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  چکیده:

علوم اجتماعی شناسی  مطالعات موردي نقش مهمی در توسعه بنیادي و روش
داشته است. از سوي دیگر، سردرگمی و شبهات بسیاري درباره چیستی مطالعات 

هاي  رسد بسیاري از پژوهش موردي و کاربرد آنها وجود دارد. از آنجا که به نظر می
کنند، روشن کردن چیستی و چگونگی کاربرد  اجتماعی، از مطالعه موردي استفاده می

شناسی  هاي جامعه ویژه آنکه این روش در پژوهشبد. بهیا مطالعات موردي اهمیت می
 در مقاله، شود. این شناسی مستقل کمتر به کار گرفته می در ایران به مثابه یک روش

 انجام فرآیند شرح ضمن که شود می تالش اول، بخش در. است شده تنظیم بخش دو
 در .شن گرددآن رو» چگونگی«و » چیستی« شناسی روش یک مثابه به موردي مطالعه

استیک  توصیفی مطالعات موردي یعنی مطالعه موردي این بخش، دو رویه مهم انجام
است،  توجه مورد بسیار که در ادبیات )1378(ین  تبیینی مطالعه موردي و) 1379(

در  موردي مطالعه عنوان با که پژوهش 28 پیشینه دوم، بخش در شود. شرح داده می
گرفته با استفاده از روش  صورت 1395 تا 1381 سال از ایران شناسی جامعه فصلنامه

 عنوان با پژوهشی که 28 میان نتایج نشان داد از .گردد بررسی می مرور سیستماتیک
موردي را به مثابه یک  مطالعه درصد 71/10 فقط است، شده ارائه موردي مطالعه

 ها پژوهش در واقع، مطالعه موردي در اغلب این .به کار گرفته است شناسی روش
 آنچه انتخاب شناسی مستقل به کار گرفته نشده است بلکه عمدتاً عنوان یک روش به

 ویژه پیمایش بوده است. ها به شناسی شود، در دیگر روش مطالعه باید
  

  مطالعه موردي، مطالعه موردي توصیفی، مطالعه موردي تبیینی کلیدي: مفاهیم
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  مسأله یانب و دمهمق
شناسی طور گسترده در انساناي طوالنی دارد. این مطالعات بهمطالعه موردي سابقه

هاي مربوط به اجتماعی مورد استفاده بوده است، و اکنون در علوم اجتماعی در پژوهش
ریزي مورد استفاده  شناسی، مدیریت و مطالعات سازمانی و برنامهسیاست و حکومت، جامعه

اي علوم اجتماعی با استفاده از مطالعه موردي هها و رسالهگیرد. بسیاري از پژوهشقرار می
هاي علوم شناسی مستقل در پژوهشاند، اما این روش به مثابه یک روشنوشته شده

شود. در برخی کاربرد نادرستی از آن به کار گرفته اجتماعی در ایران کمتر به کار گرفته می
رسد این امر به نظر میشده است و در برخی با نوعی شلختگی برابر دانسته شده است. 

فرآیند انجام مطالعه موردي به » چگونگی«و » چیستی«ناشی از فقدان شرح روشنی از 
ماهیت و اي از اختالفات و ابهامات موجود در مورد شناسی است. پارهعنوان یک روش

سازد. این اختالفات و ابهامات از تر میکارگیري مطالعه موردي این فقدان را عمیقب
عنوان یک گیرد. برخی از محققان از آن بههايِ متفاوت محققان به آن نشات میهدیدگا
(یا استراتژي تحقیقاتی) نام برده و برخی دیگر آن را روشی در انتخاب آنچه  شناسیروش

کید کرده و أهاي اکتشافی و توصیفی آن تدانند. برخی فقط بر جنبهباید مطالعه شود می
اند که مطالعات موردي اهداف تبیینی نیز دارند. برخی از مطالعات برخی دیگر بیان داشته

توان از موردي کمی و کیفی سخن گفته و برخی دیگر معتقدند در یک مطالعه موردي می
اند امکان تعمیم در مطالعه هاي هم کیفی و هم کمی استفاده کرد. برخی مدعیروش

هاي خاص مناسب با تحقیق یمموردي وجود ندارد و برخی دیگر سعی در ارائه تعم
  مطالعات موردي دارند. 

گردد که ضمن این مقاله، در دو بخش تنظیم شده است. در بخش اول، تالش می
فرآیند انجام مطالعه موردي به » چگونگی«و » چیستی«ها و ابهامات، پاسخ به این پرسش

ش مرور شناسی شرح داده شود. در بخش دوم، با استفاده از رومثابه یک روش
شناسی پیشینه تحقیقاتی که با عنوان مطالعه موردي در فصلنامه جامعه 1سیستماتیک

گردد. هدف از مرور سیستماتیک صورت گرفته بررسی می 1395تا  1381ایران از سال 
شناسی این تحقیقات این است که آنها تا چه میزان مطالعه موردي را به مثابه یک روش

 اند.مستقل به کار برده
  

                                                 
1 systematic review  
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  بخش اول
  هاي زیر روبرو خواهیم بود؛در بخش اول، با پرسش

 شناسی مستقل است؟آیا مطالعه موردي یک روش .1
  آیا مطالعه موردي رویکردي توصیفی است یا تبیینی؟ .2
 آیا مطالعه موردي رویکردي کمی است یا کیفی؟ .3
 پذیر است؟آیا تعمیم در تحقیق مطالعه موردي امکان .4
  

  پیشینه مطالعه موردي
ر آغاز علوم اجتماعی مدرن، مطالعات موردي رویکرد پژوهشی غالب بودند. خاستگاه د

شناسی جستجو کرد. شناسی و جامعهمطالعه موردي مدرن علوم اجتماعی را باید در انسان
پلی شناختی مالینوفسکی از جزایر تروبریاند، مطالعه لیتوان از مطالعه انسانبراي مثال، می

شناسی شیکاگو مانند مطالعه توماس و زنانیکی از مطالعات مکتب جامعهها و از خانواده
هاي اولیه و پیشگام مطالعات موردي نام عنوان نمونهروستاییان لهستان در اروپا و آمریکا به

هاي اجتماعی بود. برد. در واقع، در دهه بیست مطالعه موردي روش مورد قبول در پژوهش
شناسی شیکاگو دنبال می شد. پس از آن دورانی رسید که هاین روش عمدتاً در سنت جامع

گشت ها حول این میهاي اجتماعی در تعارض قرار گرفت. بحثمطالعه موردي با پیمایش
هاي علوم طبیعی تر به روشتر بود، یعنی نزدیککه کدام یک از این دو روش علمی

ها و و جدل درباره مزیتشد. از این رو، اواخر دهه بیست و سی شاهد بحث محسوب می
هاي آماري بود. پس از جنگ جهانی دوم، هاي نسبی مطالعات موردي و روششایستگی
هاي کمی و کیفی ادامه یافت. از نظر عده ها به خصوص بین طرفداران روشاین بحث

هایی علمی بودند اما مطالعه موردي علمی نبود. بنابراین، زیادي، پیمایش و آزمایش روش
شناسان موقعیت هژمونیکی به دست آورد. در دهه اي کمی حداقل در میان روشهروش

هاي روش تحقیق اجتماعی ناپدید شد، هر چند پنجاه، بحث مطالعه موردي به کل از کتاب
که همچنان فنون خاصی مثل مشاهده مشارکتی مورد توجه بود. این کاهش عالقه بدون 

آماري و افزایش دسترسی به کامپیوتر براي  هاي کمی وشک در نتیجه استفاده از روش
ها بود. سی سال بعد، در نتیجه زنده شدن عالقه به سرعت بخشیدن به این تحلیل

شناسی هاي آموزشی و ارزشیابی و در جامعهخصوص در پژوهش هاي کیفی، به روش
شاهد هاي اخیر، نه تنها بریتانیایی بحث مطالعات موردي دوباره پا گرفت. در طول سال

شناسی مالت روشأها هستیم، بلکه تتجدید حیات مطالعات موردي در اغلب رشته
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؛ 2008:68، 1(برگرفته از گیون اي نیز در این رویکرد صورت گرفته استسابقه بی
  ).1391:99 ،3کراسول ؛2،1390:277بلیکی

  
  شناسی مستقل است؟آیا مطالعه موردي یک روش

گردد: گونه تعریف میطالعه موردي اینم 4در فرهنگ روش تحقیق کیفی سیج
مطالعه موردي یک رویکرد پژوهشی است که در آن یک یا تعداد اندکی از موارد یک «

مطالعه  ،)1952:330( 5هات ). گود و2008:68(گیون،  »شودپدیده عمیقاً مطالعه می
نظر دانند که بر اساس آن هر واحد اجتماعی همچون یک کل در موردي را رویکردي می

شود. بر طبق این تعاریف کلی، رویکرد مطالعه موردي داراي دو ویژگی اساسی گرفته می
تواند در است. به این معنا که یک مورد تنها می 6گرااست. اول، تحقیق مطالعه موردي کل

ها با هاي متفاوت یک مورد به روابط این ویژگیخود درك شود. معانیِ ویژگی 7زمینه
دهند، بستگی دارد. بنابراین هایی که در آن خود را نشان میو نیز زمینههاي دیگر ویژگی

بیند که به ما اجازه عنوان یک سیستم یکپارچه میتحقیق مطالعه موردي جهان را به
 8دهد. دوم، تحقیق مطالعه موردي بر خاص بودنهایی از آن را به تنهایی نمیمطالعه بخش

هاي خاص آن ق و مفصل از موارد خاص در تمام ویژگیمتمرکز است. آنها بر توصیفات دقی
هاي اجتماعی، ). با این وجود، در ادبیات پژوهش2008:87 ،9(ویلینگ کنندکید میأت

هاي گوناگون مورد توجه بوده و به موازات آن تعاریف متعددي از مطالعه موردي به شیوه
ها مطالعه موردي دآوري دادهآن شده است. برخی با خلط مطالعه موردي به مثابه شیوه گر

). 1368(صدیق سروستانی،  گیرندرا غالباً معادل با مشاهده مشارکتی یا مصاحبه عمیق می
ها نیست. اگر مطالعه موردي را معادل روش خاصی اما مطالعه موردي روش گردآوري داده

، 10(دواس ها بگیریم، درك غلطی از مطالعه موردي خواهیم داشتدر گردآوري داده

                                                 
1 Given 
2 Blaikie  
3 Creswell  
4 Sage 
5 Good & Hatt 
6 Holistic  
7 Context   
8 Particular  
9 Wiling  
10 De Vaus  
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طور کلی دو دیدگاه به مطالعه توان گفت به ). از این خلط آشکار که بگذریم، می1387:301
  موردي وجود دارد:

 1) و استیک2008( )، ویلینگ1390( دیدگاه اول، متعلق به محققانی مانند بلیکی
شناسی نیست. براي است که معتقدند پژوهش مطالعه موردي یک روش ،)1994:236(

مطالعه موردي به خودي خود یک روش «نویسد ) می2008: 74- 76( مثال، ویلینگ
هاي منحصر به فرد پژوهش نیست. در عوض، به منزله رویکردي جهت مطالعه موجودیت

 بر ها را درآوري و تحلیل دادههاي جمعاي از روشاست که استفاده از طیف گسترده
آوري و کار گرفته شده جهت جمع هاي بهعنوان روشگیرد. بنابراین مطالعه موردي به می

...  ها مشخص نشده است بلکه تمرکز آن بر واحد ویژه تحلیل یعنی مورد استتحلیل داده
همچنین از آنجایی که مطالعه موردي به خودي خود یک روش نیست، محققان مستلزم 

را به  هاتوانند داده... از جمله می ها هستندآوري و تحلیل دادههاي جمعانتخاب روش
». هاي متفاوتی مانند نظریه داده بنیاد و تحلیل پدیدارشناسی تفسیري تحلیل کنندشیوه

معتقد است که مطالعه موردي صرفاً براي انتخاب است.  2همچنین بلیکی همراه با همرسلی
کند که مطالعات موردي از منطق تحقیقاتی خاصی استفاده است. او این دیدگاه را رد می

  ).282:1390(بلیکی،  دتاً انتخاب آنچه باید مطالعه شود هستندکنند، بلکه عم می
 دواس، ؛1378، 4؛ ین2005، 3اما دیدگاه دوم متعلق به محققانی مانند دنزین و لینکن

است که مطالعه موردي را یک  1391و کراسول،  1390، 5؛ گال و دیگران1387 دواس،
از «نویسد می ،)1391:98( کراسول دانند.شناسی یا یک استراتژي پژوهشی جامع می روش

شناسی، نوعی طرح پژوهش کیفی و نوعی خروجی نظر من مطالعه موردي یک روش
تحقیق است. پژوهش مطالعه موردي رویکردي کیفی است که در آن پژوهشگر طی زمان 

پردازد و (موردها) می (یک مورد) یا چندین سیستم محدود به بررسی یک سیستم محدود
خذ اطالعاتی چندگانه و ارائه توصیفی أهاي تفصیلی و عمیق از مآوري دادهاین کار را با گرد

از مطالعه موردي  )،1378:24( ین». دهدهاي مبتنی بر مورد انجام میاز مورد و مضمون
تحقیقی تجربی «کند عنوان یک استراتژي تحقیق نام برده و آن را این چنین تعریف می به

کند؛ در حالی که مرز میان این ندگی واقعی آن مطالعه میکه پدیده معاصري را در زمینه ز

                                                 
1 Stake  
2 Hammersley  
3 Denzin&Lincoln  
4 Yin 
5 Gal  
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پدیده و زمینه آن به وضوح آشکار نیست و منابع متعددي از شواهد و مدارك به کار 
هاي تحقیق آزمایش، وي استراتژي تحقیق مطالعه موردي را از سایر استراتژي». روند می

یک آزمایش عمداً پدیده را از زمینه «نویسد  پیمایش و مطالعه تاریخی متمایز دانسته و می
اي که بتوان بر چند متغیر معدود متمرکز شد. در مقایسه، روش  کند به گونه آن جدا می

 پردازد که معموالً با رویدادهاي غیرهم بافته میان پدیده و زمینه می تاریخی به وضعیت در
پدیده و زمینه آن برآید،  تواند در پی بررسیو باالخره پیمایش می ؛کار دارد و معاصر سر

  ». اما توان آن براي مطالعه زمینه به غایت محدود است
معتقدند که در بسیاري از  ،)2002:105( 1) و دیمن1390:942( گال و دیگران

ناي این شود. در واقع، معتحقیقات کیفی شکلی از مطالعه موردي در نظر گرفته می
نگاري همپوشانی داشته است. دیگر مانند قوم اي با اصطالحاتطور قابل توجهاصطالح به

اش بر مورد چه، مطالعه موردي از دیگر رویکردهاي کیفی به علت تمرکز ویژه و عمیق اگر
عنوان توان بهدر واقع، مطالعه موردي را می نظر خود متفاوت است. عنوان هدف موردبه

(و یا استراتژي  شناسیوشعنوان یک رروشی براي انتخاب آنچه باید مطالعه شود یا به
شناسی آن را از دیگر عنوان یک روشتحقیق) در نظر گرفت. اما در نظر گرفتن آن به

 ضمن تفکیک)، 1391: 121- 123( کراسول کند.شناسی هاي تحقیق متمایز میروش
پژوهی، پدیدارشناسی و بنیاد، روایترویکرد پژوهشی مطالعه موردي از نظریه داده

کدام از آنها داراي یک هدف اصلی یا کانون تمرکز هستند. وي  تقد است هرنگاري مع قوم
در توضیح تمایز و انتخاب یک رویکرد از میان رویکردها بر خروجی پژوهش، یعنی آنچه 

کند. وي کانون تمرکز و هدف اصلی کید میأرویکرد مدنظر در پی دستیابی به آن است ت
انگیز از منظر واحد یا مطالعه یک موضوع بحث مطالعه موردي را مطالعه عمیق یک مورد

 ،)2005( . دنزن و لینکلن2دانددهد، میمواردي خاص که پیچدگی آن موضوع را نشان می
نگاري، نظریه داده (مطالعه موردي، قوم هاي مختلفنیز معتقدند تفاوت بین استراتژي

هاي خاص به خود دارد و شبنیاد، پدیدارشناسی و ...) از این روست که هر استراتژي، پرس
  کند.اهداف خاصی را دنبال می

                                                 
1 Damon  

پژوهشی را مطالعه زندگی یک فرد، نظریه داده بنیاد را ایجاد یک وي کانون تمرکز و هدف اصلی روایت 2
نگاري را توصیف و تفسیر یک نظریه، پدیدارشناسی را بررسی معناي تجربه زیسته افراد از یک پدیده و قوم

 کند.گروه فرهنگی معرفی می
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ها شکلی از مطالعه موردي در شناسیچه در بسیاري از روش رسد اگربه نظر می
شناسی یا عنوان یک روشانتخاب آنچه باید مطالعه شود وجود دارد، اما مطالعه موردي به
هاي دیگر متمایز است. ياستراتژي تحقیق با هدف اصلی خود از دیگر روش و استراتژ

تواند مستقل از شناسی یا استراتژي تحقیق میعنوان یک روشبنابراین، مطالعه موردي به
هاي دیگر مانند نظریه داده بنیاد یا پدیدارشناسی به کار گرفته شود و از این شناسیروش

هاي خشهایی براي انجام این پژوهش است. در برو به صورت نظامند دربرگیرنده رویه
  ها خواهیم پرداخت.بعدي به شرح این رویه

  
  منظور از مورد چیست؟

تر گفته شد، هدف اصلی مطالعات موردي مطالعه عمیق یک مورد طور که پیشهمان
واحد (یا تعداد اندکی از موارد) است. بنابراین، آنچه باید در ابتدا پرسید این است که 

 1ورد تعیین واحد تحلیل است. میلز و هابرمنمنظور از مورد چیست؟ در واقع، تعریف م
تعریف » یک پدیده از انواع رخ داده در یک زمینه محدود«عنوان مورد را به ،)1994(

» رویدادهاي طبیعی با مرزهاي تعریف شده«عنوان مورد را به ،)1986( 2کنند. بروملی می
از افراد، یک اجتماع، تواند یک سازمان، یک شهر، یک گروه کند. یک مورد میتوصیف می

(ویلینگ،  (یک بیمار)، یک مدرسه، یک برنامه و حتی یک دولت ملت باشد یک فرد
هایی وجود دارد. براي مثال، نظران در تعریف مورد تفاوت). هر چند میان صاحب2008:74

 دانند اماعنوان واحد تحلیل میبه» مورد«رویدادها و فرآیندها را  ،)1952:279( گود و هات
داند. با این استدالل رویدادها و فرآیندها را با تعریف مورد سازگار نمی ،)1379:16( استیک

نیز ضمن بیان آنکه  ،)1378:34( که آنها یک نظام بسته در یک محدوده معین نیستند. ین
ها، فرآیندهاي اجرایی و تغییر سازمانی مطالعات موردي بیشتر درباره تصمیمات، برنامه

خواهد در این موضوعات جانب احتیاط را رعایت کنند. زیرا ، از محققان میصورت گرفته
توان بر حسب نقطه آغاز و پایان مورد به سادگی تعریف کرد. با وجود این یک را نمیهیچ

  هاي زیر را داشته باشد:ها، مورد باید ویژگیتفاوت
صالح نظام مورد باید خاص باشد نه عام. براي مثال، سیاست هاي مربوط به ا - 1

 توان مورد تلقی کرد.آموزشی را در معناي عام نمی

                                                 
1 Mils & Huberman 
2 Bromley 
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(یک زمینه)  عبارت دیگر، درون یک سیستم محدودمورد یک سیستم است یا به - 2
است. منظور از سیستم محدود در اینجا همان زمینه محدود یا مرزهاي تعریف شده است. 

  دد. حسب نقطه آغاز و پایان تعریف و مشخص گر یعنی مورد باید بر
شود براي محصور کردن یک مورد، بر اساس الف) زمان و مکان؛ ب) زمان پیشنهاد می

طور ). محقق باید به2008، 1(بکستر و جک و فعالیت و ج) تعریف و زمینه عمل شود
). پرسیدن 2008:80 (ویلینگ، مند استواضحی مشخص کند به چه چیزي عالقه

ا تحلیل کنم یا یک برنامه یا یک فرآیند یا یک خواهم یک فرد رهایی مانند آیا می الؤس
  تواند بسیار کمک کننده باشد.ویژه با یک همکار میسازمان و صحبت کردن در مورد آن به

  
  هاي مطالعه مورديانواع طرح

االتی که مطرح است این است که مطالعه موردي توصیفی است یا تبیینی؟ ؤیکی از س
مطالعه موردي به نوع طرح مطالعه موردي بستگی  تعیین توصیفی یا تبیینی بودن یک

هاي مطالعه موردي مختلفی وجود اساس معیارهاي دیگر نیز طرح دارد. عالوه بر این، بر
(یک فرد  حسب اندازه مورد محدود انواع مطالعات موردي را بر ،)1391:99( دارد. کراسول

 ،)1378:30( به ادعا ین کند. بنابندي مییا چندین فرد) و هدف تحلیل موردي دسته
هاي تحقیق خاصی است. مطالعه موردي استراتژي پژوهشی مستقلی است که داراي طرح

هاي براي پژوهش مطالعه موردي تعدادي از طرح«نویسد نیز می)، 2008:77( ویلینگ
دهد به نوع متفاوتی از پرسش در یک از آنها به محقق اجازه می مختلف وجود دارد، که هر

  ها به قرار زیر هستند:این طرح». با مورد(ها) تحت بررسی بپردازد رابطه
  

  3/ مطالعه موردي ابزاري2مطالعه موردي ذاتی
در مطالعه موردي ذاتی کانون تمرکز بر خود مورد است. زیرا مورد تحت مطالعه 

آموزي که مشکل معمول یا خاصی است. مثل، وضعیت دانش دهنده وضعیت غیرنشان
ال پژوهشی یعنی نیاز به درك کلی ؤاما در مطالعه موردي ابزاري، با یک س خاصی دارد.

توان درباره کنیم که با مطالعه یک مورد خاص، مییک پدیده روبرو هستیم و احساس می
انگیز یا مسئله ال به آگاهی بیشتري دست یافت. در واقع، بر یک موضوع بحثؤآن س

                                                 
1 Baxter  & Jack  
2 intrinsic  
3 instrumental  
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عنوان ابزاري براي درك این موضوع انتخاب متمرکز شده و سپس یک مورد محدود را به
  ). 1379:17(استیک،  کنیممی
  

  2/ چندگانه 1مطالعه موردي یگانه
توانند توانند شامل کشف دقیق یک مورد یگانه باشند یا میمطالعات موردي می

). مطالعه موردي چندگانه مشابه 1378:52(ین،  گیرند بر اي از موارد را درمقایسه مجموعه
مطرح شده توسط استیک است. در مطالعه موردي جمعی نیز یک  3لعه موردي جمعیمطا

اي را گردد، اما پژوهشگر مطالعات موردي چندگانهانگیز یا مسئله انتخاب میموضوع بحث
  ).1379:17(استیک،  کند به مثابه ابزارهایی براي درك این موضوع انتخاب می

  
  5لعه موردي تبیینی/ مطا4(اکتشافی) مطالعه موردي توصیفی

گیرنده توصیفات موارد تحت مطالعه باشند،  بر اگر چه همه مطالعات موردي باید در
برخی از مطالعات موردي کامالً توصیفی باقیمانده، در حالی که برخی دیگر هدف تبیین را 
دارند. مطالعات موردي توصیفی با ارائه توصیف مفصلی از پدیده در زمینه آن سرو کار 

- هاي) نظري موجود کشف نمی(صورتبندي هايسازيحسب قاعده د. در اینجا، مورد بردارن
هاي جدید و شود؛ در عوض، هدف این است که جزییات ارائه شده توسط توصیف، بینش

 کید بر منحصرأدرك بهتري از ذات پدیده مورد مطالعه ایجاد کند. براي مثال، استیک با ت
در باب میل به تئوریزه کردن در مطالعات موردي بسیار  به فرد بودن و خاص بودن مورد،

محتاط است. به نظر او هدف مطالعه موردي توصیف مورد با یک روایت توصیفی کافی 
هاي گیرياست تا اینکه خوانندگان بتوانند این رویدادها را نیابتاً تجربه کرده و نتیجه

). در 1994 ،1379ه استیک، گرایان(مطالعه موردي طبیعت 6خودشان را داشته باشند
صدد ایجاد تبیین رویدادها هستند. در اینجا، توصیفات  مقابل، مطالعات موردي تبیینی در

آنچه در حال جریان است با تالش جهت استقرار مفاهیم تبیینی در زمینه همراه است. 

                                                 
1 single  
2 multiple  
3 collective  
4 descriptive   
5 explanatory   

کنندگان، زمینه اجتماعی) و تفسیر محقق هر چند باید در اینجا میان توصیف (رویدادها، سخنان مشارکت 6
 هاي آنها، مفاهیم و معانی آنها) تفاوت گذاشت.ها و پیامداز آنها (علت
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دي بنابراین، مطالعات موردي تبیینی فراتر از روایت یا توصیف صرف است. مطالعه مور
هاي آزمایشی و اي از گزارهال تحقیق به خوبی تعریف شده و مجموعهؤتبیینی با یک س

ها را شناسایی هاي اصلی مورد عالقه و کاربرد گزارهگردد، که زمینهپذیر آغاز میانعطاف
- شوند. هم انتخاب منبع دادهها در طول تحقیق آزمون و بازنگري میکنند. این گزارهمی

شوند. هاي تحقیق هدایت میها و گزارهالؤهاي تحلیلی توسط سهم تکنیک هاي مربوطه و
(مطالعه موردي  نظر شده است هاي تجدیداي از گزاره در واقع، هدف ایجاد مجموعه

  ). 2008:78(ویلینگ، ؛ )1378، پراگماتیک ین
  

  مطالعه موردي کمی/ کیفی
ي رویکردي کمی است یا االت مطرح شده این است که مطالعه موردؤیکی دیگر از س

شناسی را رویکردي عنوان یک روشپژوهش مطالعه موردي به ،)1391( کیفی؟ کراسول
تواند شامل شواهد پس از بیان اینکه مطالعه موردي می ،)25:1378( داند. اما ینکیفی می

نباید مطالعه موردي را با کاربرد تحقیقات کیفی خلط «دهد که کمی نیز باشد، ادامه می
تواند کامالً مبتنی بر شواهد کمی باشد، به عالوه لزومی ندارد می... مطالعه موردي  کرد

کند گونه استدالل میوي این». ات مستقیم و مبسوط باشدمنبع شواهدشان شامل مشاهد
هاي مختصر) و نگاري(مثالً قوم آوردکه همواره تحقیق کیفی مطالعه موردي به بار نمی

اي ههاي تحقیق کیفی نیستند. وي ویژگیهمواره محدود به ویژگی مطالعات موردي نیز
الف) کاربرد مشاهده نزدیک و مبسوط دنیاي «داند: تحقیق کیفی را شامل دو شرط می

اوالً ». ب) تالش براي اجتناب از تقید پیشین به هر نوع مدل نظري ؛طبیعی توسط محقق
یفی نیست. یعنی تحقیق کیفی همواره ما نیز موافقیم که مطالعه موردي معادل تحقیق ک

هاي ذاتی آورد. ثانیاً باید پرسید چگونه با وجود ویژگیمطالعه موردي به بار نمی
تواند کامالً مبتنی بر شواهد گرا بودن، میگرا و خاصشناسی مطالعه موردي، یعنی کل روش

ق با منطق خاص کمی باشد؟ چه بسا در اینجا مطالعه موردي دیگر نه یک استراتژي تحقی
 خود، بلکه روشی براي انتخاب آنچه باید مطالعه شود، در تحقیق کمی است. استیک

سازد؛ مطالعه موردي گونه مطرح میمطالعه موردي کمی و کیفی را این تفاوت ،)1379(
طور همزمان روي بیش به هایی که کم وکیفی در پی فهم مطلب هستند، توصیفی از پدیده

این توقع که یک توضیح علی براي آنها پیدا شود. در واقع، استیک در دهند، بدون می
گونه از یک مطالعه موردي کیفی بیشتر بر مطالعه موردي توصیفی و شرح و تعبیر روایت

هاي از پیش تعریف شده به کید دارد. محقق با یک ذهن باز و بدون فرضیه و گزارهأرویداد ت
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ها ظاهر گردد. در حالی ها از دادهها و فرمولگوها، گزارهدهد المورد نزدیک شده و اجازه می
. ین در مسیر تالش جهت ارائه که مطالعات موردي کمی در پی روابط علی هستند

(علی) مطالعه موردي، طرح تبیینی مطالعه موردي را بر تحلیل بر مبناي  هاي تبیینی طرح
یکی از شروط تحقیق کیفی را  سازد. و از آنجا کهیک مدل یا چارچوب نظري استوار می

گیرد مطالعه موردي داند، نتیجه میاجتناب از تقید پیشین به هر نوع مدل نظري می
اجتناب از «کند. خطاي ین در برشمردن ویژگی مین نمیأهمواره شروط تحقیق کیفی را ت

 در تعریف روش کیفی است. زیرا تحقیقات کیفی صرفاً» تقید پیشین به هر نوع مدل نظري
توانند تبیینی نیز باشند. هر چند که منظور از تبیین تحقیقاتی توصیفی نیستند بلکه می

هاي کمی نیست. بنابراین، تالش در جهت تبیین در در اینجا مشابه تبیین در روش
مطالعات موردي تبیینی اساساً با پژوهش کیفی منافاتی ندارد. مطالعات موردي با ساختن 

ها و ها و معنایی که کنشرویدادها، بستر و موقعیت وقوع آن تصویر کاملی از توالی
رسند. تبیینی که شان به تبیین میرویدادها براي افراد دارند و معناي آن بر حسب موقعیت

 ها با هم استه وقوع رویدادها و نحوه پیوند آنمتضمن بیان روایتی معقول و منطقی از نحو
رسد به جاي تالش در تفکیک مطالعه موردي می ). در واقع، به نظر1387:308(دواس، 

هاي ذاتی خود در سنت کمی و کیفی، باید گفت مطالعه موردي بیشتر به علت ویژگی
تحقیق کیفی جاي دارد. اما از آنجا که هدف اصلی در این روش مطالعه عمیق یک مورد از 

است، ترکیب اطالعاتی چندگانه خذ أهاي تفصیلی از مطریق گردآوري و تحلیل داده
: 1390(گال و دیگران،  گیردها را به کار میآوري دادههاي کمی و کیفی در جمع روش
دانند که می نیز ویژگی مهم روش مطالعه موردي را این 1طور که ونگ و گرت). همان967

عنوان یک استراتژي ترکیبی با هدف بررسی زوایاي مختلف یک مورد از طریق به
مختلف از جمله تحقیق کیفی و تفسیري، تحقیق همبستگی و  هايسازي، روش مثلث

  ).2003، 2(جانسون کندتحقیق تجربی را با هم تلفیق می
  

  رویه انجام مطالعه موردي 
هاي مختلفی براي انجام هاي مختلف مطالعه موردي، رویهبا توجه به انواع طرح

رحی است که شما مطالعه موردي وجود دارد. آنچه که مهم است مشخص کردن نوع ط
گیرید. پژوهشگر در پژوهش خود، پس از تعیین براي انجام یک مطالعه موردي در پیش می

                                                 
1 Wang and Groat 
2 Johansson 
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آنکه مطالعه موردي براي مسئله پژوهشی او مناسب است باید نوع طرحی را که مبناي کار 
دهد، مشخص کند. براي مثال، پژوهش موردي یگانه ذاتی و توصیفی. زیرا خود قرار می

گفت هر طرحی رویه انجام خاص خود را دارد. در ادبیات مربوطه دو رویکرد توان می
بسیار مورد توجه است. رویکرد استیک عمدتاً توصیفی  ،)1378( ) و ین1379( استیک

باشد. در بسیاري از مقاالت و متون نوشته شده، است و رویکرد ین عمدتاً تبیینی می
انجام مطالعه موردي در پیش گرفته شده است. در هاي صریحاً یا تلویحاً یکی از این رویه

شرح داده  ،)1379( اینجا ابتدا رویه انجام یک مطالعه موردي مبتنی بر رویکرد استیک
پرداخته  ،)1378( شود و سپس به رویه انجام یک مطالعه موردي مبتنی بررویکرد ینمی
  شود.می
  

  رویه انجام یک مطالعه موردي با رویکرد استیک
طور که پیشتر گفته شد، رویکرد استیک عمدتاً توصیفی است. در این رویکرد، همان

اء مورد نیاز براي طراحی و گرفتن سایر اجز نظر پس از تعیین مورد و مرزهاي آن در
(موضوع) و  بیان مسئله حائز اهمیت است. این اجزا شامل:سازي یک مطالعه موردي  پیاده

  باشد.می هاي پژوهشپرسش
ن گر پژوهش، تدوی انگیز هدایتوردي با بیان یک مسئله یا موضوع بحثمطالعه م

- 34( شود. استیکهاي اصلی پژوهش آغاز میالؤهدف اصلی مطالعه و مشخص کردن س
نویسد کند و میعنوان سازماندهی مفهومی مطالعه موردي یاد میاز موضوع به ).1379: 32
ختار مفهومی توانمندي را براي سازماندهی هاي مربوط به موضوع ساها و گزارهپرسش«که 

وي معتقد است بیان هدف به میزان تمرکز ما بر موضوع ». کنندپژوهش موردي فراهم می
رساند. هر چند که باید به خاطر سپرد که در افزوده و توجه به موقعیت را به حداقل می

ژوهش موردي ابزاري پژوهش موردي ذاتی مورد است که بیشترین اهمیت را دارد، اما در پ
 موضوع داراي بیشترین اهمیت است. 

 گردد. کرسولهاي پژوهش مطرح میالؤپس از بیان مسئله و هدف پژوهش، س
ال واحد فراگیر و چند ؤاش را در یک سکند پژوهشگر کل مطالعهتوصیه می )،1391:136(
در مورد پژوهش  توانیدالی است که میؤترین سال اصلی وسیعؤال فرعی خالصه کند. سؤس

هاي فرعی الؤاالت فرعی تقسیم شده که خود به سؤلی به سال اصؤطرح کنید. سپس، س
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). 1379:41 (استیک، شوند) تقسیم می2اي(یا رویه هاي فرعی موضوعیالؤو س 1انگیزبحث
ال ؤانگیز این است که آنها پدیده مورد مطالعه در سهاي فرعی بحثالؤمنظور از س

شکنند. منظور از می 3خرده موضوعات فرعیرا گرفته و جهت بررسی به ی اصلی پژوهش
اي فرآیند پژوهش را مشخص هاي رویههایی هستند که گامالؤهاي فرعی موضوعی سالؤس

رو آیند. از اینرویکرد پژوهش خاص به اجرا در می هایی که نوعاً در یککنند، گاممی
  ). 1391:138(کرسول،  دناماي میهاي رویهالؤکرسول آنها را س

یکی از مواردي که در این قسمت نباید فراموش شود این است که اگر مطالعه موردي 
شما یک مطالعه موردي چندگانه ابزاري است، نحوه انتخاب موارد نیز باید مشخص گردد. 

(کرسول،  گیري هدفمند در دسترس استهاي زیادي از نمونهدر انتخاب مورد مطالعه، گونه
-21( توان یک مورد نوعی یا موردي غیرمعمول را انتخاب کرد. استیک). می1391:101

ترین معیارهاي بیشینه کردن فهم، تنوع و در دسترس بودن موارد را از مهم )،1379: 18
توازن و تنوع است که اهمیت دارد، و امکان یادگیري «نویسد داند. وي میانتخاب مورد می

در مورد اندازه نمونه  )،1391:155( همچنین کرسول». ر استتاز هر ویژگی دیگر مهم
  مورد بررسی نگردد. 5یا  4کند که در یک مطالعه واحد بیش از توصیه می

  
  ها گردآوري داده

ها در پژوهش مطالعه موردي نوعاً گسترده و گردآوري داده، )1379( به عقیده استیک
اهده مستقیم، مشاهده مشارکتی)، (مش خذ اطالعاتی مانند مشاهداتأشامل چندین م

 شنیداري است.  ـها، اسناد و مطالب دیداري مصاحبه
 

  هاتحلیل و ارائه داده
ها زمان مشخصی را تعیین کرد. منظور از تجزیه و توان براي شروع تحلیل دادهنمی

در  ،)1379( ها و مشاهدات اولیه و تدوین نهایی است. استیکتحلیل، معنا دادن به داده
کند. اما نباید فراموش ها را مطرح میپژوهش مطالعه موردي چهار نوع تحلیل و تفسیر داده

  کرد در مطالعه موردي تحلیل مستلزم توصیف تفصیلی از مورد و بافت آن است.

                                                 
1 issue questions  
2 topical (procedural) questions 
3 subtopics  
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ها است تا جایی که بتوان در مورد آنها منظور گردآوري داده :1ايانباشت مقوله
اي نظر کرد. در اینجا، پژوهشگر در پی مجموعه هار(یک مقوله) اظ عنوان یک گروه به

هاست و انتظار دارد که بدین ترتیب معانی مرتبط با موضوع پژوهش را پیدا انباشته از مقوله
  داند.این راهبرد را مشابه کدگذاري باز در نظریه داده بنیاد می ،)1391:200( کند. کرسول

مورد است. در اینجا، پژوهشگر بر یک واسطه خود منظور تفسیر بی :2تفسیر مستقیم
هاي دیگر، معنا را از همین نمونه واحد نمونه واحد تمرکز کرده، بدون توجه به نمونه

 ها را از هم جدا و سپس به ترتیبی معنادار آنها را دوباره سرکند دادهبرگیرد. وي تالش می
دارد، در پژوهش موردي هم کند. با وجود این که پژوهش موردي بر هر دو این روش تکیه 

ها اي دادهکند، نیاز به انباشت مقولهابزاري که خود مورد ما را در فهم موضوع کمک می
بیشتر از پژوهش موردي ذاتی است که به علت پرداختن به پیچیدگی جهت فهم مورد 

  واسطه است.متکی به تفسیر بی
ها درون گوها و همخوانیها، همان الجستجوي معنی در غالب مقوله همخوانی و الگو:

هاي پژوهش الگوها را شود. غالباً پرسشنامیده می» ارتباط«یک موقعیت خاص است که 
شود: دهد. این کار به دو طریق انجام میپیشاپیش شناسایی کرده و مبناي تحلیل قرار می

ها از طریق تفسیر مستقیم دنبال چنین کنیم در حین مررور دادهدر یک راه سعی می
ها را گرد آورده و از ها را کدگذاري کرده، تکرارالگوهایی باشیم. راه دیگر این است که داده

این راه الگوها را پیدا کنیم. در این راه ممکن است الگوها به صورت جدولی که رابطه میان 
  دو مقوله را نشان می دهد، ارائه گردد.

هاي طبیعی ارائه ها تعمیمدر نهایت، بر مبناي تحلیل داده :3هاي طبیعیتعمیم
هاي دیگر، در پژوهش موردي، امکان تعمیم کمتر است. با این شود. در مقایسه با روش می

» تعمیم طبیعی«هاي کلی هم داشت. استیک از توان از بررسی موردي، برداشتحال می
راه  هایی است که ازهاي طبیعی، تعمیمبرد. تعمیمنام می» ايتعمیم گزاره«در مقابل 

هایی که چنان به دقت و یابیم. تجربهتجربه شخصی یا تجارب نیابتی به آن دست می
کند خود به آنها دست زده است. خواننده هم اند که آدم احساس میتفصیل پرداخته شده

دهد: از را مورد استفاده قرار می 4هایمانهاي حکمهاي روایی ما و هم گزارهتوصیف
هاي طبیعی را شکل دهد، هاي نیابتی و تعمیمکند تا تجربهاده میهاي روایی استفتوصیف

                                                 
1 categorical aggregation  
2 direct interpretation 
3 naturalistic generalizations 
4 assertions  
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هاي رایج را دستخوش تغییر گیرد تا با استفاده از دانش موجود، تعمیمها بهره میو از حکم
  سازد.

  
  نوشتن گزارش

نویسی پژوهش مطالعه موردي شود قالب استانداردي براي گزارشچند گفته می هر
هاي معتقد است نگارش گزارش نهایی به انباشتن بخش ،)1379( وجود ندارد، استیک

ها به صورت روایتی شود، بلکه شکل دادن این بخشمختلف بر روي یکدیگر محدود نمی
است که مورد تحت مطالعه را براي خواننده قابل فهم کند. وي روشی براي سازماندهی 

  کند که شامل هفت بخش است:گزارش مطالعه موردي مطرح می
کند که بدان وسیله توصیف ورودي: پژوهشگر کار را با بخش کوتاهی آغاز می - 1

 اي نیابتی از زمان و مکان (و مورد) مطالعه به دست آورد.خواننده تجربه
تشخیص موضوع، هدف و روش بررسی: پژوهشگر موضوع، هدف مطالعه و روش  - 2

 کند.مطالعه را مشخص می
اي از مورد و وصیف تفصیلی و گستردهتوصیف تفصیلی و گسترده: در این بخش ت - 3

شود خواننده احساس کند در آنجا حضور گردد، توصیفی که سبب میبافت آن ارائه می
 داشته است.

گردد به (مضمون) مطرح می ها): سپس چند موضوع(مضمون هاگسترش موضوع - 4
 طوري که خواننده بتواند پیچیدگی مورد را درك کند.

(مضامین) از  پس از این چندین مورد از این موضاعات ها:واکاوي بیشتر موضوع  - 5
 شوند. هاي چندبعدي بیشتر واکاوي میها و دادهطریق جزییات توصیفی، اسناد و نقل قول

هاي شود که به خوانندگان امکان تعمیمها: در این بخش اطالعاتی ارائه میحکم  - 6
 گردند.ر از مورد فهمیده ارائه میاي از آنچه پژوهشگها یعنی خالصهطبیعی را داده یا حکم

توصیف نهایی: در نهایت، پژوهشگر با یک بخش کوتاه که در آن به خواننده  - 7
کند که این گزارش تنها حاصل برخورد یک شخص با یک مورد پیچیده است، یادآوري می

 پذیرد.پایان می
دو  کنند. اینمطرح می ،)1985( این روش مشابه مدلی است که لینکلن و گوبا

رد و بستر آن، بحث در مورد نویسنده بر ضرورت تبیین مسئله پژوهش، توصیف کامل مو
  ). 1391:240(کرسول،  کید دارندأهاي مهم و در نهایت دروس آموخته شده تمضمون
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  استانداردهاي کیفیت و اعتباریابی 
ن یید کیفیت الزم و افزایش اعتبار و نشاأبراي دست یافتن به ت، )1379( استیک

  برد:مطالعات موردي از دو روش نام می دادن عام بودن یک حکم در
هاي مختلف، مطالعه منابع اطالعاتی، پژوهشگران و سازي: به تلفیق روشبعدي چند

شود که خود داراي چهار نوع هاي نظري مختلف براي مطالعه یک پدیده اطالق میدیدگاه
 است:

نابع مختلف داده اشاره دارد که مطالعه سازي داده: که به استفاده از مچندبعدي - 
 کند.ها و تعامل با افراد مختلف پیشنهاد میها و مکانپدیده مذکور را در زمان

- سازي محقق: بر این اساس از چند پژوهشگر یا کارشناس استفاده میچندبعدي - 
 هاي فردي محقق به حداقل برسد.شود تا سوگیري

اندازهاي نظري گوناگون به داده ز چشمسازي نظریه: بر این اساس اچندبعدي - 
 شود تا در فهم مورد تحت مطالعه کمک کند.نگاه می

هاي مختلف براي مطالعه شناختی: بر این اساس از روشسازي روشچندبعدي - 
  شود. مورد استفاده می

کنترل توسط اعضاء: هر چند اعضاي گروه، خود موضوع پژوهش مطالعه موردي 
کنند که به موارد مشاهدات، تفسیرها و پیشنهادهایی را ارائه می هستند اما در بسیاري

 اندازه منابع داده ارزش دارد. 
 

  رویه انجام یک مطالعه موردي با رویکرد ین
عمدتاً تبیینی است. در این  ،)1378طور که پیشتر گفته شد، رویکرد ین (همان

  رویکرد پنج جزء طرح تحقیق حایز اهمیت است:
ها سر ها است. شکل پرسشیق: اولین جزء، تصریح نوع پرسشهاي تحقپرسش - 1

ترین نخ مهمی در تعیین استراتژي مناسب است. استراتژي مطالعه موردي احتماالً مناسب
 است.» چرا«و » چگونه«هاي استراتژي براي پرسش

ها چیزي را که باید مطالعه (اگر وجود داشته باشد): پرسش، 1ها)(گزاره قضایا - 2
شود. دهد. حرکت در جهت درست با مطرح کردن قضایا آغاز میه شما نشان نمیکنید، ب

کند که باید در محدوده تحقیق مورد بررسی اي توجه شما را به چیزي جلب میهر قضیه
گوید در کجا مل درباره موضوع نظري، همچنین به شما میأقرار گیرد. این قضیه عالوه بر ت

                                                 
1 proposition  
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ن مطالعات اکتشافی داراي قضیه نیستند، هر چند به جاي به دنبال شواهد بگردید. در ضم
هم  دهند که این قضایا باتوضیح می ،)1994( قضایا باید هدف داشته باشند. میلز و هابرمن

دهند. چارچوب مفهومی داراي چندین اي براي یک چارچوب مفهومی تشکیل میپایه
ب) توصیف روابطی  ؛نیست هدف است: الف) تعیین اینکه مطالعه شامل چه کسی هست یا

که بر اساس منطق، نظریه و یا تجربه ممکن است ارائه گردد و ج) براي محقق فرصت 
کند. این چارچوب همچنان که مطالعه هاي کلی با مواد ذهنی را فراهم میآوري سازهجمع

 گردد،ها آشکار میهاي پیشنهاد شده هنگام تحلیل دادهرود و روابط میان سازهپیش می
 ).2008(به نقل از بکستر و جک،  شودبسط و کامل می

است. » مورد«واحد یا واحدهاي تحلیل: این جزء مربوط به مسئله بنیادي تعریف  - 3
مورد، واحد اصلی تحلیل است. چه بسا چند تا از این موردها یا واحدها در یک مطالعه 

شود. قضایا وري میموردي چندگانه گنجانده شود. اطالعات در مورد این واحدها گردآ
کنند. همچنین تعریف ها درباره واحد را محدود و هدایت میگردآوردي و تحلیل داده

 کند.ها و تحلیل را تعیین میحدود مورد نیز محدوده گردآوري داده
ها با قضایا: یکی از رویکردهایی را که ین براي ربط دادن پیوند منطقی داده - 4

است. در این رویکرد، » 1تطبیق الگو«کند هاي گردآوري شده به قضایا پیشنهاد می داده
توان به یک قضیه نظري مرتبط ساخت. بدین صورت که دو الگو ها از یک مورد را میداده

ها از یک مورد با کدام الگو بهتر شود که دادهگردد و سپس نشان داده میبالقوه توصیف می
باشد، اما اگر دو این، هر چند کل مطالعه فقط شامل موردي یگانه میکند. بنابرتطبیق می

اي است شیوه» تطبیق الگو«الگو قضایا به صورت بالقوه رقیب در نظرگرفته شوند، تکنیک 
 شوند.ها به الگوي قضایاي بهتر ربط داده میکه در آن، داده

این تطبیق چقدر ال این است که میزان ؤها: در اینجا سمعیارهاي تفسیر یافته - 5
باید باشد تا آن را تطبیق به شمار آورد؟ از آنجا که فعالً شیوه دقیقی براي تعیین معیارهاي 

توان امیدوار بود که الگوهاي متفاوت آنقدر ها وجود ندارد، فقط میتفسیر این نوع یافته
یب تفسیر ها را بتوان بر حسب مقایسه دست کم دو قضیه رقمغایرت داشته باشند که یافته

 کرد.
این طرح تحقیق که شامل پنج جزء است مستلزم ارائه چهارچوب نظري براي مطالعه 

ها را نادرست دانسته و موردي است. ین نادیده گرفتن نظریه در پیش از گردآوري داده
داند. این نظریه را به اي درباره موضوع مورد مطالعه میطرح تحقیق کامل را شامل نظریه

                                                 
1 pattern-matching 
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اید با رسمیت نظریه بزرگ در علوم اجتماعی در نظر گرفت، بلکه هدف فقط هیچ وجه نب
تان برخوردار باشید و این طرح مستلزم قضایاي این است که از طرح مناسبی براي پژوهش

کند ها مینظري است. ارائه نظریه نه تنها کمک بزرگی به تعیین گردآوري و تحلیل داده
» 1تعمیم تحلیلی«لعه موردي نیز است. این نقش نظریه، بلکه ابزار اصلی تعمیم نتایج مطا

است. تعمیم تحلیلی روشی است که در آن » تعمیم آماري«توصیف شده و در تقابل با 
رود که نتایج تجربی مطالعه موردي با آن هاي نظري در حکم الگویی به کار میچارچوب

توان گفت که ظریه ارائه شود مییید همان نأگردد. اگر دو مورد یا بیشتر براي تمقایسه می
اي را یید کنند ولی نظریهأتکرار صورت گرفته است. اگر دو یا چند مورد همان نظریه را ت

یید نکنند، آن وقت نتایج تجربی أکه به همان اندازه پذیرفتنی است، یعنی نظریه رقیب را ت
توان از تعمیم ندگانه میتر به شمار آورد. چه در مطالعه موردي یگانه چه چتوان قويرا می

  ).1378: 40- 42 (ین، تحلیلی سود جست
  

  اجراي مطالعه موردي
انجام مطالعه موردي عمالً با تعریف مسئله یا موضوع تحقیق و تهیه طرح مطالعه 

ها به میان ها و بعد خود گردآوري دادهشود. سپس مقدمات گردآوري دادهموردي آغاز می
  گردد.ها و در نهایت گزارش مطالعه موردي ارائه میادهآید. پس از آن، تحلیل دمی

  
  هامقدمات گردآوري داده

هاي قبلی محقق (مانند شنونده اند از: مهارتمقدمات انجام مطالعه موردي عبارت
پذیري، کنجکاوي) تعلیم و آمادگی براي انجام یک مطالعه خوب، عدم سوگیري، انعطاف

و انجام مطالعه موردي مقدماتی. مطالعه  2مورديموردي خاص، تهیه پروتکل مطالعه 
هاي خود را کند تا برنامه گردآوري دادهتر متمرکز است و به محقق کمک میمقدماتی کم

ها و نیز شیوه کار اصالح کند. مطالعه مقدماتی بیشتر جنبه شکل با توجه به محتوي داده
هاي هسب را پیدا کند. دادهاي مناکند تا جهت پرسشدهنده دارد و به محقق کمک می

                                                 
1 analytic generalization  

ها و قواعد کلی که در استفاده از وسیله باید دنبال شود گیرنده وسیله و شیوه بر پروتکل مطالعه موردي در 2
اي براي افزایش پایایی مطالعه موردي است و هدف آن راهنمایی محقق نیز هست. این پروتکل تاکتیک عمده

 است.  در انجام مطالعه موردي 
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(ین،  آورندهاي زیادي درباره موضوعات اساسی تحقیق نیز فراهم میمقدماتی بصیرت
1378:69 .(  

  
  ها گردآوري داده

 - 1داند: هاي مطالعات موردي را این موارد میشش منبع کسب داده ،)1378:98( ین
، مشاهده مشارکتی - 5، قیممشاهده مست -4، هامصاحبه - 3، گزارشات آرشیوي - 2، اسناد

 مصنوعات مادي - 6
ها در انجام مطالعه موردي نام همچنین ین از اصول مهمی نیز در کار گردآوري داده

  برد:می
منابع متعدد شواهد: یعنی شواهدي از دو یا چند منبع که درباره همان مجموعه از  - 

 ها همگرایی دارند.ها یا یافتهداده
عه موردي: هر مطالعه موردي باید در پی تشکیل بانک مطال 1هايبانک داده - 

هاي قابل بازیابی باشد تا اساساً محققان دیگر بتوانند به بررسی هاي رسمی و داده داده
 هاي مکتوب محدود نباشند.مستقیم شواهد بپردازند و به گزارش

سب تسلسل شواهد: این اصل به خواننده مطالعه موردي براي دنبال کردن نحوه ک - 
هاي نهایی مطالعه موردي است. گیريهاي اولیه تحقیق تا نتیجههر مدرکی از پرسش

 .خواننده باید قادر به دنبال کردن مسیر اقدامات باشد
 

  هاتحلیل داده
ین بهترین آمادگی براي تحلیل مطالعه موردي را برخورداري از یک استراتژي کلی 

دو  ).1378: 123-124 (ین، قیق نام می بردداند. وي از دو استراتژي کلی تحتحلیل می
  استراتژي کلی به شرح زیر است:

توصیف مورد: این استراتژي تهیه چارچوبی توصیفی براي تنظیم مطالعه موردي  - 1
  شود.است. در جایی که قضایاي نظري وجود ندارد این استراتژي جایگزین آن می

دن قضایاي نظري است که به اتکا بر قضایاي نظري: این استراتژي دنبال کر - 2
مطالعه موردي منتهی شده است. احتماالً نخستین اهداف و طرح مطالعه موردي مبتنی بر 

هاي تحقیق، بررسی اي از پرسشچنین قضایایی بوده که خود آنها نیز بازتاب مجموعه

                                                 
1 data base  
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تحلیلی  هايها و به استراتژيهاي نو است. این قضایا به برنامه گردآوري دادهمتون و بینش
  دهند.مربوط جهت می

- 126این دو استراتژي کلی تحقیق شالوده سه تکنیک  تحلیلی خاص هستند(همان: 
128:(  

  
  تطبیق الگو

بینی مختلف) با الگوي پیش چند با (یا بینی شدهچنین منطقی مقایسه الگویی پیش
ه تحکیم اعتبار توانند بمبتنی بر تجربه است. اگر الگوها با هم تطبیق کردند، نتایج می

درونی مطالعه موردي کمک کنند. این الگوها بر حسب آن که حول متغیر وابسته یا 
  متغیرهاي مستقل مورد مطالعه باشد، متفاوت است.

یا متغیر  ـ عنوان الگو: در اینجا تحلیل داراي چند پیامدمتغیرهاي وابسته ناهم ارز به
بینی شده اولیه پیدا شود و در همان حال شاست. اگر براي هر پیامد مقادیر پی ـ وابسته

توان استنباط علی محکمی به بینی شده به دست نیاید، میالگوهاي متضاد مقادیر پیش
  عمل آورد.

هاي رقیب به منزله الگو: دومین نوع تطبیق الگو براي متغیرهاي مستقل است. تبیین
هاي رقیب این م تبییناین تحلیل مستلزم ارائه قضایاي نظري رقیب است. مشخصه مه

ها یناند: اگر یکی از تبیاند که مانعه الجمعاست که متضمن الگویی از متغیرهاي مستقل
  تواند معتبر باشد. متعبر باشد تبیین دیگر نمی

  
  ارائه تبیین

این استراتژي تحلیل در واقع نوع خاصی از تطبیق الگوست. در اینجا تبیین نهایی 
ست. بدین معنا چه بسا تبیین نهایی کامالً در آغاز مطالعه تصریح نتایج یک رشته تکرار ا

کند. در این شیوه، نشود و الجرم از این لحاظ با رویکردهاي تطبیق الگو قبلی فرق می
شود و شواهد شود، قضایاي نظري تجدید نظر میتکرار شواهد مطالعه موردي بررسی می

  ).130همان: ( گرددبار دیگر از دیدگاه جدیدي بررسی می
هاست با منطق اصلی تحلیل رشته زمانی تطبیق روند مقاطع زمانی داده: رشته زمانی

(الف) روند نظري مهمی که قبل از آغاز تحقیق معین شده است در مقایسه با (ب) روند 
رقیبی که آن هم قبالً معین شده، در مقایسه با (پ) هر روندي مبتنی بر تصنع یا روندي 

  .)133(همان:  اندازدونی را به خطر میکه اعتبار در
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  گزارش مطالعه موردي
  (ساختار کلی گزارش) انواع گزارش

(به صورت سخنرانی یا تصاویر ویدئویی) در  از گزارش مکتوب و غیر مکتوب ین
هاي مکتوب چهار نوع مهم را پیشنهاد گوید. در میان شکل مطالعات موردي سخن می

  کند: می
دي یگانه کالسیک است. روایت واحدي براي توصیف و تحلیل نوع اول، مطالعه مور

رود که ممکن است به صورت کتاب، گزارش یا مقاله ارائه شود. وانگهی چه مورد به کار می
  بسا به اطالعات روایتی، جدول و نمودار و تصویر نیز اضافه شود.

ها یا که معموالً به صورت فصل نوع دوم، مطالعه موردي چندگانه کالسیک است
شود. عالوه بر این فصلی نیز یک از موردهاي منفرد ارائه می هاي جداگانه براي هربخش

  خواهد بود که حاوي تحلیل و نتایج بین موردي است.
سوم، مطالعه موردي یگانه یا چندگانه در قالب یک رشته پرسش و پاسخ است که نوع 

  العه است. هاي مورد مطها در بانک دادهمبتنی بر پرسش و پاسخ
نوع چهارم، فقط براي مطالعات موردي چندگانه قابل اعمال است. در اینجا ممکن 
است هیچ فصلی جداگانه به موردهاي منفرد اختصاص نیابد. در عوض چه بسا کل گزارش 

  شامل تحلیل بین موردي باشد، خواه موضوعات آن توصیفی باشد خواه تبیینی.
  

  رش)(ساختار جزیی گزا ساختار گزارش
ها و سایر اجزاي گزارش باید به طریقی تنظیم شود و این ها، زیربخشها، بخشفصل

هاي متناسب با دهد. ین شش ساختار و طرحنظم و ترتیب ساختار گزارش را تشکیل می
  ):158- 161(همان:  کندآن را پیشنهاد می

ی شامل (توصیفی، اکتشافی و تبیینی): تسلسل عناوین فرع ساختار تحلیلی خطی - 
هاي گردآوري و هاي دادههاي به کار رفته، یافتهموضوع یا مسئله مورد مطالعه، روش

 هاست.گیري یافتهتحلیل شده و نتیجه
(توصیفی، اکتشافی و تبیینی): تکرار مطالعه موردي یکسانی در  ايساختار مقایسه - 

 دو یا بیش از دو بار و مقایسه شقوق مختلف توصیف و تبیین است.
(توصیفی، اکتشافی و تبیینی): ارائه شواهد مطالعه موردي به ترتیب  ساختار زمانی - 

ها، دنبال کردن مراحل اول، میانی و آخر تاریخچه مورد زمانی است. در اینجا تسلسل فصل
 است.
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ها تابع منطق (اکتشافی و تبیینی): در این رویکرد، ترتیب فصل سازيساختار نظریه - 
هر بخش یا فصل باید بخش جدیدي از استدالل نظري مطرح شده را سازي است. نظریه

 روشن کند.
کند. در اینجا (تبیینی): این ساختار رویکرد تحلیلی را معکوس می ساختار تعلیق - 

شود. بقیه برخالف انتظار پاسخ مستقیم یا نتیجه مطالعه موردي در فصل اول ارائه می
ها یا هاي دیگر در فصلنتیجه و بررسی تبیین مطالعه موردي به ارائه تبیینی از این

 یابد.هاي بعدي اختصاص می بخش
(توصیفی): ساختاري است که در آن هیچ اهمیت خاصی براي  تسلسلساختار بی - 

 هاي آن را عوض کرد.توان ترتیب فصلشود و می ها در نظر گرفته نمیتسلسل فصل
  

  کیفیت طرح تحقیق
هاست ما نیز که طرح تحقیق بیانگر منطقی از گزاره از آنجا که فرض بر این است

  هاي منطقی خاصی قضاوت کنیم.توانیم درباره کیفیت تحقیق بر حسب آزمون می
  

  )1378:45(ین،  چهار تکنیک مطالعه موردي براي آزمون طرح تحقیق :1 جدول
  مرحله اعمال تاکتیک  تاکتیک  آزمون

هاي (تعیین اندازه اعتباره سازه
صحیحی براي مفاهیم  عملیاتی

  مورد تحقیق)

  بعدي سازي) (چند استفاده از منابع متعدد
  تشکیل تسلسل شواهد

  (کنترل اعضاء) بررسی گزارش توسط مخبران

  هاگردآوري داده
  هاگردآوري داده

  نویسیگزارش

(تعیین رابطه علی  اعتبار درونی
  که از روابط کاذب متمایز است)

  تطبیق الگو
  ارائه تبیین

  یل رشته زمانیتحل

  هاتحلیل داده
  هاتحلیل داده
  هاتحلیل داده

میزان قابلیت ( اعتبار بیرونی
  طرح تحقیق  تعمیم تحلیلی  ها)پذیري یافتهتعمیم

(میزان دستیابی به نتایج  پایایی
  مشابه)

  استفاده از پروتکل
  هاتشکیل بانک داده

  هاگردآوري داده
  هاگردآوري داده

 
  تعمیم

پذیر است؟ قابلیت تعمیم در مطالعات در تحقیق مطالعه موردي امکانآیا تعمیم 
اي معتقدند که تحقیقات مطالعه موردي هاي بسیاري بوده است. عدهموردي موضوع بحث

اي کید بر یک مورد خاص یا موارد محدود از قابلیت تعمیم برخوردار نیست. عدهأبه دلیل ت
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شناسی مطالعه موردي خاص مناسب با سنت روش هايتوان از تعمیمدیگر معتقدند که می
هاي عام و نوموتتیک پافشاري ندارند. براي که بر ساخت تعمیم هاییاستفاده کرد. تعمیم

در رویکرد خود با آنکه معتقد است  ،)1379( تر گفتیم، استیکطور که پیشمثال، همان
گوید که سخن می» عیهاي طبیتعمیم«در مطالعات موردي امکان تعمیم کمتر است، از 

اند هایی که چنان به دقت و تفصیل توصیف شدههاي نیابتی است. تجربهمبتنی بر تجربه
چه، خطر این تعمیم این  کند خود به آنها دست زده است. اگرکه خواننده احساس می

هاي دیگر نباشد، به است که اگر خواننده قادر به انتقال درك کسب شده متناسب با محیط
). در نهایت، 2005:113 (دیمن، مال زیاد ادراکات مناسب چندانی به وجود نخواهد آمداحت

ها و پیشنهاد ارزش مطالعات موردي را در پاالیش نظریه 1994استیک در سال 
هاي تعمیم مطرح ها براي تحقیقات بیشتر و همچنین کمک به ایجاد محدودیت پیچیدگی

هاي ضعیفی از جمعیت موارد و رد نمایندهیک یا چند مو«سازد. وي معتقد است می
ین نیز در رویکرد خود ». (عام) هستند هاي بزرگهاي ضعیفی براي بسط تعمیمزمینه

هاي نظري گردند که ممکن توانند موجب بینشکند که مطالعات موردي میپیشنهاد می
د به هاي خوتوانند جهت تعمیم یافتهچه، آنها نمی است قابل تعمیم باشند. اگر

» تعمیم آماري«و » تعمیم تحلیلی«هاي موارد مشابه به کار گرفته شوند. ین میان  جمعیت
کند که مطالعه موردي، مانند آزمایش، نمایاي یک نمونه تمایز قائل است. او پیشنهاد می

 ها(تعمیم تحلیلی) و نه شمارش فراوانی هاستنیست و هدف محقق بسط و تعمیم نظریه
گیري مانند افراد عنوان واحدهاي نمونهین معتقد است که موارد نباید به (تعمیم آماري).

توان به خود در یک آزمایش یا یک پیمایش تصور شوند. در عوض، مطالعه موردي را می
تواند آزمایش تشبیه کرد. این به این معنی است که در حالی که یک مطالعه موردي می

تواند نمایاي موارد دیگر در هر شکل آماري نمیآزمون یک نظریه را تشکیل دهد، هرگز 
هاي نظري قابل تعمیمی ایجاد کند تواند گزارهباشد. در نتیجه، تحقیق مطالعه موردي می

ها چیزي به ما بگوید. در این دیدگاه، تحقیق هاي جمعیتتواند در مورد ویژگیاما نمی
ه به موجب آن موارد به ما کند کقیاسی را دنبال می ـ مطالعه موردي یک منطق فرضی

هایی را که به هاي درك موجودمان را آزمون کرده و نظریهکنند، محدودیتکمک می
) نیز چنین 2005 :116( پردازند، را بسط یا اصالح کنیم. دیمنتوضیح رویدادها می

براي مطالعات موردي «دهد و معتقد است تعمیمی را در مطالعات موردي پیشنهاد می
هاي نظري قابل کل یک جمعیت نامناسب است. اما تعمیم به مفاهیم و گزاره تعمیم به

شود این است که به استفاده یکی از نقدهایی که به این نوع تعمیم می». باشد. تر میقبول
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). در هر حال، محققان 2008:90 (ویلینگ، ماندهاي نظري موجود محدود میاز چارچوب
دهند، بسیار محتاط روشی که کار خود را تعمیم می در مطالعات موردي باید در مورد

ها و موارد خاص  ها به زمینه باشند. همواره خطر محدود بودن و وابسته بودن این یافته
  ).2006 ؛ پلنا و دیگران،2005؛ دیمن، 2008(ویلینگ،  وجود دارد

  
  بخش دوم

ناسی شهاي منتخب از فصلنامه جامعه هدف این بخش مرور سیستماتیک پژوهش
است. در  1ایران با عنوان مطالعه موردي است. در واقع، این پژوهش نوعی فراتحلیل کیفی

توان برخی  اعتبار پژوهش است. همچنین می هفراتحلیل، ارزیابی شامل اظهارنظر دربار
خطاهاي ممکن را بازنمایی و تصحیح کرد. هدف از دستیابی به خطاها رسیدن به یک 

). در 1991:46(روزنتال،  دادن خالءها و نیازهاي پژوهشی است بندي صحیح و نشان جمع
ها  ها، روش تحلیل داده آوري داده جمع  گیري، روش این پژوهش، واحد تحلیل، روش نمونه

هاي اصلی براي یافتن کیفیت و ارزیابی مطالعات  لفهؤعنوان مو در نهایت روش تحقیق به
شناسی ایران براي بررسی آن فصلنامه جامعهموردي در نظر گرفته شده است. دلیل انتخاب 

ترین منابع  شناسی، یکی از معتبرترین و قدیمی جامعه هاست که این فصلنامه در حوز
شناختی انجام شده در ایران است. پس از بررسی تمام مقاالت فصلنامه  هاي جامعه پژوهش
عنوان لعه موردي بهمطالعه با عنوان مطا 28، 1395تا  1381شناسی ایران از سال جامعه

هاي لفهؤاین مطالعات، سال تولید و م 2نمونه در دسترس مشخص شد. جدول 
  دهد.بندي آنها را نشان می شناسی و طبقه روش

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
هاي کمی استفاده شود، بهتر است براي ارزیابی  از آنجا که فراتحلیل قاعدتاً باید براي ارزیابی پژوهش 1

 استفاده گردد.» مرور سیستماتیک«هاي کیفی از اصطالح  پژوهش
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  شناسیهاي روشلفهؤاساس سال تولید و م مطالعات موردي منتخب بر :2 جدول

  سال  نام پژوهش  ردیف
  واحد تحلیل

روش 
  گیري نمونه

آوري  روش جمع
  ها ادهد

روش 
  تحلیل

روش 
  تحقیق

  تحرك اجتماعی و ساخت طبقاتی  1
  نفر 384  1381  شهر همدان :مطالعه موردي

هاي روش  پرسشنامه  - 
 آماري

پیمای
  ش

2  

نشانگرهاي فقر در مناطق 
  روستایی

روستاهاي  :مطالعه موردي
  شهرستان آزاد شهر

  خانوار 192  1383
هاي روش  پرسشنامه  اي مرحله چند

 آماري
یپیما
  ش

3  

کاربرد یک الگوي نظري براي 
هاي تبیین دالیل پایداري نظام

  آبیاري مبتنی بر زمان سنج آبی
روستاي داوران در  :مطالعه موردي

  شهرستان رفسنجان

  نظام آبیاري  1383
  روستاي داوران

 مشاهده ساده و
مشارکتی، 

مصاحبه فردي، 
جمعی، عمقی و 

  بررسی اسناد

توصیف 
 مورد،

اتکا بر 
قضایاي 
  نظري

مطالعه 
  موردي

4  
سرمایه اجتماعی و نقش آن در 

  هاي تولیديتشکل
  حوزه آبریز کرخه :مطالعه موردي

  خانوار 375  1383
هاي روش  پرسشنامه  چندمرحله اي

 آماري
پیمای
  ش

5  

بررسی میزان نارضایتی شغلی 
 ثر برؤمعلمان و عوامل اجتماعی م

  آن
معلمان شهر  :مطالعه موردي

  نیشابور

  نفر 209  1384
هاي روش  پرسشنامه  تصادفی ساده

  آماري
پیمای
  ش

6  

ثر بر تعهد ؤتعیین اولویت عوامل م
  سازمانی کارکنان

هاي در شرکت :مطالعه موردي
  پاالیش گاز فجر و بیدبلند

  نفر 410  1384
هاي روش  پرسشنامه  طبقه بندي

  آماري
پیمای
  ش

7  
بررسی مشارکت اقتصادي زنان 

  روستایی
  ان فارساست :مطالعه موردي

  خانوار600  1384
هاي روش  پرسشنامه  ايمرحله چند

  آماري
پیمای
  ش

8  

بررسی سطح دینداري و 
  هاي دینی دانشجویان گرایش

مطالعه موردي: دانشگاه صنعتی 
  امیرکبیر

  نفر385  1385
هاي روش  پرسشنامه  بندي طبقه

  آماري
پیمای
  ش
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  سال  نام پژوهش  ردیف
  واحد تحلیل

روش 
  گیري نمونه

آوري  روش جمع
  ها ادهد

روش 
  تحلیل

روش 
  تحقیق

9  

سکوالریسم و رابطه آن با 
  تحصیالت عالی

جامعه شهري  :مطالعه موردي
  تهران

1385  
  نفر 418

بندي/چ طبقه
  اي مرحله ند

 هاي پیمایش داده
بررسی تغییر «

ها و  نگرش
رفتارهاي دینی 

  »جوانان

هاي روش
  آماري

تحلیل 
  ثانویه

10  

شناختی در زمینه پژوهشی جامعه
تمایل کشاورزان به  ثر برؤعوامل م

سازي اراضی مشارکت در یکپارچه
  مزروعی

روستاهاي زرین  :مطالعه موردي
  دشت

  نفر 90  1385
هاي روش  پرسشنامه  چندمرحله اي

  آماري
پیمای
  ش

11  
  همتراز خوانی در مجالت علمی

مجله  :مطالعه موردي
  شناسی ایران جامعه

1385  
سند  789

  داوري
  کلیه اسناد

هاي روش  هاي موجودداده
  آماري

تحلیل 
  اسناد

12  
تأثیر احساس محرومیت نسبی بر 

ویت ملی مطالعه هویت قومی و ه
  موردي: اعراب استان خوزستان

  نفر 455  1386
هاي روش  پرسشنامه  اي مرحله چند

  آماري
پیمای
  ش

13  
شناختی دگردوستی  تحلیل جامعه

  در ایران
  شهر تهران :مطالعه موردي

  نفر 419  1386
هاي روش  پرسشنامه  چندمرحله اي

  آماري
پیمای
  ش

14  
شناختی ترس از  تبیین جامعه

  جرم
  شهروندان زنجانی :عه مورديمطال

  نفر 320  1387
هاي روش  پرسشنامه  اي مرحله چند

  آماري
پیمای
  ش

15  
شناختی بیماري تحلیل جامعه

  قلبی و عروقی
  شهر بوشهر :مطالعه موردي

  نفر 320  1388
  هايروش  پرسشنامه  ساده

  آماري
پیمای
  ش

16  
ثیر عوامل فرهنگی بر أبررسی ت

  الگوي ازدواج
  شهر شیرازمطالعه موردي: 

  نفر 400  1389
هاي روش  پرسشنامه  ايمرحله چند

  آماري
پیمای
  ش
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  سال  نام پژوهش  ردیف
  واحد تحلیل

روش 
  گیري نمونه

آوري  روش جمع
  ها ادهد

روش 
  تحلیل

روش 
  تحقیق

17  
بررسی رابطه سبک زندگی با 

  هویت قومی جوانان
  مطالعه موردي: شهرستان مهاباد

  نفر 300  1389
هاي روش  پرسشنامه  ايمرحله چند

  آماري
پیمای
  ش

18  
اجتماعی و ـ  پایگاه اقتصادي

  نگرش به مشارکت سیاسی
  آبادموردي: شهر خرممطالعه 

  نفر 384  1389
هاي روش  پرسشنامه  ايمرحله چند

  آماري
پیمای
  ش

19  

بررسی رابطه بین میزان رعایت 
هنجارهاي اجتماعی و میزان 

  رضایت شغلی
مطالعه موردي: معلمان شهر 

  مشهد

  نفر 298  1389
هاي روش  پرسشنامه  ايطبقه

  آماري
پیمای
  ش

20  
سیاسی شهر در ایران  اقتصاد
  داريیشاسرمایهپ

  صفویه عصر :مطالعه موردي
شهر عصر   1389

  صفویه
شواهد، مدارك و 

  اسناد تاریخی
تحلیل 
  تاریخی  نظري

21  

ثر بر ؤبررسی عوامل اجتماعی م
  میزان همکاري

 مهندسان عضو :مطالعه موردي
  کانون مهندسین شهر آمل

  نفر 236  1390
هاي روش  پرسشنامه  تمام شماري

  آماري
پیمای
  ش

22  
زنی به ررسی فرآیند برچسبب

  بیماران اچ اي وي و پیامدهاي آن
  مطالعه موردي

  نفر 7  1390
  هدفمند

  مصاحبه عمیق و
  نیمه متمرکز

کدگذاري 
  تحلیلی

مطالعه 
  موردي

23  
ثیر سرمایه اجتماعی بر أبررسی ت

  محیطیرفتارهاي زیست
  مطالعه موردي: استان کردستان

  نفر 440  1391
هاي روش  هپرسشنام  ايمرحله چند

  آماري
پیمای
  ش

24  

جویی بررسی روحیه مشارکت
  دانشجویان و عوامل موثر بر آن

هاي آزاد مطالعه موردي: دانشگاه
  اسالمی منطقه هفت کشور

  نفر 400  1391
هاي روش  پرسشنامه  چندمرحله اي

  آماري
پیمای
  ش
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  سال  نام پژوهش  ردیف
  واحد تحلیل

روش 
  گیري نمونه

آوري  روش جمع
  ها ادهد

روش 
  تحلیل

روش 
  تحقیق

25  

هاي اجتماع علمی در دانشگاه
  ایران

هاي علوم مطالعه موردي دانشکده
هاي عالمه جتماعی دانشگاها

  طباطبایی و تهران

  
1391  

اجتماع علمی 
دانشکده علوم 

اجتماعی 
دانشگاه تهران 

و عالمه 
  طباطبایی

مصاحبه عمیق، 
  اسناد و مدارك

هاي روش
کمی و 
  کیفی

مطالعه 
  موردي

26  
حافظه جمعی قوم کرد و رابطه 

  آن با نگرش به نظام هویتی
  شهر بوکان :مطالعه موردي

  نفر 342  1393
هاي روش  پرسشنامه  چندمرحله اي

  آماري
پیمای
  ش

27  

مطالعه دگرگونی فرهنگی در سه 
  نسل دانشگاهی

مطالعه موردي: اساتید علوم 
  هاي تهراناجتماعی دانشگاه

مصاحبه نیمه   نفر 34  1393
  یافته ساختار

افزار نرم
  اطلس

نظریه 
داده 
  بنیاد

  ثیر سبک زندگی بر هویت قومیأت  28
  1066  1394  اي: استان لرستان نمونهمطالعه 

هاي  روش  پرسشنامه  اي مرحله چند
  آماري

پیمای
  ش

  
(استراتژي پژوهش) مطالعات مورد بررسی را  شناسیفراوانی و درصد روش 3جدول 

پژوهشی که با عنوان مطالعه  27میان کنید، از  طور که مشاهده میدهد. هماننشان می
ت. در صد مطالعه موردي بوده اس 71/10د یعنی مور 3موردي مشخص شده است، فقط 

مورد یعنی  1اند. گرفته درصد روش پیمایش را به کار 75مورد این مطالعات یعنی  20
مورد یعنی  1صد تحلیل تاریخی، در 57/3مورد یعنی  1بنیاد، دادهصد نظریه در 57/3
وده است. بنابراین، در درصد تحلیل اسناد ب 57/3مورد یعنی  1درصد تحلیل ثانویه و  57/3

بوده » پیمایش«هاي انجام شده با عنوان مطالعه موردي شناسی پژوهشواقع، اغلب روش
  است. 
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  شناسی مطالعات موردي منتخبفراوانی و درصد روش :3جدول 
  درصد  فراوانی  روش تحقیق

  00/75  21  پیمایش
  71/10  3  مطالعه موردي

  57/3  1  بنیادنظریه داده
  57/3  1  یخیتحلیل تار

  57/3  1  تحلیل ثانویه
  57/3  1  تحلیل اسناد

  100  28  کل
  

طور کلی توجه جدي به انجام مطالعه موردي که در اینجا مشخص گردید، بهسه در 
شناسی مطالعه موردي در ادبیات روش تحقیق صورت نگرفته است. در مطالعات انجام روش

کاربرد یک الگوي نظري براي تبیین « توان گفت تاحدودي به استثناء پژوهش گرفته، می
، تعریف دقیقی از مورد صورت »هاي آبیاري مبتنی بر زمان سنج آبیدالیل پایداري نظام

اي به نوع طرح مطالعه موردي نشده است. همچنین مورد یا پدیده  نگرفته است و اشاره
خذ أصیلی از مهاي تفصورت کافی و عمیق از طریق گردآوري و تحلیل دادهمورد پژوهش به

و در هر سه مطالعه به کیفیت و اعتبار  ؛گردداطالعاتی چندگانه توصیف و بررسی نمی
  اي نگردیده است. ها توجهیافته

  
  گیريخالصه و نتیجه

مقاله حاضر، در دو بخش تنظیم شده بود. در بخش اول، تالش گردید که ضمن شرح 
شناسی به برخی به مثابه یک روشفرآیند انجام مطالعه موردي » چگونگی«و » چیستی«

  شناسی مطالعه موردي نیز پاسخ داده شود.  هاي مهم حول روشابهامات و پرسش
عنوان روشی براي انتخاب آنچه باید مطالعه شود یا توان بهمطالعه موردي را می

چه در بسیاري از  عبارتی دیگر، اگرشناسی مستقل در نظر گرفت. بهعنوان یک روش به
هاي تحقیق) شکلی از مطالعه موردي در انتخاب آنچه باید (استراتژي ها ناسیشروش

شناسی با هدف اصلی خود عنوان یک روشمطالعه شود وجود دارد، اما مطالعه موردي به
ها متمایز است. بنابراین، مطالعه شناسییعنی مطالعه عمیق یک مورد واحد از دیگر روش

هاي دیگر مانند نظریه شناسیتواند مستقل از روشیشناسی معنوان یک روشموردي به
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داده بنیاد یا پدیدارشناسی به کار گرفته شود و از این رو به صورت نظامند دربرگیرنده 
  هایی براي انجام این پژوهش است.رویه

شناسی مستقل، پرسش دومی که نظر گرفتن مطالعه موردي با عنوان یک روش با در
طور که گفته آیا مطالعه موردي توصیفی است یا تبیینی؟ همانمطرح است این است که 

شد، تعیین توصیفی یا تبیینی بودن یک مطالعه موردي به نوع طرح مطالعه موردي 
هاي تحقیق شناسی مستقلی است که داراي طرحبستگی دارد. مطالعه موردي روش

فاوتی از پرسش در رابطه دهد به نوع متیک از آنها به محقق اجازه می مختلفی بوده که هر
گیرنده توصیفات  بر با مورد(ها) تحت بررسی بپردازد. اگر چه همه مطالعات موردي باید در

موارد تحت مطالعه باشند، برخی از مطالعات موردي کامالً توصیفی باقیمانده، در حالی که 
مفصلی از  برخی دیگر هدف تبیین را نیز دارند. مطالعات موردي توصیفی با ارائه توصیف

حسب  پدیده در زمینه آن سرو کار دارند. در این مطالعات موردي، مورد بر
شود؛ در عوض، هدف این است که جزییات ارائه هاي نظري موجود کشف نمی بندي صورت

 هاي جدید و درك بهتري از ذات پدیده مورد مطالعه ایجاد کندشده توسط توصیف، بینش
). در مقابل، مطالعات موردي تبیینی 1994 ،1379 استیک،گرایانه (مطالعه موردي طبیعت

صدد ایجاد تبیین رویدادها هستند. در اینجا، توصیفات آنچه در حال جریان است با  در
تالش جهت استقرار مفاهیم تبیینی در زمینه همراه است. بنابراین، مطالعات موردي 

). آنچه 1378، پراگماتیک ین (مطالعه موردي تبیینی فراتر از روایت یا توصیف صرف است
انجام یک مطالعه موردي در که مهم است مشخص کردن نوع طرحی است که شما براي 

توان گفت هر طرحی رویه انجام خاص خود را دارد. در ادبیات گیرید. زیرا میپیش می
بسیار مورد توجه است.  ،)1378( ) و طرح تبیینی ین1379( مربوطه طرح توصیفی استیک

هاي انجام مطالعه یاري از مطالعات انجام شده، تلویحاً یا صریحاً یکی از این رویهدر بس
موردي در پیش گرفته شده است. در این مقاله، رویه انجام یک مطالعه موردي مبتنی بر 

) 1378( ) و نیز رویه انجام یک مطالعه موردي مبتنی بررویکرد ین1379( رویکرد استیک
  شد.  بصورت جداگانه شرح داده

 طور که استدالل شد، به جاي تالش در تفکیک مطالعه موردي کمی و همچنین همان
هاي شناسی مستقل به علت ویژگیعنوان یک روشکیفی، باید گفت مطالعه موردي به

گرا بودن، در سنت تحقیق کیفی جاي دارد. اما از آنجا که گرا و خاصذاتی خود، یعنی کل
، مطالعه عمیق یک مورد از طریق گردآوري و تحلیل شناسیهدف اصلی در این روش

هاي کمی و کیفی خذ اطالعاتی چندگانه است، امکان ترکیب روشأهاي تفصیلی از م داده
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ه موردي شناسی مطالعکند. در واقع، ویژگی مهم روشها را فراهم میآوري دادهدر جمع
ایاي مختلف یک ف بررسی زوعنوان یک استراتژي ترکیبی با هدشود که بهاین دانسته می

هاي مختلف از جمله تحقیق کیفی و تفسیري، تحقیق سازي، روشمورد از طریق مثلث
همبستگی و تحقیق تجربی را با هم تلفیق کرده است. در مورد تعمیم در مطالعات موردي 

اند امکان تعمیم در مطالعه موردي وجود ندارد اما نیز مشخص شد که اگر چه برخی مدعی
استفاده » هاي تحلیلیتعمیم«یا » هاي طبیعیتعمیم«هاي خاصی مانند توان از تعمیممی

  شناسی مطالعات موردي است. کرد که مناسب با روش
ن مطالعه موردي در پژوهش که با عنوا 28در بخش دوم، با مرور سیستماتیک 

و ارزیابی  صورت گرفته به بررسی 1395تا  1381شناسی ایران از سال فصلنامه جامعه
طور که مشاهده  شناسی مستقل پرداخته شد. همانمطالعات موردي بر مبناي یک روش

مورد  3اي که با عنوان مطالعه موردي مشخص شده است، فقط مطالعه 28شد، از میان 
درصد) روش  75مورد این مطالعات ( 21صد) مطالعه موردي بوده است. در 71/10(

شناسی مطالعات انجام شده با عنوان بنابراین، اغلب روش اند.پیمایش را به کار گرفته
مطالعه موردي، در حقیقت پیمایش بوده است که مشخصات آن، تعداد نمونه زیاد، روش 

ها پرسشنامه و روش تحلیل آماري است. معادل گیري تصادفی، روش گردآوري دادهنمونه
رست از مطالعه موردي است. شناسی مطالعه موردي با پیمایش، کاربردي نادگرفتن روش

طور تواند از پیمایش استفاده کند. همانالبته این بدان معنا نیست که مطالعه موردي نمی
آوري هاي کمی و کیفی در جمعکه گفتیم، در مطالعه موردي امکان بکارگیري روش

مورد را ها وجود دارد. اما نتایج پیمایش فقط جزیی از پازلی خواهد بود که تصویر کل  داده
 28مطالعه موردي بررسی شده از  25توان مشاهده کرد که در  سازد. همچنین میمی

شناسی مستقل، بلکه عمدتاً انتخاب آنچه باید عنوان یک روشمورد، مطالعه موردي نه به
هاي پژوهش مانند پیمایش، تحلیل تاریخی، نظریه مطالعه شود، به همراه دیگر استراتژي

گردد در این ل ثانویه و تحلیل اسناد به کار گرفته شده است. پیشنهاد میداده بنیاد، تحلی
مورد «پرهیز کرده و واحد تحلیل را با عنوان » مطالعه موردي«موارد از به کار بردن عنوان 

  مشخص کنیم. » مطالعه
پذیر است و در اجراي آن در آخر باید گفت، اگر چه مطالعه موردي یک روش انعطاف

رد که به دقت به توالی مراحل مجزا از یکدیگر و جزییات آن پایبند بود، توجه ضرورتی ندا
رسد. مقصود ما نیز هاي انجام مطالعات موردي و اصول آن ضروري به نظر میکلی به رویه

از شرح رویکردهاي ارائه شده در اینجا الگویی است که بتوان آن را با راه و روش خود براي 
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هاي موردي بیشتر و ي به کار برد. با این امید که به پژوهشاجراي یک مطالعه مورد
ساختن تر منجر گردد. در حقیقت، مقاله حاضر تالشی جهت نظم بخشیدن و روشن دقیق
اي از مناقشات و ابهامات بسیار پیرامون چیستی و چگونگی انجام مطالعات موردي پاره

هاي بحث معنا نیست که پاسخ شناسی مستقل بوده است. و این بدانعنوان یک روش به
شده در اینجا قطعی است بلکه امید آن است که مباحثات بیشتري را در این زمینه دامن 
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Abstract:  

 
Case Study has a significant role in both fundamental development 

and methodology of social sciences. On the other hand, there are a plenty 
of confusions and misgivings about it. Since it seems that the most of 
social researches have accomplished through this method, clarification of 
case study is worthy. In particular, this methodology is used less 
frequently in sociological research in Iran as an independent 
methodology. This article has been written in 2 sections. In the first 
section, we try to elaborate the process of case study as a method 
meanwhile some of its obscurities and questions about it will be 
answered. In this section, two principal procedures of case study which 
are very noticeable in literature means descriptive case study by Stake 
and explanatory case study by Yin will be explained. Reviewing 28 
backgrounds entitled “case study” in Iranian Sociological association’s 
journal from 2002 to 2016, second section devoted to reevaluation and 
meta-analysis of case study as a method. 
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