دراسة الحالة
 .1ما هي؟
هي إحدى تقنيات التدريب الناشطة .وهي تقوم على اتتيىار حالىة حقيقيىة بو شىيق حقيقيىةة ت ىلة
بالواقع المعاش لدى المشاركينة بهدف دراستها وتحليلها ن قيلهم.
ويمكن تقديم الحالة بعدة بشكال" :ق ةة حادثةة فيلمة سرحية ق يرةة شهادة حيةة تقريرة "...
 .2فوائدها
 تق ّدم شكلة تقارب الواقع الذي يعيشق المتدربونة
 تستخدم المعارف والخيرات الموجودة عند المتدربينة
 تستثير دوافع المشاركينة
 تمرّن عل تحليل المشكالت باستعمال التفكير والتحليل المنطقي والعقالنية
 تؤدي ال تنظيم استخدام الخيرات السابقة لدى المشاركينة
 تؤدي ال شاركة الجميعة
 تساعد المتدربين عل تييّن األوجق المختلفة للموضوع/المشكلة/االشكاليةة
 تساعد المتدربين عل تييّن الحلول المختلفة للمشكالت المعقدة ما قد يزيد ن قدرتهم
عل الت رف المناسب بالواقع كما بنها تزيد ن درجة المرونة لديهم.
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مجاالت االستخدام
عند ا يكون لدى الدارسين تيرة سابقة عن حتوى الحالةة
عند ا يكون لدى الدارسين الخيرة بأساليب تنظيم النقاشة والتفكير والتحليل المنطقي
واستخالص النتائجة
في جال تطييق ودراسة التشريعاتة
في المشاكل التنظيميةة
في المشاكل والمواقف السلوكية الفردية و/بو الجماعيةة
في تحديد المواقف و بو إعادة النظر عل ضؤ إشكالية عينة.
عوامل النجاح
إعداد الحالة ن واقع الحياة العملية للدارسينة
ين في المجاالت المختلفة إلعداد الحاالتة
االستعانة عند الضرورة بخيراء تخ
إعداد بكير عدد مكن ن الحاالت إلستخدا ها في المواقف المختلفة و ع نوعيات
الدارسين المتنوعةة
بن تتض ّمن الحالة كافة الييانات الالز ة والمعلو ات الكا لة الضرورية لفهمها واالحاطة
بهاة
بن تدرس الحالة ضمن جموعات عمل صغيرة عل بن تتألف المجموعة ن بفراد
تنو ّعي االتت اصات والخيرات.

حدود أو نقاط ضعف استخدام دراسة الحالة
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 الوقت الطويل الذي تستغرققة
 قد يعمد العديد ن المشاركين عل التعاطي ع الحالة كمشكلة تاصة بو فرديةة بينما
المطلوب هو تعميم النتائج عل المشكالت المختلفة المماثلةة
 عالجة الدارسين للحالة ن تالل بطر ضيقةة

مراحل التنفيذ

.6
المرحلة

بناء الحالة

عر

الحالة

تف يل المرحلة

الوقت

المدرب و/بو فريق العمل هو الذي ييني الحالة.
يرتكز المدرب وفريق العمل بينىاء الحالىة على عناصىر حقيقيىة
ذات عالقة ياشرة بالواقع المعاش لدى المشاركين.
يىىزود المىىدرب المشىىاركين بكىىل ىىا لىىق عالقىىة بالحالىىة ىىن ىىواد
وبيانات و لخ ات.
المشاركون هم الذين يينون الحالة بمساعدة المدرّب.
ىا لىديهم ىن
يقوم المدرب بالطلىب ىن المشىاركين باسىتعرا
شاكل رتيطىة بىالواقع الىذي سىتتم دراسىتق .بعىدهاة يىتم اتتيىار
إحدى هىذ المشىاكل ويعمىل المشىاركون على تطويرهىا لت ىي
حالة.
هنالك عدة طرق لعر الحالة عل المشاركين:
قىىراءة الحالىىة ىىن جانىىب المىىدرب بينمىىا يقىىوم المشىىاركون بأتىىذ
المالحظات وتوجيق األسئلة االستيضاحيةة
توزيع الحالة كتوبةة
عر الحالة ن تالل شريط تسجيلة
ّورة تترافق ع شرح المىدرّب بو
عر الحالة عير شرائ
شريط التسجيلة
يفضّل ناقشة الحالة ع الدارسين للتأكد ن استيعابهم للمحتوى

قيل الدورة التدرييية

عل جموعة العمل بن ال تتعدى العشرة بشخاص.
يتم التعرف عل المشكلة وضوع الحالةة و ىن ثىم إلى تحليلهىا
تحليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل لي ار ن بعدها إل إنتىا الحلىول المختلفىةة دراسىتها واتتيىار
المشكلة/الوضع األنسب ن بينها.
فىىي جموعىىات يفضّل بن تعمل المجموعة عل تحليل المشىكلة بنىا عء على شىيكة
العمل
تحليل يزودهم بها المدرّب.
تكتب النتائج عل ورقة بيضاء كييرة.
عر

النتائج

الخالصة

تىىىىىىىىىىالل الىىىىىىىىىىدورة
ويف ّ
ضىىل قيىىل دراسىىة
الحالة بيوم
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تعىىر كىىل جموعىىة نتىىائج عملهىىا وذلىىك بىىأن يتلىىو قىىرر كىىل  4-0د /جموعة
جموعة الورقة عل الجميع.
يقوم المشاركون بإبداء التعليقات و ناقشة األوراق المختلفةة
ب ّ ا المدرّب فيقوم بتأطير وتسهيل عملية النقىاش وتيىادل األفكىار
باإلضىىافة إلى الت ىىويب ودعىىم نتىىائج الحلىىول التىىي تىىم التوصىىل
إليها.

 02-02د

