتوانند رفتارههای

خود را با آنچ از قبل در نظر داشت اند منطب کنند .درواقع تعریف راهنمای تشخیصهی و آمهاری
اختالال روانی از اعتیاد (یا ب عبارتی ناسازگاری زمانی در انتخا های فرد معتاد) ب ی مفهوم
کلیدی اشاره دارد ک درک آن در تحلیل رفتار اعتیادی و انتخا چارچو تحلیلی مناس بهرای
آن بسیار تعیینکننده اسه  .ایهن مفههوم عبهار اسه از خهودکنترلی .3مشهکال مربهو به

خودکنترلی ی

نبۀ اساسی از رفتار اعتیادی محسو میشود ک اگر چهارچو ههای تحلیلهی

انتخا شده قادر ب تبیین 4آن نباشند ،گویی در حال تحلیل رفتاری غیر از رفتار اعتیهادی هسهتند
 .بههر ایهن اسههاس ،ناخواسهت بهودن اعتیههاد به مشههکال مربهو به

خودکنترلی (در عدم توانایی برای اتخهاذ تصهمیما سهازگار) مربهو مهیشهود ،نه محاسهبا
هزین هفایده در چارچو حداکثرسازی مطلوبیه (آنطهور که نظریه اعتیهاد عقالیهی توضهیح
میدهد) .این موضوع از اهمیتی قابلمالحظ برخوردار اس  ،چرا ک از اصلیتهرین مهداخال
سیاستی مورد انتظار از ی چارچو تحلیلی در حوزۀ اعتیاد ارائۀ راهکارهایی اس که افهراد را
در کنترل و بهبود تصمیما خود یاری نماید .در این شرایط ،نظریاتی نظیر اعتیاد عقالیی که در
فرضیا خود مشکال مربو ب خودکنترلی افراد را ب رسمی نمیشناسند ،در پاس گهویی به

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.1

نشان داده اس رفتار اعتیادی میتواند ناسازگار و در عین حال آیندهنگران باشد.
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اینگون نیازهای سیاستی با چالشهای اساسی موا میشوند .با ایهنحهال بایهد تو ه داشه
بر ستگی نظری اعتیاد عقالیی از برخی ها غیر قابل انکار اس  .نظری اعتیاد عقالیی مدلی
ساده و با استفادۀ راح ارائ میدهد ک میتواند همبستگیهای بیندورهای در دادههای مصهرفی
کاالهای اعتیادی را توضیح دهد .ب عالوه ،این نظری شامل برخی ویژگیههای اساسهی در رفتهار
اعتیادی میشود و نتایج استخراج شده از آن توضیح خوبی از برخی الگوهای رفتهاری در اعتیهاد

ب مواد مخدر میدهد .1نکتۀ حائز اهمی در این ا این اس ک محدود کهردن اعتیهاد به ههر
ا
ی از دو نبۀ انتخا یا ا بار ،قطعا ب چارچو تحلیلی مناس و قابلاتکا برای درک رفتار
اعتیادی نخواهد انجامید؛ چرا ک نتهایج به دسه آمهده ،در توضهیح و پیشبینهی آندسهت از
ویژگیهایی ک مربو ب نبۀ دیگر میشود ناتوان خواهد ماند .برای مثال تلقی سنتی بیمهاری
از اعتیاد ،هرچند در توضیح ویژگیهای مربو ب اجبهر در صرف موف باشهد ،امها قهادر به
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توضیح نتایجی ک مطاب با آنها تبعا اقتصادی و ا تماعی بر روی مصرم تثییر میگذارنهد
ا
نیس  .همانطهور در نقطهۀ مقابهل ،تحلیهل اعتیهاد در چهارچوبی صهرفا مبتنهی بهر انتخها
طبیعی(آنطور ک در مدل اعتیاد عقالیی فرض میشود) نخواههد توانسه الگوههای رفتهاری
مربو ب مشکال خودکنترلی یا ا بار در مصرم را توضیح دهد.
درک جدیلللد از رفتلللار اعتیلللادی؛ توهلللی دو مو لللور انتخلللاب و اج لللار در یلللک
چارچوب نظری وا د

مطاب با دیدگاه سنتی ،ا بار یا از دس رفتن کنترل در رفتار اعتیادی ب طور ضمنی با پذیرش
این گزاره همراه اس ک اعتیاد ی بیماری مزمن بوده ک باعث میشود کنترل بهر تصهمیما
ب طور کامل از فرد سهل شهود(

) .2با این حال نتایج تحقیقا اخیر در علوم اعصا  ،درکی متفاو از رفتهار
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 .1مطالعا تجربی آنجامشده درمورد کاالهای اعتیادی قانونی مانند سیگار (و در اکثر کشورها ،الکهل) و نیهز برخهی کاالههای
اعتیادی غیرقانونی مانند کوکائین و هروئین ،در تثیید نتایج مدل اعتیهاد عقالیهی تها حهد زیهادی بها یکهدیگر اشهتراک داشهت انهد
 .با اینحال در رابط با مطالعا تجربی صور گرفت بر نظری اعتیاد عقالیهی ،دادههها و روشههای مهورد
استفاده در این مطالعا و دالل های سیاستی برآمده از آنها ،مالحظاتی و هود دارد که عهدم تو ه به آن هها ممکهن اسه
گمراهکننده باشد .برای مثال نگاه کنید ب
مالحظا مربو ب دیدگاه سنتی و دالیل باقیماندن آن در محافهل علمهی کنهونی را به خوبی
.2
برشمرده اس .

اعتیادی ارائ میدهد ک اتفاقنظر حول آن در ه رسیدن ب ی چارچو تحلیلی مشهترک
برای مطالعۀ اعتیاد امکانپذیرتر اس  .نکت حائز اهمی در ایهن ها ایهن اسه که هرچنهد
ا
تحقیقا عص شناسی مربو ب خودکنترلی از ی سابقۀ نسبتا طوالنی برخوردار اس  ،امها
اغل مطالعا اولی بر روی موقعی های مشرو  1آزمایشگاهی تمرکز داشت اند و سناریوهای

واقعیتر(ک بر اساس ارزیابی مجموع های متنوعتری از گزین های انتخابی طراحی میشوند)
 .در طهول دو دههۀ اخیهر امها

برای مد های طوالنی مورد غفل واقع شده اس

شرایط ب گونۀ دیگری رقم خورده اس  .در حال حاضر یافت ها و شواهد قابهلتو هی از نحهوۀ
محاسبا مربو ب ارزشگهذاری تصهمیما در مغهز و هود دارد که ایهن امکهان را فهراهم
میسازد تا اعتیاد در فرایندهای بیولوژی درون مغز ردیهابی شهود و از ایهن طریه بینشههای
مطمئنتری برای درک رفتار اعتیادی در اختیار قرار گیرد.
یافت های اخیر در علوم اعصا در مقایس با دیدگاه سنتی درک متفهاوتی از مفههوم اجبلهر
ارائ میدهند؛ درکی ک بر خالم رویکرد رفتاری(در مقابل رویکرد شناختی) ،دیگهر مسهتلزم
تناقض میان دو مفهوم ان خهب و اجبهر نخواهد بود .2مطاب با دیدگاه دید ،اجبلهر در اعتیهاد
ّ
چیزی نیس ز ی ان خهب ک در نتیجۀ محاسبا حهدی در مغهز فهرد صهور مهیگیهرد.

درواقع مصرم مکرر مواد اعتیادآور بها ایجهاد اخهتالل در سیسهتم پهاداش مغز(تحه عنهوان
سیس م دخپه یم ِ زخلیمبیک  3یا سیر پهداش ،)4ارتبا میان مصرم و لذ واقعی تجرب شده
از آن را آنچنان بزرگنمایی میکند ک علیرغم تبعا بعهدی ،فهرد به مصهرم دوبهارۀ مهواد

مجهها شههود

5

 .بههر ایهن اسههاس ،مفههوم «بیمههاری» در این ها بهها مفهههوم

«اختالل» می تواند ایگزین شود

.
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 .2درک متناقض از دو مفهوم انتخا و ا بار ،ی پیشفرض اساسی با خود دارد ک عبار اس از رویکرد رفتاری محهض در
تحلیل رفتار اعتیادی .در سطح رفتاری ،نامثنوس بودن تجمیع ان خهب و اجبهر در ی رفتار با این ملۀ متناقضنمها که «رفتهار
اعتیادی ی رفتار برنام ریزی شده ب منظور داشتن مصرفی خارج از کنترل اس  ».قابل درک خواهد بود( .البت تالشهایی بهرای
توضیح و برطرم ساختن این تناقض با استفاده از همان رویکرد رفتاری صور گرفت اس  .بهااینحهال چاچو ههای تحلیلهی
شکلگرفت بر این مبنی در نهای به یه سهوی طیهف که در اینجها عبهار اسه از انتخهابی بهودن رفتهار اعتیهادی متمایهل
و
میشود(برای مثال نگاه کنید ب
 .5باید تو داش ک در عین حال فرد میتواند با اعمال کنترلهای شناختی این ایر را بران کند.
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شکل شماره ( ،)1با ی سادهسازی انتزاعی نشان میدهد مغز انسهان به طهور معمهول در
تصمیمگیریهای مربو ب کاالهای مصرفی چگون عمل میکند .حواس ما اطالعا دربهارۀ
محیط پیرامونی را برای مغز فراهم میکند .مغز این اطالعا را ب همراه اطالعها از حهاال
درونیمان(مانند گرسنگی ،خستگی و غیره) پردازش میکند و این فرایند در نهایه به اتخهاذ
تصمیم منجر میشود .ب دنبال تصمیم ،مغز تجرب ای از پاداش(ناشی از انتخا ) را در حافظ
یب میکند .ارتبا میان این پاداش ،شرایط محیطی ک تصمیم در آن اتخاذ شده اس  ،و خود
تصمیم ،تح عنوان یهدگیری شناخت میشود .از آن پس تصمیما بعهدی تحه تهثییر ایهن

یادگیری اتخاذ خواهند شد.1

شرایط محیطی
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تصمیم برای مصرف

یادگیری

تجربا بعد از انتخا و پاداش

یادگیری

شکل شماره ( .)1فرایند تصمیمگیری در مورد مصرم کاالهای عادی
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 .1در ی فرایند طبیعی این یادگیری ب بهب د کیفی تصمیما در آینده کم خواهد کرد.

زء مهم از سیستم تصمیم گیری اشاره شده که تحه
در سم چپ این شکل ب ی
عنوان سازوکار پایا پیشبینی 1نام گذاری شده اس  .مغز انسان سازوکارهای مختلفهی بهرای
پیش بینی تبعا تصمیما دارد .برخی از این سازوکارها ب لحاظ شناختی پیچیدهتر هستند؛
ّ
برای مثال در مواقعی ک ما در رابط با تبعا تصمیممان در قال مدلهای علیتی از ههان
پیرامون استدالل می کنیم ،در حال اسهتفاده از ایهن سهازوکارها هسهتیم .در مقایسه بها ایهن
سازوکارها ،سازوکار پای پیش بینی ،سیستمی سادهتر اس ک ب منظور انهدازهگیهری ارتبها
میان شرایط ،تصمیما و پاداشهای کوتاه مد مورد استفاده قرار می گیرد .ایهن سهازوکار،
محاسبا استداللی را ک به مراته بهاالتری از شهناخ نیهاز دارنهد ،شهامل نمهیشهود،
 .در مورد مصرم
ب طوری ک در برخی حیوانا نیز و ود دارد
کاالهای عادی ،سازوکار پای پیشبینی با تجرب یاد میگیرد پیشبینیههای دقیقهی از میهزان
لههذ بخشههی مصههارم آتههی ب ه دس ه دهههد
 ،امها در رابطه بها مصهرم مهواد مخهدر
اینگون نخواهد بود.
شکل شهماره ( )2نشهان مهی دههد چگونه مصهرم مهواد مخهدر در عملکهرد صهحیح
سازوکارهای تصمیمگیری اختالل ایجاد میکند .ب طور خالص  ،مشکلی ک مصهرم مهادۀ
ا
مخدر ایجاد میکند این اس ک مستقیما روی فرایند یادگیری که زیربنهای سهازوکار پایه
پیشبینی را تشکیل میدهد تثییر میگذارد؛ ب گون ای ک فرایند عصبی را ک سهازوکار فهوق
ا
ب واسط ی آن ارتبا میان شرایط محیطی ،تصهمیم و پهاداش را شهکل مهیدههد ،مسهتقیما
تح تثییر قرار می دهد .ب عبار دیگر ،مادۀ مخدر ،بخش ناخودآگاه مغز را طوری فریه
میدهد ک لذتی اغراقشده (ن واقعی) را پیشبینی کند ،لذا ی انگیزش قهوی و نامتعهارم
در فرد برای مصرم ب و ود میآید 2ک از آن تح عنوان اجبهر یاد می شود .این اتفاق مانند
آن اس ک اطالعاتی تورش دار در اختیار بخشی از فرایند تصهمیمگیهری مغهز قهرار گرفته
باشد .لذا طبیعی خواهد بود اگر انتخا فرد در نهای انتخابی نهامطلو و حتهی مخهر
برای او باشد.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .2باید تو داش ک در عین حال فرد قادر خواهد بود با اعمال کنترلهای شهناختی ایهن ایهر را بهران کنهد (
).
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یادگیری

تجربا بعد از انتخا و پاداش

یادگیری

شکل شماره ( .)2فرایند تصمیمگیری درمورد مصرم مادۀ اعتیادی

درواقع ،مغز همچنان با نسب دادن ارزشهای ذهنی ب گزینه های مختلهف ،گزینه ای را
انتخا میکند ک بیشترین مقدار ارزش برآوردشده را دارد .لذا برای مثهال وقتهی هزینهۀ یه
پاداش افزایش مییابد ،برآورد ذهنی ارزش مربو ب آن گزین کاهش یافت و ب دنبال آن احتمال

انتخا گزین های ایگزین توسط فرد باال میرود .1در همین راستا ،تحقیقا بسیاری انجهام
شده اس ک مطاب با نتایج آنها مصرم مواد از میهزان و چگهونگی دسترسهی به گزینه های
ایگزین تثییر میپذیرد ،آنچنان ک برای مثال محدودی در دسترسی یها افهزایش هزینه های
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1عدم رغب فرد ب گزین های ایگزین در مقایس با پاداش اعتیادی نیز بها همهین سهازوکار قابهل توضهیح اسه  .بهرای مثهال
در کتا خود توضیح میدهد در اعتیاد ب آمفتامین ،حساسی برخی پذیرندههای دوپامین کاهش مییابهد و
باعث میشود فرد نسب ب تجربۀ واقعی پاداشهای ایگزین ،مانند کار ،دوستان و خهانواده کمتهر واکنشپهذیر باشهد .به طور
مشاب معتادان ب کوکائین ،وقتی تصاویر مربو ب مصرم کوکائین را مشاهده میکننهد ،در تصهویربرداریهای مغهز آنهها یه
فعالی ب شد زیاد و غیرطبیعی در نواحی مربو ب پاداش دیده میشود ،در حالی ک مشاهدۀ تصاویر محرک نسی ،فعالی
نسبتا کمتری را در این نواحی ایجاد میکند.

مرتبط با آن گزین ها ،ب افزایش مصرم مواد منجر میشود .1به عبهار دیگهر ،مصهرم مهواد
؛ بلک احتمال اینک

همیش انتخا غال نخواهد بود

فرد پاداش مربو ب اعتیاد را انتخا کند به ایهن موضهوع بسهتگی دارد که پهاداش ناشهی از
انتخا گزین های ایگزین تا چ میزان با ارزش نسب داده شده ب پاداش ناشهی از مصهرم

مواد اختالم داشت باشد .2با این توضیحا درواقع عدم سازگاری تصمیما هه ک در نتیجهۀ
از دس رفتن کنترل فرد در انتخا پاداش اغراقشده حاصل میشهود ههه در انطبهاق بها یه
برنامۀ بلندمد ک مبتنی بر محاسبا بدون تورش(یا عقالیی) از تبعا تصمیم شکل گرفته
اس  ،در تمایز رفتار اعتیادی با سایر رفتارهای انتخابی نقش کلیدی را ایفا میکند.
اقتصاد رفتاری :یک چارچوب تحلیلی متناسب با درک جدید از رفتار اعتیادی

اقتصاد رفتاری زمین را برای کنار هم نشاندن مفاهیم و بینشهای مهرتبط بها رفتهار اعتیهادی در
ی چارچو تحلیلی مشترک فراهم میکند .در ی تعریف مختصر ،نظریا اقتصاد رفتاری
از ی ه سههو ریش ه در یافت ه ههها و شههواهد عص ه شههناختی مربههو ب ه رفتههار تصههمیمگیههری
دارد

و از سهوی دیگهر بها صهور بنهدی محهدودی ههای مربهو به

محاسهبا عقالیههی ،نیهروی اراده و نفههع شخصههی و بها کمه نظریهها ریاضهی مههیکوشههد
 .به عبهار

دالل های تجربی این محدودی ها را استخراج نماید
ا
دیگر ،این زمینۀ میانرشت ای اساسا مسیر تحقیقاتی خود را تحلیل رفتارهایی تعریف مهیکنهد
ک در عین حالی ک مبتنی بهر سهازوکارهای ارزشگهذاری و انتخها صهور مهیگیرنهد ،در
مواقعی از فرضیا عقالنی در متون اقتصادی عدول میکننهد .بهر ایهن اسهاس از مهمتهرین
اهههدام اقتصههاد رفتههاری ،توضههیح و پههیشبینههی همههین انحرافهها از عقالنیهه بیههان
میشود

.
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برای  74مادۀ اعتیادآور (شهامل کهافئین،
 .1این موضوع در قال مفهوم کشش قهطع در آزمایشی توسط
نیکوتین ،کوکائین ،اتانول ،هروئین ،متادون ،مورفین و غیره) و نیز کاالهای غیراعتیادآور نظیر مواد غذایی و غیره مورد بررسی قرار
گرفت اس  .نتایج ب دس آمده در این آزمایش حاکی از آن اس ک تقاضا برای مواد مخدر در تمامی مقادیر نسب ب کاالههای
دیگر ی رابطۀ انشینی داشت اس ؛ ب این معنی ک با افزایش هزین ها ،از تو ی پذیری مصرم مادۀ اعتیادآور کاست شهده و از
آستان ای ب بعد شخص ب مصرم کاالهای ایگزین ک هزین های کمتری را برایش ب دنبال دارد روی میآورد.
 .2چنین درکی از اعتیاد ک مبتنی بر یافت ها و شواهد علوم اعصا و تحه حمایه الگوههای روانشهناختی از رفتهار اعتیهادی
شکل گرفت اس  ،در نسب با درک سنتی از اعتیاد ،درکی دید محسو میشود .برای مطالعا بیشتر نگاه کنید ب
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ّ
رفتار اعتیادی ،مطاب با آنچ بیان شد ،نمون ای شاخص(ی ب تعبیر دیگر ،حهدی) از ایهن
رفتار اس ک ضمن تبعی از سازوکارهای انتخابی ،در آن ب وضو انحرافاتی از عقالنی رخ
میدهد .بر همین اساس ،ب تدریج ادبیاتی در حال رشد شکل گرفت اس ک سعی در تحلیهل
رفتار اعتیادی در چارچو های نظری اقتصاد رفتاری داشت اس  .فصل مشهترک ایهن ادبیها
تالش برای توضیح مشکال خودکنترلی در فرایند تصمیمگیری اسه که به دنبهال مصهرم
کاالی اعتیادآور و در نتیجۀ اختالل در سهازوکارهای ارزشگهذاری در مغهز ایجهاد مهیشهود.
مقصود ما در این ا توضیح تفصیلی این ادبیا نیس و در ادام تنها ب شاخصترین نظریاتی
ک از منظر تنزیل هذلولی 1تر یحا و فرآیندهای دوگان  2در تصمیمگیری ،ب تحلیهل رفتهار

اعتیادی میپردازند ب ترتی و ب اختصار اشاره خواهیم داش .

تنزیل هذلولی ترجیحات .3مطاب با آنچ در بخش قبلی بیان شد ،عدم سازگاری در اتخهاذ

تصمیما  ،روی دیگر سکۀ مشکال خودکنترلی اس که مؤلفهۀ اساسهی در درک دیهد از
فصلنامه علمیـپژوهشی

297

دوره ،01شماره 3
تابستان 0331
پیاپی 33

رفتار اعتیادی ب شمار میرود .افراد معتاد اغل برای توقف دائم مصرم ارهار تمایل میکنند،
اما قادر ب انجام آن نیستند .از اینرو ا تنا از مصرم در کوتاهمد امری رایهج اسه  ،امها
نرخ بازگش و تکرار مصرم در بلندمد باال اس  .4همین عدم توانایی برای اتخهاذ سهازگار

تصمیما (یا ب عبارتی تحق بخشیدن ب ی برنامۀ سازگار ب لحاظ زمانی) اسه که سهب
میشود فرد معتاد در ستجوی درمان باشد .از طرفهی ناسهازگاری میهان تر یحها کنهونی و
آینده تنها با ی تابع تنزیل غیر نمایی 5میتواند توضیح داده شود .در اقتصاد رفتاری تابع تنزیل

هذلولی ی نمونۀ متعارم از توابعی اس ک ب فهرد ایهن امکهان را مهیدههد تها یه برنامهۀ
بلندمد (مصرفی) تدوین کند و با گذش زمان در موا ه با مشکال خهودکنترلی از ایهن
برنام عدول کند .درواقع تنزیل هذلولی ب فرد ا ازه میدهد قااو خهود دربهاره اینکه چه
چیز در هر زمان بهترین اس را تغییر دهد

؛بدین ترتی ک با نزدی شدن ب
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 .3برای مرور تفصیلی ادبیا مربو ب این موضوع نگاه کنید ب
 .4در ی آمار شایان ذکر ،در طول سال 8111میالدی  11درصد از افراد سیگاری در ایاال متحده تمایل ب ترک کامل و دائم
سیگار داشت اند؛ در حالی ک  17درصد از آنها دس کم ی روز در ترک موف بودهاند و تنها  1/1درصد موف ب تهرک بهیش از
.
س ماه شدهاند

ا
دورههای زمانی آتی ،برآورد فرد از مطلوبی مصرم مواد بیش از آن چیزی خواهد بود ک قبال
ارزیابی و مطاب با آن برنام ریزی کرده اس  .مطاب با

دلیل آنک نظریه ههای

متعارم توضیحی ضعیف از رفتار اعتیادی ارائ میدهند ب همهین موضهوع بهر مهیگهردد .در
همین راستا تحقیقا بسیاری صور گرفت اس ک مطاب با نتهایج آنهها وقتهی فهرد معتهاد
دربارۀ برنام ی مصرفی خود تصمیم میگیرد گویی در حال استفاده از ی نسهب غیهر یابه
برای تنزیل پیآمدهای آتی ب زمان حال اس ک بها افهزایش تهثخیر زمهانی در دریافه آنهها
کاهش مییابد

 .ب عبار دیگر فرد مصرمکننده ب ای نرخ تنزیل یابه

(آنگون ک در تابع تنزیل نمایی فرض میشود) وا د نرخ تنزیل کاهنده در طول زمان (مطاب
با ی منحنی هذلولی) اس  .برای مثال ،ی فرد معتاد ب الکهل را در نظهر بگیریهد که یه
برنامۀ بهینۀ مصرفی را مدنظر قرار داده و قصد دارد مطاب با آن به مصهرم خهود ادامه دههد.
فرض کنید مطاب با این برنام  ،فرد مجاز خواهد بود تا چهار بار در روز مصرم کند .از منظهر
ا
مدلهای مبتنی بر عقالنی و با فرض تنزیل نمایی ،این برنام تمامها ا هرا خواههد شهد ،امها
مطاب با ی مدل تنزیل هذلولی ،ا رای چنین برنام ای مستلزم ب کهار بهردن ابزارههایی بهرای

تامین خودکنترلی اس  .1برای مثال ممکن اس فرد تح شرایطی برای مصرم بهار پهنجم
وسوس شده و اقدام ب مصرم کند؛ تکرار این موضوع باعث میشهود مصهرم فهرد در برخهی
روزها بیشتر از مقدار از پیش تعیین شده باشد ،ب طوری ک ب انحهرام سیسهتماتی از برنامهۀ

بلندمد منجر شود.2

نکتۀ حائز اهمی در این ا این اس ک در کنار راهکارهایی ک بهرای غلبه بهر مشهکال
خودکنترلی قابل طر اس  ،افزایش قیم ها همچنان میتواند ب عنوان ی راهکار برای کاهش
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 .1از اینرو در بسیاری موارد افراد داوطلبان خود را ب خدما سخ گیرانۀ درمان میسپارند ،درحالیک ن به خهاطر لهوگیری
از ولع مصرم در زمان حال ،ک ب خاطر انتظار تجربۀ آن در آینده و ب تح کنترل در آوردن اعمالشان در آن زمهان ایهن کهار را
آنجام میدهند .یا در همین راستا افراد داروهایی را مصرم میکنند ک عالوه بر عوارض انبی نهامطلو  ،احسهاس لهذ را در
 .حتی برخی معتادان گاهی برای
آنها کاهش میدهد تا مصارم آینده چندان لذ بخش نباشد
فراهم کردن محدودی یا حبسهای فیزیکی از دیگران درخواس کم میکنند تا از این طری نسب ب ا تنا از مصهرم در
فرایند ترک اطمینان بیشتری حاصل کنند.
 .2این انحرام از برنام ممکن اس خودکنترلی در آینده را نیز سخ تر(و هزین بر تر) کند .در چنین شرایطی وارد شهدن فهرض
ت رش پیشبیم این امکان را میدهد ک مصرمکنندگان از تصمیما گذشتۀ خود تح عنوان اش بهه یاد کننهد .بهرای مثهال فهرد
ممکن اس ب خاطر اولین باری ک اقدام ب مصرم مواد کرده اسه خهود را سهرزنش کنهد ،زیهرا دشهوارتر شهدن خهودداری از
مصرم با مرور زمان را در آن زمان ب درستی پیشبینی نکرده اس .
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مصرم اعتیادی شناخت شود ،با این تفاو که الزم اسه مالحظها مربهو به مشهکال
خودکنترلی در افزایش قیم ها لحاظ شده باشد .بهرای مثهال
این موضوع را در رابط با مالیا بر مصرم سیگار نشان دادهاند .نتیجۀ حاصل از این مطالعه
حاکی از آن اس ک برای تحق معیارهای رفاهی مالیا بهین بر مصرم سهیگار الزم اسه

عالوه بر هزین های خار ی(برای مثال دود دس دوم ،)1برخهی هزینه ههای داخلهی که فهرد
ب واسطۀ مصرم اعتیادی بر خودش تحمیل میکند(برای مثال هزین ههای مربهو به تبعها
سالمتی در بلندمد ) را نیز شامل شود.2

فرآیندهای دوگانه در تصمیمگیری .3در اقتصاد رفتاری ب طور معمول میان دو حال یا فرایند

تصمیمگیری تمایز قائل میشوند .فرض اساسهی در ایهنگونه نظریها ایهن اسه که رفتهار
تصمیمگیری در نتیجۀ عملکرد دو فرایند موازی و در حال تعامل شکل میگیهرد که از قواعهد
متفاوتی پیروی میکنند.
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برندۀ هایزۀ نوبهل ،که از بنیهانگهذاران اقتصهاد

رفتاری ب شمار میرود ،فرایمدههی دخگهن در تصهمیمگیهری را تحه عنهوان دو سیسهتم  1و 2
معرفی کرده اس  .بدین ترتی ک تح سیستم (1شهودی و روتین) ،فرایند تصمیمگیهری بها
سرع  ،خودکار ،فاقد تالش و مبتنی بر ارتبا ذهنی 4و با یهادگیری بسهیار تهدریجی صهور

میگیرد؛ درحالیک تح سیستم (2استداللی) ،فرایند قااو و تصمیمگیهری ،آهسهت و بها
ا
صرم تالش و انرژی ،معموال قاعهدهمنهد ،5انعطهامپهذیر و خنثهی نسهب به احساسها و
هیجانها صور میگیرد .در حالیک هرگون تغییر یا دستکاری در سیستم  1آهست و دشهوار
خواهد بود ،فرایندهای مبتنی بر سیسهتم  2در بسهیاری مواقهع بهر اسهاس اطالعها دریهافتی
میتواند تح نفوذ یا اختالل قرار گیرد.
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 .2این درحالی اس ک در چارچو های تحلیلی ک مشکال خودکنترلی ب رسمی شناخت نمیشود(مانند چهارچو ههای
مبتنی بر عقالنی کامل) ،از آن ایی ک افراد متکی بر قدر اراده و انتخها تصهمیم مهیگیرنهد و در تصهمیما خهود آزادی
کامل دارند ،نسب ب تبعا تصمیمم خود مسئول هستند و لذا تا زمانی ک بازارها (در تخصیص کاال ب کسهانی که حاضهر به
پرداخ بیشتری برای آن هستند) بهین کار میکنند ،میتوان نسب ب اتخاذ تصمیما عقالیی از سوی آنهها اطمینهان حاصهل
ا
کرد .در چنین شرایطی اساسا نیازی ب کم های سیاستی و نهادی برای باالبردن کیفی قاهاو هها و تصهمیما و هود نهدارد
).
(
.
 .3برای مرور تفصیلی ادبیا مربو ب این موضوع نگاه کنید ب

عملکرد این سیستمها مستقل از ی دیگر اس و به دو نهوع متفهاو از فراینهد یهادگیری
پاداش در مغز بر میگردد ،ب طوری ک در حین فعالی بخشههای متفهاوتی از مغهز را درگیهر
 .تصمیماتی ک بر اسهاس تهر یح پهاداش آنهی اتخهاذ

میکنند

میشوند مبتنی بر سیستم  1و تصمیماتی ک بر اساس محاسبا آیندهنگران صور میگیرنهد
مبتنی بر سیستم  2اتخاذ میشوند .بر این اسهاس مهیتهوان فهرض کهرد سیسهتم  1و  2وا هد
نرخهای تنزیل متفاو (و در عین حال پایدار) هستند؛ بدین ترتی ک ارزیابیهای مبتنهی بهر
سیستم  1با منحنیهای تنزیل با شی تند قابل انطباق اس  ،در حالیک ارزیابیهای مبتنی بر
سیستم  2برآوردهای نزدی تری از پاداشهای زمان حال و آینده در نسب بها یکهدیگر نتیجه
میدهد

.

رفتار تصمیمگیری ب طور معمول در نتیجۀ توازن 1حاصل از تعامل میان سیستمههای  1و 2

شکل میگیرد .درواقع تصمیم نهایی بستگی ب این خواهد داش ک عملکرد این سیستمها تها
چ اندازه در سازگاری یا عدم سازگاری با ی دیگر باشد .همراسهتایی عملکهرد دو سیسهتم به
تسهیل رفتار تصمیمگیری منجر میشود ،در حالیک عدم همراستایی میان آنها با احساسی از
تعهارض یهها کشههمکش درونههی در فههرد همهراه خواهههد بههود

 .از ایههن منظههر،

تفاو های رفتاری در موا ه با مشکال خودکنترلی ،بر اساس نحوۀ عملکرد و تعامل میهان
فرایندهای دوگان توضیح داده میشود .بر این اساس ،عدم سازگاری تصمیما ب عنوان مؤلفهۀ

اساسی در رفتهار اعتیهادی ،که در تنزیهل ههذلولی بها وارونگهی تر یحها  2در طهول زمهان

مدلسازی میشود ،در اینجا با استفاده از تعارض میان فرایندهای دوگان توضیح داده میشود.
درواقع همانطور ک برقراری توازن میان این فرایندها شر الزم برای خودکنترلی و پایداری در
دنبال کردن برنام های بلندمد در رفتار تصمیمگیری اسه  ،هرگونه اخهتالل در ایهن تهوازن
مشکال خودکنترلی در اتخاذ تصمیما را ب دنبال خواهد داش .
ب عالوه در کنار ویژگیهای ذکر شده ،پای های عص شناختی سیستمههای دوگانه ایهن
امکان را میدهد ک سیستم  2طهی سهازوکارهای محاسهباتی و آینهدهنگرانه خرو هیههای
سیستم  1را تح تثییر قرار دهد ،در حالیک سیستم  1اطالعا کافی و مناس از شرایط و
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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محیط پیرامهونی را در اختیهار آن قهرار داده باشهد

 .سهازوکارهای

عصبی تح نظر سیستم  1با تجرب یاد میگیرند ب وضهعی هها و فرصه ههای مشهخص،
مقداری را ب عنوان پیشبینی لذ کوتاه مد نسب دهند .از طرفی سیستم  2این قابلی را
دارد ک انگیزشهای ناشی از این پیشبینی ها را محدود سازد(برای مثال بها تصویرسهازی و
یادآوری تبعا آینده ی تصمیم و مدنظر قرار دادن تصمیما

ایگزین) .بر این اساس نتیجۀ

حاصل در تصمیم گیری ،ب شد و قدر پیشبینی های تولیهد شهده توسهط سیسهتم  ،1در
مقایس با عملکرد سیستم  2در به کهارگیری سهازوکارهای شهناختی محدودکننهده ،بسهتگی
خواهد داش .
با این توضیحا  ،عملکرد سیستمهای  1و  2در رابط با مصرم مواد غیراعتیادی در حال
ا
عادی متوازن بوده و غالبا ب تصمیما مناسبی منجر میشهود .ایهن تهوازن در رفتهار اعتیهادی
دچار اختالل میشود .درواقع مصرم مادۀ اعتیادآور ب طور مستقیم(برخالم سایر کاالها) بهر
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سازوکارهای عصبی مرتبط با سیستم ی تثییر میگذارد(شکل )2؛ این تثییر با ایجهاد اخهتالل
در قابلی تولید پیشبینیهای دقی از لذ و بزرگنمایی لذ های مورد انتظار در نسهب بها
تجربۀ واقعی آنها صور میگیرد .بدینتری  ،ی پیشبینی قوی از پاداش مصرم پیش رو،
با ل تو سیستم  2ب اینک ب چ چیز دق کند ،عملیا شناختی را چگونه تخصهیص
دهد(دربارۀ چ چیز استدالل کند) و کدام حافظ را بازآوری کند ،در قابلی بازدارنهدگی آن و
ب تبع آن در تصمیم نهایی ایجاد اختالل میکند .1بر همین اساس ،ب میزانی ک اذبۀ پیشبینی
تولید شده باال باشد ،از احتمال برتری یافتن کنترلهای شناختی اعمال شده توسهط سیسهتم 2

مههیتوانههد کاسههت شههود .2از ایههن منظههر ،توضههیح رفتههار اعتیههادی در عههین حههال که ررفیه

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1نکتۀ حائز اهمی در اینجا این اس ک تکرار مصرم مادۀ اعتیادآور تنها ب ایجاد انگیزش قوی برای ستجو و مصهرم مهواد
(بر اساس پیشبینیهای اغراق شده) منجر نمیشود ،بلک تاعیف قوای شهناختی فرد(سیسهتم  )8در مقایسه بها سهازوکارهای
پیشبینی لذ (سیستم  )7را نیز با خود ب دنبال خواهد داش  .درواقع کنترلهای شناختی نشهئ گرفته از سیسهتم  8همچنهان
صور میگیرد ،اما در موقعی های کمتری امکان برتری یافتن بر عملکرد سیسهتم  7را پیهدا مهیکنهد .ایهن موضهوع در تفهاو
مدلهای اقتصاد رفتاری با مدلهای بیماری از اعتیاد نقش کلیدی ایفا میکند.
 .2بر همین اساس ،شواهدی و ود دارد ک برای مثال ،نشان میدهد در ترک سیگار ،افراد تحصیلکرده (ک میتهوان فهرض کهرد
سیستم  8قویتری در مقایس با افراد فاقد تحصیال دارند یا در تصمیما خود بیشتر ب این سیستم ر وع میکننهد) به مراته
میتوانند موف تر باشند ،حتی اگر تحصیال ارتبا کمی با تمایل ب ترک ،یا تعداد دفعاتی ک اقدام ب تهرک شهده اسه  ،داشهت
.
باشد .نگاه کنید ب

مصرمکنندگان برای انتخا آزاد و تح کنترل(عقالیی) را نادیده نمیگیرد ،امکهان انتخها
در ی سازوکار خودکار یا ب تعبیری ا باری را نیز شامل میشهود .تو ه به ایهن موضهوع در
ارزیابی و انتخا مداخال سیاستی میتواند تعیینکننده باشد.1

نتی ه

تحلیل رفتار اعتیادی نیازمند ی چارچو تحلیلی واحد و منسجم اس ک از ی سو ریشه
در درک دید از رفتار اعتیادی داشت باشد و از سهوی دیگهر ،سیاسه ههای کارآمهدی بهرای
کاهش آسی های مرتبط با اعتیاد ارائ نماید .ب عبار دیگر ،مداخلۀ مهؤیر در زمینهۀ اعتیهاد،
مستلزم چارچو تحلیلی واحدی اس ک بتواند مفاهیم و بینشهای مرتبط با رفتار اعتیادی را
در ی قال منسجم از تجویزهای سیاستی صور بندی کند .با این توضیح ،هرچنهد تحلیهل
اعتیاد نیازمند نگاه از زوایای مختلف اس  ،اما بدون ی نظری ی پارچ ک دربرگیرندۀ ابعاد
مختلف رفتار اعتیادی باشد ،نمیتوان انتظار توضیحی کارآمد از سازوکارهای مهؤیر بهر بهروز
رفتار اعتیهادی داشه ؛ لهذا یافته ههای متفهاو و گهاه متنهاقض از تهثییر عوامهل اقتصهادی،
روانشناختی و ا تماعی بر رفتار اعتیادی که از سهوی رشهت ههای مختلهف ارائه مهیشهوند
تعج آور نخواهد بود.
از طرفی ،ب لحاظ سنتی هر رشتۀ تخصصی سعی دارد در ی مشارک حداقلی بها سهایر
رشت ها ،تنها از منظر خود ب پدیدهها و تحلیل آنها بپردازد .این امر سب میشود در بسهیاری
ا
مواقع درک حاصل از پدیده ،متثیر از زاویۀ نگاه محق  ،اساسا ب گونه ای باشهد که نیهازی به
ّ
مشارک رشت های دیگر در تحلیل آن احساس نشود .رویکردهای حدی ب رفتار اعتیهادی که
در این مطالع ب آنها اشاره شد در راسهتای همهین ّ
سهن قابهل تحلیهل هسهتند .بهرای مثهال
 ،ک ی نمونۀ شاخص از چنهین

ارائ دهندگان نظری اعتیاد عقالیی
ّ
مزی و انگیزۀ مهم برای تحلیل رفتار اعتیادی در چارچو تحلیلهی
رویکردهایی اس  ،ی
مبتنی بر مفروضا عقالنی را اینطور بیان میکنند ک برای تحلیل رفتار اعتیادی (ک طیهف
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 .1ب عنوان ی نمونۀ شاخص ،سیاس هایی ک ب حذم محرکها( ) یا ایجاد ضدمحرکها(برای مثال اسهتفاده از تصهاویر
مربو ب تبعا زیانبار مصرم مانند بیماریهای کبدی یا عوارض آن بهرای نهوزادان بهر روی بسهت بنهدیههای سهیگار) کمه
میکنند ،از این ه ک عمدۀ تثییرشان بر روی افرادی اس ک ب ا بار یا ناخواست مصرم میکنند ،و نیز محدودی خاصهی
برای مصرمکنندگان عقالیی ایجاد نمیکنند ،میتوانند سودمند باشند.
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وسیعی از رفتارها را میتواند شامل بشود) نظری رفتار عقالیی کافی اسه و دیگهر نیهازی به
نظریا دیگر نخواهد بود

.1

با این حال همانطور ک در این مقال نشان داده شد ،اگر مستقل از رویکردهای تحلیلی ب
مسئلۀ اعتیاد نگاه شود ،رفتار اعتیادی پدیدهای پیچیده و چندرشت ای محسهو مهیشهود که
طیف وسیعی از انواع آن ،هر دو بعد ارادی و غیر ارادی رفتهار انسهان را شهامل مهیشهود ،لهذا
محدود کردن آن ب هر ی از این دو بعد ،ما را در انتخها چهارچو تحلیلهی دچهار اشهتباه
می کند .از این منظر ،تحلیل رفتار اعتیادی مستلزم مشارک نظریا مربهو به ههر دو نبهۀ
ارادی و غیرارادی رفتار انسان اس .
در تحلیل رفتار اعتیادی ،ب طور خا

ورود مفهاهیم و بیهنشههای روانشهناختی و علهوم

اعصا در چارچو تحلیلی ک علم اقتصاد فراهم میکند ی ضهرور انکارناپهذیر اسه .
درواقع پیش از هرچیز باید این اطمینان حاصل شده باشد ک رفتار مورد بررسی ،رف هر اع یهدی
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اس  .برای اینکار باید ب سراغ رشت هایی رف ک رفتار اعتیادی در آنها به طهور تخصصهی
مورد مطالع قرار میگیرد.
در نهای باید تو داش شر الزم برای کاهش آسهی ههای مهرتبط بها اعتیهاد ،ایجهاد
سیستمهای سیاستی اس ک با خود دو ویژگی مهم را توأمان داشت باشند نخس آنکه یه
برنامۀ تصریح شده برای تخصیص بهینۀ منهابع در دسهترس ارائه نماینهد ،و دیگهر آنکه قابهل
ارزیابی و مقایس باشند .برای طراحی و ارائهۀ سیسهتمههای سیاسهتی بها ایهن دو ویژگهی ،الزم
خواهد بود تا ای ممکهن قواعهد تعمهیمپهذیر از رفتهار اعتیهادی اسهتخراج شهده و در قاله
مدلهای تصمیمگیری صور بندی شود .این کار مستلزم رسیدن به درکهی واقعهی و تها حهد
امکان امع از رفتار اعتیادی اس  .2درواقع آنچ مورد نیاز اس  ،چارچوبی تحلیلی اس ک
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ا
 .1تحلیل اقتصادی اعتیاد در سطح کالن نیز از این قاعده مستثنی نیس ؛ ب طوری ک تحلیلهای صور گرفت عمومها یها تهاییر
عوامل اقتصهادی(نظیر فقهر ،مشهکال کسه وکهار ،سهرانۀ درآمهد و تولیهد ناخهالص ملهی ،بیکهاری ،مشهارک نیهروی کهار،
)
توزیع/نابرابری درآمدی و غیره) بر گرایش افراد ب اعتیاد و ارتبا این عوامل با نرخ شیوع اعتیاد(نگاه کنیهد به
را شامل میشود یا هزین های اقتصادی اعتیاد برای امع ک ب سالم عمومی یا دیگر مسائل سیاس عمومی در سطح کهالن
ا
) مربو میشود .این تحلیلها عموما با تکی بهر مفروضها و چهارچو ههای تحلیلهی
اقتصادی(نگاه کنید ب
متعارم در اقتصاد و ابزارهای اقتصادسنجی صور میگیرد و لذا نیاز چندانی ب مشارک سایر رشت ها در آنها و ود ندارد.
ا
 .2قطعا مالحظا دیگری نیز در شکلگیری ی سیستم سیاسهتی کارآمهد و هود دارد؛ از مله مالحظها نههادی که تهثییر
مجموعۀ قواعد رفتاری(رسمی و غیررسمی) بر کنشهای فردی و معی را شامل میشود و ی مؤلفۀ تکمیلهی و در عهین حهال
اساسی برای ویژگیهای اشاره شده اس .

بینشهای روانشناختی و عصه شهناختی مربهو به اعتیهاد را به ادبیها مهورد نیهاز بهرای
سیاس گذاری تر م کرده و نقش فصل ش رک را در شکلگیری ی درک واقعی و هامع از
رفتار اعتیادی ایفا کند.
با این توضیحا  ،شکلگیری زمین های میهانرشهت ای و به طهور خها

اقتصهاد رفتهاری

بیشترین همراستایی را با تحلیل رفتار اعتیادی خواهد داش  .درواقع اگر نظریۀ اقتصادی یه
چارچو تحلیلی مناس برای مطالعۀ رفتار مصرفی عادی باشد ،نظری اقتصاد رفتهاری یه
چارچو مناس برای تحلیل رفتار مصرفی در اعتیاد ب مواد مخدر خواهد بود .از این منظهر،
مفاهیم و ابزارهای اقتصادی ب منزلۀ پلی خواهند بود میان شواهد و یافته ههای روانشناسهی و
علوم اعصا با سیاس گذاری ب منظور کاهش آسی های مرتبط با اعتیاد.
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