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 الهدف من الدراسة
من أجل فهم  Grounded Theory متجذرةتطوير نظرية 1.

الديناميكية وراء النجاحات أو المعاناة التي تواجهها العامالت في 

 مرحلة الطفولة المبكرة 

المالحظة ”  نمائيا  التأكيد على االستفادة من الممارسات المناسبة 2.

كوسيط في طريق تحقيق الجودة في التعليم في مرحلة “ االيجابية

 الطفولة المبكرة

عالقة المعلمة ل“ المالحظة االيجابية”التعرف على مدى تحسين 3.

 بالطفل 

 



 سياق الدراسة

كما نعلم أن المالحظة كأداة تقييم تحتل المركز الثالث على •

هذا الموضع يجعلنا نتساءل ما إذا .  NAEYCالئحة معايير 

كانت المالحظة تلقى التركيز في اإلعداد المهني للمعلمات في 

.  مرحلة الطفولة المبكرة في المملكة العربية السعودية

فاألبحاث دلت على أن االهتمام األكبر بالتدريب على 

 المالحظة يؤدي إلى عالقة وإنتاجية أكثر بين الطفل والمعلمة

 



فقد تساهم هذه العالقة في فهم السلوكيات وإدارة المشاكل في •

أشارت إحدى الدراسات الحديثة التي . الفصول الدراسية

أطفال أن نوعية العالقة بين األطفال ومعلماتهن  283شملت 

ارتبطت بزيادة أو نقصان السلوك غير المرغوب به في 

 ,Silver, Measelle, Armstrong, & Essex)الفصول
2005).  

 



وتقترح هذه الدراسة إستراتيجية للتدخل والتي من شأنها أن •

أساس . تنشئ هذه العالقة الدافئة بين المعلمة والطفل

اإلستراتيجية تقنية موجودة كأداة للتقييم عادة ما تتجنبها 

المعلمات وهي المالحظة السردية ولكن تقدم هذه األداة من 

 االيجابيةمنظور جديد مع خصائص متميزة تسمى المالحظة 

 



 تعريف المالحظة اإليجابية

هي ضرب جديد من ضروب المالحظة السردية يتكامل مع •

احتياج  المعلمة العربية في التركيز على االستثمار 

باإليجابيات۔ حيث يتوقع من المعلمة البحث عن االيجابيات 

 فقط أثناء مالحظتها للطفل وتدوينها۔ 

تراقب المعلمة ليوم كامل بحيث تختلس النظر للطفل المراقب •

بين الفينة واألخرى وتتصيد ايجابياته وأقواله أما السلبيات 
 “  فهي قصص ال تستحق التدوين”



 لماذا المالحظة؟

عندما تالحظ المعلمة، فهي تتروى، وتستمع إلى الطفل بعناية •

أكثر، وتتوقف للتفكير قبل التسرع في التوجيه أو تقديم 

ترى وتستجيب لمن يكون الطفل وما يحتاج الطفل۔ . المساعدة

المالحظة تساعد المعلمة على تطوير عالقات من خالل 

الكشف عن تفرد كل طفل، بما في ذلك مزاجه، ونقاط القوة، 

وشخصية، وأسلوبه في العمل، وأفضل طريقة له في التعبير 
 (.2007وآخرون،   Jablon)عن نفسه 

 



 أهمية الدراسة
إذن هناك قدر كبير من األدلة تشير إلى أن األطفال يستفيدون من •

 ,Jablon et al., 2007; Pianta). عالقات وثيقة مع معلميهم
2006; Stipek & Byler, 2004).   لكن حتى اآلن، هناك إشارة

محدودة في األدبيات عن دور المالحظة السردية في تسهيل 

وعلى حسب معرفة الباحثة، ال يوجد . العالقة بين المعلمة والطفل

أي دراسة بحثية درست كيف يمكن تحسين  عالقة األطفال 

تناولت هذه الدراسة هذا . والمعلمين باالستعانة بالمالحظة

الموضوع من خالل مراقبة أنماط من تحسن العالقات بين 

 .  األطفال وست معلمات باستخدام نهج النظرية المتجذرة

 

 

 



 أسئلة الدراسة
 :واسترشدت هذه الدراسة باألسئلة البحثية التالية 

كيف تالحظ المعلمة وكيف تصف ممارسات المالحظة الخاصة •

 بها؟ ما موقفها من ممارسات المالحظة هذه؟ 

ما ردود فعل المعلمات من التدريب األول؟ كيف يشعرن نحو •

 التدريب وحيال أثره على ممارساتهن؟

ما هي ردود فعل المعلمات من التدريب الثاني؟ كيف يشعرن نحو •

 التدريب و حيال أثره على ممارساتهن؟

 ما هي الصعوبات التي واجهنها حين طبقن الممارسات الجديدة؟ •

ما مدى تأثر عالقة المعلمة بالطفل بعد استخدام المالحظة •
 اإليجابية؟



 10 خطة البحث

مالحظات 

 وصفية

 1تدريب 

 1تدريب المالحظة االيجابية

 

مقابالت 

المعلمات 

 الرسمية

 قبل القياس

بدأت المعلمات بتدوين 

مذكراتهن الشخصية 

تزامنا  مع بداية 

 التدريب

كتبت  

المعلمات 

أسطر شعر 

 عن األطفال

 مالحظات مركزة

 مالحظات منتقاة

 بعد القياس التدخل

مالحظة مركزة 

 ومنتقاة

رسمت المعلمات 

مرة   شعاراتهن

 أخرى

تابعت المعلمات 

 مذكراتهن اليومية

كتبت 

المعلمات 

أسطر شعر 

 عن األطفال

 

مقابالت 

المعلمات غير 

 الرسمية 

رسمت المعلمات 

 شعاراتهن

بعد ختامي للمالحظة 

والمذكرات الميدانيه تم 

 :بعد ذلك

المقابالت 

الفردية الرسمية 

تحليل البيانات  الختامية

المكتوبة عن 

 األطفال

أكملت المعلمات أمقياس 

بيانتا للعالقة بين المعلمة 

 والطفل

قيمت المعلمات عالقتهم 

باألطفال باستخدام مقياس 

بيانتا لقياس العالقة بين 

 المعلمة والطفل

 مقابلة رسمية بعد التدريب

 اجتماع تحاوري وتبصري

اجتماع المجموعة للتغذية 

 الراجعة

   2تدريب 

تدريب الدعم 

 العاطفي االجتماعي

 

رسمت المعلمات 

ورسمت   شعاراتهن

 سكيتشاتالمعلمات 

 كما يرون أطفالهن

 

أكملت المعلمات مقياس 

 بيانتا للعالقة مع األطفال



 سبب إضافة التدريب الثاني

من خالل المالحظة برز افتقار مهارات المعلمات إلى التقنيات •

األساسية للتعامل مع النزاعات اليومية بين األطفال أنفسهم وبين 

كما عبرت المعلمات بشدة عن هذا االحتياج، . المعلمة والطفل

الدعم العاطفي ”هو تدريب . فأضافت الباحثة مكون تدريبي آخر

 “االجتماعي
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 العينة
convenience 

sample 

  عينة توافقية

Table 3-1  

Demographic and 
Personal Information 
on  
Teachers and 
Selected Children 

12 

Dyads Work  

Experience 

Degree Educational 

 Institute 

Marital  

Status 

Selected 

 Children 

Classroom 

Enrollment  

Fawzia 

MT 

1 

Rana 

AT 2 

8 years Bachelor’s 

 in 

 ECE 

Leadership  

 University 

Married 

 with 2  

 children 

Abdulla 1 

Layan 2 

Dalal 3 

 Hamad 4 

Rayan 5 

8 girls 

6 boys 

3 years Bachelor’s 

 in ECE 

Teacher’s 

 Institute 

Single 

Hana 

MT 

3 

Shoug 

AT 4 

5 years Bachelor’s  

in ECE 

Leadership  

 University 

Single Omar 6 

Yara 7 

 Ahmed 8 

Raed 9 

Yousef 10 

6 girls 

9 boys 

4 years Bachelor’s in 

ECE 

Leadership   

University 

Single 

Madawi 

MT 

5 

Nora AT  

6 years Bachelor’s in 

ECE 

Leadership  

 University 

Single Mai 11  

Ali 12  

Rasha 13 

Khalil 14 

Saud 15 

6 girls  

8 boys 

2 weeks Bachelor’s in 

ECE 

Leadership  

 University 

Single 
Notes: Main Teacher=MT, 
Assistant Teacher=AT  
All names are pseudonyms to 
protect the anonymity and confidentiality 
of participants 
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مصادر المعلومات واألدوات 
 المستعملة

 باإلضافة لالجتماعات التأملية



 المقاييس غير التقليدية

هي أدوات غير تقليدية لمحاولة وصف نظرة المعلمة عن نفسها 

كمعلمة ووجهة نظرها نحو األطفال ويفترض أن هذه التصورات 

 :واآلراء قد تعكس تفاعلها مع األطفال، واألدوات هي

كل معلمة ترسم شعار يمثلها كمعلمة لمرحلة : رسم شعار1.

 .  الطفولة المبكرة

لألطفال الخمسة المشاركين بالدراسة في كل  اسكتشاترسم 2.

 .  فصل حين يلعبون أو يتفاعلون مع اآلخرين والمعلمة

 تكتب المعلمة بيت أو أكثر عن كل طفل مشارك: كتابة شعر3.
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 المنهجية
 

لتلخيص تعقيدات التفاعالت البحث النوعي  استخدمت أساليب •

اليومية بين المعلمات واألطفال۔ مسترشدة في ذلك على مبادئ 

 .  ترتكز على النظرية المتجذرة

هو أسلوب من أساليب البحث النوعي :  نهج النظرية المتجذرة”•

الذي يستخدم مجموعة من اإلجراءات المنهجية لتطوير نظرية 
 Strauss and) ." مستمدة استقرائيا  من التفاصيل حول ظاهرة ما

Corbin, 1990). 
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 إجراءات الدراسة

 Grounded)استخدمت الباحثة التصميم المنهجي لبحوث النظرية المتجذرة 
Theory) 1998)والذي تم تطويره من قبل شتراوس وكوربن Strauss and 
Corbin  .)وشددوا على استخدام متسلسلة عملية لتحليل البيانات وهي: 

 إعطاء معاني لألفكار المرمزة: open codingالترميز المفتوح •

 التعرف على خواص األفكار المطورة:  coding axialالترميز محوري،•

الخروج بتصنيفات تشمل جميع الرموز : selective codingوالترميز االنتقائي •

 (  أي عرض القصة المستخلصة كاملة)

 ,Creswell) وتطورت  وفي النهاية وضع رسم تخطيطي البصرية لنظرية انبثقت•
2007) 

في جمع البيانات مع منهجية النظرية المتجذرة  (Triangulation)تم استخدام التثليث 

وهي أن يستمر وينوع الباحث في   .كأحد أساليب البحث النوعي والكمي والدراسات

 جمع البيانات ومصادرها لتكون النتائج أكثر انسجاما ۔
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من الترميز المفتوح نموذج من 

 مقابلة مع هناء الثالثة



 الترميز المحوري

18 



 
 
 
 
 
 
 
 

Res  
 

19 

 النتائج
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 األسئلة فوزية رنا هناء شوق مضاوي نورا

 مع أنه شعرت "

 االيجابيةالمالحظة 

 أشياء أالحظ بدأت

 لم األطفال في

 من أبدا أالحظها

 " .قبل

المالحظة  دربتني "

 كيفية على االيجابية

 للقيام استعداد

 بداية في بالمالحظة

 .الدراسي العام

 أطبق وسوف

  االيجابيةالمالحظة 

 اإلدارة كانت لو حتى

 نفعل أن منا تتطلب ال

 " .ذلك

 أقرب أصبحت "

 و األطفال إلى

 " .استرخاء أكثر

 عالما اكتشفت "

 مع جديدا

 أنا .المراقبة

 لم نفسي أعتبر

 ."قبل من أعش

 ،األخيرة اآلونة في "

 فقدان في بدأت

 برياض االهتمام

 طبيعة بسبب األطفال

 استعيد أنا اآلن ..العمل

 كمعلمة مشاعري

 "أطفال رياض

 حقا أشعر ال

 أنني ، اآلن حتى

 عالم إلى أقرب

 وأنا األطفال

 " .مراقبة

 اإليجابيةالمالحظة  "

 التعامل في ساعدتني

 اآلن أنا .األطفال مع

 تنظيما أكثر

 والتعامل لمالحظاتي

 طفل مع مشكلة أي مع

 في أفضل أنا اآلن .

 " المشكالت حل

ي 
جدتها ف

ي و
ما الفائدة الت

ب 
ري
جابيةتد

الي
ظة ا

ح
ال
 الم

 أقرب علي أصبح

 من غيرهم من لي

 أن بعد األطفال

 يوم لمدة راقبته

 و مرة ألول كامل

 .المالحظات دونت

 لم ،خليل مع ولكن

 قد .بقرب أشعر

 أدون لم ألنني يكون

 " مالحظاتي

 ،خليل مراقبة بعد "

 إليه أقرب أني شعرت

 .قبل من أكثر أحبه و

 انه الحظت لقد

 مما أكثر قلق شخص

 يقضم انه أتوقع۔ كنت

 مع تجربتي أظافره۔

 أرغب جعلتني خليل

 جميع مراقبة في

 ".األطفال

 نآ أعرف كنت "

 أن يحاول عمر

 في يشارك

 الصفية النشاطات

 وساعدتني

 أنالمالحظة 

 من قريبة أكون

 ." عمر

 فقط عمر أرى كنت "

 بالحركة مفرط كطفل

 نموقفا لدي ...

 عن اآلن نحوه مختلفان

 كمعلمة قبل موقفي

 ال أنه أرى ،ضابطة

 . " التصرف يسيئ

 

 مراقبة بعد "

 وأنا ، حمد

 .معه تعاطفت

 هو أنه اكتشفت

 ضعيف طفل

 على اإلرادة

 انه من الرغم

 في مخرب

 "الفصل

 أراقب كنت عندما "

 ال أنها الحظت ،ليان

 ،المهمة على تستقر

 ذكية أنها الحظت لكني

 في أنها لدرجة وخالقة

 يعجز األحيان بعض

 يكون أن آخر طفل

 ما فعل على قادر

 " .تفعله

 

ف 
كي

جابية 
الي
ظة ا

ح
ال
ك الم

عانت
أ

ي 
ف

ل
طف
عدة ال

سا
 م

من صفحة  16

في المالحظة اآلنية 

 أسابيع 3

من صفحة  44 

 3في المالحظة اآلنية 

 أسابيع

من صفحة 16   

المالحظة اآلنية 

 أسابيع 3في 

من صفحة  24

 3في المالحظة اآلنية 

 أسابيع

من صفحات  7

المالحظة 

 3في القصصية 

 أسابيع

من صفحة  13

 3في المالحظة اآلنية 

 أسابيع

ن 
ت م

حا
صف

ن أثناء 
التدوي

راقبة
 الم
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األفكار  التصنيف الرموز تعريف الرموز مثال

 الرئيسية 

 على القلق هو االيجابيةالمالحظة  في الوحيد العيب"

 3/22/08 ، 3 هناء مقابلة ."السيطرة فقدان

 إساءة إلى ةالباحث إشارة أو المعلمة إلى يشير

  ۔السلطة استخدام

المعلمة 

كضابطة 

 شرطة

أدوار ال 

تساعد كال 

من المعلمة 

 والطفل

غير المهنية
ت 

 أدوار المعلما

 إلى أشرن الخمس المعلمات مقابلة أول خالل

 "تنظر " أنها على المالحظة

 األطفال إلى النظر في المعلمة فعل إلى يشير

  هدف وبدون التسجيل دون

 حارسة

 التدريب طالبة تدخلت كيف الحظت لقد" ،شوق قالت

 كنا . الركن في يبني كان عندما أحمد لعب في العملي

 4/5/08 ، التأملي االجتماع "وعي بدون مثلها نفعل

 

 تفاعل بمقاطعة المعلمة سلوك إلى يشير

 ۔ وعي بدون األطفال

 ُمتدخلة

 " .اقادم طفال أنتظر الفن ركن وسط في أجلس كنت"

 2/23/08 ، 3 شوق مقابلة

 

 على االنتظار من المعلمة فعل إلى يشير

 على لإلشراف مستقلة بمهمة يقوم حين الطفل

 "يحتاج بما وتزويده المهمة سير

 النادلة أو

 خادمة

 هناء مقابلة " المحادثات نبدأ و معا نجلس نحن اآلن "

3 ، 3/22/08 

 في تحسن تعني إشارة أي أن إلى يشير

  والطفل المعلم بين العالقة

أدوار تساعد  االرتباط

كال من 

المعلمة 

 والطفل

ت المهنية
 أدوار المعلما

 " . اللعب إعادة في بها أثق بأنني هيا مع أتواصل "

 3/22/08 ، 3 هنا مقابلة

الثقة   المتبادلة الثقة تظهر ممارسات إلى يشير

 المتبادلة

 الطفل فهمأ بأنني شعرت ...المالحظة  للتو بدأت أنا "

 نورا  " .أفضل بشكل

 3/22/08 ،3 المقابلة

 

 ُمالحظةُ   وتدون تراقب حين المعلمة فعل إلى يشير

 شعرت ... األطفال مراقبة  عند هادئة أنا اآلن "

 ، نورا 3 مقابلة " . المالحظ الطفل مع بارتباط

3/22/08 

 األطفال إعطاء من ةالمعلم فعل إلى يشير

  والهدوء االسترخاء مع الحرية من مساحة

 (المراقبة مراعاة مع)

 مسترخية

  (Selective Coding)وقاموس الترميز  Themesتطوير األفكار الرئيسية 
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األفكار  التصنيف الرموز تعريف الرموز مثال

 الرئيسية 

 و أصعب يصبح شيء كل  يوم كل بداية مع اليأسب أشعر "

 في أفكر أنا و السأم على يبعث العام الجو و ...زيادة في المهام

 3/12/08 و ، فوزية مذكرات ." االستقالة

 عدم من المعلمة وعي إلى يشير

بالملل ُيشعرها مما تقدم إحراز  

 الركود الملل

ت
ى المعلما

 الركود لد

 نل " رنا للمعلمة البكاء بانة الطفلة سببت في إحدى المرات

 " . لبانة العدوانية السلوكيات من األطفال حماية من أتمكن

 3/10/08 ، الميدانيةالمالحظة  . رنا ذكرت

 تواجه التي الحاالت إلى يشير

  الفشل ةالمعلم

 اإلخفاق

 في مرات 6 التعب من اليومي إحساسها عن كتبت مضاوي

 مذكراتها

 التعب من المعلمة تعبير إلى يشير

 العمل خالل

 اإلجهاد

 متطلباتال أن أشعر .الشمس مثل العطاء منك يتوقع الجميع "

 3/11/08 ، فوزية مذكرات " المعلمة تحمل طاقة من أكثر

 

ُيشير إلشارة المعلمة للمتطلبات من 

 اإلدارة ومهام الفصل

متطلبات 

وتكليفات 

 إدارية

 تكليفات

 تم التي المعلومات بسبب األمهات مجلس في بالكفاءة شعرت"

 3/30/08 ، مضاوي مذكرات " .المراقبة من جمعها

 

تعني شعور المعلمة  بالكفاءة بعد 

 أي انجاز

 صورة الذات الكفاءة

ت
ى المعلما

حول لد
 الت

 أخرى مرة أعيش أن أريد ... أخرى مرة مشرقة بنفسي أشعر "

 3/19/08 ، هناء مذكرات " .المبكرة الطفولة لمرحلة كمعلمة

 

 بالثقة المعلمة شعور إلى تشير

  أطفال رياض كمعلمة

 الثقة

 يوم إلهي يا ... نهائيا   العمل لورشة متحمسة أكن لم ،البداية في "

   مختلف موقفي كان العمل ورشة بعد ولكن ، التأخير من آخر

 مرتبط ألنه الورشة لموضوع جدا متحمسة كنت و .... تماما

 3/15/08 هناء سجالت "بعملي جدا  

 تغيير إلى ةالمعلم إشارة إلى يشير

نحو  النظر وجهات و المواقف في

 العمل

الفهم 

 والتبصر

 إدراك التغير

 لمعرفة العمل ورشة من أستطيع ما قدر االستفادة تأرد "

 مرحلة كمعلمة مهنيا تطورني أن شأنها من التي الممارسات

 3/18/08 و ، شوق مذكرات " .المبكرة الطفولة

 في بالتقدم المعلمات وعي إلى يشير

  ممارساتها

 الممارسات



 عرض كمي للتصنيفات والترميزات 
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(STRS) Closeness Rate before and after the IOT (DC) and IOT (RC) interventions 
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Nora’s Logos 
 Before & After 
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 شعار المعلمة رنا

• Rana’s Logo 
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The teacher is another mother in the school 

I am the other mother in the school 



Fawzia’s Sketches 
 of Dalal 

Before & After 
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• Fawzia’s Sketches  

• of Hamad 
Before & After 

 

• More Ex. 
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 أمثلة من الشعر
 : قبل

 عمر هو ولد يسعدني أن يكون من بين أطفالي 

 :  بعد

 عمر أنت ولد شجاع و تدافع عن حقوقك 

 أتمنى رؤيتك دائما منتصرا في حياتك                            
 (ذكرت أمثلة على تحوله و كونه حازما في الدفاع عن نفسه المعلمة شوق)

***** 
 : قبل

 سعود كالفراشة يتحرك من مكان آلخر

 :  بعد

 سعود يا سعود نشاط بدون حدود

 لكنك طفل طيب ولعوب
 (المعلمة مضاوي وصفت تغيير محدود)
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Results of NTA 

• Total score of NTA Before: 70 
• Total score of NTA  After: 141 
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 المناقشة

كان الغرض من هذه الدراسة هو استكشاف وجهات نظر •
المعلمات عن مكاسب والتحديات عند تطبيق استراتيجيات 

وكذلك . مالحظة جديدة من خالل تدخل بالتدريب في الميدان
قياس أثر التدريب على عالقة المعلمات بأطفالهن۔ اختارت 

 لتغطية كثافة هذه الدراسة المتجذرةالباحثة منهج النظرية 

كيف تالحظ المعلمة وكيف تصف ممارسات : السؤال األول•
 ؟ ما موقفها من ممارسات المالحظة هذه؟ بهاالمالحظة الخاصة 

األطفال بين معنى أتابع كان عند المعلمات خلط ما : التأكيد األول•
وأالحظ األطفال۔ كانت ممارساتهم في المالحظة ارتجالية وبدون 

 تدوين
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ما هي ردود فعل المعلمات نحو التدريب األول وكيف : السؤال الثاني•

 شعرن حياله فيما يتعلق بتغيير ممارساتها الرصد؟ 

وفقا لمالحظاتهم، لقد كانت تجربة مثرية أحيت : التأكيد الثاني•

شعرن أنهم يمتلكن اآلن أساسا قويا للشروع بتحسين . معنوياتهم،

جميعهن بعد التدريب ذهبن للفصول للتطبيق وأعربن عن . ممارساتهم

تمتعهم بمهنتهن بعدها، ولكن تمنت األغلبية لو أن التدريب في بداية 

وذكرت خمس معلمات أنهن طبقت المالحظة االيجابية . العام الدراسي

. باقتناع ولكن ضغوط العمل حدت من تنفيذها مع غيرهم من األطفال

 والسادسة رأت أن المالحظة تأخذ المعلمة من وقت متطلبات الفصل

 



ما هي ردود فعل المعلمات نحو التدريب : السؤال الثالث•

 الثاني وكيف شعرن حياله فيما يتعلق بتغيير ممارساتهن؟

كان استقبالهن للتدريب الثاني عاليا ۔ وأشاروا : التأكيد الثالث•

إلى التدريب األول ككونه القاعدة والتدريب الثاني هو 

المعلمة التي أظهرت مقاومة للمراقبة االيجابية في . العالج

 .  البداية أبدت استمتاعا  بالتدريب الثاني



ما هي الصعوبات التي واجهوها عند تطبيق : السؤال الرابع•

المالحظة االيجابية؟ وما هي المخاوف من التطبيق 

 المستقبلي؟

في قسم تحليل النتائج، استشهدنا بكلمات المعلمات •

.  المشاركات في جداول مختلفة على تأثير التدريب عليهن

والمعلمة التي أبدت مقاومة صرحت من خالل مقابلة الحقا  

وأعربت كم أنها استفادت . أن التدريب أثر بشكل كبير عليها

 .  من هذه التجربة
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وعن الصعوبات التي تحدثوا عنها هي المتطلبات اإلدارية، خمسة منهن عبرن كيف •

أنهن أصبحن أكثر استرخاء واستمتاعا  بالمهنة، وهذا ما خلق مزيدا من الوقت 

.  وهن مصممات على تنفيذ المراقبة. والحماس للمالحظات أو للقيام بأعمال المختلفة

. مضاوي، االجتماع النهائي". ]وسوف أطبقه حتى لو كانت اإلدارة ال تتطلب ذلك"

5/12  ]. 

في العام الدراسي المقبل وبناء على النتائج التي . لم تكن هناك مخاوف على اإلطالق•

قد الحظتها إدارة الروضة، قامت إدارة رياض األطفال وبحماس شديد بتطبيق 

المالحظة االيجابية وقاموا بتوزيع الست معلمات بين الفصول الدراسية األخرى التي 

 .لم يكن لديها فرصة للمشاركة في الدراسة
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• 

هل حسن تدريب المالحظة االيجابية العالقة : السؤال الخامس

 بين المعلمة والطفل؟ 

أثبتت النتائج أن المالحظة االيجابية تحسن : التأكيد الخامس•

 .العالقة بين المعلمة والطفل
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 الخاتمة

أخيرا، خالل اللقاء الجماعي األخير والذي كان مصدر •

بيانات هام، وأكدت المعلمات أن تدريب المالحظة االيجابية 

وكان الهدف هذه . سد الفجوة بين النظرية والممارسة

االجتماع فرصة لالعتراف بالعمل الشاق لمعلمات رياض 

األطفال وإلشراكهم في حوار حول كيفية تجديد تصوراتهم 

 لمالحظة الطفل
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