
Unit one الوحدة األولى

أنت واألطفــــــال
The Children and You



أنت والعمل مَع األطفال الصغار.

أنواع برامج الطفولة املَُبّكرة.

مالحظة األطفال : أداة للتقييم. 

مبادئ تطور الطفل ونظرّياته. 

فهم األطفال من الوالدة إلى عمر السنتني.

فهم األطفال في عمر السنتني والثالث سنوات.

فهم األطفال في عمر األربع واخلمس سنوات.

 الطفولة املتوسطة.
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قدرتك  في  يؤثر  معرفة  من  متتلكيَنُه  وما  شخصيَتِك  إّن 

على العمل مع األطفال الصغار. وفي هذا اجلزء، ستتعرّفني 

إضافة  املَُبكّرة،  الطفولة  مجال  في  احلالية  العمل  فرص 

الناجحة  املَُبكّرة  الطفولة  دراسة مسؤوليات معّلمة  إلى 

وصفاتها، كما سيتم وصف عّدة مناذج من برامج الطفولة 

املَُبكّرة.

في  األطفال  خصائص  فهم  على  اجلزء  هذا  سيساِعُدِك 

عن  شاملة  نظرة  وسيعطيِك  اخملتلفة،  العمرية  املراحل 

كما  واالنفعالي،  واالجتماعي  واملعرفي  اجلسدي  تطّورهم 

ستتعّلمنيَ تطور فيه كيفّية تقييم تطور األطفال الصغار 

وكيفّية تغيير مهاراتِِك التعليمّية لتتناسب مَع احتياجات 

منّو األطفال واهتماماتهم في املراحل العمرية اخملتلفة.

وملّا كانت مالحظة األطفال تَُعدُّ من أفضل طرائق تعّلمهم، 

تقنيات مالحظة سلوك  الكتاب  من  اجلزء  هذا  فسيصف 

األطفال وطرائق توثيقه مبوضوعية.

Chapters الفصول
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 Chapter 1 الفصل

أنت والعمل مَع األطفال الصغار
You: Working with

Young Children

Objectives األهداف

Content terms مصطلحات احملتوى

 Academic Terms   مصطلحات أكادميّية

 لالستفادة
من القراءة

 املنظم
 التوضيحي

ابدأي بقراءة رسيعة ألسئلة املراجعة 

تبدأي  أن  قبل  الفصل  نهاية  يف 

استخدام  ميكُنِك  ثَمَّ  ومن  القراءة، 

املفاهيم  عىل  للرتكيز  األسئلة  تلك 

األكرث أهمية يف هذا الفصل.

اعميل جدوالً من ثالث خانات 

عن العمل مَع الطفولة املُبَّكرة، 

واكتبي يف الخانة األوىل ما كنت 

تعرفينه من قبل، ويف الثانية 

األمور التي ترغبني يف تعلمها، 

ويف الثالثة ما تتعلمينه يف أثناء 

قراءة الفصل.

َبعد دراستك هذا الفصل، ستكونني قادرة عىل:

· وصف كيف ستزيد التغريات االجتامعية واالقتصادية من الحاجة إىل خدمات رعاية 	

الطفل ومعلامت الطفولة املُبَّكرة.

· وصف فرص العمل يف مجال الطفولة املُبَّكرة.	

· 	.)CDA Credential( وصف شهادة الزمالة املِْهِنيّة يف تطور الطفل

· وضع جدول مبسؤوليات معلّمة الطفولة املُبَّكرة.	

· توضيح الصفات الشخصيّة التي قد تساعد معلاّمت مرحلة الطفولة املُبَّكرة يف رعاية 	

األطفال الصغار وتعليمهم.

Early Childhoodالطفولة امُلَبّكرة

)Prekindergarten )pre-kمرحلة ما قبل الروضة “الحضانة”

Nannyاملرّبية

Au pairالجليسة املقيمة يف املنزل

Head teacherاملعّلمة الرئيسة

Family child care homeمراكز الرعاية األرسّية

Licensing Specialistاملتخّصص مبنح الرتخيص

Child Development Associateشهادة الزمالة املِْهِنّية يف مجال تطور الطفل

Developmentally appropriate practiceاملامرسة املالمئة تطورًيا

Cultural diversityالتنّوع الثقايف

Entrepreneurالريادّي

ethicsاألخالقّيات

professional developmentالتطوير املهني

LWK
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الدراسة يف أّي مكان
النقال  الهاتف  جهاز  استخدمي 
واملراجعة  املصطلحات  لتطبيق 
باستخدام اختبارات التقييم الذاتية.

www.m.g-wlearning.com/ 

عىل املوقع املرافق، ميكنك عمل ما يأيت:

اإللكرتونية 	  البطاقات  باستخدام  املصطلحات  عىل  التمرن 
واأللعاب التفاعليّة.

تقييم ما تتعلّمينه من خالل إنهاء اختبارات التقييم الذاتيّة.	 
نرش املعرفة من خالل أنشطة تفاعليّة وجداول توضيحيّة.	 

www.g-wlearning.com/earlychildhoodeducation/
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تعمل “مريم” يف مجال العناية باألطفال الصغار )الشكل 

1-1(، وتعمل »سمر« مديرة مركز، وذلك بعد أن عملْت معّلمة 

رياض أطفال ملّدة سنتني، وتعمل صديقتها »منال« منّسقة مَع 

فتعمل  “متارا”  زميلتهّن  أّما   ،)Head Start( برنامج  يف  األهل 

“سعاد  لهّن  زميلتان  افتتحت  حني  يف  لألهل،  تربوّية  موّجهة 

وكوثر” مؤّخرًا محاًل لبيع مالبس األطفال. لقد تخّصص الجميع 

يف مجال مرحلة تعليم الطفولة امُلَبّكرة، وميثلن مناذج من فرص 

التحّدي واملكافأة املِْهِنّية العديدة يف مجال الطفولة امُلَبّكرة.

قد تتساءلني: “ما الطفولة امُلَبّكرة؟”، إّن مصطلح الطفولة 

امُلَبّكرة يشمل املرحلة العمرية للطفل من الوالدة إىل عمر التسع 

الطفل  وينّمي  املرحلة،  النمّو رسيًعا يف هذه  ويكون  سنوات. 

اللغوّية واملعرفّية واالجتامعّية  بنفسه ومبهاراته  فيها إحساسه 

املشكالت  حّل  مهارات  إىل  باإلضافة  والحركّية،  واالنفعالّية 

واالعتامد عىل الذات. واألبحاث يف هذا السياق واضحة؛ حيث 

مهامًّ  أساًسا  ُتعّد  النمّو  من  املرحلة  هذه  خالل  اإلنجازات  إّن 

للتعّلم واإلنجاز والّسعادة الحًقا يف الحياة.

عادًة ما يطرح األشخاص الذين يفّكرون يف مامرسة مهنة 

يف مجال الطفولة امُلَبّكرة ثالثة أسئلة؛ أوالً: هل هناك حاجة إىل 

املسؤولّيات  ما  وثانيها:  امُلَبّكرة،  الطفولة  مجال  املتخّصصني يف 

الشكل )1-1(: رعاية األطفال هي إحدى الفرص الوظيفية املتاحة أمام األشخاص 
الذين قاموا بدراسة الطفولة املبكرة.

املِْهِنّية التي تقع عىل عاتق املعّلامت يف مجال الطفولة امُلَبّكرة، 

يريد  من  يف  توّفرها  الواجب  الشخصّية  الّسامت  ما  وثالثها: 

النجاح يف هذا املجال.

املدرسة جزًءا  قبل  ما  األطفال ومرحلة  رعاية  برامج  ُتعّد 

مهامًّ من الحياة يف الواليات املتحدة. وسيستعرض هذا الفصل 

التغرّيات االجتامعّية واالقتصادّية التي ستستمّر يف خلق حاجة 

إىل إيجاد معّلمني يف ميدان رعاية الطفولة، كام سيلقي الضوء 

عىل مسؤوليات املعّلامت الناجحات وصفاتهّن.

التغّيرات االجتماعّية واالقتصادّية
Social and Economic Changes

تظهر تغرّيات املجتمع االجتامعية واالقتصادية يف العائالت 

والدراسات،  التعليم  واتجاهات  العمل،  أصحاب  واتجاهات 

وتتغرّي فرص العمل مَع هذه العوامل.

التنّوع الثقافّي املتنامي 

 Growing Cultural Diversity

ا  منوًّ هناك  أّن  املتحدة  الواليات  يف  السكان  تعداد  ُيظهر 

عائالت  من  الصغار  األطفال  وأّن عدد  الثقايف،  التنّوع  كبريًا يف 

متعّددة الثقافات يتزايد، وتعداد بعض الجامعات العرقية ينمو 

برسعة أكرب من غريها.

Change in Families التغّيرات في األسرة

يف  دراماتييّك  تغرّي  املاضية،  األربعة  العقود  خالل  حدث، 

إذ  املدرسة؛  امُلَبّكرة  لألطفال يف عمر ما قبل  الطفولة  تجارب 

أثرت تغيريات الحياة األرسية واالقتصاد والدعم الحكومّي يف منّو 

التعليم ملرحلة الطفولة امُلَبّكرة، ومل تعد معظم العائالت متّثل 

النمّوذج التقليدي من ناحية بقاء األم بوصفها مرّبية يف املنزل 

واألب بوصفه موّفرًا للّدخل، وأصبح هذا النمّوذج محدوًدا يف 

نسب صغرية من العائالت، وهذا االستنتاج مدعوم باتجاهات 

عديدة، منها:



25

الفصل 1  •  أنت والعمل مَع األطفال الصغار

يعتمد األطفال الصغار على املعّلمني إلطعامهم وحمايتهم في  الشكل )2.1(: 
أثناء عمل أهلهم.

يتوّقع املجتمع يف الواليات املتحدة عمل الرجال والنساء.	   

التعليم، 	  من  عالية  درجات  يحققن  النساء  أصبحت   

ويشكلن نصف القوى العاملة.

هناك تزايد يف العائالت مزدوجة الدخل؛ وذلك بسبب 	   

الحاجة إىل الدخل الثاين عادة.

  أصبح املتزّوجون ينجبون أعداًدا أقّل من األطفال.	 

يؤّخر الكثري من الشباب الزواج، وعندما يصبح لديهم 	   

أطفال الحًقا يكونوا يف وضع مايّل أفضل لتحّمل العبء 

املايّل لربامج مرحلة الطفولة امُلَبّكرة.

املزيد 	  ميلك  بعضها  أّن  يعني  الصغرية  العائالت  حجم   

من املال لتقسيمه، ومن َثمَّ فإّن بإمكانها أن تنفق أكرث 

عىل رعاية الطفل.

فهّن 	  املِْهِنّية،  حياتهّن  يف  االلتزام  زيادة  النساء  تظهر   

يعملن خالل فرتة الحمل ويعدن إىل العمل بعد الوالدة.

ما 	  مرحلة  أطفال يف  لديهن  مّمن  األمهات  من   65%  

قبل املدرسة يعملن خارج املنزل.

%60 من األطفال من غري أهل.	   

أو 	  أرامل  أو  مطلقات  هّن  العامالت  النساء  من  كثري   

منفصالت، وخيار مساعدة الزوج لهّن يف رعاية األطفال 

غري موجود. 

يقدمون 	  الذين  األقرباء  عن  بعيًدا  العائالت  انتقال   

الدعم يف رعاية الطفل.

إدراك العائالت لقيمة التحاق األطفال بربامج الطفولة 	   

اإلعالم عن  تتحدث وسائل  السياق،  امُلَبّكرة. ويف هذا 

متّولها  التي  الربامج  ونجاح  األوىل  السنوات  أهمية 

 .)Head Start( الحكومة، مثل برنامج

السكان 	  عدد  يرتفع  أن  القادم  العقد  يف  املتوّقع  من   

تركيبة  أّن  كام  طفيف،  نحو  عىل  الخامسة  سّن  دون 

برسعة،  املتحدة  الواليات  يف  تتغرّي  السكانية  األطفال 

ومن َثمَّ فستكون هناك حاجة متزايدة إىل املعّلمني يف 

مرحلة الطفولة امُلَبّكرة. )الشكل 2-1(.

التغّير في اجتاهات أرباب العمل 

Changes in Employers’ Attitudes

والضاغطة  املهّمة  القضايا  أكرث  من  األطفال  رعاية  ُتعّد 

التي يواجهها أرباب العمل، فمشكالت رعايتهم ميكن أن تؤثر 

برامج  من  الكثري  أّن  كام  العاملني،  إنتاجّية  يف  سلبية  بطريقة 

أّن  علاًم  العاملني.  األهل  احتياجات  تلّبي  ال  األطفال  رعاية 

يواجه  يجعله  اآلخر  الطرف  دون  وحيًدا  األب  أو  األم  تواجد 

املزيد من التحّديات يف حاالت الطوارئ؛ حيث ال يجد الدعم 

برامج  الرشكات  بعض  تقّدم  لذلك،  وكنتيجة  الظروف.  تلك  يف 

رعاية الطفولة املدعومة من ِقبل أرباب العمل؛ حيث يسهم/ 

يقّدم أصحاب/ أرباب العمل %1 من مجمل اإلنفاق عىل رعاية 

األطفال. كام أّن بعض أصحاب/ أرباب العمل يوفرون خدمات 

املساعدة يف رعاية األطفال كامتياز اختياري للموظف. والجدير 

الوظيفّية  الفرص  دعم  يف  تساعد  االتجاهات  هذه  أّن  بالذكر 

للعاملني يف رعاية الطفولة.
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تقدميها  ملموسة من خالل  نتائج  تحقيقها  أّكدت رشكاٌت 

بعض أشكال الخدمات يف رعاية الطفولة، بحيُث انعكس ذلك 

إيجاًبا عىل عمليات التوظيف والرّضا الوظيفّي والوالء واإلنتاجّية، 

وانخفضت من َثمَّ نسبة تغّيب املوظفني وتغرّيهم. ومن النتائج 

والتسهيالت  الرشكة،  يف  العاّمة  العالقات  تطّور  أيًضا  اإليجابية 

الرضيبّية، والتقّيد بأوقات الدوام، وتحّسن نوعية املوظفني.

توفر رعاية األطفال يف املوقع لألهل الفرصة لِـ: 

مراقبة أطفالهم والتفاعل معهم خالل اسرتاحة الغداء.	   

ع، أو إطعامهم.	  إرضاع أطفالهن الرُّضَّ  

اختصار الوقت املخّصص لتوصيل األطفال وإعادتهم.	   

حضور األعياد وحفالت عيد امليالد.                                       	   

العمل، فقد  األطفال يف موقع  توفري رعاية  إىل  وباإلضافة 

يعرض أصحاب العمل توفري أشكال أخرى من املساعدة يف رعاية 

األطفال، تشمل الرتتيب مع مراكز املجتمع املتخّصصة يف تقديم 

الخدمات يف مجال رعاية األطفال لتوفري مكان ألطفال املوظفني، 

احتياجات  تلبية  عىل  تساعد  معلومات  الرشكة  توفر  وقد 

املوظفني إىل الخدمات املتوفرة يف املجتمع، كام قد يتم تزويد 

العائالت بقوائم وخرائط ونرشات حول مقّدمي الرعاية، وهذا 

النوع من الخدمات يحرتم حّق املوظف يف اختيار ما يناسبه.

باألطفال  العناية  يف  متخصّصني  مؤسسات  توظف  كام 

خدماٍت  املتخصّصون  هؤالء  يوفر  حيث  منهم؛  املرىض  لرعاية 

مؤقتًة يف حاالت الطوارئ َوفق ترتيب معنّي كّلام دعت الحاجة. 

التي ميرضها الطفل يف السنة مثاين  ويبلغ متوسط عدد املرات 

ُيجربون  واألمهات  اآلباء  من  العديد  فإّن  لذلك  ونتيجة  مرات، 

املنحى  أّن  غري  أعاملهم.  عن  والتغّيب  املنازل  يف  البقاء  عىل 

املذكور يسهم يف التخفيف من الضغوط عىل اآلباء واألمهات، 

ويقلل من شعورهم بالذنب والقلق الذي يالزمهم عندما ميرض 

أطفالهم.

املؤسسات  بعض  تقّدمها  التي  األخرى  الخدمات  ومن 

هذا  ويسّمى  املتنّوعة،  األعامر  يف  األجيال  رعاية  املحدودة 

الذي   ،)Dependent Care( الُمعالين  رعاية  بربنامج  الربنامج 

يشمل تقديم الخدمات لكبار السّن واألطفال أيًضا.

التغّيرات في االجتاهات التعليمّية

Changes in Education Attitudes

من  العمرية  الفئة  يف  األطفال  نصف  من  أكرث  ينخرط 

سّن 5-3 سنوات، يف برامج مرحلة الطفولة امُلَبّكرة، كذلك يتم 

تسجيل األطفال يف األعامر األصغر واألكرب يف برامج يف أثناء عمل 

نسبة  كانت  املايض،  القرن  سبعينيات  دراستهم. ويف  أو  األهل 

األطفال يف مراكز رعاية األطفال %6 فقط، بينام كان استخدام 

هذه املراكز يف الستينّيات أقل شيوًعا من أشكال تقديم الرعاية 

بعمر  األطفال  من  فقط   25% فكان  األهل،  غري  من  لألطفال 

3-5 سنوات مسّجلني يف برامج ما قبل املدرسة بدوام جزيّئ أو 

اليوم فـَ %74 من األطفال بعمر 4 سنوات، و51%  أّما  كامل، 

من األطفال بعمر 3 سنوات مسّجلون يف برامج ما قبل املدرسة.

أكرث وعًيا لحاجات  ذاته، أصبح معظم األهل  الوقت  ويف 

أبنائهم النامئية، ونتيجة لذلك فهم يبحثون عن أجواء بنوعية 

عالية ستحفز منّو أبنائهم وتطّورهم. كام يبحث الكثري من األهل 

العاملني عن برامج ومراكز طفولة ُمَبّكرة مرّخصة ومعتمدة. 

يف هذا السياق، فإّن هناك أدلة متزايدة عىل أّن العاملني 

يف مرحلة الطفولة امُلَبّكرة يجب أن يكونوا متفائلني، فقد حّدد 

املكتب األمرييّك إلحصاءات العمل توظيف املعّلمني يف مرحلة 

ما قبل املدرسة لتنمو بنسبة ٪25 أرسع من املعّدل بالنسبة إىل 

املؤّهلني  املعلمني  املزيد من  املهن جميعها. وهناك حاجة إىل 

امُلَبّكرة،  الطفولة  التعليم يف مرحلة  الرتكيز عىل أهمّية  بسبب 

وتزايد عدد الذين ترتاوح أعامرهم بني ثالث إىل خمس سنوات. 

وعليه، فيجب أن ينصّب الرتكيز عىل برامج ذات جودة، وميكن 

تعزيز الجودة بوجود مقّدمي رعاية أفضل تدريًبا مَع أعداد أقّل 

لألطفال الذين يرعاهم املوظفون وباملزيد من الخدمات. 

 Educational studies الدراسات التربويّة

أصبحت برامج الطفولة امُلَبّكرة تستند أكرث عىل األبحاث، 

املركزّية  أموالها  إنفاق  األبحاث لضامن  الحكومة هذه  وتدعم 

الدراسات  أكّدت  وقد  فّعالة،  برامج  عىل  املتحدة  الواليات  يف 

فوائد التعليم امُلَبّكر عايل الجودة؛ إذ متثل هذه الربامج واحدة 
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من أفضل االستثامرات؛ حيث ُتعّد السنوات الخمس األوىل من 

عىل  فوائدها  وتظهر  والنمّو،  التطّور  يف  حرجة  مرحلة  الحياة 

يف  التعّلم  خربات  يف  يشاركون  الذين  واألطفال  البعيد،  املدى 

تفيد  املرحلة  هذه  ويف  املدرسة،  يف  نجاًحا  أكرث  ُمَبّكر  وقت 

الربامج ذات الجودة األطفال عن طريق رعايتهم ومساعدتهم 

عىل تحقيق إمكاناتهم الكاملة، كام أّن هذه الربامج ُتِعّد األطفال 

أيًضا للوصول إىل املدرسة وهم عىل استعداد للتعّلم.

أظهرت  أخرى  دراسات  طريق  عن  البحث  هذا  وتعّزز 

أهمّية تطّور الدماغ والتعلم امُلَبّكر؛ إذ وفًقا لألبحاث فإّن تطور 

الدماغ يف وقت ُمَبّكر يعتمد عىل البيئة امُلحّفزة. ونتيجة لذلك، 

فإّن أكرثية الواليات تطّبق برامج ملرحلة ما قبل رياض األطفال 

أحياًنا مبرحلة  إليها  ويشار   ،)Prekindergarten( “الحضانة” 

ما قبل املدرسة أو رياض األطفال الّصغار، وتشري إىل مجموعة 

مدرسّية  برامج  وتشمل  امُلَبّكرة،  الطفولة  برامج  من  كاملة 

لألطفال يف عمر الثالث واألربع سنوات ومرحلة ما قبل املدرسة 

وبرنامج )Head Start( ورعاية األطفال يف املنزل.

Benefits to the Economy الفوائد االقتصاديّة

الجودة يف مستقبل  امُلَبّكرة عالية  الطفولة  برامج  تؤثر  ال 

املواطنني فقط، بل أيًضا يف اقتصاد املستقبل. وتظهر الدراسات 

اقتصادّي سليم؛ حيث  استثامر  املدرسة هو  قبل  ما  تعليم  أّن 

إّن كل مبلغ مايّل يتم استثامره يف التعليم امُلَبّكر ينقذ دافعي 

استثامر  أنه  اىل  باإلضافة  مستقبلّية،  تكاليف  من  الرضائب 

امُلَبّكرة  الرعاية  فإّن  َثّم،  ومن  لألطفال.  كبرية  عوائد  يجلب 

والتعليم امُلَبّكر لهام فعالّية من حيث التكلفة. وقد زاد االهتامم 

الّرعاية يف مرحلة  بتقديم  البالد جميعها  أنحاء  الواليات يف  يف 

الطفولة امُلَبّكرة لألطفال الّصغار جميعهم.

فرص العمل يف ميدان الطفولة امُلَبّكرة
Career Opportunities in Early Childhood

ما من وقت مىض كانت فيه فرص العمل متوّفرة يف ميدان 

تطّبق  امُلَبّكرة  الطفولة  فربامج  اآلن.  كام هي  امُلَبّكرة  الطفولة 

الخاّصة  املدارس  يف  املثال  سبيل  عىل  املواقع؛  من  العديد  يف 

قق واملراكز وأماكن  والحكومّية واملنازل والبنايات متعّددة الشُّ

فإّن  لذلك،  ونتيجة  العبادة.  ودور  العامة  والحدائق  العمل 

أنفسهم  يجدون  قد  امُلَبّكرة  الطفولة  مجال  يف  املتخّصصون 

وستزداد  امُلتاحة.   العمل  فرص  من  العديد  بني  من  يختارون 

الحاجة إىل املزيد من مرّبيات األطفال والجليسات، ومعّلامت 

رياض األطفال، ومعّلامت )HEAD START(، ومعّلامت ما قبل 

املدرسة واألطفال الّصغار والرُّّضع ومديري املراكز، واملتخّصصني 

تعرفي أكثر إلى ... 

برامج رياض األطفال

يف  مسّجلون  سنوات  الخمس  بعمر  األطفال  من   95% نسبة  إّن  
برامج رياض األطفال لنصف اليوم عىل األقّل. ويف هذا السياق، فإّن 
الُخطط الحالّية تّتجه إىل جعل األطفال يقضون يوًما كاماًل يف تلك 
الربامج، ماّم يوّفر قدرًا أكرَب من استمرارّية األنشطة اليومّية، ويتيح 
أّن  الدراسات  أظهرت  وقد  بعمق.  املوضوعات  الوقت الستكشاف 
الذين يحرضون  الذين يحرضون يوًما كاماًل يختلفون عن  األطفال 
املرحلة  أكادمييًّا واجتامعيًّا يف  أفضل  إنهم  يوم فقط؛ حيث  نصف 
اليوم  برنامج  يفّضلون  األهل  معظم  أّن  إىل  باإلضافة  االبتدائّية، 
الكامل ألنه أقّل تنّقاًل ألطفالهم. وتقّدم العديد من مديريات الرتبية 
لألطفال  “الحضانة”  الروضة  قبل  ما  مرحلة  برامج  أيًضا  والتعليم 
قبل  ما  برامج  إىل  باإلضافة  سنوات،  األربع  عمر  يبلغون  الذين 

املدرسة لألطفال ذوي االحتياجات الخاّصة. 

واألطفال الذين يحصلون عىل بداية جّيدة يف برامج ذات 

مشكالت  لديهم  يكون  أن  إىل  ُعرضة  أقّل  هم  عالية  جودة 

سلوكّية، كام أنهم أقّل ُعرضة للتوّجه إىل التعليم الخاّص. وقد 

استطلعت إحدى الدراسات التقدم الذي حققه األطفال الذين 

التحقوا يف برنامج ما قبل املدرسة عايل الجودة؛ حيث كان أداء 

مل  الذين  أولئك  من  أفضل  السنوات  مدار  عىل  الطلبة  هؤالء 

يشاركوا يف التعليم امُلَبّكر، كام أّن القليل منهم ارتكبوا جرائم أو 

احتاجوا إىل تعليم خاّص أو أصبحوا أهاًل خالل مرحلة املراهقة، 

تخّرج  وأكرثهم  أفضل،  عالمات  عىل  يحصلون  كانوا  أنهم  كام 

من املدرسة الثانوّية، وتّم توظيفهم وأصبحوا يتمتعون بعائدات 

ودفعوا  الحكومّي،  الدعم  عىل  أقّل  بشكل  واعتمدوا  أعىل، 

رضائب أعىل.
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أن تجدي  املجال. وميكُنِك  للعاملني يف هذا  الرتاخيص  منح  يف 

خيارات أخرى من فرص العمل. انظري )الشكل 3-1(.

ونتيجة للطلب والتغرّيات يف منح الرتاخيص، فإّن التحّدي 

املتمّثل يف املحافظة عىل قوى عاملٍة مؤّهلة يف مرحلة الطفولة 

للموظفني  بدالء  إيجاد  يجب  حيث  أصعب؛  سيكون  امُلَبّكرة 

يف  تقاعدهم  عند  عاًما   45 من  أكرَث  العمر  من  يبلغون  الذين 

السنوات الـ 25 املقبلة، باإلضافة إىل الحاجة إىل معلمني ُجدد 

بالنسبة  أّما  امُلَبّكرة.  الطفولة  برامج  املتواصل يف  النمّو  ملواكبة 

إىل معظم املناصب يف مرحلة الطفولة امُلَبّكرة، فإّن الشهادات 

من كلّيات املجتمع أو الكلّيات التقنية  technical college، أو 

الشهادات الجامعية ُتَعدُّ أمرًا رضوريًّا.

الشكل )1-3(: فرص العمل

الوظائف يف برامج الّرعاية والتعليم يف الطفولة املَُبكّرة

.)Au pair( جليسة مقيمة يف  املنزل  	

متخّصصو مناهج أطفال.  	

ِسّن  يف  األطفال  رعاية  وبرامج  امُلَبّكرة  الطفولة  مرحلة  مديرو   	

املدرسة، ومقّدمو الرعاية األرسية لألطفال.

مرّبيات األطفال.  	

قبل  ما  امُلَبّكرة،  الطفولة  برامج  األطفال،  رعاية  مراكز  معّلامت:   	

الّروضة، رياض األطفال،  املدارس االبتدائّية، برامج رعاية األطفال 

يف سّن املدرسة.

مساعدات املعّلامت: مراكز رعاية األطفال، برامج الطفولة امُلَبّكرة،   	

املدارس االبتدائّية، برامج رعاية األطفال يف ِسّن املدرسة.

الوظائف املرتبطة بقطاع الطفولة املَُبكّرة

املختّصون باملوارد يف مجال رعاية األطفال.    	

االستشاريون يف مرحلة الطفولة امُلَبّكرة.   	

الثانوّية  املدارس  )معّلمو  امُلَبّكرة  الطفولة  مرحلة  يف  املرّبون    	

وأساتذة  املجتمع  وكلّيات  التقنية  الكلّيات  يف  واملعّلمون 

الجامعات(.

باحثون يف مرحلة الطفولة امُلَبّكرة.   	

مختّصو منح الرتخيص.   	

مختّصو ضامن السالمة.   	

مختّصو رعاية األطفال املرىض يف برامج رعاية األطفال.   	

معلامت األطفال ذوي االحتياجات الخاّصة.   	

مدّربو املوظفني.   	

املهن املتعلّقة بالطفل يف مجال األعامل التجاريّة

الكمبيوتر  أجهزة  مالبس،  األطفال:  ملنتجات  مصّممون   	

والربمجيات، أثاث، مستلزمات مدرسّية، أدوات رياضية وألعاب.

بائعو منتجات األطفال.   	

مصّممو مالعب أطفال.   	

اختبارات السالمة ملنتجات األطفال.   	

خدمة املجتمع

أمناء مكتبات األطفال.   	

معلمو فّن ورقص وموسيقى ورياضة لألطفال.   	

األطفال  طّب  وممرّضات  األطفال،  طّب  الصحّية:  الّرعاية    	

والجراحون وأطباء األسنان.

واملرشدون،  والطفل  األرسة  معالجو  االجتامعّية:  الخدمات    	

والعاملون االجتامعيون ومتابعو القضايا.

موّجهو األهل.   	

مديرو الرتفيه لألطفال.   	

مديرو الدراسات الدينية ومعّلموها.   	

النرش والفّن

مؤّلفو الكتب ومقاالت املجالت لألطفال وأولياء األمور.   	

محّررو الكتب واملجالت لألهل واألطفال.   	

الفنانون والرّسامون واملصّورون املختّصون باألطفال.   	

الرتفيه

الفنانون: املمثلون واملغنيون واملهّرجون والّسحرة والّدمى.   	

لألطفال،  التلفزيونّية  للربامج  واملخرجون  واملنتجون  الكّتاب    	

والربامج واألفالم والعروض املرسحّية.
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املربّيات واجلليسات املقيمات في املنزل

Nannies and Au Pairs 

توجد حاليًّا حاجة ماّسة إىل مرّبيات وجليسات مؤّهالت؛ 

فاملرّبية تقّدم الرعاية للطفل يف بيته، كام تعيش بعض املرّبيات 

واألّمهات.  اآلباء  حاجة  َحَسَب  منازلهن  يف  أو  العائلة  بيت  يف 

الصحّي  التأمني  عىل  يحصلن  فقد  أجورهن  إىل  وباإلضافة 

عن  فضاًل  والّسكن.  الغذائية  والوجبات  املدفوعة  واإلجازات 

ازدياد الحاجة إىل املرّبيات يف األرس التي يعمل فيها األب واألّم.

آخر،  بلد  من  فشخص   )au pair( املقيمة  الجليسة  أّما 

وتعيش مَع أرسة ما، وتقوم مبهاّمت تشبه املهاّمت التي تقوم 

بها املّربية، كام تقّدم خدمة رعاية األطفال، وقد تقوم ببعض 

مهاّمت الخدمة املنزلّية مقابل توفري األجور األسبوعّية والّسكن 

والوجبات ومصاريف التنّقل وفرصة تعّلم لغة العائلة.

معّلمات ما قبل الروضة ورياض األطفال

Prekindergarten and kindergarten Teachers

هاب  للذَّ جميعهم  لألطفال  اآلن  متاحة  الفرصة  أصبحت 

يجعل  ماّم  الواليات،  معظم  يف  الّروضة  قبل  وما  الّروضة  إىل 

الّروضة ورياض األطفال يف  الحاجة قامئة إىل معّلامت ما قبل 

من  العديد  أّن  كام  السواء،  عىل  والحكومّية  الخاّصة  املدارس 

حيث  األطفال؛  رياض  معّلامت  وّظفت  الطفولة  رعاية  مراكز 

الذين  الكامل لألطفال  الدرايّس  اليوم  توّفر هذه املراكز برامج 

واحد  موقع  يف  يكون  أن  للطفل  يسمح  وهذا  أهلهم،  يعمل 

للّرعاية قبل املدرسة وبعدها بدالً من مواقع متعّددة.

املَُبّكرة  الطفولة  ملرحلة  املعّلمات  مساعدات 
واملعّلمات املشاركات

Early Childhood Assistant and Associate Teachers

يف  الرتخيص  يتطّلب  فقد  الرئيس،  املعّلم  إىل  باإلضافة 

مرحلة  يف  املعّلم  مساعد  وهو  إضايّف،  موّظف  وجود  الوالية 

املطلوبة  النسبة  لتحقيق  املشارك  املعّلم  أو  امُلَبّكرة  الطفولة 

للبالغني بالنسبة إىل الّصغار ملجموعة من األطفال الّصغار. علاًم 

أّن معّلم الطفولة امُلَبّكرة أو مساعده سيسهم يف توفري الدعم 

للمعّلم الرئيس يف توفري املناهج الدراسّية املناسبة تنمويًّا. 

وقد ال تتطلب هذه الوظائف الحصول عىل  شهادة يف بعض 

التدريب  أو  املتخّصصة  الدورات  أّن  من  الّرغم  عىل  الواليات، 

يف تنمية الطفل والتعليم يف مرحلة الطفولة امُلَبّكرة قد يكون 

رشًطا. عىل سبيل املثال، قد يكون املعّلم املساعد حاصاًل عىل 

شهادة الزمالة املِْهِنّية يف تطور الطفل )CDA Credential(، أو 

درجة مساعد من كلّية مجتمع أو كلّية َتَقِنّية. 

مستوى  يف  وظيفة  عادة  املساعد  املعّلم  وظيفة  وُتعّد 

شهادة  عىل  حاصلني  املساعدون  يكون  وقد  املبتدئ،  الكادر 

تدريب،  برنامج  أو  املهنّي  للتطوير  دورة  الثانوّية، وشاركوا يف 

الالزمة  الخربة  اكتساب  عىل  الفرد  الوظيفة  هذه  تساعد  وقد 

لتحقيق التقّدم إىل وظيفة املعّلم الرئيس. فضاًل عن أّن الكثري 

من الطلبة يعملون كمساعد معّلم يف أثناء دراستهم للحصول 

عىل شهادة التعليم ملرحلة الطفولة امُلَبّكرة يف الجامعة.

املعّلمة الرئيسة واملديرون 

Head Teachers and Directors

رعاية  مبراكز  يلتحقون  الذين  األطفال  عدد  ازدياد  مَع 

كفؤيني؛  متعّلمني  متخّصصني  إىل  الحاجة  أيًضا  تزداد  األطفال، 

عدد  زيادة  العمل  إلحصاءات  األمرييّك  املكتب  توّقع  فقد 

الوظائف املتوّفرة للمعّلمني يف الطفولة امُلَبّكرة. وعادة ما تكون 

املعّلمة الرئيسة مسؤولة عن جوانب عمل الصّف، ويشمل ذلك 

تخطيط املناهج الدراسّية، واملحافظة عىل بيئة آمنة ومحّفزة، 

وتعليم األطفال. بينام تتحّمل املديرة مسؤولّيات أوسع؛ ويجب 

أن تتأّكد من ضامن أن يتم استيفاء املتطّلبات املحلّية ومتطّلبات 

التسويق،  عن  مسؤوالت  أنهّن  إىل  باإلضافة  والدولة.  الوالية 

واستقطاب األطفال، وتعيني املوظفات واإلرشاف عليهن، وإدارة 

يف  املبنى  صيانة  مثل:  مهاّمت،  ذلك  إىل  يضاف  وقد  امليزانّية، 

بعض املراكز.


