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سالم        ۵۲ ستعمال دخانیات نا صرف مواد مخدر، الکل و ا سوءم سلندی از نظر  ان ترین جوانسال پیش، جوانان ای

ا آور مصرف الکل و مواد ر مدت به شکلی اعجاب ای طوالنیاما این کشور توانسته است طی برنامه    .اروپا بودند

کلید این  .میان جوانان کاهش دهد و استتتعمال دخانیات را به کمترین  د میان کشتتورهای اروپایی برستتاند   

انان به هروئین معتاد     ها و مواجهۀ رو در رو با مستتهله بودا استتتر اور جو     ای از نگرشموفقیت تغییر دستتته  

 شوند، چرا به ورزش و هنر نشوند؟می

 
اندکی به سااا ت سااه بعدا یکر یع جمعت بیتابی ماندپ و  ارر الر الر  ر نی یری مرکی ریرکاویع  ایتیت ای ااالند  موک متروکه   

سد نظر میبه شم می     هرا لاپ ب م بیرگ .ر ر ها  های م رونی و خانه ر را مجتمعخور  اما  ورتا ورِ  ارسالی با کال رت کو کی به چ

  ها کجایند؟اند و مدرسه هم که تعطکل است؛  س بچهکر پ

 

ستا  بمریرایی روان    لو برگ یان ون، روان  شگاپ ریرکاویع        شناس ای الندی، و هاروی مکالرمن، ا سال را  ر  ان سی که قدری ا   شنا

سال  کش، نوجوان   لو برگ می .کند، همراپ من ه تند تدریس می شروب      لوید که بک ت  ست م صدر یکر اران خوهای ای الندی  ر 

های مرکی ریرکاویع قدم بینکد چون امن به نظر     توان اااتکد  ر خکابان   شااام جمعه نمی »کند:  مکالرمن اضاااایه می  .جوان ارو ا بو ند  

  «د.شدن سته، با شما  ست به یقه می نوجوانانِ م ت،  سته به .بمدنمی

 

و چند  قکقه  کش ا  جالوی  « .اینجا سااالن اساارکت ساار وشااکدپ  اریم »لوید: لو برگ می .شااویمبه ساااختمان بیرلی نی یع می

لرمایی اینجا  ر  ارر هم یع مکدان ور ش، یع استیر سر وشکدۀ  مکن    . نگ بو ندساختمان لذشتکم که میتصّ بدمکنتون و  کنگ  

 .ی چااماان میاااانااو اای بااا هااکااجااان مشاااا ااول یااوتاابااال بااو نااد      و )بااااخاارپد چاانااد بااچااه  یاادیاام کااه رو   

 

ضکح می  سه  ر این مران شوند چون  ر کوس  هد این رو ها جوانان  ر  ارر  ور هم جمع نمیلو برگ تو هایند، یا های بعد ا  مدر

  .شان بکرون ریته باشندیا شاید با والدین .ها برای موسکقی و رقص و هنر ر باشگاپ

 

ای که  ر یع ماپ لذشته ساله ۵۱و  ۵۱ رصد نوجوانان  .لی  ار نوجوانان، ای الند  ر صدر کشورهای ارو ایی استامرو پ ا  جکت  ند

سال   ۲۴%اند ا  م ت کر پ  سال   ۱۴به  ۵۹۹۱ ر  ست  ۲۱۵۱ ر  صد ک انی که حداقل یع    .کاهش یایته ا یرف     ر شکش م بار ح

  .رسکدپ است ۳۴به یقط  ۲۳۴کشند ا  کگار میهایی که هر رو  سبن .رسکدپ است ۷۴به  ۵۷۴اند ا  کر پ

 

توان بن را محور بو پ اما  مدتاک ترکه بر رویرر ی  اشااته اساات که میراهرار ای ااالند  ر این چرخش موی ، هم را یرال و هم تجربه



سالکم تقویت  سترس  ر  ندلی نوجو ترین و  مک این جدی»لوید: مکالرمن می .نامکد ۵شدپ  قل  ست که تا کنو ترین مطالعت ا ن انان ا

  «م.ا  پخوب جواب  ا پ واقعاک شگفتقدر ا  اینره این .ام یدپ

 

ها کونشناختی و ج می مفکد حالِ مکال  تواند ا  نظر روانمکالرمن معتقد است الر الگوی ای الندی  ر کشورهای  یگر اقتباس شو ، می     

  .را نباید سا پ لریت« الر»ولی بن  .عه که به کنارهای بکداشتی و کل جامکو ر باشد؛ سو  بن برای صندوق بژانس

 

 ۵۹۷۱ ر اوایل  هت « .من  ر اوج طویان انقوب موا  میدر بو م»لوید: مکالرمن هنگام صاارف چای  ر ب ارتمانش  ر ریرکاویع می

جوانا ها هم ماریبو  و خکالی  ی به با ار بمدپاسال»سااکتی بو ،  یشااری بالویو  ر نکویوررکه مشاا ول کاربمو ی  ر بکمارسااتان روان

 «ند.کنا مر م موا  خاصی را میرف میو م ئالت مور  توجه این بو  که چر .کشکدندمی

سترس می مکالرمن  ر رسالت  کترایش نتکجه لریته بو  که ایرا  ب ته به شکوپ    ئکن یا بمفتامکن   ندند، هرو ای که برای کنار بمدن با ا

شان  رسخواهند یعاانه با استکنندلان بمفتامکن میخواهند خو  را کرخت کنند؛ میرفکنندلان هروئکن میمیرف .کنندرا انتیاب می

شار این اثر، او  ر  مرۀ لروهی ا   ژوهشگران بو  که    .مقاباله کنند ش  « مؤس ت مالی میرف موا  میدر بمریرا    » س ا  انت ستیدام ان ا

 هند؟ چرا به بستانت سوءمیرف کنند؟ چرا ا امه میدهند: چرا ایرا  میرف موا  را شروع میهایی ا  این  ست  اسخ بکر  تا به  رسش

  روند؟کشند؟ و چه وقت  وبارپ سروقت موا  میرسند؟ چه وقت ا  میرف  ست میمی

 

شجویی می »لوید: او می شروع می هر  ان شجوها ری ع      .کندتواند بگوید چرا  ست،  ان سترس ا ش  ذخُم، موا   ر   اید یرند، بکگانگی، 

 هند؟  س سراغ سؤال بستانت سوءمیرف ریتم که نالکان امر بر من روشن شد؛ بن جا بو  که        ولی چرا ا امه می .هم قدری ای ر لی 

شاید بن  « یایتم»ای ا  لحظت تجربه شتم:  شند چون بنچه  ا ت به         ا ستانت سوءمیرف لذشته با ها حتی  کش ا  میرف موا  هم ا  ب

 .«هاستشان با  شواریش  ارند، سبع مقابالهسوءمیری

 

شان معتا  می            شکمی م ی شت که ایرا  به ت ککرات  ر  سی  ر  رورش این یرر  ا سا شی ا شکر  نور، مکالرمن نق  .شوند  ر کالج ایالتی 

ا، یا با هخو  ماشاااکناند که با    یدن قالپاق و ضااابط و بعداک باشاااند به  نبال یع لحظه اوج هکجان« لر یعالمقاباله»کو کانی که   

های م ی را برام بیش اساات اما ابتدا کنترلالرل برام . هدالبته الرل هم شااکمی م ی را ت ککر می .رسااند اروهای محرّر به بن می

  .کندها را ا  مکان بر ار  و  ر مقا یر کم به کاهش اضطراب کمع میکند که شاید با  ارندلیمی

 

شوند       تمر م می»لوید: مکالرمن می سرس، کالری، کوکائکن یا هر چکیی معتا   شکن،  ول،  شکدنی، ما کا  ریتاری، ایدۀ ا ت .وانند به نو

 .«شاخص کار ما شد

های طبکعی راپ نکاندا یم: مر م بدون اثرات میرّب کنندپچرا یع جنبش اجتما ی حول نشاائه»ای  یگر را کاشاات: این ایدپ، بذر ایدپ

 .«شان را  ستراری کنندخواهند بلاهیشئه شوند چون برایم روشن است که مر م میموا ، بر اساس شکمی م یشان ن

را تشرکل  هد: این  روژپ  «  روژۀ خو یابی»مکالکون  اری شد تا   ۵.۲هیینت  ولتی که رسکد، تکم او  ر  نور برندۀ یع کمع  ۵۹۹۲به 

شئه  شنکا   کنندپن شاوران مدارس کو کانی    . ا میهای طبکعی را به جای موا  و جرم به نوجوانان  ک ستاران و م ساله را   %۵معالمان،  ر

  .لریبان بو ندبههای کوچع  ستها ارجاع  ا ند که به نظر خو شان نکا  به  رمان نداشتند اما با م ألت موا  یا جُرمبه بن

 



هاپ، هنر،  هکم: موسکقی، رقص، هکپ ه شما یا  می لفتکم هرچه بیواهکد یا  بگکرید بمی .اندلفتکم برای  رمان بمدپها نمیما به بن»

شکمی م ی کو کان رقم می ایدپ این بو  که این کوس« .هنرهای ر می نار   ند و بنچه برای بکتر کهای متفاوت، طکفی ا  ت ککرات  ر 

هش  هد،  یگران شاید  نبال یع  ای باشند که اضطراب را کا   هد: برخی شاید مشتاق تجربه  ها میبمدن با  ندلی نکا   ارند را به بن

  .لحظه هکجان باشند

 

شد که بر ارتقای تفرراتشان  ربارۀ خو  و  ندلی، و شکوۀ تعامالشان با     ها  ا پ میهای  ندلی به این بچه ر همکن حال، تمرین مکارت

  .کندهد چون ک ی به بن توجه نمی اصل مکم این بو  که بمو ش  ر  مکنت موا  جواب نمی»لوید: مکالرمن می . یگران تمرکی  اشت

ساس بن اطو ات  مل کنند   بالره نکا  به مکارت ست تا بر ا سه   به بچه« .های  ندلی ا شد این برنامه  ست ها لفته  ا   برخی .ماهه ا

  .ها تا  نج سال  ر  روژپ ماندندبن

 

شد تا  ربارۀ کارش، یایته   ۵۹۹۵ ر  شاور اولکن مرکی اقامتی  رمان موا    .حرف بیندهایش هایش و ایدپ، مکالرمن به ای الند   وت  او م

ایدۀ محوری بنجا این بو  که کارهای بکتری  ر اختکار » هد: او توضااکح می .برای نوجوانان  ر ایال ااند،  ر شااکری به نام تکندر، شااد

سی روان       « .ها بگذاریم که برنندبچه شنا شجوی کار شد که  ان شنا  سی و    ر بنجا با لو برگ ب ا  بن  .مد کار  اوطالم  ر تکندر بو شنا

  .اندها  وستان نی یع همدیگر بو پ مان به بعد، بن

 

صحبت      شد سفرهای مرتم مکالرمن به ای الند و  صحبت  .هایش  ر بنجا بغا   شگاپ    این  شگری جوان  ر  ان ها، و تکندر، توجه  ژوه

ای بگنجانکم های موا  و الرل را  ر برنامهو : شاید بتوانکم جایگیین سؤالی برای او مطرح ب  .ای الند به نام  ورا  یگفو وتی را جالم کر  

  .هاست ار، بالره جالولکری ا  میرف الرل یا موا  توسط بنکه هدیش نه  رمان کو کان م أله

 

شکدپ بیا تاکنون الرل را امتحان کر پ ش   اید؟ تاکنون م ت کر پ اید؟ الر باله، بخرین بار چه  مانی نو سکگار ک الر باله، چند  اید؟کدپاید؟ 

هایی  تان  ارید؟  ر چه نوع یعالکتای نی یع با والدینلذرانکد؟ بیا رابطهتان میکشااکد؟ چقدر وقت با والدین بار سااکگار می وقت یع

  کنکد؟شرکت می

 

این یرایند  ر  .کر ند ای با سااؤااتی ا  این  ساات را  ُرساااله  ر تمام مدارس ای ااالند  رسااشاانامه ۵۱تا  %۵، کو کان ۵۹۹۲ ر سااال 

  .هم تررار شد ۵۹۹۷و  ۵۹۹۱های سال

 

شور، حدو    .کنندپ بو ها، نگراننتایج این  کمایش سکگار می بچه ۲۱۴ ر کل ک شکدند، بکش ا   ها هر رو   هم  ر طول یع ماپِ  ۱۴%ک

قکقاک تشاایکص  هد که کدام مدارس با ها کاوش کر ، توان اات  ولی وقتی که تکم  ر  ل  ا پ .منتکی به  کمایش م اات کر پ بو ند

شروت و کدام وخکم سکل ترین م ست به لریبان بو ند   یع با  شان می تحالکل بن .ترین م ائل   س ها ن راغ  ا   ندلی کو کانی که 

سکگار و موا  می    شکدن و  شکو ی  ار  با بن روند تفاوتنو سراغ این چکیها نمی های م شد که چند  امل     .روندهایی که  شیص   ر م

ویژپ ور شد  ر هفته، کل مدتی که جمعی )بههای  ست کنند: سه یا چکار بار شرکت  ر برنامه  حفایت ا  کو کان ب کار قوی  مل می 

  .لذرانند، اح اس مراقبت و توجه  ر مدرسه، و بکرون نریتن ا  خانه  ر اواخر شم ر هفته با والدین می

 

ستکار  ژوهش این  کمایش  یرف موا   ر جریان   ر بن  مان، انواع و اق ام برنامه »لوید: ا بو  میهاینگا  ورا که   های جالولکری ا  م



طور که مکالرمن  ر ایاات   ا یم، اما همان ربارۀ خطرات نوشکدن و موا  به کو کان هشدار می« .ها بر  ایت بمو ش بو ند مدۀ بن .بو 

 .« خواستکم رویرر  متفاوتی  کش بگکریمیما م» . ا ها جواب نمیمتحدپ  یدپ بو ، این برنامه

لوید شاااکر ار ریرکاویع هم  وقه  اشااات روشااای جدید را امتحان کند، و والدین هم  ان  یگفو ن، همرار و برا رِ اینگا  ورا، می  ی 

تأسکس « الندمرکی تحقک  و تحالکل اجتما ی ای »که  ۵۹۹۹یان  ر بن  مان  ختران جوانی  اشت و  ر سال  .اح اس مشابکی  اشتند

 .«روشن بو  که باید کاری کر  .وضعکت بد بو »لوید: او می .شد به بن  کوست

ستفا پ ا   ا پ  شت با ا صل ا  تحقکقاتِ ایرا ِ میتالفی ا  جماله مکالرمن، به تدریج یع طرح مالی جدید ارائه  های  کمایش و بر ا های حا

  .نام  اشت« جوانان  ر ای الند»این طرح  .شد

 

سااال غکرقانونی شااد، و تبالکا  خانکات و الرل هم    ۲۱سااال و خرید الرل برای  یر  ۵۱خرید  خانکات برای  یر  .کر کر ندقوانکن ت ک

شاادند، و شااوراهای مدارس که نمایندلان های والدین که بنا به قانون باید  ر تمام مدارس تشاارکل میا  طری  انجمن .ممنوع شااد

شتند،  کوند    والدین  ر بن ضور  ا شد ها ح ضور  ر جال اتی می     .مکان والدین و مدارس تقویت  شوی  به ح  بوری  شدند که یا والدین ت

ها  ر  لذرانند نکی اهمکت  ار ، و باید کو کان را شااام      ، کمکّتِ وقتی که با کو کان می    «هرا لاهی  ورهمیِ باککفکت   »جای  کر  به می

  .خانه نگه  ارند

 

شم  ر تاب تان شم  ر  م تان و  س ا  نکمه ۵۱ساله  س ا  سا ت  ۵۱تا  ۵۳کو کان همچنکن قانونی تیویم شد که بکرون ماندن   

  .این قانون هنو  هم جاری است .کر را ممنوع می

 

ها نامهمحتوای این توای  .هایی را برای امضااا به والدین  رضااه کر نامهتوای « خانه و مدرسااه»های والدین با نام نکا  مالی انجمن

سا مان می     ب ته به لروپ  شت، و هر  یمکم بگکر  که چه چکیهایی  ر بن بگنجاند   سنی یرق  ا سال به   ۵۳برای کو کان  .توان ت ت

صکه   باا، والدین می شوند و همچنکن مثوک اجا پ ندهند بچه توان تند به ر ایت همت تو شان  ر مکمانی ها متعکد  شدپ  نهای نظارتهای

 .، و به سومت بقکت کو کان هم توجه کنندساان الرل نیرندشرکت کنند، برای کم

ها  ووپ بر بمو ش والدین، اقتدارشااان  ر خانه را هم تقویت  لوید این توای ، می«خانه و مدرسااه»هرینا سااکگکارجن اادوتکا، مدیر  

 «د!کننرو : همه همکن کار را میمی ترین بکانه ا  بکناینجاست که قدیمی» .کر می

 

ست مهمنابع  ولتی برای برنا سا مان های   شگاپ   جمعی و  سکقی، هنر، رقص و با شابه اییایش یایت تا کو کان  یایتت ور ش، مو های م

 ربمد نکی برای شرکت   های کمهای خانوا پبرای تعال  لروهی و اح اس خوب، راهی جی استفا ۀ الرل و موا  هم  اشته باشند؛ و بچه    

سرونت بکش ا  یع مثوک  ر  .لریتندها ا انه می ر این برنامه ست،     ریرکاویع که محل  برای هر  «کارت تفریح»سوم جمعکت کشور ا

الا        ب م کرون )   ۳۱کو ر  ر سااااال  می    ۲۱۱هیار  نوا پ  لکاات       ارد بااه خااا یعااا یناات  هی ننااد          هااد تااا  ک حی  ی فر ت  .هااای 

 

  و معتبر روهای بهاین یعنی  ا پ .کنندنامه  ُر میهای ای ااالند یع  رسااشهرسااال تقریباک همت بچه .ها ا امه یایتندمکم بنره  کمایش

  .اندهموارپ  ر  سترس

 

صد کو کان  ۲۱۵۲تا  ۵۹۹۷ ر با ۀ  لذرانند  و شان می ها را با والدینلفتند اغالم یا تقریباک همت بخرهفتهای که میساله  ۵۱و  ۵۱،  ر



ر ند کیایته شرکت میهای ور شی سا مان ر برنامه رصد رسکدد و  رصد کو کانی که حداقل چکار بار  ر هفته  ۱%به  ۲۳برابر شد )ا  

  . ر همکن حال، مکیان میرف سکگار و الرل و حشکش  ر این ر ۀ سنی سقوط کر  . رصد رسکد ۲%به  %۲ا  

 

حدپ تکر  و اکنون  ر  انشردۀ سومت  مومی  ر  انشگاپ ویرجکنکای غربی ایاات م   ها کار میالفجِکر کری تکان ون که روی این  ا پ  

شان می   ست، خاطرن شان می  توان مد ی رابطههرچند نمی»کند: ا شد، که همکن نمونه خوب ن سیتی    ای  الّی  شمندان به   هد چرا  ان

  های خطر کاهشاند،  املهای حفایتی اییایش یایته امل . ذیرند، ولی روند ب ااکار روشاان اساات های  کشااگکری اولکه را میروش

 .«تر ا  هر کشور ارو ایی  یگر بو پ استشدپ است؛ و این روند  ر ای الند یرنواخت اند، و میرف موا  کمیایته

 

ست   یان  یگفو ن  ذرخواهی می سکدپ ا شتم!   » .کند که چند  قکقه  یر ر ضطراری  ا    هد که نگوید  قکقاک اترجکح می« یع تماس ا

  .را اقتباس کر پ است« جوانان  ر ای الند»های کجا، اما یری ا  شکرهای  یگر  نکا بو پ که اکنون بیشی ا  ایدپ

 

بغا   ۲۱۱۱ ر سال  « جوانان  ر ارو ا»ارائه شد، برنامت  « شکرهای ارو ا  الکه موا  »انگکی ای الند  ر جال ت   های شگفت  س ا  بنره  ا پ

 «؟کنکد رسکدند: شما  ارید چرار میهمه می»کند: او تعریف می .شد که هدایتش بر  کدۀ یان است

 

 ر ساال اول، هشات شاکر اری به این برنامه     .ه اتند « جوانان  ر ارو ا» ار مشاارکت  ر برنامت  ها  کدپها به جای  ولتشاکر اری 

اند: ا  مناطقی که یقط چند مدرسه  ر بن شرکت  ارند، تا تارالونا  ر اسپانکا    کشور به بن  کوسته   ۵۷شکر اری  ر   ۳۱تا امرو   . کوستند 

کنند و  جا یر ااان اساات: یان و تکمش با م اائوان محالی صااحبت می روش همه .ساااله را  ر این برنامه  ار  ۵۱کو ر  ۲۱۱%که 

ستفا پ اش ترککبی ا   رسش های کالکدیکنند که  رسش ای تدوین مینامه رسش  ست که   ووۀ چند مور ی اشدپ  ر ای الند به  های ا

ضائات محالی تککه می    ساس اقت ست که قمار بنوین  ر برخی نواحی یری ا  م ائل        به .شوند بر ا شدپ ا شیص   نوان مثال، اخکراک م

  .بیرگ است و م ئوان محالی مایالند بدانند که بیا این نکی به سایر ریتارهای  رخطر مربوط است یا خکر

 

سش  سند، تکم یع لیارش اولکه همراپ با نتای ها به ای الند می نامه و ماپ  س ا  بنره  ر بکقی با ای و تط ووۀ اطو ات مقای ه ج بهر

شرکت   ستد کنندپ را  س میسایر مناط   شه می »لوید: یان می .یر شد  ما همک سبییجات باید تا پ با الر این  .لویکم که اطو ات مثل 

ستکد، ایرا  می   یایته سال بعد بفر شدپ       ها مال مدتلویند: خُم اینها را یع  ضاع  وض  شاید او ست و  شد  ها  کش ا ر  ووپ ب« ...با

  .ان وجو   ار شتا لی، اطو ات باید محالی هم باشند تا مدارس، والدین و م ئوان  قکقاک ببکنند که چه مشروت و م ائالی  ر نواحی

 

سش  ۹۹این تکم  ائود بک   نامه ا  نقاطی  ور همچون جیایر یارو، مالت و رومانی )و همچنکن کرۀ جنوبی و اخکراک نایروبی و لکنتهیار  ر

 هند که  ر  مکنت میرف موا  نوجوانان، همان  وامل حمایتی و خطربیرین که  ر ای الند   نتایج  ر کل نشان می  .را تحالکل کر پ است 

شاارکت  ر «د اطراف  ریای بالتکع»هایی هم وجو   ار :  ر یع نقطه ) ر کشااوری تفاوت .اندجا صااا قاند همهشااناسااایی شاادپ 

سا    برنامه شی  ضاله        .یایته،  امل خطربیرین بو مانهای ور  ساب  که به  اروهای   سربا ان  شان  ا :  شتر  الت را ن سا ،  تحقکقات بک

شااد  س اینجا یع م اائالت محالی روشاان و یوری وجو   اشاات که می   .هایندالرل و  خانکات  وقه  ارند م اائول ا ارۀ باشااگاپ 

  .وییالش کر حل

 



ه لکر  که بنا ب هند، اما هر اجتماع رأساااک تیاامکم میرۀ اقدامات اثربیش  ر ای ااالند ارائه میها و اطو اتی  ربایان و تکمش توصااکه

سمش را نکاور ،        .کنندها هکچ کاری نمیلاهی اوقات بن .نتایجش چه اقدامی انجام  هد شور  مدتاک م المان که او ترجکح  ا  ا یع ک

شایندی ا  م  ا پ شکرها )مثوک همان    .یرف الرل بو  ها را ر  کر  چون حاکی ا  مکیان ناخو سایر  ضطراری »جایی که  ر  با « تماس ا

های کنند و  ول هم  ارند، اما او مشاهدپ کر پ است که تأمکن و حفظ منابع مالی برای استراتژی   ها استقبال می یان لریته بو د ا   ا پ

  .تر ا   رمان است کشگکری سیت

 

شور  یگری ت ککراتی  ر ابعا  ا  ست    هکچ ک شته ا شور  یگری هم ا  قانون خانه ماندن کو کان  ر    وقتی ا  او می .ی الند ندا سم بیا ک  ر

 .«نظامی  الکه کو کانها خندیدند و لفتند این یعنی حرومتحتی سوئدی» . ندشم الگو لریته است یا خکر، یان لبیند می

 

جا به قدر ای ااالند وماک بکبو  یایته اساات، ولی کاهش  ر هکچسااال لذشااته  م ۲۱ ر کل ارو ا، نرخ میاارف الرل و موا  نوجوانان  ر 

ستراتژی    چشم  شی ا  ا ست، و بکبو ها نکی لیوماک نا شدپ    لکر نبو پ ا سومت نوجوانان  ی لریته  مثوک  ر  .اندهایی نک تند که برای ارتقاء 

تواند می لذرانند، ر خانه برای تعامل بنوین می انگال ااتان این واقعکت که اکنون نوجوانان به جای ارتباطات رو ررو  مان بکشااتری را

  .یری ا   ایل کاهش میرف الرل باشد

 

سال    .تواند با مداخالت یعال رخ  هداما شکر کاناس  ر لکتوانی میداق ثمراتی است که می     نج بار  کمایش را انجام  ۲۱۱۱این شکر ا  

اند تا سعی  ت، کالک اها، ا ارات  الکس و خدمات اجتما ی کنار هم جمع شدپهای بکداشت و سوم ا پ است، و مدارس، والدین، سا مان  

کنند،  اری شرکت می جال ت رایگان بچه  ۹یا  ۱مثوک والدین ساانه  ر   .کنند سومت کو کان را بکبو   ا پ و میرف موا  را مکار کنند  

کا ی یراهم کر پ است که  ر کار بکبو  سومت روانی    نهای مر مو یع طرح جدید هم منابع اضایه برای مؤس ات  ولتی و سا مان     

سترس  سال    .اندو مدیریت ا شکر  ر  شنبه و جمعه را بغا  کر ، و      ارائت برنامه ۲۱۵۱این  شنبه، چکار شی رایگان  ر رو های  و های ور 

تا کو کانی که نی یع این مراکی       ربمد نکی  ر جریان اسااات  های کم اندا ی ایاب و ذهاب رایگان برای خانوا پ     هایی برای راپ برنامه  

  .ها شرکت کنندکنند بتوانند  ر این برنامه ندلی نمی

 

کاهش یایت و   ۲۱۴اند سالت اهل کاناس که لفتند یرف سی رو  لذشته م ت کر پ     ۵۱و  ۵۱، تعدا  نوجوانان %۲۱۵تا  ۲۱۱۱ ر با ۀ 

  .کمتر شد ۳۱۴استعمال هررو ۀ  خانکات بکش ا  

 

یان مایل  .قا دۀ مشییی ندار  و تکم ای الندی هم کوچع است    « جوانان  ر ارو ا»مکیان مشارکت شکرها  ر برنامت     ر حال حاضر، 

ال است  هرچند  پ س »لوید: او می .شرل بگکر  « جوانان  ر ارو ا»است یع نکا  متمرکی با بو جت اختیاصی برای تمرکی بر ل ترش     

 «؟ط ارو او چرا یق .مایالکم ک ی ا  این کار الگو بگکر  و  ر تمام ارو ا اجرا کند .وقت ما نک تمش ول این کاریم، ش ل اصالی و تمام

 

 ترش یان اارش بیرگ ر باغچت خانه،  و   .کنداش   وت میمان  ر  ارر الر الر، لو برگ یان ااون ما را به خانهروی س ا   کا پ

لوید نوشااد اما برلر مییان الرل می . نندسااالهد  ربارۀ میاارف الرل و  خانکات با من حرف می  ۵۱سااالهد و برلر اییار ) ۲۵کنرا  )

ش بار  نکم: برلر  نج یا ش  ربارۀ تمرین یوتبال هم حرف می .شناسد که  خانکات یا الرل میرف کند   اش نمیک ی را  ر مدرسه  هکچ

سال اول رشتت ک م     هفته تمرین می ر  ست،  نج بار  ر هفته تمرین می   کند؛ یان که  انشجوی  شگاپ ای الند ا هر  و  .کندوکار  ر  ان



  .سالگی بغا  کر ندهای منظم بعد ا  مدرسه را  ر ششتمرین

 

بوک یع ق .را به موسااکقی  وقمند کنکم هاسااعی کر یم بن .ابیار و بات میتالفی  ر خانه  اریم» درشااان قبل ا  بن به من لفته بو : 

 .«شان یوتبال بو  ر نکایت، انتیاب .ها جواب ندا ولی این .سواری  وقه  ار هم رم واقعاک به اسم .اسم  اشتکم

لر ر ا ند کار  یگری برنند، وا ار به تمرین بشااوند؟ بها ترجکح میها اح اااس یشااار کنند؟ بیا شاادپ که وقتی بچه بیا شاادپ که بچه

امتحانش کر یم و به بن  ا ت کر یم، و برای همکن ا امه     »کند:  یان اضاااایه می  « .بر یمنه، ما ا  با ی یوتبال لذت می     »لوید:  می

 .« ا یم

کنند، اما رییی نمیلو برگ و هم رش ترون برای لذراندن سا ات مشییی  ر هفته با سه   رشان برنامه        .این همت کارشان نک ت  

لکری ببرند، و بااخرپ  ر ماپ سااپتامبر که لوساافندهای  ها را مرتم به سااکنما، تئاتر، رسااتوران، کوهنور ی و ماهینکنند بسااعی می

  .لذارندبیند، قرار خانوا لی چو انی میای الند ا  ارتفا ات  ایکن می

 

شگا        شند ) ان شته با ستعدا   ا سکت یوتبال ب   شاید یان و برلر بکش ا  حد معمول به یوتبال  وقه و  ر بن ا شکر  نور بور ه یان پ ایالتی 

ولی بیا اییایش معنا ار  رصااد  .سااال انتیاب شاادد ۵۷مان، برلر برای با ی  ر تکم مالی  یر  کشاانکا   ا پ و چند هفته  س ا  موقات

کو کان  یی  ووپ بر  رورشتواند میایاکنند، مییایته شرکت می های ور شی سا مان  کو کانی که چکار بار یا بکشتر  ر هفته  ر برنامه 

  تر  اشته باشد؟سالم

 

مربوط باشاااد؟  ر  اساااخ به این  ۲۱۵۱های قکرمانی یوتبال یورو تواند به  کرو ی قاطع ای اااالند بر انگال اااتان  ر رقابتمثوک بیا می

سال ای الند   »سؤال،اینگا  ورا که با رأی مر م   شد لبیند می  ۲۱۵۱ ر «  ن  سکقی ه » ند: انتیاب  شته  ر مو ایم، مثل م مویقکت  ا

« .یایته هُل  ا پ شدند اند که به کارهای سا مان هاییاینکا جوان . اپ م تقل  ر ریرکاویع[ ]یع لروپ یولع ۲بو مان تر  اند من  لروپ

 «. اندبرخی ا  من تشرر کر پ»لوید: چشمری می و با

 

 مثوک  ر بیارست، نرخ خو کشی   . هندمیایای لونالونی را لیارش میاند  کوسته « جوانان  ر ارو ا»شکرهای  یگری هم که به برنامت  

اند  ر با ۀ  ر کاناس، تعدا  کو کانی که  ساات به خو کشاای   پ . ای کاهش میاارف الرل و موا ، کمتر شاادپ اسااتجوانان هم  ابه

  .سوم کمتر شدپ استیع ۲۱۵۱تا  ۲۱۵%

 

شرایطی ب ا یم که بچه   ا  طری  مطالعات یا  لریت»به لفتت اینگا  ورا،  شند، و    کم که باید  شته با سالمی  ا نکا ی به  ها بتوانند  ندلی 

ست و بن       شند، چون  ندلی مفرّح ا شته با یرف موا  ندا ها شان ه تند که با بن   و والدینی حامی .توانند کارهای  یا ی برنندها میم

 .«لذرانندوقت می

شند،    ر این م أله، حتی الر روش  شن نبا صریح  کام ها رو شور خ و وقتی هاروی مکالرمن به این نتایج می .اندها  و ش  نگر ، به یرر ک

  تواند بنجا هم جواب بدهد؟می« جوانان  ر ای الند»بیا  .ایتدایاات متحدپ می

 

 .ر مقابل چند تا    خانمان    مکالکون جوان بی ۵.۳حدو    .هیار  ساااتت اوباش  ر مقابل هکچ     ۳۳ .هیار نفر ۳۳۱مکالکون نفر  ر مقابل    ۳۲۱

 

کرهایی های سایر نقاط ارو ا، ا  جماله شلوید  ا پاما مکالرمن می .هایی روبروست که ای الند لریتارشان نک تبمریرا مشییاک با چالش



ست که  رلکر م ائل اجتما ی مکم و یقر ن بی      شان می مانند بیار  کار  های بتواند  ر یرهنگ هند که الگوی ای الندی می اند، ن

 رصد ا  میرف الرل کشور را به     ۵۵ساان تقریباک  و نکا  به چنکن کاری  ر ایاات متحدپ ب کار  یا  است: کم   .اوت هم مؤثر باشد متف

  . ندسال رقم می ۲۵واقعت مرگ  ر ایرا   یر  ۳۱۱% هند، و ایراط  ر نوشکدن هر سال بکش ا  خو  اختیاص می

 

ست برنامه  شو  « وانان  ر ای الند ج»ترا  با ای همولی بعکد ا ست که ای الندی    . ر ایاات متحدپ مطرح  د  ها تعکیع مانع مکم بن ا

مدت تأمکن   های کوتاپ  های ساااومت اجتما ی  ر ایاات متحدپ معمواک با بو جه       های مالی  ارند، ولی منابع برنامه      را مدت به  روژپ  

  .شو می

 

امرو ی   هایهای جوانان که مور  تقدیر همگان ه تند و بکترین سرمش ن برنامهای  شوار  ریایته است که حتی ب مکالرمن  ر تجربه

رین برنامت  نکا را رسکد بکت  ر  روژۀ خو یابی به نظر می»لوید: او می .شوند یابند یا حتی حفظ نمیشوند نکی همکشه ب ط نمی   تالقی می

شدم تا حرف بینم    . اریم سفکد   وت  ستایی    یرر می .های مالی بُر جاییپاین برنامه  . و بار به کاخ  شکر و رو کر م: این برنامه  ر هر 

 .«ولی نشد .تررار خواهد شد

هر  .ها تجویی کنکد چون همگی منابع یر ااان ندارندتوانکد یع الگوی  ام را برای همت اجتماع الت ماجرا به نظرش این بو  که نمی

هایی را بکابند که اکنون  ر ای الند مرسوم است و لذا به    ر همان نوع یعالکتاقدامی برای بنره کو کان ایاات متحدپ یرصت شرکت    

سایر موا   ور بمانند، باید ا  منابعی بکرپ بگکر  که هم  بن شو  تا ا  الرل و  باید »لوید: او می .اکنون  ر بن اجتماع وجو   ار ها کمع 

 .«بر منابع اجتماع هدف ترکه کنکد

 ر چندین مدرساات راهنمایی و   .های ای ااالندی  ر ایالت ویرجکنکای غربی اساات ن  ر حال طرح ایدپهمرارش الفجکر کری ااتکان ااو 

  کند نتایج به  ست والدین و هرک ی  اند، و یع م ئولِ هماهنگیِ محالی هم کمع می ها  ا پها را به بچهنامه بکرستان ایالت،  رسش  

سد که می  یدی  می  .ستفا پ کند ها برای کمع به کو کان بنجا اتواند ا  بنبر سکدن به نتایجی که  ر ای الن     ولی او ت شاید ر د کند 

  .ایم،  شوار باشد یدپ

 

کند، مایرل اوتول، مدیر امل خکریت منتور  ر انگال ااتان که برای کاهش سااوءمیاارف الرل و موا   ر کو کان و جوانان یعالکت می  

س نگری نکی میمدتلوید کوتاپمی شد   تراتژیتواند مانعی  ر برابر ا شگکری مؤثر با شور نکی یع برنامت هماهنگ  .های  ک مالی   ر این ک

این کار  موماک به مقامات محالی یا مدارس محول شدپ است که  ر  مل اغالم یقط  .برای جالولکری ا  میرف الرل و موا  وجو  ندار 

  . هدای که او قبول  ار  بنا به شواهد، جواب نمیشو ؛ استراتژیبمو ان  ا پ میاطو اتی  ربارۀ خطرات موا  و الرل به  انش

 

سه و اجتماع جکت کمع به کو کان،   شان،  و تأککد بر ورو  والدین یا مراقبان  ر  ندلی جوانان تمرکی ای الند بر همراری والدین، مدر

ی وقتی  حت .تواند به چندین طری  مفکد واقع شااو کند که بکبو  حمایت ا  کو کان میاو تیااریح می .کاموک مور  تأیکد اوتول اساات

ه ساان کو ر  ر اولکن باری که  هد هرچهای یراوانی  ر  ساات اساات که نشااان میبحث یقط نایر به الرل و  خانکات باشااد،  ا پ

  .تری خواهد  اشتکند بکشتر باشد،  ر طول  مرش  ندلی سالم خانکات یا الرل میرف می

 

ستراتژی  شم  ها  ر انگال تان  ذیریته نمی ولی همت ا شاید  یگر  ها یری ا  بنشوند: ممنو کت خروج کو ر ا  خانه  ر بخر  ست،  ی ها

ش هم قدم شد که قانون     ن والدین  ر محاله برای  سایی کو کانی با شکر برایتون   .کنندشرنی می نا و  ر یع ب مون، خکریت منتور  ر 



  .ها به تعامل و ورو  به ماجرا  شوار استها شرکت کنند اما  ریایت که وا اشتن بنوالدین را به مدارس   وت کر  تا  ر کارلاپ

 

کش مکالی به  رلکر شدن  ر کار   کاری  مومی و بیوند،  و چالش احتکاطش های ای الندی  کشنکا  می  به نظر مکالرمن، هرجا که روش

خواهکد حرومت چه مقدار کنترل روی وقایع می»لر  : ها مکان  ولت و شااکروندان برمیبید که به بطن م اائالت توا ن م اائولکتمی

 «؟ی مر م استت بکجای حرومت  ر  ندلتان  اشته باشد؟ بیا این اقدامات به منیلت  خال ندلی کو ر

روی کو کان  ر میرف  خانکات و  های مالی مؤثر بو پ است تا مکیان  یا پ سا  برنامه  ر ای الند، رابطت بکن مر م و  ولت هموارپ  مکنه 

 بیا .تر شوند تر و کمع کر پ است تا کو کان ا  جکات میتالف سالم  ها را به هم نی یعالرل را کاهش  هد؛ و طی این یربیند، خانوا پ

 ار ند؟هایش میکشور  یگری هم ه ت که نتکجه بگکر  میایای این کار به هیینه

 
  :هانوشتپی

شر   بتونتکع سایت  ر وب  «How Iceland Got Teens to Say No to Drugs»با  نوان ۲۱۵۷ژانویه  ۵۹ین مطالم  ر تاریخ *د  منت

ست و وب    «ای الند چطور جوانانش را ا  الرل و موا  میدر نجات  ا ؟ » بن را با  نوان ۵۳۹۱مر ا   ۲۹ ر تاریخ  ترجمان سایت شدپ ا

 ت.ترجمه و منتشر کر پ اس

ست        التحیکل روان ، یارغ(Emma Young) ما یانگاِ **د سکدنی ا ساکن  شگاپ  ورهام و  سی ا   ان ست که ب  یانگ بک ت  .شنا ه سال ا

 .نگاری حو ۀ  الم و سومت مش ول استرو نامه

 
 دhttp://tarjomaan.com/vdcd.s0j2yt09ka26y.html): ب رس مطالم

 ترجمان
(http://tarjomaan.comد 

https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/01/teens-drugs-iceland/513668/
https://www.theatlantic.com/health/archive/2017/01/teens-drugs-iceland/513668/
http://tarjomaan.com/vdcb.fbwurhb0s-kp.huri3er8e6.html
http://tarjomaan.com/vdcd.s0j2yt09ka26y.html
http://tarjomaan.com/

