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 تعریف:

در رابطه با مطالعه موردی باید گفت که تعریفی محل اجماع و فراگیر  از آن در دستت نیستت. در   

بدستت دادن    ،2دیگر اشکال بررسی طبیعتی  و تشابهات  مطالعه موردی با مشترک تاشتغاالواقع 

نیت  از ستوی   مطالعه موردی را دشوار ساخته استت و   مبتنی بر ز تحقیقتعریفی دقیق و مشخص ا

ابعاد ایتن  برند، بر ای استاندارد شده بکار نمیاین حقیقت که محققان این اصطالح را به شیوهدیگر 

 مشکل اف وده است.

ی های موجود و عدم اجماع محققین بر سر تعریفی فراگیتر از مطالعته متورد   در رابطه با تنوع تلقی

( مطالعه موردی را یت   6991) برای مثال سیمون های متفاوت آنان اشاره کرد؛ توان به برداشتمی

متورد مطالعته   برای موضوع انتخاب (، آن را 6991داند، درحالیکه استی )ختی میشناانتخاب روش

این درحالیست که در حقوق، پ شتکی، و متدیریت،    (99ص2001به نقل از هاس،  یاست) داند.می

) گوم، هَمِرسلی و فاستر به نقل از بلتوور و   رودهمراه حل مشکالت عملی بکار میمطالعه موردی به
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 Naturalistic inquiry 



"دارهای کراننظام"(. گاهی نی  این اصطالح به معنای مطالعه 2001ووود
است، اما ایتن  بکار رفته 3

دارنتد،  بیتان متی  ( 6999باشد زیرا همانگونه که اَتکینسون و دِالمونت )معنا نی  چندان صحیح نمی

های اجتماعی، بنتدرت،  است و نظام ، امری دشوارو مکانی ی  مورد مشخص نمودن مرزهای زمانی

 اند.شده گرایان و یا محققان ساختهدارای مرز مشخصند، و اگر هم باشند، این مرزها توسط عمل

 

 

توان  بته شتماری   دی، میهای موجود از مطالعه مورها و برداشتتنوع فهم یمساله اینرغم اما علی

شوند. بته عنتوان نمونته    ی آن محسوب میی این روش اشاره کرد که مشخصههای عمدهاز ویژگی

کته پتژوهك کیفتی،     استت بر ایتن واقعیتت   مطالعه موردی ناظر  اصطالح های  مهم یکی از داللت

 ها. ها و نمونه ی موارد است؛ نه جامعه متمرک  بر مطالعه

تواند بسیار متنتوع و  متفتاوت باشتد. از یت      رسی در رهیافت مطالعه موردی  میاما موارد مورد بر

عالوه بر این موارد، یت  فترد، یت      .کامل  جماعت  ی یحت ای سازمان  یکوچ  گرفته تا  گروه

انتدازه متورد   توانند موضوع مطالعه موردی قرار گیرنتد. بنتابراین   فعالیت یا ی  واقعه خاص نی  می

 پتییرد. ها و یا کل فرهنگ، تغییر متی هایی از مردم، سازمانی  فرد واحد ، تا گروهبررسی از تحت 

 ای مطالعه، بستگی تام به هدف تحقیق دارد.بر 1انتخاب مورد ها

یتا رهیافتت    یاستتراتژ  ،ختاص  قیت متورد تحق هر موضوع  هاییژگیمتناسب با اهداف خاص و وو  

 ق،یت مصتاحبه عم  ،یمشتارکت  یدهجملته مشتاه   را از یمتفتاوت  هتای روش ،تحقیقی مطالعه موردی
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 Bounded system 

4
 . cases 



و  نکته مهتم بته لحتا      .ردگییرا بکار م  یویآرش قیسند، و تحق لیتحل ،یمصاحبه متمرک  گروه

-مطالعه موردی آنجا که بافت تحقیق پیچیدهشناختی  آنکه باید  بر این مساله تاکید کرد که روش

 گاه البته مفید است. بسیار ، آن را بررسی کرد، تر از آن است که بتوان با روش تجربی و یا پیمایك

-های تحقیق شتامل تکنیت   از مطالعه موردی  در پشتیبانی از دیگر روشتوان می نی  در مواردی 

 کرد.های کمی، استفاده

 

ایتن  » بنتدی دستت زد کته    توان اینگونه نسبت به رهیافت مطالعه موردی به جمعبه طور کلی می

درون یت   یتا چنتدین    ختاص را   ی اجتمتاعی  پدیده که ی  آن دارد  استراتژی تحقیق، سعی بر

-می. و هدف آن دهد، فهم کند)ها( روی می آنچارچوب  موقعیت طبیعی که پدیده اجتماعی در 

و یا تولید و یا آزمتودن نظریتات    از طریق مثالی خاص ج ئیات کامل با یفراهم نمودن توصیفتواند 

 (.2001)بلوور و وود،« ص  باشدخا

 

 با مطالعه موردی: 5نگاریتفاوت مردم

خواهد ی  گروه اجتماعی را در ی  دوره نستبتا طتوالنی   مطالعات موردی غالبا، در مواردی که می

نگاری پیوسته های کیفی، مطالعه نماید، با مردماز زمان، در موقعیت طبیعی آن و آن هم با تکنی 

 است. 
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 Ethnigraphy 



ی موارد استت؛ نته    ورزد که پژوهك کیفی، متمرک  بر مطالعه ح بر این واقعیت تأکید میاین اصطال

گویند یعنی تعداد بسیار کمی موارد و یتا  راجر گُم و همکارانك در این باره می ها. ها و نمونه جامعه

ی در داشته باشیم که از مطالعات متورد یاد(. به2000کند اما در عمق)حتی ی  مورد را مطالعه می

تفتاوت اساستی میتان    » نگتاری نیستت.  شود اما مطالعه موردی، همان مردمنگاری استفاده میمردم

شناستی آن تعریتو و شتناخته    نگتاری توستط روش  نگاری و مطالعه موردی آن است که مردممردم

تواند  تا حد زیادی کمی و آماری بتوده و از هتیی یت  از    موردی میشود، درحالیکه ی  مطالعهمی

ای شتیوه متورد یعنتی چیت ی کته بته      (.23ص2009اُرایلی،«)نگاری استفاده ننمایدهای مردمروش

معنا نیستت کته    تر است. البته این بدانتر و یا  عامانتخاب گشته که مورد یا مثالی از چی ی ب رگ

یتن  موردی تنها بته ا دادن ی  مورد است، زیرا گاه ی  مطالعهموردی حتما هدفك عمومیتمطالعه

متوردی را  النفسه جالب است، که استی  این نتوع از مطالعته  شود که خود مورد فیدلیل انجام می

"النفسهموردی فیمطالعات"
متوردی بستیار   (. که البته این نوع از مطالعات2003نامد.)استی ،می 6

بخشتید یتا   تشود عمومیت شود که میاین دلیل انجام میموردی بهاندکند، و در اکثر موارد، مطالعه

"موردی اب اری و جامعمطالعات"موردی را هایی از آن کرد، که استی  این نوع از مطالعهاستنباط
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 نامد.می

 

 

 هایی از مطالعه موردی:نمونه
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 Intrinsic case studies 
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 Instrumental and collective case studies 



 کنیم:در زیر برای نمونه به دو مورد از  مطالعات موردی معروف در سطح دنیا اشاره می

ی ( استت. محققتین در ایتن مطالعته    6998) 60و بتوآل  9ین، کت 8اولین مطالعه، مطالعه لیوینگستون

موردی به بررسی واحد خویك در زمینه جغرافیای فرهنگتی پرداختنتد. آنهتا در ایتن مطالعته، بتر       

واقع در ایرلند شمالی متمرک  شدند. متورد بلفاستت، دیگتر     66اهمیت فضای دینی در شهر بِلفاست

کته بته اهمیتت فضتای دینتی در فراینتد بازتولیتد        شده در ایتن زمینته را   کارهای تحقیقاتی انجام

نماید اما، به بعد دیگری از فضای فرهنگی یعنتی فضتای دینتی، کته     پردازند، تایید میاجتماعی می

-کند. انتخاب شهر بلفاست در این مطالعه، تنها به دلیل دستترس شده است، توجه مینادیده گرفته

های کاتولیت  و پروتستتان، در ایتن انتختاب     ماعتپییری آسان آن نبود، بلکه تقسیم شهر میان ج

 نقك داشتند.

ها در مهندسی تکامتل  استراتژینقك خرده»( است تحت عنوان 2003) 62مطالعه دیگر کار سالواتو

ها را از طریق ی  مطالعه موردی که در آن ی  نظریه از پیك موجود درباره تکامل بنگاه«  هابنگاه

 است.ررسی قرار دادهتطبیقی میان دو شرکت مورد ب

 

 )ادامه دارد(.
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