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 «کودکو  خانواده ،جامعوپیوستار سالمت »

کبری واعظی
1
 

 

تْرم ّ ػزایػ التصادی ًاتظاهاى، افشایغ ؼالق، گظتزع اػتیاد، 

 -اسدّاج جْاًاى، هؼکالت هظکي، تیکاری، کوثْد خذهات تِذاػتی

درهاًی رایگاى، هظائل آهْسػی ّ تذصیلی فزسًذاى ّ تظیاری 

ّ ُای التصادی ّ اجتواػی گذاریهْارد دیگز داکی اس ػذم طیاطت

ّظؼیت خاًْادٍ، تَ اطت. در ایزاى خاًْادٍ  کْدک ّرفاٍ  ًثْد

طایز ًِادُای  تزػٌْاى یکی اس ًِادُای هِن ُز جاهؼَ، 

تذّى تزدیذ خاًْادٍ  اجتواػی ّ کلیت جاهؼَ اثزگذار اطت.

طالن، کْدک طالن پزّرع خْاُذ داد ّ طالهت کْدک ّ خاًْادٍ ُز 

دّ هتأثز اس طالهت جاهؼَ اطت ّ تَ ػٌْاى یک پیْطتار در تاثیز 

 دارًذ.ّ تاثز هتماتل لزار 

ًظز تَ ػزایػ کًٌْی جاهؼَ، خاًْادٍ ایزاًی اس ُز لذاؾ هْرد 

ًِاد تیغ اس ُز سهاى  غفلت ّ تی تْجِی لزار گزفتَ اطت ّ ایي

ُای اجتواػی گزفتار اس طالهت فاصلَ گزفتَ ّ در چٌثزٍ آطیة

 آهذٍ اطت.

ُایی کَ در جاهؼَ ّجْد چالغدر ایي یادداػت کْتاٍ تَ هِوتزیي 

پزداختَ الهت خاًْادٍ ّ کْدک تأثیز گذاردٍ اطت دارد ّ تز ط

 .ػْدهی

 

ًاتزاتزی جٌظیتی ّ  :جامعوساختار نابرابری قذرت در  -1

داکویت هزدطاالری تز طاختار خاًْادٍ کَ هٌثؼث اس الگْی 

تز هزدطاالری رایج در جاهؼَ اطت، سًاى را در درجَ پاییي

دُذ ّ ًالط دمْق آًاى اطت. ایي در دالی اطت لذرت لزار هی

کَ کْدکاى ًیش در چٌیي طاختاری اس دمْق اّلیَ تزخْدار 

ری/ پذرطاالری، ًاتزاتزی طٌی ّ ًثْدٍ ّ در چٌثزٍ هزدطاال

گزدد. در طاختار ًاهثزدٍ، جٌظیتی دمْق تز دمؼاى تعییغ هی

ُای جٌظیتی را ُای هظلػ ًاتزاتزاًَ ّ کلیؼَکْدک ارسع

آهْختَ ّ در طٌیي تشرگظالی در چزخَ تْلیذ ًاتزاتزی در 

 پزداسد.جاهؼَ تَ ایفای ًمغ هی

 

ای کَ در جاهؼَ خانواده: -ىای رفاىی کودکسیاست نبود -2

خاًْادٍ تز آى دکوفزها ًیظت ّ  –ُای رفاُی کْدک طیاطت

التصادی اطت،  -ُای طیاطیخاًْادٍ تَ ػذت هتاثز اس ًْطاى

ّ گزفتار هظائلی ُوچْى: هؼکالت ػذیذٍ هالی، تیکاری 
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گظتزدٍ، تذصیل کْدکاى )آى ُن تا پْلی ػذى هذارص ّ 

صْصی(، ًثْد خذهات ُای خُا ّ آهْسعُای ٌُگفت کالصُشیٌَ

درهاًی رایگاى ّ تَ ػثارتی دیگز ػذم تزخْداری  -تِذاػتی

 -ُای رفاُی اطت، هفِْهی تَ ػٌْاى طالهت کْدکاس دذالل

. ایي در دالی اطت کَ تظیاری اس ًذارد هفِْهیخاًْادٍ 

خاًْادٍ »هظائل کْدکاى ًاػی اس ّجْد هؼکل در طاختار 

یافتَ ّ تَ فزسًذاى اطت کَ ًظل اًذر ًظل تذّام  «هثذأ

 یاتذ.اًتمال هی

اجتواػی ّالذیي ّ ًذٍْ تؼاهل سّجیي تا یکذیگز،  -طالهت رّاًی

تؼاهل ّالذ/ فزسًذ ّ تؼاهل فزسًذاى تا یکذیگز ًؼاى دٌُذٍ 

در ایي تیي ُز چَ هیشاى ارتثاغ اػعای  ًّوای خاًْادگی اطت 

زد، خاًْادٍ تا یکذیگز تیؼتز ّ دّر اس تٌغ ّ کؼوکغ صْرت گی

یایذ. در اغلة هْارد هظائل طالهت خاًْادٍ تیؼتز تذکین هی

کْدکاى اػن اس تذصیلی، آهْسػی، رّاًی ّ اجتواػی داکی اس 

ػکاف سّجیي،  فمز ّ هؼکالت هالی، هظائلی در طاختار خاًْادٍ،

هظائل ػخصیتی ّ رّاًی ّالذیي اطت ّ در جاهؼَ فالذ رفاٍ 

ائل کْدکاى اس جولَ تزص، هظ ػْد.تاستْلیذ هیخاًْادٍ  -کْدک

ػولی، افظزدگی،  -اظؽزاب، ُزاص اجتواػی، ّطْاص فکزی

پزخاػگزی، هْرد طْء آسار ّالغ ػذى ّ ... ًاػی اس ّجْد ّالذ/ 

ای فالذ رفاٍ در جاهؼَّالذیٌی تا رفتارُا ّ اػوال تیوارگْى 

 هظائلاطت ّ اس آًجا کَ خذهات خاصی تزای ػٌاطایی ّ درهاى 

ّجْد ًذارد، هیشاى ّ ػذت آطیة تیؼتز ّ ّ خاًْادٍ کْدکاى 

 تز خْاُذ ػذػویك

 

: اػتیاد در جامعو رىاشذگی سوء مصرف کننذگان مواد مخذر -3

ّ ؼثماتی  طٌی، جٌظیتیُای ّ گزٍّ الؼاردر جاهؼَ در هیاى 

ّ ػذم هماتلَ طاختاری تا ایي آطیة هختلف ػیْع یافتَ اطت 

آطیة ّ پیاهذُای ًاگْار رّس تَ رّس تز هیشاى گظتزع ایي 

ای کَ افشایذ. جاهؼَآى تز جاهؼَ، خاًْادٍ ّ کْدکاى هی

ػغلی،  -کارکزدُای اجتواػیهیشاى اػتیاد در آى تاالطت، 

هؼارکتی ّ ... افزاد سیز طؤال خْاُذ رفت ّ در هماتل 

خاًْادٍ را دچار تذکارکزدی در اًذا هختلف خْاُذ طاخت ّ 

دُذ. هماتلَ تا الغ لزار هیطالهت کْدکاى را در هؼزض چ

ُای کالى پیؼگیزی در طؽْح اجزای تزًاهَاػتیاد ًیاسهٌذ 

هظألَ  هختلف )پیؼگیزی طؽخ اّل، طؽخ دّم ّ طؽخ طْم( اطت.

در هزدلَ درهاى ّ تاستْاًی هغفْل هاًذٍ تظیار هِوی کَ 

ُای گشاف تزک اػتیاد ّ دریافت خذهات اطت؛ ُشیٌَ

کَ اغلة هظیز درهاى را تزای  رّاًؼٌاختی ّ اجتواػی اطت

ُا دػْار طاختَ افزاد طْءهصزف کٌٌذٍ هْاد هخذر ّ خاًْادٍ

طْء هصزف کٌٌذگاى هْاد  درهاى ّ تاستْاًیاطت. در کٌار 
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ًیش  « اده بذکارکردارائو خذمات و حمایت از خانو»  هخذر

را  دچار طْء هصزف هْادػعْ لادر ػْد  تااطت السم ّ ظزّری 

خْد لزار دُذ ّ پذیزع ًوْدٍ ّ در ػثکَ دوایتی هجذدا 

تذّى  توِیذاتی تزای تزک ّ تاستْاًی فزد فزاُن ًوایذ.

تزدیذ درهاى ّ تاستْاًی طْء هصزف کٌٌذگاى هْاد هخذر 

ُای ُوَ جاًثَ اس طْی خاًْادٍ ّ ًِادُای ًیاسهٌذ دوایت

، ُا فزاُن ًثاػذاجتواػی اطت ّ در ػزایؽی کَ ایي دوایت

 کٌی اػتیاد دػْار خْاُذ ًوْد. ّ ریؼَ درهاى

تا افشایغ ؼالق در  :دشوار زنان مطلقو زیست اجتماعی -4

ایزاًی را در هؼزض  هؽلمَ جاهؼَ، آًچَ تیغ اس ُز چیش سى

ُای تزاتز تزای دُذ دطتیاتی تَ فزصتتِذیذ لزار هی

هِوتزیي یکی اس تاسطاسی هجذد سًذگی ػخصی ّ اجتواػی اطت. 

هظائلی کَ سًاى هؽلمَ تا آى هْاجَ ُظتٌذ هظائل التصادی 

ّ توکي هالی اطت کَ تا رّاج تیکاری ّ ًاتزاتزی جٌظیتی، 

را تأهیي  آًاىدطتیاتی تَ هؼاغلی کَ دذالل ًیاسُای 

ًوایذ، دػْار اطت. سًاى هؽلمَ ًاچارًذ در هؼاغلی تا 

در دالی دمْق ّ درآهذ ًاچیش تَ فؼالیت تپزداسًذ، ایي 

اطت کَ اسدّاج هجذد آًاى تَ دلیل تاّرُای طٌتی ّ افکار 

-دػْارتز صْرت هیَ تا هزداى هؽلمَ ، در همایظایکلیؼَ

ُای رّاًؼٌاختی اس سًاى گیزد. ػالٍّ تز ایي هْارد دوایت

هؽلمَ پض اس ؼالق در کوتزیي دذ لزار دارد ّ ایي اهز 

را دػْار  دطتزطی آطاى ّ ارساى تَ خذهات رّاًؼٌاختی

 طاختَ اطت.

 

ؼالق ُوْارٍ پیاهذُای  :کودکان طالق زیست نابسامان -5

گذارد ًاخْػایٌذی تزای سّجیي ّ اػعای خاًْادٍ تز جای هی

پذیزی آطیةهیشاى اها آًچَ هظلن اطت در ّلْع ؼالق تیؼتزیي 

کْدکاى ّارد اطت. ؼالق در تظیاری اس جْاهغ تْطؼَ  تز

واػی ًیظت تلکَ سّجیي در یافتَ ًَ تٌِا یک هظألَ اجت

ذا ػذٍ ػزایػ هظالوت آهیش ّ تا دریافت دمْق خْد اس ُن ج

در ارتثاغ هظتوز  ّالذیي،تْاًٌذ تؼذ اس ؼالق هی ّ کْدکاى

پذیزی کْدکاى لزار گیزًذ. تذیي ؼزیك هیشاى آطیةتا آًاى 

یاتذ. اها ؼالق اس لذاؾ اهٌیتی ّ رّاًی تظیار کاُغ هی

جاهؼَ ایزاى در دال ّلْع اطت؛ ایي اطت هتأطفاًَ آًچَ در 

 گاٍ ُای خاًْادگی ّکَ سّجیي اغلة در دالت کؼوکغ ّ ًشاع

ػًْذ ّ طزپزطتی کْدک/ کْدکاى در ای اس ُن جذا هیؼایفَ

ػْد هگز ایٌکَ ػزایػ خاصی اغلة هْارد تَ پذر ّاگذار هی

. تظیاری اس کْدکاى ؼالق ر هؽزح تاػذچْى ػذم صالدیت پذُو

 یکی اس ّالذیي خْدا طالیاى ؼْالًی اس دیذار تا گاٍ ت

یا تصْرات ػًْذ ّ یا ایٌکَ تصْری ُوچْى فْت هذزّم هی

کَ خالف اهز ّالغ اطت، در فکز کْدکاى تشریك  ًادرطت دیگزی



4 
 

کَ )یکی اس ّالذیي کٌٌذ ّ تزای ُویؼَ دظزت دیذار تا هی

 را تا خْد دارًذ. هتأطفاًَ لاًْى داکن (اغلة هادر اطت

تز ؼالق ّ دعاًت فزسًذ کاهال هزدطاالراًَ/ پذر طاالراًَ اطت 

 ػْد.ّ دمْق سًاى ّ کْدکاى در ایي هْارد تَ رادتی ًمط هی
 

اس لثیل:  ًیش تْاى هْارد دیگزیتز ایي فِزطت هیتی تزدیذ 

ُا هذیػ سیظت طالن، تغذیَ ّ تِذاػت طالن، اهٌیت ّ ػغل ّ دٍ

ّاظخ اطت ایي ًکتَ اطت کَ آًچَ رّػي ّ افشّد. هْرد دیگز 

طالهت جاهؼَ سهاًی تذمك خْاُذ یافت کَ هتٌاطة تا ًیاسُای 

هٌاطة اًذیؼیذٍ ػْد ّ در هظیز اجزای  ُایالؼار هختلف طیاطت

ای کَ تز ُا ُوت گواردٍ ػْد. تی ػک تٌیاى جاهؼَایي طیاطت

اطاص ًاتزاتزی )جٌظیتی، التصادی، اجتواػی، طیاطی( ػکل گزفتَ 

خاًْادٍ هْرد غفلت ّالغ ػذٍ اطت  -ُای رفاُی کْدکطیاطت اطت،

پذیز آى ؼْر کَ تایذ دوایت السم ّ ُا ّ الؼار آطیةّ اس گزٍّ

ای طالن کَ در هظیز تْطؼَ دارد، اًتظار جاهؼَکافی هثذّل ًوی

تیِْدٍ خْاُذ تْد ّ اس آى یافتگی گام تزدارد، اًتظاری ػثث ّ 

ُای داکن تز آى تَ صْرت هظتمین تز جا کَ طالهت جاهؼَ ّ طیاطت

طالهت خاًْادٍ ّ کْدک اثزگذار اطت، تٌاتزایي طالهت جاهؼَ، 

گیزد کَ در ػکل سیز خاًْادٍ ّ کْدک در یک پیْطتار لزار هی

 ًوایغ دادٍ ػذٍ اطت.

 پیوستار سالمت جامعو، خانواده و کودک(: 1)شکل 

 

 

طالهت اس  ؼَ در طؽخ هٌاطثیتز اطاص ایي پیْطتار اگز جاه

ُای جاهؼَ طالن تزخْردار تاػذ، طالهت لزار گیزد ّ اس ػاخص

ُای ْادٍ ّ کْدک ًیش تعویي خْاُذ ػذ. اس جولَ ّیژگیخاً

( تَ ًمل اس 2003جاهؼَ طالن اس هٌظز جواػت طالن اًتاریْ )

( هذیػ سیظت طالن پاک ّ اهي، اًصاف 1331طویؼی ّ ُوکاراى )

ی ّ ُوگاًی تَ غذا، آب، ّ ػذالت اجتواػی، دطتزطی کاف

طزپٌاٍ، درآهذ، اهٌیت؛ کار ّ تفزیخ، دطتزطی کافی تَ خذهات 

ُای لْی ّ داهی یکذیگز. درخؼاى طالهت، ّجْد رّاتػ ّ ػثکَ

ُایی اس هٌظز ػِزًّذاى تِزاًی تزای جاهؼَ ( ّیژگی1312ًیا )

سالمت 
 جامعه

سالمت 
 خانواده

سالمت 
 کودک
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-طالن تزػوزد کَ ػثارت تْد اس: اهٌیت ػغلی، تأهیي هزالثت

ّ درهاًی، دوایت اس لؼزُای ًیاسهٌذ. ّاػظی  ُای تِذاػتی

ای کیفی اس هٌظز ػِزًّذاى ػِزطتاى تاًَ ( در هؽالؼ1316َ)

رفاٍ ُایی اس جولَ: دّلت خْاطتگاٍ خذهات رفاُی، ّیژگی

تزای را پذیز، ًظام آهْسػی کارآهذ ّ ... ُای آطیةگزٍّ

 تزػوزد.جاهؼَ طالن 

تَ ؼْر کلی پیْطتار طالهت جاهؼَ، خاًْادٍ ّ کْدک ًؼاى اس 

 ؛ تَ ػثارت تِتز ُزداردیکذیگز راتؽَ هتماتل ّ طَ طْیَ تا 

اس طالهت تیؼتز ّ تاالتزی پیْطتار اًذاسٍ یک طْی ایي 

ت تِتزی اس طالهت را تزخْردار تاػذ دّ طْی دیگز ًیش کیفی

 کزد ّ تالؼکض.  تجزتَ خْاُذ

 

 هٌاتغ:

 

ُای جاهؼَ طالن (. ّیژگی1312درخؼاى ًیا، ف ّ ُوکاراى ) -1

ًّذاى تِزاًی. رفاٍ تز اطاص تجارب ّ ادارکات ػِز

 .346 -315(: 56)15اجتواػی، 

(. طالهت اجتواػی ایزاى: اس 1331طویؼی، م ّ ُوکاراى ) -2

تؼزیف اجتواع هذار تا ػاخص ػْاُذ هذار، هظائل اجتواػی 

 .51 -32(: 2)1ایزاى؛ 

ُای جاهؼَ طالن اس (. هؽالؼَ کیفی ّیژگی1316ک ) ّاػظی، -3

هٌظز ػِزًّذاى ػِزطتاى تاًَ. فصلٌاهَ داًغ اًتظاهی 

 .12 -65(: 31)3؛ 3کزدطتاى، 


