
 :مهارة دراسة احلالة
 لكي تجرس الحالة بذكل جيج يجب ان يؤخح بالحدبان جانبان اساسييان ىسا:

 
 :اوال/ تنظيم املعلىمات وتسجيلها 
 يتػقف تشطيع السعمػمات عمى عجة عػامل مشيا :

 أ.خبخة السخشج الشفدي

 ب.عسخ السدتخشج

 ج.اليجف مغ دراسة الحالة 

في اغمب التشطيسات تتخح  وقج يختمف تشطيع السعمػمات مغ مخشج الى مخشج اخخ،لكغ
 الرػرة االتية:

 . معمػمات اليػية الذخرية،االسع،العسخ،الجشذ.....الخ.1
 . معمػمات عغ السذكمة واعخاضيا.2
 . معمػمات عغ البيئة األسخية والعالقة بيغ أعزائيا.3
. معمػمات عغ التاريخ العزػي لمسدتخشج مذتسمة عمى اإلمخاض واإلصابات التي 4

 الست بو .
. معمػمات عغ التاريخ السجرسي مذتسمة عمى مدتػيات التحريل الجراسي 5

 ،الشذاشات السجرسية التي شارك فييا ،والعالقات بيغ السجرسيغ وجساعة األقخان .
 . معمػمات عغ الخبخات السيشية التي زاوليا السدتخشج .6
لتػصيات الالزمة . التقػيع العام لمحالة ككل مغ حيث الفخوض والتفديخ والتحميل وا7

 لمسدتخشج. 

 :ثانيا/ حتليل املعلىمات وتفسريها 



لسا كانت دراسة الحالة تعج السحرمة الشيائية لكل السعمػمات التي تتعمق بالفخد فان 
ميارة تحميل السعمػمات وتفديخىا تتصمب عشاية فائقة تتسثل في ميارات تحميمية فخعية 

غ حيث عالقة السذكمة بعسخ السدتخشج فسثال مجسػعة السعمػمات الذخرية تحمل م
وجشدو ،اما معمػمات البيئة االسخية فتحمل مغ حيث عالقة السدتخشج بػالجيو، 
واخػتو ،وعجد افخاد العائمة، والحالة السادية والرحية ليع ومجى االندجام معيع 
 ومجى تأثيخ كل ذلظ عمى مذكمتو وىكحا ندتسخ في تحميل باقي السعمػمات 

ة السخشج ليذ في جسع السعمػمات وتحميميا وانسا في تفديخىا كُل عمى وتكسغ ميار 
 حجة ثع الخبط بيشيا حتى تبجو في الشياية كرػرة متكاممة .

 سة احلالة:ا* الصعىبات التي تىاجه املرشد املدرسي يف در

 عامل الػقت : .1
يذكل عامل الػقت عقبة كبخى في دراسة الحالة اذ ان الػقت السدتشفح فييا 

 يفػق الفتخات الدمشية التي يجب ان تدتثسخ في السقابالت االرشادية . قج
ان تبايغ السعمػمات التي تجسع وتعجد مرادرىا كفيل بان يصيل السجة 
السدتعسمة في تجسيعيا مسا يجعل دراسة الحالة غيخ مججي، فيزصخ السخشج 

 الى استبجال ىحه الصخيقة بأخخى.
 السعمػمات السدتيمكة: .2

ػمات السدتيمكة مغ الرعػبات الذائعة في دراسة الحالة ،فقج تعج السعم
يرعب في كثيخ مغ االحيان الػصػل الى معمػمات دقيقة عغ حالة الفخد 

 بدبب:
 صعػبة الحرػل عمى معمػمات دقيقة عغ خبخاتو الصفػلية - أ

لحيغ كانػا يحيصػنو في تغيخ االماكغ التي عاش بيا وانتقال االفخاد ا - ب
 .عجة اماكغ

او تكػن السعمػمات التي ترل إلى السخشج محخفة زيادة او نقران ،   - ت
كل ىحه االمػر كفيل باحجاث تغيخات في السعمػمات التي ترل الى الفخد مسا 

 فتشتيي الى السخشج وىي مدتيمكة. يجعميا ميتدة وباردة او مبالغ فييا
 .السعمػمات السجخدة: .3



ولع يبجأ في مسارستيا بعج لحا  قج يكػن السخشج قميل الخبخة او حجيث التخخج
نجج ان اىع الرعػبات التي تػاجو السخشج السعمػمات السجخدة ويقرج بيا : 
الحقائق التي حرل عمييا السخشج الشفدي مغ مرادرىا السختمفة ،دون ان 
يأخح بالحدبان مذاعخ مدتخشجه وأحاسيدو وانفعاالتو واتجاىاتو مسا أي ان 

غ السذاركة الفعمية لسذاعخ السدتخشج لحا تعج ىح السعمػمات اخحت بسعدل ع
 معمػمات جػفاء مجخدة النشا نتعامل مع اندان لو خرائرو السسيدة.

 :ثالثًا: السجل املدرسي اجملمع

وىػ سجل تخاكسي تتبعي لسكػنات شخرية الفخد جسيعيا، الجدسية والعقمية والشفدية 
بعس السذكالت العامة أو  واالجتساعية، يعتسج عمييا بجرجة كبيخة عشج مشاقذة

الحاالت الفخدية الخاصة، فيػ متاح ومشطع لالستعسال السباشخ الدخيع عشج الحاجة 
إليو. ويصمق عميو عادة البصاقة السجرسية فيػ مغ أىع الػسائل في مجال التػجيو 
واإلرشاد التخبػي والسيشي، ألنو يحتػي عمى جسيع البيانات التي جسعت عغ الفخد 

 و السجرسية.شيمة حيات

لقج ضيخت الحاجة إلى الدجل السجسع بعج تصػر وضيفة السجرسة إذ أصبحت تيتع 
بتشسية شخرية التمسيح بغية تسكيشو مغ الشسػ الستكامل الدميع وتحقيق استسخاره في 
التعميع إلى أقرى حج تدسح بو قجراتو وتػجييو إلى الجراسة والعسل السشاسب لو، 

الخغع مغ أىسية ىحا الدجل إال أّن معطع السجارس التػلي ومّسا يؤسف لو أّنو عمى 
ىحا الدجل أية عشاية ودقة، بل تسأل معمػماتو كيفسا اتفق، وبالتالي اليدتفيج مشو 

أ اليو عشج جا اليدتفيج مشو التخبػي إذا ما لالتمسيح في حياتو الفكخية والشفدية. كس
 الحاجة.

 

 ــ حمتىيات السجل اجملمع:



الدجل السجسع أداة تذخيرية ألحػال التمسيح وجػانب شخريتو، وىػ وسيمة لسا كان 
لتقجيع الخجمات التػجييية واإلرشادية الستعجدة، لحلظ يجب أن يحتػي ىحا الدجل 

 عمى بيانات ميسة تغصي مكػنات شخريتو كافة، وأىع ىحه البيانات:

والدتو،  البيانات الذخرية لمتمسيح: وتذسل اسع التمسيح، وتاريخ ومحل .1
 وديانتو، وجشديتو، ومجرستو، وفرمو، واسع ولي أمخه، وعمسو، ...الخ.

ممخز التقاريخ عغ التمسيح في السخاحل الجراسية الدابقة: أي يخرز مػجد  .2
 عغ حالة التمسيح عشج انتقالو إلى السخحمة التي تمييا.

ًا عمى البيانات الرحية عغ التمسيح: فقج ثبت أّن لمحالة الرحية أثخًا واضح .3
 قجرة التمسيح عمى االنتباه والستابعة واالستيعاب والتحريل بشحػ عام.

بيانات عغ الشػاحي األسخية: ويتشاول ىحا الجانب تكػيغ األسخة مغ حيث عجد  .4
أفخادىا، ومغ يعػليا، ومع مغ يعير، وكحلظ الحالة االقترادية واالجتساعية 

 والثقافية، وأجػاء السشدل.
متمسيح: وتذسل ىحه البيانات اختبارات الحكاء والقجرات القجرات العقمية ل .5

الخاصة مع تحجيج أسساء ىحه االختبارات وتػاريخ إجخائيا وتقجيخات 
 السجرسيغ.

بيانات عغ التحريل الجراسي: ويذسل بيانات عغ درجات التمسيح في السػاد  .6
ييا السختمفة، وتختيبو بيغ زمالئو داخل الفرل، وكحلظ السػاد التي أضيخ ف

 تفّػقًا أو ضعفًا.
بيانات عغ الدسات الذخرية لمتمسيح: وتذسل ىحه البيانات الشفدية  .7

 واالجتساعية التي ليا أثخ كبيخ في التحريل.
بيانات عغ مػاضبة الصالب: وتتزسغ عجد مخات الجوام والتأخخ في الجراسة،  .8

 وأسباب ذلظ، وارتباشو بالعػامل األخخى.
ت لمتمسيح: وتذسل ىحه البيانات معمػمات عغ بيانات عغ السيػل واليػايا .9

 ىػايات التمسيح البارزة، وميػلو الثقافية والفشية والخياضية.



.بيانات عغ أىع السذكالت الدمػكية: وتزع السذكالت التي تعخض  .11
ليا التمسيح والتػجييات التي قجمت بيحا الرجد، مع ذكخ أىع العػامل السؤثخة 

 في ىحه السذكالت.
عامة: وتذسل أمشيات التمسيح وتصمعاتو، وسساتو التي يشفخد مالحطات   .11

 بيا عغ غيخه.

 

 

 

 
 


