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 چکیده

رورش گذاری و حکمرانی در آموزش و مراقبت اوان کودکی از مباحث بسیار مهم در آموزش و پسیاست: مقدمه

وجه به تبا . باشد که دارای سیری تاریخی است و فراز و فرودهای بسیاری را تجربه نموده استالمللی میبین

، نی در آنگذاری و حکمراسیاستدر زمینۀ استفاده از تجارب کشورها در ، تغییرات حکمرانی این حوزه در کشور

خی ضرورت  هایی در مورد چگونگی روند تاریاین مقاله بدنبال پاسخگویی به پرسش. اطالعات جامعی وجود ندارد

  و، های کیفیت و دسترسی به این نوع خدماتچالش، و اهمیت تأسیس مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی

 . زه بوده استابعاد سیاستگذاری و حکمرانی در این حو

و مراقبت  این مقاله ایجاد تصویر نسبتاً روشنی از سیر تاریخی سیاستگذاری و حکمرانی در حوزۀ آموزش :هدف

نی و تجارب جهانی در حکمرا، واکاوی ابعاد کیفیت و دسترسی به این نوع آموزش، اوان کودکی در کشورها

، دسترسی، انیکودکی در اروپا  با تحلیل ابعاد: حکمر سیاستگذاری این حوزه و بطور ویژه آموزش و مراقبت اوان

 . راهنماهای آموزشی و همینطور ارزشیابی و پایش این نوع خدمات بوده است، صالحیت کارکنان

علمی   های کلیدی مربوط در بانکهای اطالعاتمرور ادبیات موضوع با استفاده از جستجوی واژه :روش تحقیق

Science direct ،Google Scholar ،Doaj  وEurydice بود . 

دهند که  مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی در ابتدا بیشتر جنبۀ مراقبتی این مطالعه نشان می :ها و نتایجیافته

اند و به مرور جنبۀ آموزشی بر کارکرد و مبتنی بر حمایت از بازار و نیروی کار طبقۀ کارگری تأسیس شده

نتایج مطالعات مختلف نشان . به طبقات متوسط و باالی جامعه گسترش پیدا کرده است مراقبتی آن غلبه یافته و

دهند که آموزش در این دوره صرفنظر از ارتقای رشد و آمدادگی عمومی کودکان برای ورود به مدرسه و می

ن نابرخوردار و ای برای کودکااز ارزش ویژه، مندی درازمدت آنان در آینده از پیامدهای مثبت همه جانبهبهره

                                                                                                                                         
شگاه مطالعات . 1 ضو هی ت علمی پژوه ستان  -آموزش و پروروش* ع ضو هی ت مدیرة انجمن مطالعات کودکان پیش از دب ع

 Email: behrad. behnam@gmail. com. ایران
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به منظور دستیابی به نظام آموزش . پر کردن شکاف آموزشی بین کودکان محروم و غنی جامعه برخوردار است

ای برخوردار ارزشیابی کیفیت ساختاری و فرایندی این نظام از اهمیت ویژه، و مراقبت با کیفیت در اوان کودکی

، دسترسی، بررسی کشورهای اروپایی در ابعاد حکمرانی. تاست که به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اس

دهند که این وجود راهنماهای آموزشی یا برنامۀ درسی و همینطور ارزشیابی و پایش نشان می، صالحیت کارکنان

گذاری های آموزش و مراقبت اوان کودکی تا امروز به سمت یکپارچگی در سیاستکشورها از ابتدای تأسیس نظام

، افزایش پوشش و دسترسی به خدمات با کیفیت، تغییر جهت از وجه مراقبتی به سمت وجه آموزشی، یو حکمران

و همینطور ارزشیابی ، تدوین راهنماهای آموزشی در سطوح عالی، بکارگیری کارکنان آموزش دیده و با صالحیت

کیفیت ارائۀ این خدمات حرکت و پایش مراکز ارائه کنندۀ خدمات با ابزارها و روشهای مختلف به منظور تضمین 

   . اندکرده

 

 آموزش و مراقبت اوان کودکی، حکمرانی، گذاریسیاست، هاسیاست ها:کلید واژه
 10/3/1401تاریخ پذیرش:              16/1/1401تاریخ دریافت
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 مقدمه

 به درازای تاریخچۀ تحصگگگیل اجباری  (ECEC) 1تاریخچۀ سگگگازماندهی آموزش و مراقبت اوان کودکی
ست شورها. ا سیاری از ک صیل اجباری، در ب در یک نظام ، آموزش و مراقبت در اوان کودکی از تولد تا تح

اغلب ، به لحاظ تاریخی، با این حال. جامائیکا و غیره(، سگگگوئد، واحد تلفیق شگگگده اسگگگت )مانند دانمارک
سال نظام  شورها برای مراقبت از کودکان خرد سیکودکان بزرگتر دارند )یوری« آموزش»مجزایی از ک ، 2دی

نت و موس، ؛ کاگا2019 بان2013، ؛ موس2010، ب . (2011، پیترز و فن الئر، الزاری، بروکدنفن، ؛ یور
ستانیسال )پیش 6تا  3سازی کودکان آماده ( بنظر هم از نظر تاریخی و هم جهانی معطو  بر آموزش 3دب

ست و بطور روزاف سترة ، های بعدیسازی برای آموزشزونی به عنوان آمادهبوده ا اولین گام یادگیری در گ
 . (2011، نیومن و الدر، والریو، کتااوکا، ؛ نودا2011، شده است )کمیسیون اروپازندگی تلقی می
ست 3سازی کودکان کوچکتر )زیر آماده، از طر  دیگر سیا ستخوش  سیر تاریخی د سیار سال( در  های ب

ست شورهای مختلف. متفاوتی بوده ا سازمان، در ک سمی مراقبت از کودکامراکز  ن نوپا و کوچکتر یافته و ر
با مرگ و میر کودکان و همینطور ایجا بارزه  به عنوان ابزاری برای م د امکانی برای کار در قرن نوزدهم 

صزنان به عنوان نیروی کار ارزان صنعتی پا به عر ، بروکدنادند )فنۀ ظهور نهقیمت در دورة اول انقالب 
های ص از خانوادهشدند که بطور خانام میکودکانی در مراکز مراقبت از کودک ثبت، در آن دوران. (2006

خچۀ مراقبت کودکی در سراسر تاری. (2018، بروکدنو فن، فانوبرگن، فقیر طبقۀ کارگری بودند )دی وایلد
شته ض، که تا به امروز ادامه دا ستاین امر مو ستهای بازار کار بوده ا سیا  1970و  1960های در دهه. وع 

قیر به سگگمت فهای بازار کار از نیازهای مادران شگگاغل تمرکز سگگیاسگگت، میالدی تحت تأثیر جنبش زنان
ست فرصت ستسیا  1970از دهۀ ، یجهدر نت. های برابر در بازار کار برای زنان و مردان تغییر جهت یافته ا

ستاجتماعی کارب-صادینیمرخ اقت، میالدی شده ا در . ران مراقبت از کودکی به طرز چشمگیری دگرگون 
شده بو سیس  سهیالتی برای طبقۀ کارگران تأ شورهایی که مراقبت از کودکی به عنوان ت های خانواده، دک

وی آوردند نام کودکان خردسگگال و نوپای خود در این مراکز رطبقۀ متوسگگط بیش از پیش به سگگمت ثبت
مار مراکز در شگگها بر روی افزایش کشگگورهای اسگگکاندیناوی( و متعاقب آن دولت، فرانسگگه، بلژیک)مانند 

اولین ، ییسگگوئد در میان کشگگورهای اروپا. گذاری بیشگگتری کردندسگگرمایه، دسگگترس مراقبت از کودکان
در طی  هاگذاریاین سرمایه. هاستکشوری بود که پذیرفت مراقبت از کودکان حقی عمومی برای خانواده

 . میالدی به ویژه در قارة اروپا تا حدودی کاهش یافت 1980رکود اقتصادی دهۀ 
شاهی متحده شورهای پاد شانزده و هفده میالدی )مانند ک شورهایی که در قرون   یا هلند( در این حوزه 4ک

سی انجام نداده بودندسرمایه سا ضرورتی اجتنا، گذاری ا ست مراقبت از کودکان  سیا ب ناپذیر دریافتند که 

                                                                                                                                         
1. Early Childhood Education and Care 

سۀ نظامEurydiceدیسی )یوری. 2 ست که به معرفی و مقای سیون اروپا ا سایت رسمی کمی های آموزشی ملی در ( بخشی از وب
 . کندهای تطبیقی در این حوزه ارائه میپردازد و گزارشاروپا میسطح 

3. Preschool 

 اسکاتلند، ولز، انگلستان. 4
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ست سیا ستبرای  سان. های بازار کار ا صله پس از این بحران، بدین شورها بالفا سته از ک از طریق ، این د
شمار مراکز مراقبت از -سازی و نظام بازارخصوصی شیدند  ستفادة محدود از بودجۀ عمومی کو محور و با ا

این فرض اسگگتوار بود که بازار محوری بر -سگگازی و بازاراین رویکرد خصگگوصگگی. کودکان را افزایش دهند
شگگود مراکز مراقبت از کودکان در جاهایی رشگگد پیدا کنند که نیاز به آنها بیشگگتر اسگگت و رقابت موجب می

یک نمونۀ روشن از . شودمراکز برای جذب مشتریان موجب افزایش کیفیت خدمات مراقبت از کودکان می
سال  ست که در  شور هلند ا شرکتمیالد 2005چنین الگویی ک های خصوصی ارائۀ خدمات مراقبت از ی 

ارائۀ کنندة  5کودک کمی داشگگگت و شگگگش سگگگال بعد تقریباً نیمی از مراکز مراقبت از کودکان متعلق به 
صی بودند شکالت هلندی. خدمات خصو سی و کیفیت حل خواهد باور بر این بود که بازار م ستر ها را در د

به عبارتی . انتظارات از چنین سگگیاسگگتهایی به بار ننشگگسگگته اسگگت دانیم کهما اکنون می، با این حال. نمود
شده )نویلی شتری مواجه  سی به خدمات مراقبت از کودکان با نابرابری بی ستر سر، د ، (2007، و گرات، وی

ست ) سی دولت بهبود پیدا کرده ا سا 1کیفیت از بین رفته و میزان کیفیت تنها پس از مداخالت ا
NCKO ،

 . (2020، بروکدناز فنبه نقل  2013، 2005
های مراقبت از کودکان بطور روزافزونی تحت تأثیر مطالعات طولی سگگگیاسگگگت، در پایان قرن بیسگگگتم

سته سیدرینبرج شرکت کودکان در مراکز  2ای از قبیل پروژة اب سودمند  شانگر پیامدهای  شت که ن قرار دا

های تحت تأثیر جریان سوم و سیاست. (2007، مراقبت از کودک بر روی رشد بعدی آنها بود )بارنت و مسه
ستگذاران ملی و بین، نولیبرالی ساودرا چاندووی، مولیناس وگا، فریرا، المللی )پاس دباروسسیا ( 2009، و 

( را بطور روزافزونی از نظر سگگگیاسگگگی به عنوان ابزاری برای ECECآموزش و مراقبت در اوان کودکی )
به همین . (2010، اند )فیلدبا انتقال بین نسگگلی فقر  قلمداد کردههای برابر و مبارزه دسگگتیابی به فرصگگت

کارکرد آموزشی آن نیز بطور روزافزونی مورد توجه ، محور نیروی کار-بدنبال کارکرد اقتصادی بازار، ترتیب
ست سترس( بلکه ، در نتیجه. قرار گرفته ا اکنون نه فقط کمیت مراکز مراقبت از کودکان )تعداد مراکز در د

سیون اروپاکی ست )کمی ستگذاران ا سیا ضوع مورد توجه  مراقبت از ، بطور خالصه. (2018، فیت آن نیز مو
به ویژه برای مادران فقیر ، کودکان بسگگیار خردسگگال به عنوان ابزاری برای مبارزه با مرگ و میر کودکان

والدینی برای تمامی اولیاء های به ابزاری به منظور اشتغال و مس ولیت، پس از آن. طبقۀ کارگری ایجاد شد
شد و در مرحلۀ بعدی خانواده شترین کاربران خدمات این نوع مراکز بودندتبدیل  سط بی در . های طبقۀ متو

حالیکه مراقبت از کودکی )وجه مراقبتی( کارکرد خود را حفظ کرده اسگگت اما محیط آموزشگگی نیز همانند 
از اهدا  ، نسگگگلی فقرو به منظور مبارزه با انتقال بیندورة پیش دبسگگگتانی بتدریج مورد توجه قرار گرفته 

ها بر کارکردهای اجتماعی شود که دولتاین تناقض دیده می، در بسیاری از کشورها. ها بوده استسیاست
این دسگگگته از ، های فقیر تأکید دارند اما در عین حالو پداگوژیک )تعلیمی( مراقبت از کودکان خانواده

این مطالعه . (2019، دن بروکبه مراکز با کیفیت متوسگگط به باال دسگگترسگگی ندارند )فن ها عمدتاًخانواده
سیر تاریخی  ست  اهمیت آموزش و مراقبت اوان کودکی در  شهای زیر بوده ا س سخگویی به پر بدنبال پا
                                                                                                                                         
1. Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek 

2. Abecedarian 
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ست؟ کیفیت آموزش و مراقبت در اوان کودکی از چه ابعاد و  شورهای مختلف چه بوده ا سیس آن در ک تأ
شیابی قرار میفهمؤل ست و چگونه مورد ارز شورها به آموزش و های برخوردار ا سی ک ستر ضعیت د گیرد؟ و

گذاری و حکمرانی در نظام آموزش و مراقبت اوان کودکی چگونه اسگگت؟ و بطور ویژه وضگگعیت سگگیاسگگت
خدمات و  دسگگترسگگی به خدمات این حوزه )انواع، های حکمرانیمراقبت اوان کودکی در اروپا از نظر مؤلفه

و همینظور ارزشیابی و پایش مراکز ، وجود راهنماها یا برنامۀ درسی منسجم، صالحیت کارکنان، ها(حمایت
 ارائه کنندة این نوع خدمات چگونه است؟

 پژوهش روش

 موضگگگوع بوده اسگگگت و به همین منظور 1مطالعۀ حاضگگگر از نوع مطالعات مروری و بطور ویژه مرور ادبیات
های با اسگگگتفاده از واژه Eurydiceو  Science direct ،Google Scholar ،Doajهای اطالعاتی بانک

 مورد جسگگگتجو قرار 5حکمرانی، 4آموزش و مراقبت اوان کودکی، 3گذاریسگگگیاسگگگت، 2هاکلیدی سگگگیاسگگگت
ساس مقاالت و منابع بدست آمده. اندگرفته سی طبقه، بر ا سا ساس چند مقولۀ ا بندی و مورد اطالعات بر ا

، در سگگیری تاریخی اند  اهمیت و ضگگرورت آموزش و مراقبت در اوان کودکیبحث و بررسگگی قرار گرفته
آموزش و مراقبت اوان ، دسترسی به آموزش و مراقبت اوان کودکی، کیفیت آموزش و مراقبت اوان کودکی

سی، کودکی در اروپا  با تحلیل ابعاد  حکمرانی ستر شی و همینطور را، صالحیت کارکنان، د هنماهای آموز
 . ارزشیابی و پایش

 اهمیت آموزش و مراقبت در اوان کودکی 

یکی از آنها معطو  بر مراقبت از ، سه مطالعۀ طولی در ایاالت متحده شروع شد، پس از جنگ جهانی دوم
در  6ی اسگگکوپ پریهادبسگگتانی( و دو مورد دیگر )مطالعۀ پیش1972کودکی )مطالعۀ ابسگگیدرین در سگگال 

شیکاگوو مطالعۀ پیش 1962سال  ستانی  ستانی بودند( معطو  بر دورة پیش7دب  این مطالعات بخشی از. دب
ست گسترده ستی»تر معطو  بر سیا سیاه« فرهنگی-های اجتماعیکا شهرهایی مانند جمعیت  پوستان در 

سمی از آن به عنوان  سناد ر شکل رنگین»شیکاگو بود که در ا ستانم این . (2012، )بیتی شدیاد می« پو
کودکانی که از آموزش و مراقبت با کیفیت در اوان کودکی ، های دیگر نشگگان دادندمطالعات در کنار پروژه

(ECECبهره می )سه با کودکانی که از چنین خدمات با کیفیتی بی، برند سایش و ، بهره هستنددر مقای از آ
یابی بیشگگگتری در دوره ندگی برخوردار کام عدی ز بارنتهای ب ، ؛ کامی2010، ؛ برگر2011، خواهند بود )
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شکل. (2010، و بارنت، ریان، ورگاس شد که به آموزش و مراقبت این مطالعات موجب  گیری این گفتمان 
شود سته  شرفت نگری شکا  پی همانطور که ، با این حال. در اوان کودکی به عنوان ابزاری برای پر کردن 

تایج مقایسگگگۀ کودکان فقیر با یکدیگر در ، کنند( تبیین می2013) 3و روز، 2بروکدنفن، 1مورابیتو به واقع ن
یه عات اول طال جاد برابری و   چیز، این م بت اوان کودکی در ای یت آموزش و مراق قابل یادی را در مورد  ز
مندی مطالعات اروپایی نیز بهره، در کنار مطالعات انجام شگگده در ایاالت متحده. آموزدمسگگاوات به ما نمی

، های رشگگد شگگناختیهای آموزش و مراقبت در اوان کودکی را در حیطهمثبت افراد از شگگرکت در برنامه
اند اجتماعی و تحصیلی برای عموم کودکان و به طور ویژه کودکان نابرخوردار مورد تأیید قرار داده-عاطفی

نارتس، بروکدنفن، نهبرای مرور کامل مطالعات اروپایی در این زمی. (2012، بروکدن)الزاری و فن و  4ل
( در نروژ نشگگگان داد که حضگگگور در مراکز 2011) 7و موگسگگگتاد 6ونزهامطالعات. ( را ببینید2018) 5ببالوی

. سگگال بعد( رابطۀ معناداری دارد 30ها و دسگگتاوردهای آموزشگگی درازمدت )مراقبت از کودکان با پیشگگرفت
یام، هاهای دقیقتر بر روی نمونهتحلیل دهای مثبت بیشگگگتر را برای کودکان دارای مادران حائز آثار و پ

( به این نتیجه 2006، ای در ایرلند شگگمالی )ملویش و همکارانمطالعه. دهدتحصگگیالت پایینتر نشگگان می
بخشد و های رفتاری را ارتقاء میرشد اجتماعی  و شایستگی، دبستانی رشد شناختیرسید که آموزش پیش

باپیش با کیفیت  تانی  یامدهای ذهنی بهتری همراه اسگگگتدبسگگگ بازده و پ با  ( 2011) 8فلف و اللیو. التر 
عه  800های ملی شگگگرق و غرب آلمان انجام دادند که در آن ای از دادهای طولی بر روی مجموعهمطال

آنها دریافتند که کودکان حاضگگر در مراکز . سگگالگی مورد پیگیری قرار گرفته بودند 10تا  2کودک از سگگن 
سیار باالیی مراقبت اوان کودکی در تمام شاخص آموزش و شناختی و غیرشناختی به نمرات معنادار ب های 

شرایط دسترسی . انددست پیدا کرده کودکان دارای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ضعیف به هنگام بهبود 
شتری از آن می، به مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی باچل و ، شپیتزپژوهشگران آلمانی )ا. برندبهرة بی

. اند( نیز به نتایج مشگگگابهی دسگگگت یافته2020، بروکدنبه نقل از فن 2006، ؛ بکر و ترمل2003، واگنر
اند که افزایش دسگگگترسگگگی کودکان ( تأیید کرده2011، و پرونزاتو، بوکادل، پژوهشگگگگران ایتالیایی )بریلی

بتی در بر داشته است و این تأثیر برای کودکان آثار و پیامدهای مث، پذیر به مراکز مراقبت از کودکانآسیب
، فرانچیپژوهشگران سوئیسی )لن. سواد از باالترین سطح برخوردار بوده استسواد و بیدارای مادران کم
قل از فن 2003، گروبر و گی کان 2020، بروکدنبه ن بت اوان کودکی را بر کود تأثیر آموزش و مراق  )

سی، ترک تبار، مهاجر آلبانیایی سوئی سی قرار دادندپرتغالی و ایتالیایی و همینطور  آنها متوجه . ها مورد برر
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عملکرد این ، اندمعلمان پایۀ اول ابتدایی کودکانی که به مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی رفته، شگگدند
که فقط در  شناختی و مهارتهای ویژه در مقایسه با همساالنی، دسته از کودکان را از نظر مهارتهای زبانی

خانواده بوده ندجمع  یابی نموده، ا ندباالتر ارز پا پروژة آموزش . ا عات در ارو طال یکی از بزرگترین م
 شروع شد 1997این مطالعه در سال . ( در انگلستان بوده استEPPSE) 1ابتدایی و متوسطه، دبستانیپیش

سیکودک مورد پیگیری قرار گرفته 3000و از آن موقع بیش از  فورد و بلچ-سراج، سیمونز، ملویش، لوااند )
کنند که آموزش و مراقبت اوان این مطالعه و مطالعات دیگر شگگگواهد محکمی را ارائه می. (2014، تاگارت

قاء رشگگگد زبانی، کودکی برای تمام کودکان سگگگودمند اسگگگت و این نوع آموزش و مراقبت ، قابلیت ارت
، بطور کلی. ینطور رشگگد عاطفی و اجتماعی را داردپیامدهای شگگناختی و هم، تحصگگیلیهای پیشمهارت

های ( برای کودکان خانوادهECECروشگگن اسگگت که مزایای رشگگدی آموزش و مراقبت در اوان کودکی )
روشن کرد که اثرات سودمند آموزش اوان  EPPSEمطالعۀ . نابرخوردار بسیار چشمگیر و قابل توجه است
عین حال شگگکا  بین پایگاه اجتماعی باال و پایین کاهش  کودکی برای تمام کودکان مشگگهود اسگگت و در

در عین حال این مطالعه نشان . (2004، فورد و تاگارتبلچ-سراج، سیمونز، ملویش، پیدا نکرده است )سیلوا
دبسگگگتانی با کیفیت تری که در مراکز پیشدهد که کودکان دارای پایگاه اقتصگگگادی و اجتماعی پایینمی

این . نمایندنمرات باالتری را در حداقل نمرات الزم برای موفقیت در مدرسه کسب میکنند حضور پیدا می
، در حالی است که همین کودکان در صورتی که در مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی حضور پیدا نکنند

درحالیکه ، روی هم رفته. کنندبه این حداقل نمرات الزم برای پیشگگگرفت در مدرسگگگه دسگگگت پیدا نمی
شرفت را از بین نمیشپی شکا  پی ستانی با کیفیت لزوماً  هایی قابل توجه به ویژه اما موجب تفاوت، برددب

 . شودتر میبرای کودکان دارای پایگاه اجتماعی پایین
دهند که تمامی مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی از ارزش برابری ها نشگگگان میپژوهش، با این حال

ستند ضوعی. برخوردار نی ( در 2020، بروکدنبه نقل از فن 2001) 2مطالعۀ کیل، نمونۀ معروفی از چنین مو
فرانسه است که نشان داد کودکانی که در سن دو سالگی به مراکز پیش دبستانی رفته بودند در مقایسه با 

، تماعی آنهابا توجه به کنترل پایگاه اقتصگگادی و اج، کودکانی که در سگگه سگگالگی به این مراکز رفته بودند
شتند سن. عملکرد بهتری ندا سدام، جیلینک، ؛ فوکینک2004، برخی مطالعات دیگر )دری به نقل  2015، او

شان می2020، بروکدناز فن سودمند پیش( نیز ن ستانی برای کودکان کمدهند که اثرات  تا  2برخوردار دب
در حالیکه آموزش و ، دهندنشگگگان میاین نتایج دور از انتظار . سگگگاله هلندی مأیوس کننده بوده اسگگگت 4

ست اما تمامی برنامه س لۀ مهمی ا های آموزش و مراقبت اوان کودکی از ارزش مراقبت در اوان کودکی م
 . کندیکسانی برخوردار نیستند و کیفیت در این میان نقش مهمی را ایفا می
ستقیم آن بر ست تأثیر آموزش و مراقبت اوان کودکی تنها محدود به تأثیر م شد کودک نی شواهد علمی . ر

ای از دهند زندگی در فقر برای رشد کودکان زیانبار است )به عنوان نمونهفراوانی وجود دارند که نشان می

صابپژوهش ستیونز، نویل، های علوم اع سترده 2013، پاکوالک و بل، ا -زئو ، تررا ببینید؛ برای مرور گ
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هایی با بیشگگتر در محله، های فقیرخانواده. (2020، بروکدنفنرا مالحظه کنید به نقل از  2017، گادرون
ای کنند که در آنها افراد اغلب مشغول و درگیر هستند و رفتار بایسته و شایستهامکانات ضعیفتر زندگی می

شان نمی سبت به کودکان ن ستررا ن ستراتون-دهند )وب شرایط زیانبار. (2001، موندهارید و، ا ، زندگی در 
سالمت، افزون بر این. ات منفی نیز بر یادگیری کودکان داردتأثیر شغلی هم تأثیری منفی بر  ، عدم امنیت 

شگگگواهد زیادی وجود دارند که نشگگگان . (2013، اسگگگترس و اختالفات خانوادگی دارد )براتمن و همکاران
؛ 2000، یکی از اَشگگگکال همگانی و قابل توجه حمایت خانوادگی اسگگگت )جک، دهند حمایت اجتماعیمی

مراکز آموزش و مراقبت از خردسگگاالن منبع مهمی از حمایت . (1990، سگگاراسگگون و پیرس، سگگاراسگگون
چرا که ، پذیر قرار دارندهای آسگگیباجتماعی برای تمامی والدین و از جمله والدینی هسگگتند که در موقعیت
لدینی را در همایش به اشگگگتراک گذاری تجارب وا ندها فراهم میماییو گرده هااین مراکز امکان  . آور

ستگذاران بین سیدهالمللی بطور روزافزونی به این نقطهسیا شترک ر اند که آموزش و مراقبت در اوان نظر م
 . نماید( به حمایت اجتماعی و همینطور همبستگی اجتماعی کمک قابل توجهی میECECکودکی )

. وجه ویژه استتکشورهای مختلف نیازمند  های مهاجر دارای کودکان خردسال درشمار روزافزون خانواده
سته از کودکا سی این د سا سیبمراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی قابلیت تأمین نیازهای ا پذیر را در ن آ

هاجرپذیر و مراحل حسگگگاس رشگگگدی دارند و این مراکز اولین نقطه قرابت و تعامل نزدیک بین جوامع م
حوری در حمایت توانند نقشی ماین مراکز اغلب می. ال هستندهای مهاجران دارای کودکان خردسخانواده

خانواده ید را نیز ایاز  جد نگ کشگگگور  مدت در فره جذب دراز به منظور  هاجر  کان م ند فا های کود مای ن
ت اوان کودکی های آموزش و مراقببه منظور توانمندسگگازی قابلیت. (2009، روتز و اسگگنوک، بروکدن)فن

ائل مربوط به سگگیاسگگتهای آموزش و مراقبت اوان کودکی باید به مسگگ، ات مختلفبرای تأمین این انتظار
 . پذیری و کیفیت به نحو مناسبی توجه نماینددسترس

 کیفیت آموزش و مراقبت در اوان کودکی   

تمامی مطالعات معطو  بر تأثیر عمومی آموزش و مراقبت اوان کودکی و کیفیت آن بر پیامدها و بازده 
والدین و جوامع از طریق ، دهند که تأثیر آموزش و مراقبت در اوان کودکی بر کودکانن مینشگگا، کودکان

، NICHD؛ 2015، 2006، ؛ ملویش و همکاران2004، کاگان و کارول، فولر، شگگود )لوبکیفیت تعدیل می
ست که . (2002 ستتر ا شی و عاطفی م هسته و محور آموزش و مراقبت اوان کودکی در بطن حمایت آموز

به . سگگازندکارکنان آموزشگگی و مراقبت از کودک برای کودکان و همینطور روابط آنها با والدین فراهم می
، شگگگود )الپارونامیده می 1کیفیت فرایندیفردی اسگگگت که کیفیت تابعی از تعامالت بین، سگگگخن دیگر

سون و هتفیلد شروط به . (2014، ویلیام ست 2ساختاریکیفیت کیفیت فرایندی به نوبۀ خود م در حالیکه . ا
ساختاری و کیفیت فرایندی وجود ندارد )برای مرور نظامدار ادبیات  ستقیمی بین ابعاد کیفیت  هیچ رابطۀ م

سالت ضوع به ا ساختاری، مراجعه کنید( 2018، این مو شرایط کیفیت  ضروری )ولی نه ، برخی  شرایطی 

                                                                                                                                         
1. Process quality 
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شناخت کیفیت فرایندی ه شه کافی( برای درک و  شرایط. ستندلزوماً همی ست  ، یکی از این  نیروی کار ا
، 2011، و شگگگرایط کاری )یوربن و همکاران، های آنانهای کارکنان و صگگگالحیتیعنی شگگگایسگگگتگی

و همینطور طولی  1مطالعات متقاطع. (2020، بروکدنبه نقل از فن 2016، لیورز و همکاران، بروکدنفن
ی کارکنان و کیفیت مراقبت از کودک و همینطور بازده هاها و شایستگیدهند که بین صالحیتنشان می

، کارتنیو مک، اوبرایان، بورچینال، دلفن، اسگگتیوارت-و پیامدهای رشگگدی آنها رابطه وجود دارد )کالرک
مطالعۀ مروری دیگری . (2004، ؛ سیلوا و همکاران2007، ؛ فوکینک و لونت2007، ؛ ارلی و همکاران2002

سازمان همکار سیلۀ  صادیبه و سعۀ اقت سیده OECD) 2ی و تو ضوع به این نتیجه ر ( بر روی ادبیات مو
ست  سمی»ا تری را در زمینۀ آموزش و مراقبت اوان کودکی دریافت تر و تخصصیکارکنانی که آموزش ر
. (158ص ، 2006« )کنندو حمایتی را با کودکان برقرار می، گرم و صگگمیمی، تعامالتی مشگگوقانه، اندکرده

شورهای م سی )ک شنا سطح کار صالحیتهایی را در  3تعددی در اتحادیۀ اروپا بدین منظور 
5ISCED یعنی )

ستاندارد بینطبقه شور مربوط دریافت میبندی ا  7بندی دارای این طبقه. کنندالمللی در زمینۀ آموزش از ک
تر از سطح پایینباشد که مدت پس از دیپلم میهای کوتاهاین استاندارد شامل دوره 5سطح است که سطح 

صی را  6 شغل خا شهای مبتنی بر تجربه در محیط کاری و  ست و آموز سی )و معادل آن( ا شنا یعنی کار
گزارش سگگازمان همکاری و توسگگعۀ . سگگازندشگگود که فرد را برای ورود به بازار کار آماده میشگگامل می
ر بوده اسگگت و به سگگبب ت( نشگگان داد که در عمل صگگالحیت مربیان از این هم پایین2006اقتصگگادی )

و ، پیترز، الئرمحدودیتهای مالی امکان بکارگیری کارکنان با صگگگالحیت باال وجود نداشگگگته اسگگگت )فن
. کندارتباط پیدا می، این امر به مالک مهم دوم کیفیت ساختاری  یعنی شرایط کاری. (2012، بروکدنفن

سب بودن صالحیت ک، ( دریافتند2007و همکاران ) 4همانطور که ارلی صورت کفایت و منا ارکنان تنها در 
نرخ جابجایی و تغییر نیروی کار ، اگر شگگرایط کاری مناسگگب نباشگگد. شگگودشگگرایط کاری موجب تغییر می

ست که کیفیت فرایندی را به مخاطره می شامل حقوق درخور و . اندازدمعموال باال سب  شرایط کاری منا
سب شد حرفهق و برنامهتعم، وقت آزاد برای مطالعه و غیره، منا صت برای ر ستریزی و فر ستمر ا . ای م

ضوع )پلمان و همکاران شور 2018، یک مطالعۀ نظامدار ادبیات مو ( و همینطور تجارب عملی در چندین ک
ای مسگگتمر در صگگورتی که درازمدت و اند که رشگگد حرفه( نشگگان داده2016، اوربان و پیترز، بروکدن)فن

در واقعیت این ، اما. نمایدهای پیش از ورود به خدمت را جبران میصگگالحیت فقدان، تداوم داشگگته باشگگد
ها و صگگالحیت، های جدا و مجزابه ویژه در نظام. (2019، دیسگگیشگگوند )یوریشگگرایط به ندرت فراهم می

. (2018، شرایط کاری نیروی کار مراقب کودکان خردسال چندان درخور و مناسب نیست )کمیسیون اروپا
ساختاری دیگری نیز برای کیفیت فرایندی بهینه وجود دارند، در کنار نیروی کارالبته  ، از آن جمله، شرایط 

 . و الزامات ایمنی هستند، فضا، نسبت کودک به نیروی انسانی

                                                                                                                                         
1. Cross-sectional 

2. Organization for Economic Co-operation and Development 

3. International Standard Classification of Education (ISCED) 

4. Early 
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ن جنبۀ مهم برنامۀ درسگگگی تعلیمی )پداگوژیک( دومی، های نیروی کار و شگگگرایط کاریافزون بر ویژگی
در اوان کودکی  تفاوتهای فراوانی در زمینۀ چگونگی تلقی از آموزش و مراقبت .کیفیت فرایندی هسگگگتند

رای تحصگگگیل بآموزش و مراقبت اوان کودکی را فقط به عنوان آمادگی ، برخی از کشگگگورها. وجود دارد
ستی-کنند و بنابراین بر فعالیتهای مربیاجباری تلقی می شدی خاص متمرکز محور در د ابی به پیامدهای ر

کنند که بیشگگتر مبتنی بر تری اسگگتفاده میگرایانهبرخی دیگر از رویکرد پداگوژیک اجتماعی کل. هسگگتند
سون2005، بنت)محور هستند -بازی و تجارب کودک ساموئل ، افزون بر این. (2006، شریدان و ویلیامز، ؛ 

چگونگی مواجهه  ور( و همینط2018، بروکدنبر اساس تلقی از روابط بین والدین و کارکنان )یانسن و فن
. گونی برخوردار اسگگت( برنامۀ درسگگی از تنوع و گونا2020، ها )یانسگگنبا تنوع روزافزون کودکان و خانواده

لیورز و ، بروکدن؛ فن2016، ؛ اسگگالت و لرکانن و لسگگمن2018، ای عمیق )اسگگالتمطالعات مشگگاهده
آموزشگگگی و با -ا رویکردی مراقبتیدهند که کیفیت فرایندی بیش از همه ب( نشگگگان می2016، همکاران

بت و آموزش یت، تلفیق مراق عال جاد توازن بین ف تاقی برای وجو، محور-حور و کودکم-های مربیای د ا
یت عال کان-های خودف تۀ کود به منظور و د، انگیخ کان  جارب کود یان از ت فادة مرب حال اسگگگت ر عین 
یی از شایستگی این امر مستلزم سطوح باال .کندتحقق پیدا می، سازی و بسط و توسعه این تجاربداربست

  . و توانمندی مربیان است
دهند که حمایت عاطفی از کودکان نوزاد و نوپا در حد متوسط تا خوب مشاهدات مکرر نشان می، متأسفانه

شی از آنها اغلب بطور معناداری پایین شتیبانی آموز ست اما پ سطوح کیفیتی الزم برای ا تر و حتی کمتر از 
دو مطالعۀ انجام شگگده در ایاالت متحده )الپارو و ، به عنوان نمونه. اد پیامدهای درازمدت مثبت اسگگتایج

( دریافتند که بطور متوسگگگط حمایت زبانی از کودکان ناکافی 2009، ؛ تامپسگگگون و الپارو2014، همکاران
مرکز  400ای بر روی عهمطال. ( به نتایج مشابهی دست یافتند2016و همکاران نیز در هلند ) 1اسالت. است

شان داد که حمایت 2020، بروکدنبه نقل از فن 2016، مراقبت از کودک در بلژیک )هالپیا و همکاران ( ن
ست و کیفیت بازخورد به کودکان  ضعیف ا سط تا  سال و نوپا دارای طیفی از متو شی از کودکان خرد آموز

( و ایاالت 2016، ای در پرتغال )کادیما و همکارانمطالعات مشاهده. نوپا نیز کامال نامناسب و ناکافی است
دهند که در گروه نوزادان کیفیت ( نشان می2014، همره و پیانتا، کرا -لوکاسیل، کبل، متحده )جیمیسون

های بهبود کیفیت اینکه اهرم. تر از کیفیت حمایت عاطفی اسگگگتحمایت آموزشگگگی بطور معناداری پایین
ستند شی چه چیزهایی ه شند، آموز شور دیگر متفاوت با شوری به ک ست از ک اما مهمترین آنها . ممکن ا

تدوین برنامۀ درسی و پایش و نظارت ، ای از مربیانو پشتیبانی حرفه، هاصالحیت، نسبت مربی به کودک
 . هستند

باید توجه داشت که تأمین بودجۀ تقاضا محور )تأمین پول یا شهریه برای والدین جهت ثبت نام فرزندشان   
تأمین مالی عرضگگگه محور )کمک  با  در مرکز خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی( در مقایسگگگه 

سقیم مالی مانند کاهش مالیات و غیره( می شود )تواند به کیفیت پایینغیرم ، هیات، فورر، کلیولندتر منجر 
، NCKO (2005پایش کیفیت متعار  در هلند به وسگگیلۀ . (2009، ؛ موس2007، جاپل و کراشگگینسگگکی

                                                                                                                                         
1. Slot 
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های کیفیت حمایت، 2005( نشگگان داد که پس از اصگگالحات سگگال 2020، بروکدنبه نقل از فن 2013
قبت از کودک حتی امنیت عاطفی و آموزشگگی کاهش پیدا کرده و به این نتیجه رسگگیدند که در مراکز مرا

سرمایه. شودجسمی کودکان نیز تأمین نمی سی دولت و در اندازهگذاریپس از  سا ، های بعدیگیریهای ا
 1ور  درپژوهش فن. کیفیت عاطفی افزایش پیدا کرد اما حمایت آموزشگگگی همچنان رضگگگایتبخش نبود

سال  4-0دولتی و غیردولتی ویژة کودکان های دوگانۀ ( بر روی نظام2020، بروکدنبه نقل از فن 2020)
شان داد که کیفیت فرایندی برای ارائه کنندگان غیرانتفاعی خدمات ارزش آفرین )ارئه کنندگان خدمات با ن

در باالترین سگگطح اسگگت و نه تنها ، کنندگان خدمات رایگان یا دولتی گسگگتردهکیفیت( در مقایسگگه با ارائه
شی و عاطفی را تأ شتیبانی آموز سبتمین میپ سب و ، کنند بلکه به همان ن شرایط کاری منا کارکنان از 

 . درخوری برخوردارند
ین به عنوان یک والد انتخابکاالسازی آموزش و مراقبت در اوان کودکی اغلب از طریق ساختارمند کردن 

دایت باور بر این اسگگگت که والدین به عنوان مصگگگر  کننده موجب ه. شگگگودتوجیه می، موضگگگوع مهم
ضمین کیفیت میرائها سمت ت شها . شوندکنندگان خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی به  اما پژوه

اب بهترین مرکز شوند که قابلیت انتخکنندگانی نقاد تلقی نمیدهند که والدین چندان هم مصر نشان می
مری هستند )مارانگوس این آنها فاقد اطالعات الزم برای چن، زیرا. مراقبتی برای فرزندشان را داشته باشند

و در مقایسگگه با  ( و ممکن اسگگت از مالکهایی متفاوت از کیفیت فرایندی اسگگتفاده کنند2006، و پلنتگنا
را دارند  برآورد کیفیت مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکیبندهای متخصگگگص گرایش به بیشدرجه

یل باروس و ل باسگگگوک2015، ) گاردو، مارکوویتز، ؛  ماتیکوپولوس2018، پلیر و زا یادیسگ، ؛ گرا ، رگور
کیفیت فرایندی ، اقعدر و. (2007، ؛ ماکان2013، ووکلیچ و رشیا، جکوبز، وهها؛2014، تسیگلیس و زاچوپولو

( 2020، ای جدید )جنسنتعجبی ندارد که مطالعه، بنابراین. شودمحقق می، زمانی که والدین حضور ندارند
، اما در اغلب کشورها. دهدهای متخصصان و والدین نشان نمیگیریاندازه ای را بین کیفیت درهیچ رابطه

 . والدین انتخاب چندانی ندارند، به سبب کمبود مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی

 دسترسی به آموزش و مراقبت در اوان کودکی

حائز هیچ ، شگگوده میروشگگن اسگگت که افزایش کیفیت در شگگرایطی که خدمات فقط به افراد برخوردار ارائ
به موازات افزایش دانش مربوط به آثار سگگگودمند آموزش و مراقبت در اوان کودکی بر . امتیازی نیسگگگت

ستگذاران بیش از پیش نگران نابرابری، پیامدها و بازده کودکان سیا سی به این پژوهشگران و  ستر ها در د
های خانواده، مهاجر یا پناهنده، های فقیرپذیر )یعنی خانوادههای آسگگگیبکودکان خانوده. خدمات هسگگگتند

دارای کودکان با نیازهای ویژه( در مقایسه با همساالن برخوردار خود اغلب کمتر در مراکز خدمات مراقبت 
گرچه ارقام دقیقی از تمام کشورها در دست نیست اما شواهد فراوانی . شوندنام میاز کودک با کیفیت ثبت
، نابرابری در ثبت نام در ایاالت متحده  )هرناندز. نمایدرا در سطح جهان تأیید می وجود دارند که این پدیده

شی و ماروتز شور اروپایی2009، تاکانی سه )برابانت، ( و چندین ک به  2009، دالنوی و لموین-از جمله فران

                                                                                                                                         
1. Van derWerf 
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، بوکایتالیا )دلا، (2020، بروکدنبه نقل از فن 2002، آلمان )بوچل و اسپیس، (2020، بروکدننقل از فن
انگلسگگگتان ، (2001، لنکربلژیک )قیزل و فن، (2007، ؛ نویلی و همکاران2004، هلند )دریسگگگن، (2010
( به وسیلۀ 2004، ( و برخی کشورهای شمال اروپا )وال و خوزه2007، بارنز و مالمبرگ، لیچ، استین، )سیلوا

ست شده ا شان داده  شهای متخصصان . پژوهشگران ن اروپایی در چهارچوب طرح تضمین  کشور 28گزار
کودکان با نیازهای ویژه ، کودکان پناهنده، های قومیدهند که کودکان از اقلیتنشگگان می 1کودک اروپایی

خانواده کان  بت از کودک میو کود به مراکز مراق ند )فریزرهای فقیر کمتر  مارلیر، گایو، رو ؛ 2020، و 
کنند و این امر به رابطه با کودکان خردسگگالتر نمود بیشگگتری پیدا میها در نابرابری. (2019، بروکدنفن

از هم جدا ، سگگگال و باالتر از آن 3هایی که کودکان زیر های آموزش و مراقبت مجزا )نظامویژه در نظام
که انتخاب افتراقی بین گروههای درآمدی باال و پایین ویژگی در حالی. کندهسگگگتند( مصگگگداق پیدا می

، کز آموزش و مراقبت در اوان کودکی بطور کلی و مراکز مراقبت از کودک بطور ویژه اسگگگتعمومی مرا
میزان تفاوت در این انتخابها در بین کشگگگورهای مختلف بطور معناداری دارای تنوع و گوناگونی اسگگگت 

انتخاب مراکز  مالت(، ایسلند، استونی، نام باال )دانمارکدر کشورهایی با نرخ ثبت. (2016، لنکر و قیزلز)فن
پذیر عموماً باالتر اسگگت که این امر نشگگانگر این اسگگت که مراقبت از کودک به وسگگیلۀ گروههای آسگگیب

ست ستیابی خانوادهسیا سیبهای همگانی مبتنی بر حقوق افراد در د از ، ترپذیر به خدمات اثربخشهای آ
 . های هدفمند ویژه هستندسیاست

های فقدان مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی و نابرابری، نابرابر نامترین دلیل ثبتاولین و اصگگگلی
های انتظار )مثالً در فهرسگگت، فقدان مراکز در دسگگترس. جغرافیایی در توزیع مراکز در دسگگترس هسگگتند

دهند یا لتونی( را در پی دارند که به طور ویژه افرادی را تحت تأثیر قرار می، بلژیک، شگگهرهای هلندکالن
این موضگگگوع به ویژه در مورد والدین . ای طوالنی از انتظار را سگگگپری کنندپیش از ثبت نام باید دوره که

سازی و کاالیی کردن آموزش و خصوصی. دارای مشاغل حساس و همینطور والدین مهاجر مصداق دارد
شرایط کمبود مراکز و بودجه ست، مراقبت در اوان کودکی اغلب در  ضروری ا شرایطیدر چنی. امری  ، ن 

مراکز خصوصی کوچک . گذاری بخش خصوصی پر کنندگذاران ممکن است این شکا  را با سرمایهقانون
شایی ، و بزرگ ضا بازگ ضه و تقا شکا  باالی بین عر سبب  مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی را به 
ا افزایش دهند که همین امر عدم اما این میل در آنها وجود دارد تا هزینۀ تمام شده برای والدین ر، کنندمی

( در پژوهش خود نشگگان 2020) 2در ور فن. پذیر به این مراکز را در پی دارددسگگترسگگی گروههای آسگگیب
پذیر یا دارای تنوع های آسگگیبخانواده، دولتی خدمات در این حوزهکنندگان بزرگ غیرداده اسگگت که ارائه

 . پذیرنداقبت در اوان کودکی خود میقومی و فرهنگی را کمتر در مراکز آموزش و مر
ست سیا ست که در آن  سالتر در عین حال متأثر از میراثی تاریخی ا های کمبود مراکز برای کودکان خرد

دار بوده دیدگاه مثبتی خانوادگی به آن دسگگگته از الگوهای خانوادگی که در آن یک والد )مانند مادر( خانه
شته و مراقبت از کودک در خارج ازخ شی هم در خانه برای دا ضروری نبوده و متعاقب آن آموز انه چندان 

                                                                                                                                         
1. European Child Guarantee project 

2. Van der Werf 
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های جغرافیایی چشگگمگیر کمبود مراکز اغلب موجب نابرابری. (2019، بروکدنافتاد )فنکودک اتفاق نمی
سهاین نابرابری. شودمی ست )مانند فران ستایی ا شهری و رو شکا  بین مناطق  ستان، ها حاکی از  ، مجار

سلوواکی( رومانی، لیتوانی شهرها نیز روی دهنداین تفاوتها و نابرابری. یا ا ست داخل   1فن لنکر. ها ممکن ا
( در بسگیاری از مناطق شگهری بزرگ اروپای شگمالی 2020، بروکدنبه نقل از فن 2019بروک )دنو فن

ای سگگاکنین های داراند که مناطق و محلهبلژیک و هلند( بررسگگی نموده و به این نتیجه رسگگیده، )فرانسگگه
سه با مناطق و محله شتری به مراکز آموزش و مراقبت از های کمپردرآمدتر در مقای سی بی ستر درآمدتر د

های شهری به مکان یا منطقۀ گسترش تعداد مراکز عمومی )دولتی( مراقبت از اگر سیاست. کودکان دارند
مری که کمتر مورد توجه قرار ا، توانند موجب تفاوت شگگونداین سگگیاسگگتها می، کودک دقت داشگگته باشگگند

شی از تدابیر مبتنی بر . گیردمی ست که مراکز دولتی مراقبت از کودک لزوماً کمبودهای نا این بدان معنا نی
شهری مانند وین. کنندبازار را ترمیم می شکا ارائه 2در  صی خدمات در این حوزه  های بجا کنندگان خصو

 . (2020، کنند )پنرستروفر و پنرستروفرار را پر میبرخوردمانده از بخش دولتی در مناطق کم
بان مناطق شمالی دولتهای فالندری ز، بروک دریافتند که طی دهۀ گذشتهدنفن لنکر و فن، افزون بر این

اشتغال زنان افزایش  اند که در این مناطقگذاری کردهاروپا اغلب در مراکز جدید مراقبت از کودکی سرمایه
موزشگگگی مراکز آکه در جهت اهدا  نیرو و بازار کار اسگگگت تا کارکردهای اجتماعی و  امری. یافته اسگگگت

های های اقلیتادههای جغرافیایی در عین حال گرایش به تبعیض بر علیه خانونابرابری. مراقبت از کودک
سکونت آمچرا که مراکز مراقبت از کودک معموال در جاهایی دور از ، قومی و پناهندگان دارند نها دایر حل 

ودکان آنها به مراکز ک، شهرهای بزرگ هلند دارای مراکز پناهندگان %35تنها در ، به عنوان نمونه. اندشده
 . (2019، بروکدنآموزش و مراقبت در اوان کودکی دسترسی دارند )فن

افۀ کشگگور اروپایی به اضگگ 27در ، بطور کلی. توان مالی اسگگت، پذیریمانع اصگگلی دیگر در برابر دسگگترس
ستان ستفاده نمیخانواده %50، انگل ها را هزینه، کنندهایی که از مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی ا

به . کنندنام فرزندشگگان در مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی ذکر میبه عنوان دلیلی برای عدم ثبت
درآمد خالص خانواده را به خود  %15هزینۀ مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی در قبرس ، عنوان نمونه
ست %60های فقیر و تک والدی این رقم باالی دهد اما برای خانوادهاختصاص می سپانیا. ا مراقبت و ، در ا

خانواده %6/5آموزش در اوان کودکی  مد فعلی  مد و بیش از از درآ مد  %15های دارای دو منبع درآ درآ
بر طبق استانداردهای مختلف ، در کرواسی. دهدخود اختصاص میهای دارای یک منبع درآمد را به خانواده

نه، هاشگگگهرداری لدین در این حوزه بین هزی مد خالص خانواده %16تا  8های وا گیرد ها را در بر میدرآ
شورها آموزش پیش. (2019، بروکدن)فن ستانی رایگان ارائه میبرخی از ک دهند )مانند ایرلند البته تنها دب

های مالی کافی همراه نبوده و دبسگگتانی با کمکنام رایگان پیشثبت، اما در انگلسگگتان. سگگال(برای یک 
یافتی و تورم و همینطور افزایش نرخ تعطیلی  لدین از دسگگگتمزد در باالی وا نۀ  به افزایش هزی منجر 

ستها و ارائهشیرخوارگاه شده ا ست، افزون بر این. کنندگان مراکز مراقبت از کودک  سیا سی  گرچه  انگلی

                                                                                                                                         
1. Van Lancker 
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های این نوع خدمات را کاهش داده اما در هزینه، ارائۀ یک سگگال آموزش و مراقبت در خردسگگالی رایگان
 . (2019، و استیوارت، گمبرو، پذیر ناکام بوده است )کمپلهای آسیبجذب جمعیت

لدین قدرت ای که وادهی مراکز مراقبت از کودک به گونهسازمان، در میان سیاستگذاران طی دهۀ گذشته
شند شته با ست، انتخاب دا شده ا سیاست عمومی تبدیل  قدرت انتخاب با کاهش  . بطور روزافزونی به یک 

محور افزایش -سازی خدمات مراقبت از کودک و متعاقباً حمایت مالی تقاضاگری دولت و خصوصیتصدی
کنندگان خدمات ت از ارائهمحور به معنی حمایت مالی از والدین بجای حمای-حمایت مالی تقاضگگا. یابدمی

ضه شکال مختلفی به خود می-)حمایت مالی عر ست که ا ضا. گیردمحور( ا تواند به محور می-حمایت تقا
شکال مختلف نظام سایر تدابیر مالی و همینطور اَ شودشکل کاهش مالیات یا  همانطور . های کوپنی اجرا 

سی شینک شاره کرده2004) 1که کلیولند و کرا سان، اند( ا ضاک ستند -ی که طرفدار حمایت مالی تقا محور ه
کند و حراست از قدرت انتخاب بطور مشخص بر این باورند که بازار مراقبت از کودک نسبتاً خوب عمل می

ست سزایی برخوردار ا شورها و نواحی مختلف مانند کالیفرنیا ، با این حال. والدین از اهمیت ب مطالعات در ک
ند و همکاران، (2007، و بلم، کیپنیس، بوک)وایت نادا )کلیول کنگ هنگ، (2006، تایوان )لی، (2007، کا
محور -اند که روندهای حمایت مالی تقاضگگا( نشگگان داده2007، یا هلند )نویلی و همکاران، (2007، )یواِن

ابری نابر، های فقیرهای کوپنی برای خانوادههای قدرت انتخاب و به رغم استفاده از نظامصرفنظر از لفاظی
ریزی هلند محاسگگگبه کرده اسگگگت که تبدیل ادارة برنامه، به عنوان نمونه. دهندها را افزایش مینامدر ثبت

صی صو سال خدمات مراقبت از کودک به بازار )خ صۀ ظهور نهاد 2005سازی( که در  ، در هلند پا به عر
ستایی و محلهمنجر به کاهش ارائه شهری و افزایش های فقیرنکنندگان خدمات در نواحی رو شین مناطق 

ست که نابرابری شده ا شهری  ها در انتخاب واقعی را ارائه کنندگان این نوح خدمات در مناطق ثروتمندتر 
 . (2007، در پی داشته است )نویلی و همکاران

( را برای HCA) 2هزینۀ مراقبت در خانهمیالدی کمک 1980نمونۀ دیگر کشگگور فنالند اسگگت که در دهۀ 
شتند والدینی ستفاده از مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی ندا صمیم به ا در حالی که . ارائه کرد، که ت

ساس ست ، پایه و ا والدی بیش از حد معمول و در های کم درآمد و تکاما خانواده، انتخاب آزادانۀ والدین ا
بنابراین چنین سگگگیاسگگگتی  کنند وتر از حد متعار  از این کمک هزینه اسگگگتفاده میای طوالنییک دوره

 . (2010، شود )ریپواحتماالً منجر به افزایش شکا  آموزشی می
نام بندی در ثبتمدیران این مراکز از نظر اولویت، در موارد کمبود مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی

ستند، نام افراد در این مراکزیا رد ثبت شار ه ست که  قاعدة کلی این، در اغلب موارد. تحت ف سی »ا هر ک
ست. «کندزودتر هم خدمات دریافت می، که زودتر بیاید ست که فهر به نفع افراد  3های انتظاراین بدان معنا

ستند که می شاغل متعارفی ه توانند نیازهای خود به مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی را از دارای م
در مناطق . شوندها حذ  و خارج میاالً از این فهرستپذیرتر احتمهای آسیببینی کنند و خانوادهقبل پیش
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بۀ آموزش آموزش پیش، های آموزش و مراقبت در اوان کودکی مجزادارای نظام دبسگگگتانی اغلب به مثا
سالتر میراث، شودهمگانی در نظر گرفته می دار تاریخی خدمات در حالی که مراکز مراقبت از کودکان خرد
نام را در مراکز مراقبت از ها ممکن است مایل باشند تا اولویت ثبتدولت، نتیجه در. به اشتغال زنان هستند
این امر به ناگزیر به نفع . های شگگاغل )زن و شگگوهرهای شگگاغل( اختصگگاص دهندزوج کودکان به خانوادة

 . گروههای درآمدی باالتر و بازتوزیع منفی پول عمومی به سود افراد برخوردار است
اغلب تصگگور بر این اسگگت که اسگگتفاده از مرکز مراقبت از کودک متأثر از ، انتخاب والدیندر الگوی قدرت 

های خاصگگی از مراکز مراقبت از کودک دهد وقتی جمعیتترجیحات والدین اسگگت که این امر نشگگان می
ی و پاوولین. این موضوع ناشی از ترجیحات و تفاوتهای فرهنگی است تا موانع ساختاری، کننداستفاده نمی

( در یک مطالعۀ مهم در مورد مقایسگگگۀ موانع سگگگاختاری و هنجارهای فرهنگی در مورد 2018) 1لنکرفن
کنند هنجارهای فرهنگی که به مادران به عنوان مراقبین انحصگگگاری نگاه می، الگوهای مادری دریافتند

تاری با گسگگترش اما موانع سگگاخ، شگگوندبطور کلی موجب کاهش اسگگتفاده از مراکز مراقبت از کودک می
 . اجتماعی در ثبت نام نیز همراه هستند-شکا  اقتصادی

 آموزش و مراقبت اوان کودکی در اروپا

شامل تجزیه و تحلیل نظام شو 38( در ECECهای آموزش و مراقبت اوان کودکی )این بخش  اروپایی  ک
،   حکمرانیپنج بعد ابعاد مورد تحلیل در. ( اسگگت2019، دیسگگیبر اسگگاس گزارش کمیسگگیون اروپا )یوری

اند رفتهگراهنماهای آموزشگگی و همینطور ارزشگگیابی و پایش مورد بررسگگی قرار ، کارکنان، دسگگترسگگی
 . (2019، دیسی)یوری

میلیون کودک  31حدود ، در حال حاضر. کنندسالگی شروع می 6دورة ابتدایی را از ، اغلب کودکان در اروپا
کنندگان مراکز آموزش و مراقبت اوان کنند که بطور بالقوه از استفادهمیسال در اتحادیۀ اروپا زندگی  6زیر 

 5یا تقریباً  %34بطور متوسط . اما همۀ آنها قادر به دسترسی به این خدمات نیستند. شوندکودکی تلقی می
پا عضو اتحادیۀ ارو 7تنها . سال در مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی حضور دارند 3میلیون کودک زیر 

ستونی، آلمان، )دانمارک سلوونی، لتونی، ا سوئد( و همینطور نروژ برای هر کودک زیر ، ا  18تا  6فنالند و 
دسگگترسگگی به خدمات . ماه بصگگورت دولتی جایی تضگگمینی در نظام آموزش و مراقبت اوان کودکی دارند

بل توجهی بهتر اسگگگت قا کان بزرگتر بطور  بت اوان کودکی برای کود باً نیمی از ت. آموزش و مراق قری
شورهای اروپایی از  شده برای کودکان در نظام آموزش و مراقبت اوان کودکی  3ک ضمین  سالگی جایی ت

کنند و شمار کشورهایی که حضور در آموزش و مراقبت اوان کودکی را در آخرین سال این دوره فراهم می
به فزونی اسگگگتاجباری نموده ند رو  باً. ا عاق ی، مت  2020ت )مالک آموزش و ترب

2
ET  مبنی بر شگگگرکت )

اکنون تحقق پیدا کرده اسگگت ، سگگالگی در آموزش و پرورش اوان کودکی 4از کودکان از  %95کم دسگگت
 . (2019، دیسی)یوری
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ای اروپایی در در بسگگیاری از کشگگوره، سگگال در اوان کودکی 3اما هنوز آموزش و مراقبت با کیفیت زیر 
د و سیاستهای ه به وسیلۀ کارکنان با صالحیت باال ارائه شونمحتوای آموزشی روشنی ک. دسترس نیست

شمال اروپا، هماهنگی از آنها پشتیبانی نماید این دسته از . شودده میبالتیک و بالکان دی، اغلب در مناطق 
تر از ابتدایی نای را برای تمام کودکان پاییکشگگگورها خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی یکپارچه

ه این خدمات با ببرخی از آنها هنوز هم در تضگگمین دسگگترسگگی تمام کودکان ، با این وجود. کنندارائه می
 . چالش مواجه هستند و نرخ مشارکت پایینی دارند

ه به سگگن کودکان نوع خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی و کیفیت آنها بسگگت، در اغلب نواحی اروپا
ست شورهای . متفاوت ا ستکودکان در اغلب ک به این ترتیب ، ندمرکزی و جنوبی اروپا با تغییراتی مواجه ه

-ایی آموزشهای مراقبت از کودک به مراکز یا مدارس پیش از ابتدسگگگالگی از محیط 3که حول و حوش 
سیم، با این حال. روندمحور می سنتی بین مراکز مراقبت از کودک و مرحلۀ آموتق زش پیش از دورة بندی 

تر )مراکز دسگگالاز کشگگورهایی که راهنما یا برنامۀ درسگگی آموزشگگی برای کودکان خرابتدایی در بسگگیاری 
 . (2019، دیسیدر حال از بین رفتن است )یوری، کنندمراقبتی( هم ارائه می

 دسترسی به آموزش و مراقبت اوان کودکی در اروپا  

ضر سی به آموزش و مراقبت، در اروپا، در حال حا ستر ضمین د . در اوان کودکی وجود دارد دو رویکرد به ت
، کنندبرای خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی ارائه می 1اسگگتحقاق قانونیبرخی از کشگگورها نوعی 

. اندنموده 2اجباریاین در حالی اسگت که برخی دیگر حضگور در مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی را 
نام کودک در نظام عمومی به منظور تضگگمین جا یا ثبتهر یک از این رویکردها مسگگتلزم مَراجع و نهادی 

ست سی وجود دارد، با این حال. آموزش و مراقبت اوان کودکی ا سا ستحقاق . بین این دو رویکرد تفاوتی ا ا
، بدان معناسگگت که یک کودک حق برخورداری از خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی را دارد قانونی

، بنابراین. کودک تعهد قانونی به حضگگور در این مراکز را دارد، شگگودمی باریاجاما زمانی که این خدمات 
ست ضمین جا در دو رویکرد متفاوت ا ستحقاق قانونی. ماهیت ت ست ، در ا مَراجع عمومی به محض درخوا

، در مقایسگگه. والدین باید جایی را برای هر کودک در طیف سگگنی تحت پوشگگش فراهم و تضگگمین کنند
باید برای تمام کودکان طیف سنی ، آنها آموزش و مراقبت در اوان کودکی اجباری استکشورهایی که در 

ای بین کشورهای اروپایی در تفاوت عمده. به تعداد کافی جا یا فضا فراهم کنند، تحت پوشش تعهد قانونی
، وان شدهمانطور که پیشتر عن. زمینۀ سن تضمین جا در نظام آموزش و مراقبت در اوان کودکی وجود دارد

ضو اتحادیۀ اروپا از  7یا  6در  شور ع شده وجود دارد 18تا  6ک ضمین  صورت ت در جوامع . ماهگی این جا ب
سپانیا، گانۀ بلژیک و همینطور چکسه سه، ا ستان، لوکزامبورگ، فران شاهی متحده ، مجار ستان و پاد له

 3از سگگن ، ت در اوان کودکیولز و اسگگکاتلند( با حمایت مالی عمومی برای آموزش و مراقب، )انگلسگگتان
شی اروپا برای حدود یک چهارم نظام. تر جایی برای هر کودک وجود داردسالگی یا کمی پایین های آموز

                                                                                                                                         
1. Legal entitlement 

2. Compulsory 
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سن  2تا  1 شده را از  ضمین  سالگی  6یا  5، 4سال پایانی دورة آموزش و مراقبت در اوان کودکی جایی ت
هد  آمادگی برای آموزش دورة ابتدایی صگگگورت این تدبیر اغلب با . سگگگازندبرای هر کودک فراهم می

 . گیرد و اجباری استمی
سمی متعهد به  شورهای اروپایی بطور ر ساالن  29تا  20اغلب ک ساعت در هفته آموزش و مراقبت از خرد

ستند شی در این نوع خدمات . ه شانگر تأکید آموز ست که ن ساعات کاری اغلب همانند مدارس ابتدایی ا
تنها در برخی از کشگورها ، کاری که هفتۀ کاری والدین را بصگورت کامل پوشگش دهدسگاعات . باشگدمی

 . اسلوونی و نروژ(، استونی، دانمارک، وجود دارد )یعنی چک
آوری به منظور جایابی در نظام آموزش و های آموزشگگگی اروپا هیچ چهارچوب قانونی الزامچهارم نظامیک

ندارند باالیی را در آموزش و ، حال با این. مراقبت اوان کودکی خود  برخی از آنها هنوز نرخ مشگگگارکت 
شود که آموزش و مراقبت از خردسالی به مراقبت در اوان کودکی دارند که بطور معمول از سنی شروع می

، سالگی 3این سن در مالت و ایرلند شمالی ، به عنوان نمونه. شودعنوان بخشی از نظام آموزشی تلقی می
سالگی در دسترس  2آموزش و مراقبت اوان کودکی در ایسلند بطور گسترده از . لگی استسا 4و در هلند 

سلواکی، رومانی، کشورهای ایتالیا، در جامعۀ فرانسوی زبان بلژیک، با این حال. است نگرو و ترکیه مونته، ا
که تعداد مراکز  تقاضا باالتر از عرضه بوده است که بدان معناست، در طی سال پیش از شروع دورة ابتدایی

 . (2019، دیسیباشد )یورینام در این مراکز میکمتر از کودکان متقاضی ثبت
در . اندبسیاری از کشورهای اروپایی حق آموزش و مراقبت در اوان کودکی را تعمیم و گسترش داده، اخیراً

ت در اوان کودکی را فنالند و سوئد( آموزش و مراقب، لیتوانی، کرواسی، کشورهای )چک، پنج سال گذشته
دورة حضور اجباری در یونان از یک به دو سال و در . اندبرای یک سال پیش از دورة ابتدایی اجباری کرده
استحقاق قانونی برای آموزش و مراقبت ، افزون بر این . مجارستان از یک به سه سال افزایش یافته است

لهسگگتان و پرتقال شگگروع یا ، کشگگورهای چک در، در اوان کودکی که پیشگگتر در مورد آن صگگحبت کردیم
 . (2019، دیسیتعمیم و گسترش پیدا کرده است )یوری

توان مااا:ی: افیایش روزافیون آموزش و مراقباات اوان کودکی برای کودکااان 

 دبستانیپیش

رسی دست. ها در اروپا باید برای آموزش و مراقبت فرزندان بسیار خردسال خود هزینه بپردازنداغلب خانواده
شکل قابل توجهی افزایش پیدا می 3به آموزش و مراقبت رایگان در اوان کودکی از  کند و این سالگی به 

سال ادامه می سال به  شروع آموزش ابتدایی، یابدروند  سال این دوره و پیش از  در ، بطوری که در آخرین 
 . گیردسراسر اروپا شکلی تقریباً همگانی و عمومی به خود می

باید با تعهد به ، وزش و مراقبت رایگان در اوان کودکی به منظور کسگگب اطمینان از دسگگترسگگیخدمات آم
های قانونی که بر حق آموزش و مراقبت در اوان کودکی چوببدون حمایت چهار. جایابی همراه باشگگگد

ست، تأکید دارند ست این نوع خدمات محدود گردند و فهر سبب قواعد ممکن ا بندی اولویتهای انتظار به 
تنها یک کشگگگور اروپایی یعنی لتونی متعهد به جایابی برای ، با این حال. بسگگگیار طوالنی شگگگوند، پیچیده
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اغلب والدین در . سالگی است 5/1آموزش و مراقبت از خردسالی برای هر کودک از سن بسیار پایین یعنی 
. سگگنین پایین اوان کودکی هسگگتندباقی کشگگورهای اروپایی ملزم به پرداخت هزینۀ آموزش و مراقبت در 

سط هزینۀ ماهانه در ایرلند ستان، هلند، متو شاهی متحده )انگل سوئیس در باالترین ، پاد سکاتلند( و  ولز و ا
 771متوسگط هزینۀ ماهانۀ خدمات آموزش و مراقبت اوان کودکی در ایرلند به ، به عنوان نمونه. حد اسگت
سدیورو می شورها برای تأمین آمو. ر سالی برای کودکان زیر این ک سال متکی بر  3زش و مراقبت در خرد

ستند سیدهایی نیز وجود دارند ، سازوکارهای مبتنی بر بازار ه سوب سیار نابرخوردار  با این وجود برای افراد ب
 . (2019، دیسی)یوری

ذیرش و سگگیاسگگتهای جایابی از قبیل اولویت در پ، پذیرهای آسگگیباغلب کشگگورها برای کودکان و خانواده
شهریه یا هزینه ترین گروه هد  متعار ، کنندکودکانی که در فقر زندگی می. ها را دارندهمینطور کاهش 

متداولترین مالک برای پذیرش اسگگت که اغلب در ترکیب با آمیزه یا سگگاخت ، درآمد خانوادگی. هسگگتند
لدی نیز به عنوان مالکی مجزا و واهای تکاغلب کودکان خانواده. گیردمورد اسگگگتفاده قرار می 1خانوادگی

 . شوندمند میاز چنین تدابیر هدفمندی بهره، البته تا حد زیادی همبسته با فقر

 پذیری در خدمات مراقبت از کودک خدمات مبتنی بر خانه و انعطاف

های خدمات مبتنی بر خانه نیز در بسیاری از کشور، در کنار آموزش و مراقبت اوان کودکی مبتنی بر مراکز
شخص. شونداروپایی ارائه می خدمات مراقبتی مبتنی بر خانه را به کودکان زیر ، 2ایمراقبین حرفه، بطور م

این مراقبین بطور معمول از چهار تا پنج کودک زیر سه سال . کنندسال بصورت منظم و روزمره ارائه می 3
ت آموزش و مراقبت اوان کودکی را ای بخش مهمی از خدمامراقبین حرفه، با این حال. کنندمراقبت می

فرانسه تنها کشور اروپایی است که کودکان زیر سه . دهنددر تعداد کمی از کشورهای اروپایی تشکیلی می
. کنندة این نوع خدمات استای مبتنی بر خانه در آن بیشتر از مراکز ارائهسال تحت مراقبت مراقبین حرفه

شور )بلژیک شاهی متحده )، فنالند، هلند، آلمان، دانمارک، در هشت ک سبت ، (UKپا سلند( ن سوئیس و ای
اما ، ای مبتنی بر خانه هسگگگتندسگگگال تحت خدمات مراقبتی مراقبین حرفه 3قابل توجهی از کودکان زیر 
کنند خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی را در مراکز مربوط دریافت می، اغلب این دسگگته از کودکان

 . (2019، دیسی)یوری
-موزشآمحور اسگگت تا -بطور مشگگخص آموزش و مراقبت مبتنی بر خانه در اوان کودکی بیشگگتر مراقبت

کودکان ، ه خانوادهگیرند که خدمات مربوط باین نوع خدمات معموال تحت نهادها و مراجعی قرار می. محور
 . ین نوع خدمات ندارندی انظام آموزشی در اروپا هیچ راهنمایی برا 15. و خدمات اجتماعی را بر عهده دارند

                                                                                                                                         
1. Family composition 

2. Childminders 
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 ای به سمت آموزش و مراقبت با کیفیت در اوان کودکی یکپارچگی سیاستی:  شیوه

یی دارای دو جنبه آموزش و مراقبت در اوان کودکی برای کودکان پیش از شروع آموزش اجباری دورة ابتدا
 است  

 :ی کار و در عین حال تضمین مراقبت سازی والدین برااین نوع خدمات اساساً با هد  توانمند مراقبتی

 . شوندو ایمنی کودکان ارائه می

 :سازی این نوع خدمات حائز مؤلفۀ آموزشی هدفمند به منظور حمایت از رشد کودکان و آماده آموزشی

 . شوندآنها برای آموزش دورة ابتدایی ارائه می

در حالی که آموزش در ، ل اسگگتمراقبت از کودکان معطو  بر کودکان کم سگگن و سگگا، به لحاظ تاریخی
یک ، در حال حاضر. اوان کودکی رویکرد به کودکان بزرگتر در سالهای پیش از دورة آموزش ابتدایی است

سته، رویکرد یکپارچۀ آموزش و مراقبت در اوان کودکی ستوجه برج شی از . ای پیدا کرده ا این رویکرد نا
ت بهتری را از نظر مدیریت منابع و پیامدها و بازده فرص، شواهدی بوده است که بنظر یکپارچگی سیاستی

به نقل  2013، ؛ کمیسیون اروپا2010، بنت و موس، آورد )کاگابرای کودکان به لحاظ رشد کلی فراهم می
سگگازی و به همین سگگبب کشگگورهای اروپایی بطور روزافزونی در حال یکپارچه، (2019، دیسگگیاز یوری
خدمات آموزش و مراقبت اوان ، بنابراین. اقبت در اوان کودکی هسگگتندها و مقررات آموزش و مرسگگیاسگگت

ای دارای صالحیت و به وسیلۀ افراد حرفه، تحت مرجعیت و حکمرانی واحد، کودکی در محیطهایی یکسان
 . شوندهای آموزشی در طول کامل این دوره ارائه میعالی و فعالیت

 های واحد یا مجیا سازماندهی خدمات مبتنی بر مراکی: محیط

نقطۀ ، کندانداز کودک و جایی که او خدمات آموزش و مراقبت اوان کودکی را دریافت مینگاه از چشگگگم
ای گذار برای کودکان و دوره، تغییر از یک محیط به محیطی دیگر. محوری دلبسگگگتگی و ثبات اسگگگت

نان تلقی میخانواده ندازة گروههای آ به معنای تغییر ا مقررات جدید و ، تغییر کارکنان، شگگگود که اغلب 
، به همین دالیل. ای از سازگاری برای کودکان بسیار حیاتی استدوره، بنابراین. های متفاوت استفعالیت

، زساختار محیط یا مرک، های آموزش و مراقبت در اوان کودکیسازی نظامبه هنگام بحث در مورد یکپارچه
 اند دهی شدههای آموزش و مراقبت اوان کودکی در اروپا به دو شیوه سازماننظام. عامل ممتازی است

بطور . سالگی 3برای کودکان کوچکتر و بزرگتر با معموالً یک گذار در حدود های مجزا محیط .1

پیش  مراکز، در حالی که. سالگی معطو  بر مراقبت از کودک است 3مشخص ارائۀ خدمات پیش از 
 . انداز ابتدایی برای کودکان بزرگتر بیشتر با تأکید بر اهدا  آموزشی شکل گرفته

های در چنین محیط. تمام کودکان در این طیف سنی تا شروع دورة ابتداییهای واحد برای محیط .2

 . شوندآموزش و مراقبت بطور توأم و غیرقابل تفکیک ارائه می، واحدی
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آموزش و مراقبت اوان کودکی در دو محیط مجزا ، با توجه به سگگن کودکان، در اغلب کشگگورهای اروپایی
های واحد ارائه سگگوم کشگگورهای اروپایی این دسگگته از خدمات را در محیطکمتر از یک. شگگوندارائه می

 . های مجزا و هم واحد وجود دارندهم محیط، چهارم کشورهای اروپاییدر یک. کنندمی

 یگانه یا دوگانهشیوۀ حکمرانی: مرجعیت 

. سگگگازماندهی خدمات و مقررات آموزش و مراقبت در اوان کودکی بسگگگتگی به ماهیت حکمرانی آن دارد
اعطای کل مسگگ ولیت آموزش و مراقبت در اوان کودکی به یک وزارتخانه یا نهاد عالی واحد ممکن اسگت 

ست سیا شوبه ارتقاء  ضمن خدمات با کیفیت بهتری  سجم کمک کند و مت ، و موس، بنت، د )کاگاهای من
تعجبی هم . های آموزشگگی اروپا بکار گرفته شگگده اسگگتاین الگوی مرجعیت یگانه در اغلب نظام. (2010

شورهایی که بدین منظور دارای یک نهاد واحد و یگانه ستندندارد که تمامی ک از این نظام یکپارچۀ ، ای ه
دکی در این کشگگگورها با وزارت آموزش و مسگگگ ولیت آموزش و مراقبت اوان کو. برندحکمرانی سگگگود می
 . (2019، دیسیپرورش است )یوری

. فرماسگگگتگانه حکمالگوی مرجعیت دو، های وابسگگگته به سگگگن مجزایی دارنددر کشگگگورهایی که محیط
کودکان بزرگتر از . مس ولیت آموزش و مراقبت در اوان کودکی بین دو وزارتخانۀ مختلف تقسیم شده است

ستان تحت وزرات آموزش و پرورش و کودکان زیر  سال تا پیش از 3 سال تحت نهادهای مرتبط با  3دب
کشورهای دارای هر دو نوع الگوی مرجعیت یگانه و دوگانه گرایش . شوندحکمرانی می، خانواده و کودکان

 . به الگوی مرجعیت یگانه تحت حکمرانی یکپارچه دارند
سگگگتثنایی هسگگگتند که در آنها برای گروههای سگگگنی مختلف مالت و رومانی موارد ا، لوکزامبورگ، ایرلند
های مجزایی وجود دارند اما حکمرانی کل آموزش و مراقبت در اوان کودکی تحت مرجعیت واحدی محیط

سال. گیردصورت می مس ولیت خدمات ، ( در کشورهای لوکزامبورگ و مالت2017و  2012های اخیر )در 
نظور هماهنگی سگگیاسگگتی هر چه بیشگگتر به وزارت آموزش و پرورش سگگالتر به مبه کودکان کوچکتر و کم

ست شده ا شورهای اروپایی متولی حکمرانی یکپارچه. محول  ست، در اغلب ک . وزارت آموزش و پرورش ا
آلمان و ایرلند تنها کشگگگورهایی هسگگگتند که مرجعیت آموزش و مراقبت اوان کودکی در آنها بر ، دانمارک

 . (2019، دیسیری است )یوریعهدة نهادها یا مراجع دیگ

 مربیان و نیروی کار با کیفیت

شتیبانی به عمل می شد کودکان پ سالمت و ، آورندمربیان و کارکنان آموزش و مراقبت اوان کودکی از ر
نوع تجاربی که . کنندهای روزمره هدایت میها و فعالیتبهزیسگگتی آنها را تأمین و آنها را به سگگمت برنامه

-کارکنان با کیفیت باال. کنندبستگی به افرادی دارد که با آنها تعامل می، ح گسترده دارندکودکان در سط
سی یا باالتر شنا سطح کار سب -افراد آموزش دیده در  ستفاده احتماالً از رویکردهای پداگوژیک منا تری ا

پشگگگتیبانی بهتری را  نمایند و همینطور مراقبت وتری را ایجاد میهای یادگیری برانگیزندهمحیط، کنندمی
به عمل می شگگگرط ورودی حداقلی برای کارکنان مراکز آموزش و وجود یک پیش. آورندنیز از کودکان 
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مراقبت اوان کودکی از نظر ارتقاء جایگاه و افزایش دسگگتمزد افراد متخصگگص اصگگلی و مهم در آموزش و 
  . از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، مراقبت از کودکان

حضگگور دسگگت کم یک نفر دارای تحصگگیالت عالی را در تیم ، های آموزشگگی اروپانها یک سگگوم نظاماما ت
های آموزشگگی اروپا احراز صگگالحیت در یک سگگوم دیگر از نظام. اندآموزش و مراقبت کودکان الزامی کرده

اما در  باال در طی مرحلۀ دوم آموزش و مراقبت در اوان کودکی )آموزش پیش از ابتدایی( ضگگروری اسگگت
، ایرلند، هشگگت نظام آموزشگگی اروپا )چک. سگگال( ضگگروری نیسگگت 3طول مرحلۀ اول )دورة مراقبتی زیر 

در دانمارک و . تری دارنداسگگلواکی و پادشگگاهی متحده( الزامات صگگالحیتی پایین، رومانی، اتریش، لیتوانی
الزامات صالحیتی آغازین برای وضع . سوئد مقرراتی برای سطوح باالی تحصیلی و صالحیتی وجود ندارد

کنند تنها نقطۀ شگگگروعی برای تضگگگمین نیروی کار با کیفیت تلقی نیروی کاری که با کودکان کار می
ست که به کارکنان امکان میای مستمر نیز از اهمیت ویژهرشد حرفه. شودمی دهد تا دانش ای برخوردار ا

 . (2019، دیسیاء دهند )یوریشان ارتقهای خود را در خالل کار و حرفهو مهارت
ای مسگتمر را با در نظر گرفتن یک دورة حداقل برای رشگد حرفه، های آموزشگی اروپاچهارم نظامتنها یک

سال صلی کار با کودکان خرد صان ا ص شی چیزی کمتر از نیمی از نظام. انداجباری نموده، متخ های آموز
رشد . دانندضروری می، کنندی که با کودکان بزرگتر کار میاای مستمر را برای افراد حرفهرشد حرفه، اروپا
های ای مسگگتمر اجباری معموالً بدان معناسگگت که از کارکنان به منظور مشگگارکت در چنین فعالیتحرفه

گیرد و هزینۀ ای در طی سگگاعات کاری صگگورت میرشگگد حرفه، به عنوان مثال. آیدحمایت به عمل می
س والن مربوط پرداخت میها یا رفت و آمد از طدوره ضوع در نظام. شوندر  م شی که این مو های آموز

 . مصداق ندارد، گرددای و یا امری اختیاری محسوب میوظیفه یا تعهدی حرفه، ای مستمررشد حرفه
، لوکزامبورگ. ای مسگگگتمر به ندرت وجود داردبرای افراد کمکی مانند کمک مربی و غیره رشگگگد حرفه

ای مستمر های آموزشی اروپا هستند که تمام افراد کمکی نیز باید رشد حرفهلند تنها نظاماسلوونی و اسکات
شند شته با شد حرفه. دا سال وجود داردر ستمر برای افراد کمکی در لوکزامبورگ تنها برای یک  در . ای م

وزش ضگگمن اسگگلوونی و اسگگکاتلند افراد کمکی هم باید همانند مربیان و کارکنان اصگگلی به یک میزان آم
فقط افراد کمکی که با کودکان بزرگتر کار ، در فرانسگگه. ای مسگگتمر را دریافت کنندخدمت یا رشگگد حرفه

های آموزشگگگی اروپا که از افراد در نیمی از نظام. های خود هسگگگتندکنند ملزم به ارتقاء دانش و مهارتمی
ستفاده می شتن صالحیت، کنندکمکی ا ستندهاین نوع کارکنان ملزم به دا . ای اولیۀ مرتبط با حرفۀ خود نی

ای مسگگگتمر )آموزش های رشگگگد حرفهبه ندرت تعهدی به اقدام برای فعالیت، افراد کمکی، افزون بر این
سبت قابل توجهی از کارکنان درگیر در فعالیت، بنابراین. ضمن خدمت( دارند فاقد ، های روزانه با کودکانن

 . در اوان کودکی هستند آموزش رسمی مربوط به آموزش و مراقبت

 یآموزشراهنماهای ها و چهارچوب

اکنون به شگگکل روزافزونی این امر پذیرفته شگگده اسگگت که خدمات و حمایت در اوان کودکی شگگالودة 
ست ستا. یادگیری در طول زندگی ا شورهای اروپایی چهارچوب، در همین را ها و نهادهای عالی در تمام ک
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شر کرد سمی را منت ضامن وجود مؤلفههراهنماهای ر شی هدفمند در محیطاند تا  های آموزش و های آموز
ها متنوع هسگگتند اما بطور کلی شگگامل محتوای این راهنماها و چهارچوب. مراقبت در اوان کودکی باشگگند

و گاهی موارد هم به شکل برنامۀ درسی استاندارد ، های متناسب با سناهدا  رشدی و یادگیری و فعالیت
کنند تا هایی به مراکز آموزش و مراقبت در اوان کودکی کمک میمشگگگیچنین راهنماها و خط. هسگگگتند

کیفیت مراقبت و یادگیری را در آنها بهبود بخشند و این اطمینان حاصل شود که در تمام مراحل این دسته 
رهای اروپایی از سگوم از تمام کشگودر حدود یک، با این حال. اسگتانداردهای باالیی وجود دارند، از خدمات

کنند که آن هم سگگگال و باالتر اسگگگتفاده می 3این گونه راهنماها در مراکز آموزش و مراقبت از کودکان 
شگگگود که در آنها همچنان تفکیک خدمات مراقبت از کودک با آموزش پیش از مربوط به کشگگگورهایی می
 . (2019، دیسیابتدایی وجود دارد )یوری

وزشگگی در سگگطوح عالی به وسگگیلۀ نهادهای حکمرانی که بر این گونه خدمات ها و راهنماهای آمچارچوب
ای در آموزش و تقریباً در تمام کشگگگورهایی که نهاد مرجع یگانه. شگگگوندتعیین می، کنترل و نظارت دارند

اهدا  یا محتوای آموزشگگی برای تمام طیف سگگنی کودکان در این دوره ، مراقبت اوان کودکی وجود دارد
چنین اهدا  و محتوایی برای ، در کشگگورهایی که دارای نهادهای مرجع دوگانه هسگگتند. شگگودتعیین می

نهادهای متفاوتی اهدا  و ، در مواردی هم که وجود دارند. خورندسگگگال به چشگگگم نمی 3کودکان زیر 
سنی )پیش از  شی این دو طیف  ین در چن. کنندسال و باالتر از آن( را تعیین می 3سال و  3محتوای آموز

 . مواردی توجه به رویکردی هماهنگ در دو طیف سنی ضروری است
های یادگیری را از سگگگنین پایین در مراکز کوشگگگند تا مؤلفهبطور روزافزونی می، نهادهای مرجع دوگانه

از زمان اولین گزارش سگگگیاسگگگتگذاری در حوزة آموزش و . آموزش و مراقبت در اوان کودکی ارائه کنند
سیون اروپا )مراقبت در اوان کو شی برای مراکز آموزش و چهارچوب، (2012دکی کمی ها و راهنماهای آموز

. اندلوکزامبورگ و لیختنشاین ارائه و منتشر شده، فرانسه، مراقبت در اوان کودکی کشورهایی مانند بلژیک
ها و راهنماهایی وبریزی برای ارائه و انتشگگار چنین چهارچایتالیا و پرتغال نیز در حال برنامه، افزون بر این

 . اندبوده
شی وجود دارندوقتی چهارچوب شکل ای از حیطهمجموعه، ها و راهنماهای آموز شد را  های یادگیری و ر

ئه می بت در اوان کودکی را ارا مات آموزش و مراق خد که  نۀ مراکزی  های روزا عالیت ید در ف با که  ند  ده
ی یادگیری مشخصی که در تمام کشورهای عضو اتحادیۀ هاحیطه. مورد توجه و تأکید قرار گیرند، کنندمی

ستفاده قرار می شد هیجانی اروپا و در تمام مراحل آموزش و مراقبت اوان کودکی مورد ا گیرند عبارتند از  ر
های هنری؛ مهارتهای زبانی و ارتباطی؛ درک و رشگگد فردی و اجتماعی؛ رشگگد جسگگمی؛ مهارت، )عاطفی(

شنا شتشناخت جهان )مهارتهای  های یادگیری دیگری حیطه. ختی(؛ مهارتهای همکاری؛ و آموزش بهدا
ستفاده قرار می ستند و یا برای کودکان بزرگتر مورد ا ستند که کمتر مورد توجه ه گیرند که یادگیری نیز ه

 . های دیجیتال از آن جمله هستندزبان خارجی و آموزش
شورهای اروپایی که راهنماها و چهارچوب شی عالی و ممتازی دارندهای آاغلب ک صیه، موز هایی را در تو

کنند رویکردهای پداگوژیک توصیه می. کنندزمینۀ رویکردهای پداگوژیک و روشهای سنجش نیز ارائه می
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که اتاق بزرگی برای یادگیری از طریق بازی تدارک دیده شگگود و بر نقش کلیدی بزرگسگگاالن در تشگگویق 
نه. دارند کودکان به تفکر در حین بازی تأکید ای در اغلب کشگگگورهای اروپایی بر یافتن توازن و راه میا

ساالن آغاز می سب بین فعالیتهایی که به ابتکار بزرگ ستند 1آغاز-شوند و فعالیتهایی که کودکمنا تأکید ، ه
تمام . شگگگود و در عین حال اغلب بر درگیری و مشگگگارکت والدین در یادگیری تأکید کمی وجود داردمی

کنند به مشاهدة کودک اشاره دارند و در که چهارچوب و راهنمایی را در زمینۀ سنجش ارائه میکشورهایی 
ست شده ا این کشورها وقتی که به جزئیات . اغلب آنها حفظ ثبت کتبی نتایج مشاهدات به روشنی عنوان 

شاهدات مورد نظر در این راهنماها می ستمر گرایش دارن، پردازندفرم م شاهدة م شتر به م شاهدات بی د تا م
 . ارزیابی کمتر مورد توصیه قرار گرفته است-ها یا خوددر راهنماهای آموزشی پوشۀ فعالیت. کوتاه متعار 

مییان یکپارچگی ساایسااتس و ساایاساات در آموزش و مراقبت اوان کودکی کشااورهای 

 اروپایی

مجزا قابل  یکپارچه تاهای کشگگگورهای اروپایی با توجه به چهار مالک و بر اسگگگاس پیوسگگگتاری از نظام
، )یگانه یا دوگانه( مرجعیت، بندی هسگگگتند که این چهار مالک عبارتند از  محیط )واحد یا مجزا(تقسگگگیم

های ا و چهارچوبو راهنماه، صالحیت بسیار باالی کارکنان در کل نظام آموزش و مراقبت در اوان کودکی
 . قبت اوان کودکیهای آموزش و مراآموزشی مورد استفاده در تمام محیط

وزش و دسگگت در کل نظام آمهای هماهنگ و یکسگگیاسگگت، ها  در این نظامهای کامالً یکپارچهنظام

سی. شوندمراقبت در اوان کودکی اجرا می سلوونی، لیتوانی، کشورهای کروا سنی و هرزگوینب، فنالند، ا ، و
سلند ستندمونته، ای شورها ه سته از ک شورها کود .نگرو و نروژ از جملۀ این د شروع دورة در این ک کان تا 

نین در کل نظام وزارت آموزش و پرورش مس ول وضع مقررات و قوا. ابتدایی در محیطی واحد حضور دارند
نین اولیه مورد سگگبرنامۀ آموزشگگی یا راهنماها از ، برنامۀ درسگگی. آموزش و مراقبت در اوان کودکی اسگگت

و مراقبت اوان  ی اصگگگلی در این حرفه باید در کل نظام آموزشاگیرند و کارکنان حرفهاسگگگتفاده قرار می
 . کودکی حائز صالحیت بسیار باالیی باشند

حضگگگور  یواحد هاییطدر مح، تمام کودکان یا اغلب، هادر این نظام  یکپارچه حدیتا  هاینظام

ند بت در . دار ظام آموزش و مراق حت  اوان کودکین م یکت ته و راهن خاص قرار گرف ها و اوزارت 
ش یهاچهارچوب میزان ا توجه به اما ب. دارندوجود  اوان کودکیکل نظام آموزش و مراقبت در  یبرا یآموز

ای دو گروه فرعی این مقوله دار، های آموزشی و مراقبتی و الزامات صالحیتییکپارچگی نظام برای محیط
 است 

  الی برای عالزامات صالحیتی سطح کشورهایی که تمام کودکان در محیط واحدی حضور دارند اما
ی و مقدونیۀ شمال ،سوئد، کارکنان در کل نظام آموزش و مراقبت در اوان کودکی وجود ندارد )لیتوانی

 . صربستان از آن جمله هستند(

                                                                                                                                         
1. Child-initiated 
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 های دارای تر در محیط کودکان بزرگتر حضور دارند )نظامکشورهایی که برخی از کودکان خردسال
ای اصلی در کل نظام آموزش و مراقبت اوان کودکی از صالحیت ان حرفهمحیط مختلط( اما کارکن

 . بسیار باالیی برخوردارند )مانند آلمان و استونی(

یک وزارتخانه مس ول نظام آموزش و مراقبت در اوان کودکی است ، ها  در این نوع نظامهای میانهنظام

مراقبت اوان کودکی مورد اسگگگتفاده قرار ها و راهنماهای آموزشگگگی در کل نظام آموزش و و چهارچوب
برخی یا تمام کودکان نیازمند تغییر محیط آموزش و مراقبت هسگگگتند و کارکنان ، با این حال. گیرندمی
صالحیت باال در کل نظام آموزش و مراقبت اوان کودکی به خدمت گرفته نمیحرفه البته . شوندای دارای 

ای زیرا علی رغم اینکه از کارکنان حرفه، شوداستثنا محسوب می فرانسه در بین این دسته از کشورها یک
های مجزایی خدمات مربوط به کودکان خردسگگال و کند اما وزارتخانهدارای صگگالحیت باال اسگگتفاده می

 . بزرگتر را بر عهده دارند

کودکی را تمام کودکانی که آموزش و مراقبت اوان ،   در این دسته از کشورهاهای تا حدی مجزانظام

دبستانی( های پیش از ابتدایی )پیشهای مراقبتی به محیطمعموالً از محیط، انداز سنین پایین دریافت کرده
لیختنشگگتاین و ترکیه از آن جمله ، مجارسگگتان، گرچه در این دسگگته از کشگگورها که بلژیک. کنندگذار می
ستند شی در کل نظام آموزش و چهارچوب، ه اما در ، مراقبت اوان کودکی وجود دارندها و راهنماهای آموز

سنی پایینتر و باالتر از  شر می 3دو گروه  سیلۀ مراجع و نهادهای متفاوتی منت شوند و کارکنان سال به و
سنین پایینحرفه صلی که با کودکان  سه. کنند از صالحیت باالیی برخوردار نیستندتر کار میای ا ، در مقای

ها و مراکز مراقبتی راهنماهای آموزشگگی برای محیط، قبرس و پرتغال، یونان، در کشگگورهای بلغارسگگتان
ای اصلی در کل نظام آموزش و مراقبت در اوان کودکی کودکان سنین پایین وجود ندارد اما کارکنان حرفه

 . باید از صالحیت باالیی برخوردار باشند

سته از نظامهای مجزانظام سالی کامالً مجزا های مراقبت از کومحیط، ها  در این د دک و آموزش خرد

، های مجزایی مس ول کودکان کوچکتر و بزرگتر هستندوزارتخانه، های مجزایی وجود دارندهستند  محیط
دبسگگتانی( وجود ای اصگگلی در آموزش پیش از ابتدایی )پیشالزامات صگگالحیتی باالتر برای کارکنان حرفه

تر وجود ندارند )یا بطور کلی هر دو های مراقبتی سگگنین پاییندر حالی که چنین الزاماتی برای محیط، دارد
سنی پایین ستند( و برای کودکان دورة  سطح پایینی برخوردار ه سنی از الزامات  تر هیچ چهارچوب و گروه 

پادشاهی ، اسلواکی، لهستان، هلند، ایتالیا، چک، بلژیک )جمعیت آلمانی زبان(. راهنمای آموزشی وجود ندارد
سازی خدمات ایتالیا در حال یکپارچه. گیرندآلبانی و سوئیس در این دسته از کشورها قرار می، لز(متحده )و

سگگال اسگگت و در حال  3تر و باالتر از آموزش و مراقبت اوان کودکی مبتنی بر مراکز برای کودکان پایین
 . باشدهای کارکنان در کل نظام آموزش و مراقبت اوان کودکی میتعیین صالحیت

بت اوان کودکی نشگگگان می ظام آموزش و مراق پارچگی ن جۀ یک یل در با تحل پا  کان در ارو که کود هد  د
های آموزش و مراقبت اوان کودکی کامالً متفاوتی مواجه هستند که منجر به تجارب یادگیری اولیۀ محیط

ر کامل نظام یکپارچۀ بالتیک و بالکان تا حدودی یا بطو، تنها کودکان مناطق شمال اروپا. شوندمتفاوتی می
به می بت اوان کودکی را تجر یک وزارت آموزش و مراق حت حکمرانی  حد و ت یک محیط وا ند و در  کن
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یادگیری و رشگگگد آنها را از ، گیرند و کارکنان دارای صگگگالحیت باالخاص مورد آموزش و مراقبت قرار می
از نظر آموزش و مراقبت اوان کودکی از کودکان در اغلب مناطق اروپا . نمایندترین سنین تسهیل میپایین
به محیطمحیط گذار میهای مراقبتی  تدایی  مات آموزش و های آموزش پیش از اب خد یت  ند و کیف کن

ها و راهنماهای آموزشگگگی برای کودکان اما با ارائۀ چهارچوب. مراقبت اوان کودکی در آنها متنوع اسگگگت
سیم، سنین پایین سنتی بین مراحل مبندیتق سال( و آموزش پیش از ابتدایی  3راقبت از کودک )زیر های 

حکمرانی آموزش و مراقبت در اوان کودکی بطور ، افزون بر این. سال و باالتر( در حال محو شدن است 3)
سگگاختار ، اما به عکس. افزونی تحت یک وزارتخانه یا مرجع و نهاد عالی در حال یکپارچه شگگدن اسگگتروز

، دیسگگیهای اخیر دسگگتخوش تغییر چندانی نشگگده اسگگت )یوریان در سگگالهای کارکنمحیط و صگگالحیت
2019) . 

صفانه سی و کیفیت به نظر بطور من ستر ستد شده ا شورهایی که متعهد به جایابی از . ای توزیع  اغلب ک
ستند چهار بعد کیفیت را تا حدودی یا بطور کامل در برنامه سیار پایین ه . اندهای خود تلفیق نمودهسنین ب

سهد هیچ تعهدی را مبنی بر جایابی در این نظام ، های آموزش و مراقبت در اوان کودکی مجزانظام، ر مقای
 . سال ندارند 3در مرحلۀ مراقبتی پیش از 

 ارزشیابی مراکی آموزش و مراقبت اوان کودکی در اروپا به منظور تضمین کیفیت

کوشگگگند تا کیفیت آموزش و مراقبت اوان ییکی از راههایی که به وسگگگیلۀ آن مراجع و نهادهای عالی م
، های مختلفی را در بر گیردتواند جنبهارزشیابی می. کودکی را بهبود بخشند ارزشیابی این نوع مراکز است

گیرد  اما دو بعد اسگگگاسگگگی کیفیت که اغلب در بافت آموزش و مراقبت اوان کودکی مورد تأکید قرار می
 . (2015، ؛ اسالت و همکاران2014، است )کمیسیون اروپا کیفیت ساختاری و کیفیت فرایندی

 شود که در آن به نوع بررسی محیط آموزش و مراقبت اوان کودکی اطالق می کیفیت ساختاری

صالحیت ، های سالمت و ایمنیپیروی مرکز از چهارچوبی از آموزش و مراقبت اوان کودکی در حیطه
تحت بررسی و ارزیابی قرار ، اقبت )نسبت مربیان به کودکان(کارکنان یا اندازة گروه مورد آموزش و مر

تواند در عین حال شامل بررسی تطبیق برنامۀ پداگوژیک با استانداردهای کیفیت ساختاری می. گیرندمی
 . مستتر در راهنماهای آموزشی سطوح عالی نیز باشد

  و مراقبت اوان کودکی از حمایت و پشتیبانی مراکز آموزش  چگونگی و کیفیت بهکیفیت فرایندی

های اصلی مورد ارزشیابی عبارت از  چگونگی اجرای برنامۀ درسی حیطه. شودفرایند یادگیری اطالق می
ای در نقش کارکنان حرفه -کیفیت تعامالت و روابط بین کارکنان و مربیان، ها()کیفیت و تنوع فعالیت
 . هستند و کیفیت تعامل کودکان با یکدیگر -تسهیل رشد کودکان

سگگگال به باال( اغلب  3ارزشگگگیابی بیرونی از مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی برای کودکان بزرگتر )
ساختاری و فرایندی را در بر می سه. گیردکیفیت  شی اروپا نظامسوم نظامتنها یک، در مقای های های آموز

این مراکز بلکه پشتیبانی از فرایند یادگیری را اند که نه تنها پیروی از استانداردها در ارزشیابی را شکل داده
های ای برای ارزشگگیابی بیرونی مراکز و محیطتقریباً نیمی از کشگگورها یا هیچ برنامه. کنندنیز بررسگگی می
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کشگگور باقی که  7در . کنندسگگال ندارند یا تنها کیفیت سگگاختاری را ارزشگگیابی می 3آموزش و مراقبت زیر 
لیتوانی و کشگگورهای اروپای شگگمالی( به سگگبب نوع اقدامات برای ، سگگتند )آلمانهای واحد هدارای محیط

های دوگانۀ ارزشگگیابی بندی آنها در یکی از مقولهدسگگته، ارزشگگیابی مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی
ساختاری ست، ) شوار ا کنندگان خدمات آموزش و مراقبت اوان کودکی در این کشورها در ارائه. فرایندی( د

 . (2019، دیسیاز آزادی زیادی برخوردارند )یوری، ویکردهای مورد استفاده برای ارزشیابیر
شیابی بیرونی از مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی اغلب به  شیابی گتفاوتها در دامنۀ ارز س ول ارز روه م

ارزشگگیابی  وقتی یک مرجع بازرسگگی آموزشگگی یا مسگگ ول دیگری در حوزة. گرددبیرونی از مراکز بر می
شیابی بیرونی مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی می تأکید و توجه ، پردازدآموزشی از سطوح عالی به ارز
شتیبانی مراکز از فرایند یادگیری )کیفیت شتر معطو  بر کیفیت پ شیابی بی ست در این ارز اما . فرایندی( ا

ا بهزیستی عمومی شود که با خانواده ییوقتی ارزشیابی بیرونی مراکز بر عهدة گروههای عمومی سپرده م
اردها اسگگت )کیفیت این ارزشگگیابی اغلب معطو  بر تبعیت و پیروی از اسگگتاند، و اجتماعی سگگر و کار دارند

 . ساختاری(
کند تا دیدگاه این امکان را فراهم می، های آموزش و مراقبت اوان کودکیِ مبتنی بر مرکزارزشگگیابی محیط
های روزانۀ آنها یا بر اسگگگاس آوری دیدگاههای کودکان در مورد فعالیتجمع. قرار گیردکودک نیز مد نظر 

ساالن و کارکنان حرفه شان با هم ست که ، ایتعامالت ضوع ا سب اطمینان از این مو شیوة مؤثری برای ک
ست شرفت ا شیابی و فرایند بهبود و پی صیه و تأیید نظام. عالیق کودک در مرکز توجه ارز ای هشورای تو

صت، در اوان کودکی 1آموزش و مراقبت با کیفیت شارکت و همکاری بر اهمیت فر دهی به کودکان برای م
شیابی تأکید دارند ضر. در فرایند ارز صت نامهشیوه، در حال حا شارکتی که به کودکان فر شیابی م های ارز

شدن می ستفاده قرار می 12تنها در ، دهندشنیده  شور اروپایی مورد ا تنها چند نظام ، با این حال .گیرندک
 . داننددیدگاه کودکان خردسال و بزرگتر را ضروری می، آموزشی هستند که در طی این فرایند

 سازی کودکان برای گذار به دورۀ آموزش ابتدایی در اروپاآماده

ستگی کل این دور، روند در آموزش و مراقبت اوان کودکی، در حالی که شده مییکپارچگی و پیو اما در  ،با
سگگالگی  6دود حکودکان در اغلب کشگگورهای اروپایی . انتهای آن تغییرات مهمی در انتظار کودکان اسگگت

سالگی  4تواند بسیار زود یعنی در اما ورود به این دوره می، کننددورة تحصیلی آموزش ابتدایی را شروع می
های جدید با حیطمان به سگبب تفاوت کودکان و والدینشگ، در این دورة گذار. سگالگی باشگد 7یا دیرتر در 

قررات و م، مدارس ابتدایی اغلب رویکردهای آموزشگگی. کنندمشگگکالتی را تجربه می، های پیشگگینمحیط
های آنها برای این گذار و آماده کردن کودکان و خانواده، بنابراین. برنامۀ زمانبندی روزانۀ متفاوتی دارند
 . برخوردار است ایکاهش مشکالت مربوط از اهمیت ویژه

حضگگور در محیطی یکسگگان با مدرسگگۀ ابتدایی در سگگال آخر دورة آموزش و مراقبت اوان کودکی نه تنها 
شوندتضمین می شنا  سه ابتدایی آ بلکه فرصتی را برای ، کند که کودکان با محیط فیزیکی و اجتماعی مدر

                                                                                                                                         
1. The Council Recommendation on High Quality Early Childhood Education and Care Systems 
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سه فر شی  8در . سازداهم میهمکاری بین مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی و کارکنان مدر نظام آموز
، لوکزامبورگ، جمعیت فالندری زبان بلژیک، جمعیت آلمانی زبان بلژیک، سگگگوئیس، قبرس، اروپا )یونان

سۀ ابتدایی که ، سوئد سال آخر آموزش و مراقبت اوان کودکی را در همان مدر شتاین( تمام کودکان  لیختن
صیل کنند ست تح شینظامدر اغلب . گذرانندمی، قرار ا سال پیش از ، های آموز برخی از کودکان آخرین 

 . (2019، دیسیگذرانند )یوریمی، شروع ابتدایی را در مدرسۀ مورد نظر برای تحصیل دورة ابتدایی
به ، اهم باشد یا خیرخواه این امکان گذراندن سال آخر آموزش و مراقبت اوان کودکی در مدرسۀ ابتدایی فر

ی برای بهبود گذار همکاری مدارس ابتدایی با مراکز آموزش و مراقبت اوان کودک منظور ایجاد پیوستگی و
سه سوم نظام. شودتدابیر مختلفی اتخاذ می، آرام به مدر شی اروپادر دو  شیراه، های آموز ، نماهای آموز

ابتدایی را به مدرسگگۀ  گذار، کنند تا با انجام اقداماتیهایی را به مراکز یا مسگگ والن محلی ارائه میتوصگگیه
سال آخر آموزش و  گیرند که کودکانها هم در کشورهایی مورد استفاده قرار میاین توصیه. تسهیل نمایند

صیل طی می سۀ ابتدایی مد نظر برای تح شورهایی مراقبت اوان کودکی را در همان مدر کنند و هم در ک
. گیردها را در بر میهمینطور خانوادهکارکنان و ، کودکان، این تدابیر. هایی مجزا هسگگگتندکه دارای محیط

ابتدایی یا از  کمک به کودکان برای آشگگنایی با محیط جدید از طریق سگگازماندهی بازدیدهایی از مدرسگگۀ
ابتدایی محل  های مشترکی بین کودکان مرکز آموزش و مراقبت اوان کودکی و مدرسۀطریق اجرای پروژه

راقبت اوان مورد توصگگیه بین کارکنان مرکز آموزش و م اقدامات مشگگترک. تحصگگیل آتی امکانپذیر اسگگت
های فتت از پیشرکودکی و کارکنان مدرسۀ ابتدایی به منظور تسهیل گذار به مدرسه شامل تبادل اطالعا

ای یا ههای مشگگترک و هماهنگ در زمینۀ رشگگد مسگگتمر حرففعالیت، آشگگنایی با محیط یکدیگر، کودک
برپایی ، یکی دیگر از کارها در این زمینه. ر هر دو سگگگطح اسگگگتهمکاری در تدوین برنامۀ درسگگگی د

تی در زمینۀ چگونگی هایی به منظور آشنایی والدین با محیط جدید )مدرسۀ ابتدایی( و ارائۀ اطالعاهمایش
 . (2019، دیسیعملکرد مدرسه است )یوری

به منظور کسگگب اطمینان از  تدابیر و اقدامات انجام شگگده به وسگگیلۀ مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی
بنابراین مدرسۀ ابتدایی نقش اساسی را در پشتیبانی . همیشه کافی نیست، گذار آرام به دورة آموزش ابتدایی

سیاست. از این فرایند دارد به سمت  تغییر پارادایمی آمادگی برای مدرسهگذاران از برخی از متخصصان و 
، 1کنند )سگگازمان همکاری و توسگگعۀ اقتصگگادیحمایت می دکانسگگازی مدارس برای کوپارادایم جدید آماده

ست، با این حال. (2017 سیا شورهای اروپایی  شه دارند که کودک شماری از ک هایی را مبتنی بر این اندی
، اجتماعی، باید به منظور آمادگی برای شگگروع دورة آموزش ابتدایی حائز سگگطوح خاصگگی از رشگگد عاطفی

شد شتر اروپای مرکزی و بالکانسوم از نظامکدر ی. شناختی و جسمی با شی اروپا و بی آمادگی ، های آموز
ممکن است کارکنان ، های آموزشیدر این نظام. پذیرش در آموزش دورة ابتدایی است برای مدرسه مالک

صمیم سۀ ابتدایی مس ول ت گیری در مورد رسش کافی کودک مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی یا مدر
تصمیمی که اغلب بر اساس سنجش و مشاهدة رشد . ورود به مرحلۀ تحصیلی آموزش ابتدایی باشندبرای 

مفهوم آمادگی برای مدرسه یا ، در باقی کشورها. شودکودک و گاهی هم با مشورت متخصصان اتخاذ می

                                                                                                                                         
1. Organization for Economic Co-operation  and Development  
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در دورة از اهمیت کمی برخوردار است و یا اصالً اهمیتی ندارد و رسیدن به سن رسمی تنها شرط پذیرش 
تدایی اسگگگت ظام، بطور کلی. آموزش اب به منظور افزایش ن بال راههای مؤثری  بدن های آموزشگگگی اروپا 

 . توان مالی و کیفیت خدمات آموزش و مراقبت در اوان کودکی هستند، دسترسی

 گیرینتیجه

سیار خردسال در قرن نوزدهم به عنوان ابزاری برای مبارزه با مرگ و  به ، میر کودکانمراقبت از کودکان ب
شد س ولیت، پس از آن. ویژه برای مادران فقیر طبقۀ کارگری ایجاد  شتغال و م های به ابزاری به منظور ا

های طبقۀ متوسط بیشترین کاربران خدمات والدینی برای تمامی اولیاء تبدیل شد و در مرحلۀ بعدی خانواده
ما  در حالیکه مراقبت از کودکی )وجه. این نوع مراکز بودند مراقبتی( کارکرد خود را حفظ کرده اسگگگت ا

محیط آموزشگگی نیز همانند دورة پیش دبسگگتانی بتدریج مورد توجه قرار گرفته و به منظور مبارزه با انتقال 
 . ها بوده استاز اهدا  سیاست، نسلی فقربین

شان دادند کودکانی که از آموزش و مراقبت ب ا کیفیت در اوان پس از جنگ جهانی دوم مطالعات مختلفی ن
از ، بهره هسگگتنددر مقایسگگه با کودکانی که از چنین خدمات با کیفیتی بی، برند( بهره میECECکودکی )

مطالعات مختلف در ، بطور کلی. های بعدی زندگی برخوردار خواهند بودآسایش و کامیابی بیشتری در دوره
سر اروپا نشان داده سرا شایاالت متحده و  ( ECECدی آموزش و مراقبت در اوان کودکی )اند که مزایای ر

ستبرای کودکان خانواده شمگیر و قابل توجه ا سیار چ شکل. های نابرخوردار ب گیری این مطالعات موجب 
شرفت  شکا  پی شد که به آموزش و مراقبت در اوان کودکی به عنوان ابزاری برای پر کردن  این گفتمان 

تأثیر عمومی آموزش و مراقبت اوان کودکی و کیفیت آن بر تمامی مطالعات معطو  بر . نگریسگگته شگگود
والدین و ، دهند که تأثیر آموزش و مراقبت در اوان کودکی بر کودکانپیامدها و بازده کودکان نشگگگان می
روشگگن اسگگت که افزایش کیفیت در شگگرایطی که خدمات فقط به . شگگودجوامع از طریق کیفیت تعدیل می

نام باالیی در مراکز در کشگگورهایی که نرخ ثبت. حائز هیچ امتیازی نیسگگت، ودشگگافراد برخوردار ارائه می
های همگانی مبتنی بر حقوق افراد در دسگگگتیابی سگگگیاسگگگت، آموزش و مراقبت اوان کودکی وجود دارد

سیبخانواده ست، ترپذیر به خدمات اثربخشهای آ سیا ستنداز  بدین منظور دو نوع . های هدفمند ویژه ه
 . باشندهایی همراه میمحور وجود دارد که هر یک با چالش-محور و عرضه-ضاحمایت تقا

کوشگگگند تا کیفیت آموزش و مراقبت اوان یکی از راههایی که به وسگگگیلۀ آن مراجع و نهادهای عالی می
، های مختلفی را در بر گیردتواند جنبهارزشیابی می. کودکی را بهبود بخشند ارزشیابی این نوع مراکز است

گیرد  اما دو بعد اسگگگاسگگگی کیفیت که اغلب در بافت آموزش و مراقبت اوان کودکی مورد تأکید قرار می
به نوع بررسی محیط آموزش و مراقبت اوان  کیفیت ساختاری. هستند کیفیت ساختاری و کیفیت فرایندی

های کی در حیطهشود که در آن پیروی مرکز از چهارچوبی از آموزش و مراقبت اوان کودکودکی اطالق می
، صگگالحیت کارکنان یا اندازة گروه مورد آموزش و مراقبت )نسگگبت مربیان به کودکان(، سگگالمت و ایمنی

سی و ارزیابی قرار می ساختاری می. گیرندتحت برر سی تطبیق برنامۀ کیفیت  شامل برر تواند در عین حال 
 به کیفیت فرایندی. عالی نیز باشگگدپداگوژیک با اسگگتانداردهای مسگگتتر در راهنماهای آموزشگگی سگگطوح 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

ch
e.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            28 / 35

http://jeche.ir/article-1-72-fa.html


 61...      در آموزش و گذاری و حکمرانی کشورهاسیاست

 

 

حمایت و پشگگگتیبانی مراکز آموزش و مراقبت اوان کودکی از فرایند یادگیری اطالق  چگونگی و کیفیت
های اصگگگلی مورد ارزشگگگیابی عبارت از  چگونگی اجرای برنامۀ درسگگگی )کیفیت و تنوع حیطه. شگگگودمی

ای در تسگگگهیل رشگگگد نقش کارکنان حرفه -یانکیفیت تعامالت و روابط بین کارکنان و مرب، ها(فعالیت
 . و کیفیت تعامل کودکان با یکدیگر هستند -کودکان

کشو اروپایی بر اساس گزارش کمیسیون اروپا  از پنج بعد  38( در ECECآموزش و مراقبت اوان کودکی )
سی، حکمرانی ستر شیابی و پایش قابل، صالحیت کارکنان، د شی و همینطور ارز سی  راهنماهای آموز برر
ست سمت حکمرانی یکپارچه تحت یک نهاد و واحد یعنی . ا شورهای اروپایی به  از نظر حکمرانی اغلب ک

سی به آموزش و مراقبت . کنندسالگی و پس از آن حرکت می 3بدون مجزا کردن دو دورة پیش از  ستر د
سالگی با تنوع زیادی در بین کشورهای اروپایی همرا سه  ستاوان کودکی پیش و پس از  سه . ه ا پیش از 

دسترسی با مشکالت بیشتری همراه است اما پس از سه سالگی در اغلب کشورهای اروپایی نرخ ، سالگی
محور در -اغلب کشورهای اروپایی به سمت نظام آموزش. دسترسی بسیار باال و تقریبا تضمین شده است

گی اغلب بر عهدة والدین و سگگگال 3هزینۀ آموزش و مراقبت پیش از . کنندهر دو دورة سگگگنی حرکت می
سالگی در اغلب کشورهای اروپایی این هزینه بر عهدة نهادهای متولی  3در حالیکه پس از ، هاستخانواده

گرچه دسگگترسگگی به کارکنان و مربیان دارای صگگالحیت باال در آموزش و مراقبت اوان . )دولتی( هسگگتند
ست صالحیت ،کودکی اغلب کشورهای اروپایی با مشکالت جدی روبرو های باالی کارکنان و مربیان اما 
ست شتر مورد تأکید ا سالگی و باالتر بی سه  سنی  سنی پایین، در دورة  سال  3تر از در حالیکه در دورة 

شی . های باال چندان مورد توجه نیستصالحیت سمت تدوین راهنماهای آموز اکثر کشورهای اروپایی به 
سگگوم کشگگورها کنند اما این نوع راهنماها در یککی حرکت میبرای کل دورة آموزش و مراقبت اوان کود

سال و باالتر هستنددیده می سه  سنی  های یادگیری مشخصی که حیطه. شوند و بیشتر معطو  بر دورة 
ضو اتحادیۀ اروپا و در تمام مراحل آموزش و مراقبت اوان کودکی  شورهای ع در این راهنماها و در تمام ک

رشگگد فردی و اجتماعی؛ رشگگد جسگگمی؛ ، گیرند عبارت از  رشگگد هیجانی )عاطفی(مورد اسگگتفاده قرار می
های هنری؛ مهارتهای زبانی و ارتباطی؛ درک و شگگگناخت جهان )مهارتهای شگگگناختی(؛ مهارتهای مهارت

ای های دیجیتال نیز در پارهالبته یادگیری زبان خارجی و آموزش. همکاری؛ و آموزش بهداشگگگت هسگگگتند
شم شورها می. خورندمی موارد به چ شیابی نیز ک ساختاری و از نظر ارز شیابی کیفیت  شند از طریق ارز کو

فرایندی کیفیت نظام آموزش و مراقبت اوان کودکی را مورد ارزشگگیابی و پایش قرار دهند و بدین وسگگیله 
طریق هایی وجود دارند اما کیفیت فرایندی از برای کیفیت سگگاختاری شگگاخص. کیفیت را تضگگمین نمایند

 . گیردابزارهای استاندارد و معتبر مورد ارزشیابی و پایش قرار می
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