
 پدر/مادر عزیز!

 
شده در فنالند را باال های دوران کودکی ارائهمطالعات متعدد ثابت کرده است که هم والدین و هم کودکان اغلب سطح کیفی آموزش و مراقبت

توانند کیفیتی بهتر داشته باشند و بسیاری از این خدمات همچنان میدانند و معموالً از خدمات مراقبت روزانه موجود راضی هستند. البته، می
بازخورد گام به گام آموزش و مراقبت»های دوران کودکی فرایندی مستمر است. در پروژه باید ارتقا نیز پیدا کنند. توسعه آموزش و مراقبت

ها مواجه شوند و کودکان نیز با آنورت روزانه ارائه میهایی است که به ص، هدف نخست بررسی کامل و جامع آموزش«های دوران کودکی
ها، در ارتقای خدمات هستند. هدف دوم این است که مربیان بتوانند بازخوردهایی مبتنی بر نتایج پژوهش دریافت کنند و این بازخوردها به آن

 شده، کمک کند. آموزشی و مراقبتی ارائه
 

کنند و ها شرکت میگیرند، در مصاحبهای قرار میاند تحت بررسی مشاهدهدفی انتخاب شدهدر این پژوهش، کودکانی که به صورت تصا
شان به های روزانهای این کودکان، اطالعاتی درباره تجربیات و فعالیتشود. پژوهشگران، با بررسی مشاهدههایشان نیز ارزیابی میفعالیت

 گیرد. های کودکان صورت نمیای در فعالیتآورند. بنابراین، هیچ مداخلهدست می
 

شود. بررسی اند، و در گروهی که کودک مد نظر عضوی از آن است انجام میمشاهده در دو روز، که به صورت تصادفی انتخاب شده
، مربیان شود. عالوه بر ایندقیقه یک بار و هر بار به مدت یک دقیقه، توسط یکی از دستیاران پژوهش انجام می ۰۲ای کودک، هر مشاهده

های های خودشان و کودکان، محیط یادگیری و جو حاکم را نیز ارزیابی خواهند کرد. با ترکیب دادهگروه و مدیر واحد مراقبت روزانه فعالیت
محیطی توان توان به تحلیل عناصری پرداخت که با یکدیگر رابطه دارند. برای نمونه، میهای ارزیابی، میدست آمده از مشاهدات و دادهبه

اعتماد به دست های قابلهایی که به روشگذارد. مربیان، با استفاده از یافتهرا شناسایی کرد که بر سطح رضایت و مشارکت کودکان تأثیر می
 های کاریشان را به شکلی هدفمند توسعه دهند.توانند روشاند، میآمده

 
میالدی  ۰۲۰۲دبستانی یا محل زندگی مراقب( از ماه سپتامبر سال ودک، پیشای در واحد مراقبت روزانه )مهدکهای مشاهدهگردآوری داده

شوند تا در این مطالعه، که حداقل در چند شهر مختلف فنالند اجرا کودک به صورت تصادفی انتخاب می ۰۲۲۲شود. هر سال، تقریباً آغاز می
شود. تنها والدین، مربیان عات شخصی کودکان گردآوری یا ثبت نمیهای پژوهش محرمانه هستند. نام و سایر اطالشود، شرکت کنند. دادهمی

پردازد )مربی مهدکودکی که در یکی دیگر از واحدهای مراقبت روزانه شاغل است( از ای کودک میو دستیار پژوهشی که به بررسی مشاهده
ای، های مشاهدهگیرد. طی بررسیدیگری قرار نمیکننده در پژوهش اطالع دارند و این اطالعات در اختیار شخص هویت کودکان مشارکت

 کند. گر هیچ گونه تماسی با کودکان برقرار نمیکنند و مراقب سالمتشان هستند. مشاهدهمربیان گروه مانند همیشه با کودکان رفتار می
 

گیرند. های پژوهش، کودکان به صورت انفرادی مد نظر قرار نمیدر مجموعه دادهشود. طی این مطالعه، اصول اخالق پژوهش رعایت می
های کند. دادههای نیازمند توسعه را نیز ممکن میترین حوزهها روبرو هستیم که حتی تحلیل مطمئن جزئیدر واقع، با مجموعه بزرگی از داده

 . برای دریافت اطالعات بیشتر به صفحه وب پروژه مراجعه کنید: شوندهای آماری، تحلیل میشده، با استفاده از روشگردآوری
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ایشان وهش نیز از بودجه توسعهکننده در این پژکند. همچنین، شهرهای مختلف مشارکتسازمان ملی آموزش فنالند از این پژوهش حمایت می

های دانشگاه هلسینکی در حوزه آموزش و کننده و هم در پژوهشهای پژوهش هم در شهرهای مشارکتبرند. از دادهبرای اجرای آن بهره می
پایان برگه های شهرهای مختلف به بخش مربوطه در های دوران کودکی استفاده خواهد شد )برای دریافت اطالعات تماس رابطمراقبت

های مربوط به هر ها دسترسی داشته باشند. البته، رهگیری دادههای ناشناس، به آنتوانند، برای تحلیل دادهمراجعه کنید(. مسئوالن شهری می
 های ناشناس به صورتکننده در این پژوهش برای این مسئوالن ممکن نیست. دادهیک از واحدهای مراقبت روزانه یا کودکان مشارکت

 شوند. دیجیتال ثبت و ذخیره می
 

ها بر نتایج پژوهش، مشارکت کودکان در این پروژه تحقیقاتی، با کسب های همه کودکان و تأثیرگذاری این دیدگاهبه منظور پوشش دادن دیدگاه
مراقبت مد نظر قرار بگیرد. از ها ممکن خواهد بود. تجربیات همه کودکان مهم است و باید در آموزش و اجازه یکی از والدین یا هر دو آن

ای اجراشده های توسعهشود و والدین معموالً در جریان فعالیتهای دوران کودکی استفاده مینتایج این مطالعه برای توسعه آموزش و مراقبت
 گیرند.در هر یک از شهرها قرار می

 
ها، در پروژه مشارکت داده نخواهد شد. مشارکت در این پروژه کامالً داوطلبانه است یکی از والدین یا هر دو آنکودک، بدون کسب اجازه از 

گیری کنند.  امتناع احتمالی از مشارکت در پروژه توانند، در هر یک از مراحل و بدون اشاره به دلیلی خاص، از پروژه کنارهو والدین می
های ناشناس پژوهش بر مبنای اصول اخالق اش نخواهد کرد. گردآوری، ذخیره و تحلیل دادهک یا خانوادهگونه آسیبی را متوجه کودهیچ

 ها در مطالعات تکمیلی بعدی استفاده شود.های ناشناس پژوهش در دانشگاه هلسینکی بایگانی خواهد شد تا از آنپژوهش انجام خواهد شد. داده
 

 ن فرزندتان تحویل دهید.نامه را به مربیالطفاً، برگه اجازه
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 نامهبرگه رضایت

 
ای کودکان در ها، از طریق بررسی مشاهده، داده«های دوران کودکیبازخورد گام به گام آموزش و مراقبت»در پروژه تحقیق و توسعه 

 شوند.ها به صورت دیجیتال ثبت و ذخیره میشود. دادهها، گردآوری میهایشان و مصاحبه با آنواحدهای مراقبت روزانه، ارزیابی فعالیت
 

شود تا تحلیل روابط های خودشان و محیط یادگیری ترکیب میهای مربی و مدیر واحد مراقبت روزانه از فعالیتای با ارزیابیاهدههای مشداده
هایی ابتکاری را در حوزه آموزش و مراقب دوران توان طرحبین تجربیات کودکان و رویکردهای آموزشی ممکن شود. بدین ترتیب، می

 کودکی تدوین کرد.
 

ها در پروژه مشارکت داده نخواهد شد. مشارکت در این پروژه کامالً داوطلبانه است کودک، بدون کسب اجازه از یکی از والدین یا هر دو آن
گیری کنند. امتناع احتمالی از مشارکت در پروژه توانند، در هر یک از مراحل و بدون اشاره به دلیلی خاص، از پروژه کنارهو والدین می

های ناشناس پژوهش بر مبنای اصول اخالق اش نخواهد کرد. گردآوری، ذخیره و تحلیل دادهونه آسیبی را متوجه کودک یا خانوادهگهیچ
 ها در مطالعات تکمیلی بعدی استفاده شود.های ناشناس پژوهش در دانشگاه هلسینکی بایگانی خواهد شد تا از آنپژوهش انجام خواهد شد. داده

 
 

های دوران بازخورد گام به گام آموزش و مراقبت»تواند در پژوهش _______________________________ میفرزند من __

 اجرا شود مشارکت داشته باشد. ۰۲۰۲ – ۰۲۰۲که قرار است در دوره زمانی « کودکی
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