
مقدمه
با گسترش مراکز رشد و مراقبت از کودکان و توجه دنیا به این مهم، مسائل مهمی 
مطرح می شود که یکی از آن ها چگونگی تدارک و حفظ مراقبت از آنان )مطلوبیت 
کیفی برای همۀ کودکان( است. اگرچه بحث های زیادی دربارۀ کیفیت و عناصر آن 
وجود دارد، در هر حال باید تعیین ویژگی های این قبیل برنامه ها را امری مهم بدانیم و 
دریابیم که مراقبت و آموزش برای کودکان و خانواده ها به چه عواملی در این محیط ها 

وابسته است.
گراهام هوگان و وایت وسيراكوس در سال 2003، بعضی از عناصر تشکیل دهندۀ 
کرده اند.  مشخص  سه سالگی  تا  تولد  از  کودکان  از  مراقبت  مراکز  در  را  کیفیت 
شاخص های برتر در این رابطه چگونگی ارتباط، تداوم و مراقبت و پاسخ گویی مراقبان و 
مربیان شناخته شده اند که هر چه برنامه های مراقبت کودک غنی تر و مطلوب تر باشند، 
این برنامه ها نیز استمرار و تداوم دارند، می توانند انتظارات جامعه و والدین را برآورده 

کنند و پاسخ گوی نیازهای کودک در ابعاد گوناگون نیز باشند.

كليدواژه ها: مراکز مراقبت، برنامه های مراقبت

برای کارکنان و هم برای کودکان از اهمیت 
برخوردار است.

تعداد  بین  نسبت  و  گروه ها  اندازۀ   .4
نسبت ها  این  مراقبان؛  و  کودکان 
تعیین کنندۀ مقدار زمان و توجهی است 
که هر مراقب کودک می تواند به هر یک از 

آن ها اختصاص دهد.
گفتنی است نسبت بزرگ سال به کودک 
باید کافی و متناسب با یافته های تحقیقی 
را  مطلوبی  زمینۀ  تا  باشد  استاندارد  و 
به منظور توجه و مراقبت فردی مورد نیاز و 

اصولی برای کودکان فراهم آورد.
خردسال  کودکان  آموزش  ملی  انجمن 
به صورت  را  نسبت ها  این   N.A.E.Y.C
زیر برای کودکان مهدکودک ها، آمادگی ها 
و مراکز پیش دبستان و باالتر مطرح کرده 
»انجمن  طرف  از  نسبت ها  این  است. 
بهداشت عمومی آمریکا« و نیز »آکادمی 
استاندارد  به صورت  نیز  کودک«  پزشکان 

مراقـبـتازکـودک
بررسیعناصربرنامههایباکیفیت

دكتر فرخنده مفيدی
استاد دانشگاه عالمه طباطبایی

به جدول نسبت های مراقبت از كودک و اندازۀ گروه در زیر نگاه كنيد

حداكثر اندازۀ گروهحداكثر نسبت كودک به بزرگسالسن كودكان

1:36تولد تا 12 ماهگی

131:48 تا 30 ماهگی

311:510 تا 35 ماهگی

31:714 ساله ها

41:816 ساله ها

51:816 ساله ها

81:1020-6 ساله ها

121:1224 - 9 ساله ها
منبع: براساس استانداردهای انجمن بهداشت عمومی و آکادمی پزشکان کودک

و  طبقه بندی  برای  کشورها،  بعضی  در 
درجه بندی برنامه های جاری و نیز میزان 
خدمات کیفی به کودکان و خانواده ها، ده 
عنصر به شرح زیر را مناسب می دانند و از 
آن ها در ارزش یابی کیفیت مراکز استفاده 

می کنند.
که  اطمینان بخشی  مجوز  داشتن   .1
نشان دهد مراکز مراقبت از کودک شرایط 
رعایت  را  ایمنی  و  بهداشت  اساسی 

می کنند.
مربیان  و  کارکنان  شرکت  میزان   .2
خدمت  ضمن  جاری  آموزش های  در 
به  کودکان؛  آموزش  و  مراقبت  رشتۀ  در 
همین دلیل یکی از قوی ترین نشانه های 
مرکز  یک  در  مستمر  آموزش وپرورش 
چگونگی  کودکان،  تربیتی  و  آموزشی 
حضور کارکنان در این قبیل برنامه هاست.

3. از آنجا که یادگیری فرایندی تعاملی 
است، فرصت برای پژوهش و تعامل یکی 
از عناصر مهم تشخیص داده شده که هم 

آموزش
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مطرح شده مورد تأیید قرار گرفته  اند.
وقتی  که  می دهند  نشان  تحقیقات   
در  را  توصیه ها  این  مختلف  برنامه های 
مورد نسبت های کودک به کارکنان رعایت 
عملکرد  مکان ها  این  در  کودکان  کنند، 
خواهند  بیشتری  موفقیت های  و  بهتر 
سالمت  سطح  از  به خصوص،  و  داشت 
نیز  باالتری  عاطفی  و  روحی  جسمی، 

برخوردار خواهند شد. 
همچنین تحلیل داده های پژوهشی در 
این باره نشان داده است که کیفیت پایین 
مراقبت از کودکان بدون توجه به اینکه در 
مراکز مراقبت، در خانه و یا تحت مراقبت 
باشند،  پدر  و  مادر  از  غیر  دیگری  افراد 
آزمون های  در  کودکان  ضعیف  بازدهی 
مهارت های زبانی از نظر ابرازی و ادراکی 

و نیز آمادگی های ضعیف تحصیلی ارتباط 
اجتماعی  رفتار  با  اما  دارد  تنگاتنگی 

کودکان چندان مرتبط نیست.
5. روابط مثبت بین مراقبان و کودکان؛ 
این نوع رابطۀ سازنده در کیفیت بخشیدن 

به مراقبت از کودکان امری حیاتی است.
6. مسئولیت پذیری و پاسخ گویی مربی 
و مراقبان کودکان؛ یک مربی فعال از این 
منظر می تواند به موقع عالئم و نشانه هایی 
به موقع مداخله  را در هر کودک دریابد، 
یا  و  دهد  آموزش  و  کند  هدایت  را  او  و 

مشکالتش را رفع نماید.
7. تعامل خوب بین مراقبان و کودک؛ 
این  از  کودک  تربیت  و  سوادآموزی  روند 

مجرا آغاز می شود.
یادگیری  دانش؛  تعمیم  و  گسترش   .8

و  موضوعات  فعالیت ها،  کودکان  دربارۀ 
تعمیم  و  گسترش  برای  را  فرصت هایی 

فراهم می آورد.
عقاید  و  فرهنگ  دانستن  باارزش   .9
با  عالی  باکیفیت  برنامه های  خانواده ها؛ 
فعالیت هایی همراه اند که منعکس کنندۀ 
فرهنگ  و  خانواده ها  عقاید  ارزش ها، 

جامعۀ آنان است.
 high -( 10. مراکز مراقبت با کیفیت باال
quality( نقش محیطی حامی و پشتیبان 
را برای هر کودک ایفا می کنند. البته این 
نقش حمایت کننده، خانواده های کودکان 

را نیز دربرمی گیرد.

منبع
   George and Pearson Morrison, Early 
Childhood Education today, 2009
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