
 (المحاضرة التاسعة)

 (وسائل جمع المعلومات )طرائق اكتشاف شخصٌة الفرد/ 

وهً وسٌلة شائعة االستعمال لتلخٌص اكبر قدر :دراسة الحالة / ب

من المعلومات عن المسترشد وتعد اكثر الوسائل شموال وتحلٌال 

وٌرى البعض ان دراسة الحاله لٌست وسٌله جمع المعلومات 

 بالمعنى الحرفً لكنها اسلوب لتجمٌع المعلومات وتنظٌمها مث

المالحظة واالختبارات والمقاٌٌس والسٌرة الشخصٌه وقد تكون 

الحالة فردا او اسرة او جماعه وهً تحلٌل للموقف العام ككل 

 وتنسٌق المعلومات 

 "ماهً مصادر المعلومات فً دراسة الحاله "

تتم مالحظة التلمٌذ من خالل المقابله والفحص :المالحظه   -1

 له  الساٌلوكوجً  ومالحظة االخرٌن

المتمثله بنتائج الفحوص الطبٌه :البٌانات الكمٌة والكٌفٌه  -2

 واالختبارات السلوكٌه 

المستمدة من السجالت والوثائق :البٌانات التارٌخٌه  -3

 والمقابالت 

 "مهارات دراسة الحاله "

لكً تدرس الحالة بشكل جٌد ٌجب ان ٌؤخذ بالحسبان جانبان 

 :اساسٌان هما 

 :لى عدة عوامل منها تنظٌم المعلومات ع/اوال

 خبرة المرشد النفسً-أ

   عمر المرشد  - أ

  دراسة الحالالهدف من ه  -ج



وقد ٌختلف تنظٌم المعلومات من مرشد الى اخر لكن  فً 

 :اغلب التنظٌمات تتخذ الصورة االتٌه 

  الخ 000الجنس , االسم العمر,معلومات الهوٌه الشخصٌه -1

 معلومات عن المشكلة واعراضها  -2

 معلومات عن البٌئه االسرٌه والعالقة بٌن اعضائها -3

معلومات عن التارٌخ العضوي للمسترشد مشتملة على  – 4

 االمراض واالصابات التً المت به 

معلومات عن التارٌخ المدرسً مشتملة على مستوٌات  – 5

التً شارك فٌها  التحصٌل الدراسً النشاطات المدرسٌه

 0والعالقات بٌن المدرسٌن وجماعة االقران 

 معلومات عن الخبرات المهنٌه التً زاولها المسترشد  – 6

التقوٌم العام للحالة ككل من حٌث الفروض والتفسٌر  – 7  

 والتحلٌل والتوصٌات الالزمة للمرشد 

 تحلٌل المعلومات وتفسٌرها / ثانٌا 

الحالة تعد المحصلة النهائٌه لكل المعلومات  لما كانت دراسه

التً تتعلق بالفرد فان مهارة تحلٌل المعلومات وتفسٌرها تتطلب 

عناٌه فائقه تتمثل فً مهارات تحلٌل  فرعٌه فمثال مجموعة 

المعلومات الشخصٌه تحلل من حٌث عالقة المشكلة بعمر 

من حٌث المسترشد وجنسه اما المعلومات البٌئٌه االسرٌه فتحلل 

عالقة المسترشد بوالدٌه واخوته وعدد افراد اسرته وتكمن اهمٌه 

المسترشد فً جمع المعلومات وتفسٌرها وتحلٌلها كل على حدة 

 0حتى تكون صورة متكامله 

 

 

 

 


