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تعریف:
در رابطه با مطالعه موردی باید گفت که تعریفی محل اجماع و فراگیرر از آ در دسرت
نیست .در واقع اشتغاالت مشترک و تشابهات مطالعه موردی برا دیگرر اشرلال بررسری
طبیعی ،2بدست داد تعریفی دقیق و مشخص از تحقیق مبتنی بر مطالعره مروردی را
دشوار ساخته است و نیز از سوی دیگر این حقیقرت کره محققرا ایرن ا رط ب را بره
شیوهای استاندارد شده بلار نمیبرند ،بر ابعاد این مشلل افزوده است.
در رابطه با تنوع تلقیهای موجود و عرد اجمراع محققرین برر سرر تعریفری فراگیرر از
مطالعه موردی میتوا به برداشتهای متفاوت آنا اشراره کررد بررای مثرال سریمونز
( )6991مطالعررره مررروردی را یرررر انتخررراب رو شرررناختی مررریدانرررد ،درحالیلررره
استیر( ،)6991آ را انتخاب موضوع برای مورد مطالعه میدانرد( .اسرتیر بره نقرل از
هاس2001،ص )99این درحالیست که در حقوق ،پزشلی ،و مردیریت ،مطالعره مروردی
بههمراه حل مشل ت عملی بلار میرود ( گو  ،هَمِرسرلی و فاسرتر بره نقرل از بلروور و
ووود .)2001گاهی نیز این ا ط ب به معنای مطالعه "نظا های کرا دار" 3بلرار رفتره-

Naturalistic inquiry
Bounded system
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است ،اما این معنا نیز چندا

حیح نمیباشد زیرا همانگونه که اَتلینسرو و دِالمونرت

( )6999بیا میدارند ،مشخص نمود مرزهای زمانی و ملانی یر مورد ،امری دشروار
است و نظا های اجتماعی ،بندرت ،دارای مرز مشخصند ،و اگر هر باشرند ،ایرن مرزهرا
توسط عملگرایا و یا محققا ساخته شدهاند.

اما علیرغ این مسالهی تنوع فه ها و برداشتهای موجود از مطالعه موردی ،مریتروا
به شماری از ویژگیهای عمدهی این رو

اشاره کرد که مشخصهی آ محسروب مری-

شوند .به عنوا نمونه یلی از داللتهای مه ا ط ب مطالعره مروردی نرا ر برر ایرن
واقعیت است که پژوهش کیفی ،متمرکز بر مطالعهی موارد است نه جامعهها و نمونهها.
اما موارد مورد بررسی در رهیافت مطالعه موردی مریتوانرد بسریار متنروع و متفراوت
باشد .از یر گروه کوچر گرفته تا یر سازما یا حتی یر جماعت کامرل  .عر وه برر
این موارد ،یر فرد ،یر فعالیت یا یر واقعه خاص نیز میتوانند موضوع مطالعه موردی
قرار گیرند .بنابراین اندازه مورد تحت بررسی از یر فرد واحد  ،تا گرروههرایی از مررد ،
سازما ها و یا کل فرهنگ ،تغییر میپذیرد .انتخاب مورد ها 1برای مطالعه ،بسرتگی ترا
به هدف تحقیق دارد.
و متناسب با اهداف خاص و ویژگیهای موضوع هر مورد تحقیق خراص ،اسرتراتژی یرا
رهیافت تحقیقی مطالعه موردی ،رو های متفاوتی را از جملره مشراهدهی مشرارکتی،
مصاحبه عمیق ،مصاحبه متمرکز گروهی ،تحلیل سند ،و تحقیق آرشیوی را بلرار مری-
. cases
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گیرد .و نلته مه به لحاظ رو شناختی آنله بایرد برر ایرن مسراله تاکیرد کررد کره
مطالعه موردی آنجا که بافت تحقیق پیچیدهتر از آ است که بتوا با رو

تجربی و یرا

پیمایش ،آ را بررسی کرد ،بسیار مفید است .البته گراه در مرواردی نیرز مریتروا از
مطالعه موردی در پشرتیبانی از دیگرر رو هرای تحقیرق شرامل تلنیررهرای کمری،
استفادهکرد.

به طور کلی میتوا اینگونه نسبت به رهیافت مطالعه موردی به جمرعبنردی دسرت زد
که « این استراتژی تحقیق ،سعی بر آ دارد که یر پدیدهی اجتماعی خاص را درو
یر یا چندین موقعیت طبیعی که پدیده اجتماعی در چارچوب آ (ها) روی میدهد،
فه کند .و هدف آ میتواند فراه نمود تو یفی با جزئیات کامرل از طریرق مثرالی
خاص و یا تولید و یا آزمود نظریات خاص باشد» (بلوور و وود.)2001،

تفاوت مردمنگاری 5با مطالعه موردی:
مطالعات موردی غالبا ،در مواردی که میخواهرد یرر گرروه اجتمراعی را در یرر دوره
نسبتا طوالنی از زما  ،در موقعیت طبیعی آ و آ ه با تلنیررهرای کیفری ،مطالعره
نماید ،با مرد نگاری پیوسته است.
این ا ط ب بر این واقعیت تأکید میورزد که پژوهش کیفی ،متمرکز بر مطالعهی موارد
است نه جامعهها و نمونهها .راجر گُ و هملارانش در این باره مریگوینرد یعنری تعرداد
بسیار کمی موارد و یا حتی یر مورد را مطالعه میکند اما در عمق( .)2000بهیادداشته
Ethnigraphy
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باشی که از مطالعات موردی در مرد نگاری استفاده میشود اما مطالعه مروردی ،همرا
مرد نگاری نیست «.تفاوت اساسی میا مررد نگراری و مطالعره مروردی آ اسرت کره
مرد نگاری توسط رو شناسی آ تعریف و شناخته میشود ،درحالیلره یرر مطالعره-
موردی میتواند تا حد زیادی کمی و آماری بوده و از هیچ یر از رو های مرد نگاری
استفاده ننماید»(اُرایلی2009،ص .)23مورد یعنی چیزی که بهشریوهای انتخراب گشرته
که مورد یا مثالی از چیزی بزرگتر و یا عا تر است .البته ایرن بردا معنرا نیسرت کره
مطالعهموردی حتما هدفش عمومیتداد یر مورد است ،زیرا گاه یر مطالعرهمروردی
تنها به این دلیل انجا میشود که خود مورد فیالنفسه جالب است ،که استیر این نوع
از مطالعهموردی را "مطالعاتموردی فیالنفسه" 6مینامد(.استیر .)2003،که البته این
نوع از مطالعاتموردی بسیار اندکند ،و در اکثر موارد ،مطالعهموردی بهاین دلیرل انجرا
میشود که میشود عمومیتبخشید یا استنباطهایی از آ کرد ،که استیر ایرن نروع از
مطالعهموردی را "مطالعاتموردی ابزاری و جامع" 7مینامد.

نمونههایی از مطالعه موردی:
در زیر برای نمونه به دو مورد از مطالعات موردی معروف در سطح دنیا اشاره میکنی :
اولین مطالعه ،مطالعه لیوینگستو  ،8کین 9و بروآل )6998( 60اسرت .محققرین در ایرن
مطالعهی موردی به بررسی واحد خویش در زمینه جغرافیای فرهنگی پرداختند .آنها در
6

Intrinsic case studies
Instrumental and collective case studies
8
. Livingstone
7

5

این مطالعه ،بر اهمیت فضای دینی در شهر بِلفاست 66واقرع در ایرلنرد شرمالی متمرکرز
شدند .مورد بلفاست ،دیگر کارهای تحقیقاتی انجا شده در این زمینه را که بره اهمیرت
فضای دینی در فرایند بازتولید اجتماعی میپردازند ،تایید مینماید اما ،به بعد دیگری از
فضای فرهنگی یعنی فضای دینی ،که نادیده گرفتهشده است ،توجره مریکنرد .انتخراب
شهر بلفاست در این مطالعه ،تنها به دلیل دسترسپذیری آسا آ نبرود ،بللره تقسری
شهر میا جماعتهای کاتولیر و پروتستا  ،در این انتخاب نقش داشتند.
مطالعه دیگر کار سالواتو )2003( 62اسرت تحرت عنروا «نقرش خرردهاسرتراتژیهرا در
مهندسی تلامل بنگاهها» که در آ یر نظریه از پیش موجود درباره تلامل بنگاههرا را
از طریق یر مطالعه موردی تطبیقی میا دو شرکت مورد بررسی قرار دادهاست.

روشهای مورد استفاده در مطالعهموردی:
همانطور که ذیل مدخل تعریف مطالعه موردی ه به ایرن مسراله اشراره شرد ،در ایرن
رهیافت متناسب با اهداف هر تحقیق خاص ،برای جمعآوری دادههرا معمروال از رو -
های چندگانه و متعددی از جمله مصاحبهها ،مشاهدات ،رو های اسنادی ،ضبط ردا
یا تصویر ،استفاده میشود .و جمعآوری دادهها بطرور معمرول ،در مردتزمرانی طروالنی
ورت میپذیرد .نلات یادداشت شده در میدا تحقیق ،منبع اساسی دادههرا هسرتند.
این یادداشتهای میدا تحقیق دربردارندهی گزارشات و تفاسیر مداو محقق و اعضای
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تی تحقیق است که در آنها ،مشاهدات ،علسالعملها ،و ایدههای به ذهن رسیده ،ثبرت
شدهاند.

مزایا و معایب روش مطالعه موردی:
از مزایای رو

مطالعه موردی میتوا به موارد ذیل اشاره کرد:

 روشی است استوار برپایهی ضبط ویژگیهای خاص مرد و گرروههرا از طریرق تولیرددادههای با جزئیات (سیمسو )6991
 واجد توانایی کشف یافتههای جدید(پ ت)6988، -قادر به تولید نظریات نو (آیزنهارت.)2002،

معایب این رو

را نیز میتوا چنین برشمرد:

کاستی ا لی این رو  ،مریوط به مساله قابلیت تعمی است به عبارت دقیقترر نمری-
توا یافتههای این رویلرد را به راحتی بره جمعیرتهرا و یرا مروارد دیگرر تعمری داد.
هرچند مملن است که از طریق مطالعات موردی ،به نظریات جدید رسید ،اما در اینجرا
همواره خطر محدود بود و وابستهبود این یافتههرا بره حالرتهرا و مروارد خراص ،در
کمین ماست.
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طرفدارا مطالعات موردی ،در مقابل چنین پاسخ میدهنرد کره نترایا حا رل از رو
مطالعات موردی ،قابل تعمی بر گزارههای نظری هستند و نه جمعیتهرا (یرین.)6991
گو و دیگرا ( )2000بیا میدارند که میتوا بوسریلهی اسرتنباط نظرری از طریرق
تحلیل تطبیقی ،نتایا عا از مطالعات موردی استخراج کرد .عدهای نیز براین عقیدهاند
که ضرورتی ندارد که از مطالعات موردی ،نتایا عا و کلی گرفتهشود و بجرای آ بهترر
است دراین باره سخن گفت که مطالعات موردی ،تو یفات عمیق و انبوهی فراه مری-
سازند که اینگونه تو یفات برای علو اجتماعی ضرورتی اجتنراب ناپذیرنرد( لینلرولن و
گوبا  ،2002استیر  ،6999استیر ،6991یین  .)6991در این رویلرد شاهد آنری کره
اگرچه مملن است مطالعات موردی نقش چندانی در تولیدات علمی نداشتهباشند ،امرا
در تولید ایدهها نقش داشته و قادرند که نتایا نظری تولید نمایند.

مراحل انجام مطالعه موردی:
 انتخاب مورد:یین ( )6991اولین و مهمترین گا در فرایند مطالعه موردی را ،دستهبندی سواالت
تحقیق و یا موضوعات میداند.
یر مطالعه موردی بر یر یا چند سوال و یا موضوع 63تحقیق استوار است کره ایرن
سواالت و موضوعات ،بهنوبه خود بر انتخاب مورد یا موارد جهت انجا بررسری و نیرز
رو های مورد استفاده برای تحقیق تاثیرمیگذارند( گال ،بورگ و گال ،6991گرو

issue
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و دیگرا  ،2000شولتز وتایتیه .)2002که البته جهت تشخیص سواالت و موضوعات
مه برای مطالعه موردی ،بررسی ادبیات تحقیق بسیار یاریگر است.
بههنگا طراحی یر مطالعه موردی ،الز اسرت بدانیرد کره آیرا مریخواهیرد یرر
مطالعهموردی واحد

61

انجا دهید و یرا یرر مطالعره مروردی چندگانره .69یرین در

اینباره که چهزمانی مطالعه موردی واحد ،مفید است ،موارد زیر را برمیشمارد:
 یر مورد انتقادی (موردی که تمامی شرایط الز برای آزمود نظریه را دارد) یر مورد افراطی ( موردی که به حدی خارقالعاده و غیرر عرادی اسرت کره درخود و به خودی خود شایستهی تحقیق و بررسی است)
 مورد ملاشفهآمیز( 61موردی که فر ت آ را ایجاد میکند به بررسی پدیردهایبپردازی که پیشتر خارج از دسترس بررسی علمی قرار داشرت) (6991ص-38
.)10
اما مطالعه موردی چندگانه ،آنگاه مفید است کره بخرواهی نترایا حا رل از مروارد
مختلف را ,تلرار کنی .

 جمعآوری داده:همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،مطالعهموردی بیشتر با هدف تحقیق تعریف مریشرود
تا با رو های خاص تحقیق مورد استفاده برای مطالعره «.لرذا ویژگری مشرخصکننرده
فرایند گرداوری داده این نیست که کدا رو های خاص مورد استفاده قرار میگیرنرد،
14
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بلله این اسرت کره چگونره از ایرن رو هرا اسرتفاده مریشرود»( هراس2001،ص.)13
مطالعات موردی مختلرف از رو هرای مختلرف تحقیرق از جملره مشراهده مشرارکتی،
مصاحبه عمیق ،بحث گروهی متمرکز و ...استفاده میکنند ،اما دستک سه قانو بررای
جمعآوری داده وجود دارد که باید در تمرامی مطالعرات مروردی رعایرت گرردد«:الرف)
مثلثسرازی در جمرعآوری یافترههرای تحقیق(مخصروص مطالعره مروردی چندگانره)،
ب)ایجرراد یررر پایگرراه داده مطالعررهمرروردی ج) حفررظ یررر زنجیررره منطقرری از
شواهد»(هاس،2001ص.)13
الف )مثلثسازی:
استفاده از منابع چندگانه اط عات به ایجاد"خطوط همرگرا"ی تحقیق کمرمیکنرد(
یین6991،ص .)31به این معنا که اگر نتیجهی تحقیق یا هر حقیقتی از سه یرا بریش از
منبع مختلف داده تاییدشود ،متقاعدکنندهترر خواهردبود .کره البتره اسرتفاده از منرابع
مختلف برای آزمود حقیقت ،سبب خواهد شد کره گراه محقرق از رو هرای مختلرف
تحقیق استفاده کند .برای مثال ،دادهای را از یر منبع با مصاحبه عمیرق بدسرت مری-
آورد و اما برای بدستآورد همرا داده از منبعری دیگرر ،بایرد از مشراهده مشرارکتی
استفاده نماید.

ب)ایجاد پایگاه داده:

محققا پیشنهاد دارند که محقق مطالعه موردی ،یر پایگاه داده رسمی قابل عرضه یرا
ثبت مورد ایجادنماید ،که تمامیدادههای جمعآوریشده را مستندساخته و سازما دهی

11

نماید( یین ،6991پاتُن  « .)2002با جداسازی مستندسرازی بره دو مجموعره متفراوت
یعنی پایگاه دادهها و گزار

نهایی مورد ،محققا دیگر این املا را مییابند که شواهد

را مستقیما مرورنمایند ،و تنها به گزار

نگار شده محدود نباشرند ،کره ایرن درعرین

حال ،پایایی کل مطالعه را نیز افزایش میدهد.
ج)حفظ زنجیره منطقی از شواهد:
این گزاره بدا معنا است که بتوا ارتباطی میا سواالت تحقیرق ،دادههرای گررداوری
شده و نتیجه گرفتهشده ،برقرارساخت .یعنی باید بره مشراهدهگرر بیرونری یرا خواننرده
مطالعه موردی اجازه داد که هرگونه اقتباسی از شواهد سواالت تحقیرق ترا رسرید بره
نتایا نهایی مطالعه موردی را ،دنبال کند ،بهنحوی که بتوانرد گرا هرایی را کره محقرق
برداشته از سواالت تا رسید به نتایا و با براالعلس از شرواهد بره سرواالت را پیگیرری
نماید « .یرراه تقویت زنجیره منطقی ،ایجاد یر وبسایت و انتشار مطالرب مربوطره از
طریق آ است وبسایت مذکور میتواند دربرگیرنده اط عات اضافی مربوط به مطالعه
باشد ،مواردی که با توجه به مخدودیت فضا ،نمیتروا آنهرا را در خرود داسرتا  ،قیرد
کرد»(هاس2001،ص.)19
روش تحلیل در مطالعه موردی:
در رو

مطالعه موردی روند تحلیل ،از طریق تفسیر دادهها ،جستجوی تر هرا ،مترراک

کرد داده درو ت  ،و مقایسه ت ها انجا میپذیرد .حتی اگر دادههرا از یرر مجموعره
هستند ،میتوا دادهها را در سطوب چندگانه تحلیل کرد .برای مثال در بررسری تغییرر

11

برنامه آموزشی در یر مدرسه ،تحلیل میتواند در سطح دانشآمروز و یرا کر س انجرا
پذیرد(بلوور و وود.)2001،

 تحلیل شواهد:همانند تمامی رو های تحقیق کیفی ،در اینجا نیز هیچ زما دقیقی وجرود نردارد
که بگویی از این لحظه تحلیل آغاز میشود ،و نیز رو

مورد توافقی بررای تحلیرل

وجود ندارد ،بلله فرایند تحلیل یر فرایند تلررای اسرت کره از زمرانی کره دادههرا
جمعآوری میشوند ،آغاز گشته و تا زمانی که بصیرت و فرضیات مقدماتی از مراحل
مختلف جمعآوری داده ،هور مینمایند ،ادامه مییابد .البته بایرد یراداورد شرد کره
برخی استراتژیهای تحلیل داده در مطالعه موردی میتوانند مفید باشرند از جملره
تطبیق الگو ،67ساخت تفسیر ،68و تحلیل سریهای زمانی.69
تطبیق الگویر رویلرد قیاسی 20است که در آ محقق بایرد یرر الگروی اسرتنتاجشرده بصرورت
تجربی را ،با یر یا چند الگوی دیگر مبتنی بر نظریه ،قیراس کنرد .در مطالعره مروردی
چندگانه ،در نتیجه تلرار نتایا چنین ادعا میشود که دو یرا تعرداد بیشرتری از مروارد،
نظریه را حمایت میکنند .بهعبارتی محقق باید از الگوهای نظری متفاوت آگاه باشرد ترا
بتواند نتایا تحقیق خویش را با آنها مقایسه نماید.
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Pattern-matching
Explanation-building
19
Time-series analysis
20
. deductive
18

12

ساخت تفسیر:

این مرحله تاحدودی علس مرحله تطبیق الگو اسرت و نره رویلرردی قیاسری کره یرر
رویلرد استقرایی 26است که در جریا آ الز است محقق از دادههای گررداوری شرده
استفاده نماید تا توضیحی دربارهی مورد یا موارد بسازد .در این جا محقرق بجرای آنلره
بخواهد با آزمود یا چند نظریه ،آغاز کند ،با تولید نظریه از طریق دادهها عمل میکند.
تحلیل سریهای زمانی:

در این استراتژی تنها به نشا داد این امر اکتفا نمریشرود کره وجرود و دامنرهی هرر
ارتباط علی در الگوی نظری همانگونه است که انتظرار مریرفتره ،بللره همچنرین بایرد
مراحل زمانی رخدادهای مرتبط با متغیرهای موجود در الگو ،تاییدگردند.
منطق ضروری تحلیل سریهای زمانی ،تطبیق روند دادهها است برا الرف) رونرد معرین
مبتنی بر نظریه پیش از آغراز تحقیرق ،درمقابرل ،ب) برخری رونردهای رقیرب از پریش
تعیینشده ،درمقابل ،ج) هرگونه روند مبتنی بر اثر تصنعی یا تهدید معطوف بره اعتبرار
درونی.
بدو توجه به آنله محقق چه استراتژی را برای تحلیل برمیگزیند ،باید مطمرنن باشرد
که تحلیل را به بهترین نحو انجا دهد.

. inductive

21

13

 -نوشتن گزارش:

همانند مرحله تحلیل دادهها ،هیچ زما خاص و یرا رو
گزار

تحلیل موردی وجود ندارد ،بلله تنها انتظار میرود که محقرق یرر پایگراه داده

ایجاد نماید که پایههای توسعه بعدی گزار

موردی را تشلیل میدهرد .امرا علریرغر

آنله هیچ توافقی بر روی نحوه تقریر و تدوین گزار
اما درکل دو شلل مه سازما داد بره گرزار
تحلیلی

مرورد تروافقی بررای نوشرتن

22

نهایی مطالعه موردی وجود ندارد،
نهرایی عبارتنرد از شریوه فرر هرای

و شیوه انعلاسی( 23گال و دیگرا  .)6991،ویژگی گزار

با فر تحلیلی این

است که در آ شاهد یر نوشتار بیطرف 21هستی کره ردای محقرق در آ شرنیده
نمیشود و یا بسیار اندک به گو

میرسد و سازماندهی موضوعات بره شرللی متعرارف

ورت میگیرد ،یعنی شامل موارد ذیل است :مقدمه ،مرور ادبیات ،رو شناسی ،نتایا،
و نتیجهگیری .این هما شیوهای است که به واسرطه آ بره گرزار

تحقیقرات کیفری

میپردازی .
شیوه گزار

انعلاسی ،علس شریوهی تحلیلری اسرت ،بردین رورت کره در آ شراهد

استفاده از شیوههای مختلف روایت هستی و دای محقق بهروشنی شرنیده مریشرود.
در گررزار

نهررایی چرره از شرریوه انعلاسرری اسررتفاده نماییررد وچرره شرریوهی تحلیلرری را

22
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بلارگیرید ،بنابه گفترهی اِریلسرو ( )6981گرزار

شرما بایرد دربرگیرنردهی تو ریف

خاص ،29تو یف کلی ،21و یادداشت تفسیری 27باشد.
تو یف خاص از نقلقولهای مصاحبهشوندگا و یادداشتهای زمین تحقیرق و تصراویر
روایی تشلیل میشود.
تو یف کلی نقلقولهای مصاحبهشوندگا و تصاویر روایی را برای خواننردگا توضریح
میدهد.
یادداشت تفسیری ،برای خوانندگا  ،چارچوبی جهت فه هردو نوع تو یف (انعلاسی و
تحلیلی) فراه مینماید.

25

Particular description
General description
27
Interpretive commentary
26
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