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  (ECD) یللللللللللکودک اوایلللللللل  تکاملللللللل 

early childhood development)) هلا مولفل  از یکلی 

 یک عنوانب  آن از ک  است سالمت بر موثر اجتماعی

 ها کمیسیون مولف  .(1)است شده یاد قو  برابرکننده

ق مخاطب قلرا  دادن سالمت از طری بر موثر اجتماعی

ها ب  احیا  تعهدات سازمان بهداشلت کنندهاین تعیین

جهانی د  زمین  عدالت اجتماعی و عدالت د  سالمت 

 (Capabilities Theories)ها قابلیت تئو   .(2)پردازدمی

این  بر پای  ها  جدید عدالتیکی از تئو   ب  عنوان

 حلاتتی از فرصلت بلرا   سلیدن بل  کل است  فرض

 از اهم (well-being) و خوب زیستی عملکرد مناسب

 ن اساس است ک بر ای . این نظری است اصول اخالقی

فلراهم بلودن  نیلاز بل  علدالت اجتملاعی حداق  سطح

یکلی از برا  هم  شلهروندان دا د. ها  اصلی قابلیت

هلا  ها باز  کردن و لذت بردن از فعالیتاین قابلیت

ب  دلیل  کنوانسیون حقوق کودک نیز  .(3)خالق است

نقش مهم باز  د  تکام  کودکلان  آن  ا بل  عنلوان 

ها  باز نظرگرفت  است.  حقی برا  هم  کودکان د 

غیرساختا مند ب  عنوان  وشی برا  ح  اپیدمی چاقی 

انللد. از طلری دیرللر  شللد د  کودکلان شللناخت  شلده

یکللرد از هللا  پیدیللده و ت ییللر  وفزاینللده تکنولللو  

ها  دیجیتلال  سل ب بل  فکلر ها  سنتی ب  باز باز 

هلا د  ایلن بلا ه ها و حتی مللتانداختن افراد  سازمان

ک  چرون   کجا  چ  وقت و چطو  باید مسیر خود  ا 

دهی کنند و نیز این ها  خود  ا سازمانت ییر و فعالیت

ها  آموزشی بایلد فراگیلران خلود  ا ک  چرون  نظام

نظیر ح  مسلئل  و  21ها  مو د نیاز قرن  تبرا  مها

 و مطالعل  ایلناز  .(4)نوآو   آماده نمایند  گردیده است

بلا هلدی تیلیل  سیاسلت تکامل  اوایل  حاضر  کیفی

میو  ب  عنوان یک موضلو  کودکی با  ویکرد باز 

انجلام گردیلده  1333عمومی د  سال  اخالق سالمت

 برا  تیلی  وضعیت موجلود و تلدوین ملداخالتاست. 

 ا لهلایتلمنابع و متون مرت ط  اسناد ملی باتدستی  ساز 

 جلس  چنینهمو ا لو هلر کشلربیات دیرتجاینترنتی و 
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هلا نفر از خ رگان استفاده شلد. تیلیل  داده 8ث با بی

شلد. فقلدان    جهلت دا  انجلاماتیلی  میتلو شیوهب  

بلین بخشلی   یز  و هماهنریسازمان متولی برا  برنام 

ب  عنوان مشک  عمده د  اولین سطح مدیریتی شناخت  

نظر ب  دو  اه رد اصللی همکلا   بلین بخشلی و شد. 

ه ردهللا  دسللتیابی بلل  مشللا کت جامعلل  بلل  عنللوان  ا

ها  د گیلر بل  مداخالت سازمانعدالت د  سالمت  

چنلین س  صو ت ترویجی  تسلهیلی و اج لا   و هلم

پلکلان اول برنامل   برنام  مشا کت جامع  طراحی شد.

مشللا کت شللام  کمللک بللرا  اطللال   سللانی و نیللاز 

سلنجی  پلکلان دوم آن شلام  همکلا   بلرا  انجللام 

مداخالت و پلکان سوم آن باتترین سلطح مشلا کت 

هللا  نینفللع د  یعنللی عیللویت نماینللدگان سللازمان

نتلای   شو ا  عالی جهت پایدا   برنام  بلوده اسلت.

 جامعل  پلایین بلودن دانلشمطالعات مشاب  نیز م نی بر 

سازمان ملی متلولی   عدم وجود کودکانباز   د با ه

 عمومی کم ود تسهیالت باز  کودکان مدیریت  برا 

ب  این موضو  ب   ناکافی  سان و توج   باز  کودکان

نینفعلان  ملو د اشلا ه توسلط مشک  عمده پن  عنوان

 نلوی  ملداخالت طراحلی طلر  پلیش .(5)بوده اسلت

شده جهت مشروعیت بخشی توسط شلو ا  امنیلت و 

سالمت غذایی  اخذ مصوب  ت دی  شو ا  نظا ت بلر 

گیر  باز  ب  شو ا  ملی باز  کودکان  شک اس اب

اتی نملودن ملداخالت نظام همکا   بین بخشی  عملی

پیشنهاد  د  بازه زمانی پن  سال  با مشا کت شرکا  

سیاست  ا د  جهلت دستیابی ب  اهدای امکان  اصلی 

هللا  اجتملاعی و تیقللق عللدالت د  کلاهش نللابرابر 

  سازد.سالمت فراهم می

 

References 

1. Lee JH, Sadana R. WHO Organization. 

Improving equity in health by addressing 

social determinants. The Commission on 

Social Determinants of Health Knowledge 

Networks. Geneva WHO; 2011. 

2. WHO Organization. A conceptual framework 

for action on the social determinants of 

health. Geneva (WHO); 2010. 

3. Beauchamp TL, Childress JF. Principles of 

Biomedical Ethics. 7th ed. USA: Oxford 

University Press; 2013. 

4. McClarty KL, Orr A, Frey PM, Dolan RP, 

Vassileva V, McVay A. A literature review 

of gaming in education. Pearson’s Research 

Report Series 2012. 

5. Rahbari M, Hajnaghizadeh F, Damari B. A 

Qualitative Study of the Status of Children’s 

Play From the Viewpoints of Experts and 

Suggestions for Promotion Interventions. 

Iran J Pediatr 2015; 25(4): e2178. 

 


