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:یینرابرتتعریفبهبنا

ررسیببرایچندگانهشواهدومنابعازکهاست،تجربیکاوشیکموردی،مطالعه

آنزمینهوپدیدهبینمرزکهشرایطیدرواقعی اشزمینهدرموجودپدیدهیک

.می کنداستفادهنیست،روشنبه وضوح

مطالعه موردی چیست؟



:موریس دوورژه در تعریف مطالعه موردی می نویسد

:دارنداختالفهمباعملدرکهاستچیزدومعرفموردیمطالعهاصطالح

وخصیشسندهایراهازچهاست،فردیکرفتارژرفتحلیلسربرموضعیا،نخست

.استموردیمطالعهدقیقواصلمعنیاینوخاطرات،هایمصاحبهراهازچه

دربارههکنگاریتکبررسیهرگونهبهراموردیمطالعهتری،گستردهمعنایدر،دوم

.کنندمیاطالقشود،میانجامخاصموردیکدربارهیاتصمیم،یاحادثهیک



تفاوت های مطالعه موردی با سایر روش های تحقیق

راهبردیکوجامعروشیکموردیمطالعه•

دردیموریمطالعه.استتحقیقاتدرترکیبی

بترکیوتلفیقبهخودسطحترینعالی

ودازدپرمیکیفیوکمیتحقیقاتازتعدادی

یلتشکراتحقیقجامعروشیکطریقایناز

.دهدمی

باراتحقیقاستراتژیچندینموردییمطالعه•

روشسایرکهحالیدرکند،میتلفیقهم

شتهنداویژگیچنیناستممکنتحقیقهای

.باشند

یبی مدل مفهومی روش تحقیق موردی به عنوان یک استراتژی ترک



:انواع تحقیقات موردی

.استبودهمسالهیاموضوعکشفمحققهدف:اکتشافی•

رخدادهرشروعازبعداستقرارکهآنچهتوصیفبرایاستتالشی:توصیفی•

.شودایجاد

ازتوجهیقابلهاینشانهتوانندمیشدهتبیینموردهای:توضیحییاتبیینی•

واقعیتجربیاتاطمینانبانهامادهنددستبهمعلولیوعلّیروابط



کاربرد روش مطالعه موردی

:داردبیشتریکاربردزیرهایموقعیتدرموردییمطالعهطراحیییننظربهتوجهبا

.باشد«چرا»و«چگونه»سواالتبهپاسخرویبرمطالعه،تمرکزکهجاییدر(الف

.نباشدمداخلهموردافراددردستکاریامکانکهموقعیتیدر(ب

.دهیدپوششرامطالعهیزمینهموقعیتوشرایطخواهیدمیشماکهشرایطیدر(ج

.باشدنداشتهوجودآنیزمینهوموردبینمشخصیمرزکهایمطالعهدر(د

و

.دبرسنمشخصوقطعینتایجبهنتوانندتحقیقروشهایسایرکهآنجاییدر*



حقیقتحقیق موردی بعنوان یک استراتژی تکاربرد زمینه های 

دولتی؛مدیریتوسیاسیعلوم،سیاست

شناسی؛جامعهواجتماعیروانشناسی

شود؛میانجامسازمانومدیریتزمینهدرکهتحقیقاتی

مورددرهکتحقیقیمثلای،منطقهوشهریریزیبرنامهزمینهدرکهتحقیقاتی

انجامدولتینهادهایوسازمانهایا(مجاورهایمنطقه)هاهمسایهها،برنامه

؛می شود

دکتراودارشکارشناسیهایدورههاینامهپایانمنظوربهکهتحقیقاتیومطالعات

.شودمیانجام(اجتماعیعلومدر)



خصوصیات اصلی مطالعه موردی 

:ازعبارتندکهدارد؛اصلیخصوصیتچهارموردیمطالعه(1988)مریاممنظراز

کند،میتمرکزخاصپدیدهیابرنامهرویداد،وضعیت،برموردیمطالعه؛خاص گرا 

.استواقعیزندگیدرعملیمسائلمطالعهبرایخوبیروشنتیجهدر

می دهدارائهمطالعهموردموضوعازمفصلتوصیفیروش،این؛توصیفی.

تقابلمروابطکشف.می کندکمکمطالعهموردموضوعبهترفهمبه؛اکتشافی

اهدافازهمگینو،بینشوجدیدمعانیکشفوتازهچشم انداز هایکشفجدید،

.استموردیمطالعه

مطالعات.دارنداستقراییاستداللبرتکیهموردی،مطالعاتغالب؛استقرایی

داده  هابررسیبابلکهندارند؛راموجودپیشازفرضیه  هایارزشیابیقصد،موردی

.دنمی دهدستبهرا"تعمیم هاواصول"



شناخت کل واقعیت

دستیابی به کلیت منحصر بفرد

 ساختار مقایسه ای

ساختار مبتنی بر تحقیق تاریخی

ساختار مبتنی بر ارائه تئوری

ساختار معکوس

ساختار بدون ترتیب

مطالعه موردیویژگی های روش تحقیق 



مزایای مطالعه موردی

شگرپژوهکهموقعیبرایروشپرارزش تریناطالعات؛انبوهآوردنبهدست
.آوردبه دستپژوهشموردموضوعدربارهرااطالعاتازانبوهیمی خواهد

طیفباشدنروبروبهپژوهش گرساختنقادربیشتر؛منابعباشدنروبرو
دهمشاهنظام مند،مصاحبه  هایتاریخی،دست ساخته  هایاسناد،شواهد،ازوسیعی
منابعهرچه.دگنجانموردیمطالعهدرمی توانراسنّتیپیمایش  هایحتیومستقیم
.استمعتبرترمامطالعهنتیجهدرباشد،بیشترموردیمطالعهدرداده  ها

قاطنجملهاز:می گویدساروخانیاجتماعی؛واحدیکابعادتمامشناخت
.استاجتماعیواحدیکابعادتمامشناختبهپرداختنموردیتحقیققوّت



معایب مطالعه موردی

.ودنمی شرعایتعلمیانسجامونظمموردی،مطالعاتازبسیاریدرعلمی؛انسجامونظمفقدان

دگاه  هایدیباسوگیرانهشواهدکهدادهاجازهوکردهبی دقّتیموردی،مطالعهپژوهش گرکهشدهدیدهاغلب

.گذارداثرنتیجه گیری هاویافته هابرمغرضانه

انمی توآن،ازاستفادهباواستارزشمندابزاریموردی،مطالعههرچندتعمیم پذیری؛امکانعدم

دروموردیکرویبرفقطزیرانمی سازد؛فراهمراداده هاتعمیمامکاناماکرد،کشفرامعنادارمتغیرهای

.می گیردصورتزمانیمقطعیک

 هادادهازعظیمیحجمبهگاهواستوقت گیراغلبمشارکتی،مشاهدهمثل،موردیمطالعه؛زمان بری

نتایجاتبمانند،منتظرسال هابایدپژوهشگران.استدشواربسیارآن،کردنخالصهکهمی شود،منجر

.دمی شوارائهضعیفبه گونه ایهمغالباکهشود؛اعالمپژوهش

رتصویک باربرایوزمانیمقطعیکدرکهزمانیمخصوصاموردی،مطالعاتدرونی؛اعتبارفاقد

وهندنمی دقرارتحلیلوشناختموردراعلّیروابطمطالعاتاین.هستنددرونیاعتبارفاقدمی گیرد،

.می دانندمفیدتحقیق،تجربیماقبلمراحلبرایآن رادانشمندان،ازبسیاری



طرح ریزی تحقیقات یک موردی و چندموردی

وتحلیلوتجزیهآوری،جمعفراینددرپژوهشگرکهاستدستورالعملهاییتحقیقطرح

بهکهاستمستدلومنطقیالگوییکشاملوکندمیرعایتخودمشاهداتتفسیر

بهدارددوجوتحقیقموردمتغیرهایبینکهعلّیروابطدربارهتادهدمیاجازهپژوهشگر

یعنی.شودیممشخصنتایجتعمیمقابلیتمیزانطرحدرهمچنین.بپردازدگیرینتیجه

ابرابطهدریاتربزرگایجامعهبهتوانمیراشدهانجامتفسیرهایآیاکهاین

.دادتعمیمخاصشرایطی



ویژگی های طرح تحقیق موردی

قرارشآزمایموردآنچهبرایباید:ساختارینظرازطرحبودناتکاقابلیااعتمادقابل.1
.کردارائه(درست)مناسبعملیهایشاخصگیردمی

حقیقتطرحبارابطهدرتنها):درونیعواملنظرازطرحبودناتکاقابلیااعتمادقابل.2
کهدهیداننشوسیلهبدانتاآوریدبوجودعلّیرابطه(داردوجودویژگیاینتبیینی
متفاوتلّیعغیرروشهایسایرازکه)اندشدهتبدیلدیگریشرایطبهخاصیشرایط
.(گردد

وجودبهقلمروییاحوزه:خارجیعواملنظرازطرحبودناتکاقابلیااعتمادقابل.3
ودهید؛تعمیمحوزهآندرراتحقیقاتدستاوردهایبتوانیدتاآوردید

جمعروشیارویهمثلتحقیق،یکعملیاتکهکنیدثابتباید:طرحبودناعتبارقابل.4
.رسیدنتایجهمینبهوکردتکرارتوانمیراهادادهآوری



موردیتحقیقطرحدهندهتشکیلاجزای

تحقیقهایپرسش.

تحقیقپیشنهادهاییاموضوع.

کردتحلیلوتجزیهبایدکهراهاییواحد.

کندمیوصلتحقیقموضوعیافرضیهبهراهادادهکهمنطقی.

کردتفسیرراآوردهادستبایدآناساسبرکههاییشاخص.



قیقارائهتئوریبعنوانبخشیازطرحتح

.میگیردقرارتحقیقموردکهشودمیچیزیازتئورییکارائهشاملتحقیقجامعطرح

ومطالعهخواهیدمیکهاستچیزیازتصویرییانقشهداشتنتنهاهدفطرحدر

کاملحطرروایناز.است(تئوریک)نظریموضوعداشتنمستلزمآنوکنیدتحقیق

تراتژیاسوکردآوریجمعبایدکهراهاییدادهتعییندرمحکمدستورالعملیتحقیق،

ارائهیلدلبدین.نمایدمیارائهگرفت،کاربهتحلیلوتجزیهبرایبایدکهراهایی

کهاستضروریگامهایجملهازموردیتحقیقهایدادهآوریجمعازپیشتئوری

.برداشت(موردیتحقیقانجامازپیش)باید



نقش تئوری در تحقیق موردی

ع معتبر نابتئوری به معنی طرح مراحل تحقیق بر اساس موضوع، خط مشی ها یا سایر م

ود را ت خبه طور کلی تئوری می تواند به طرق مختلفی در تحقیقات موردی اهمی. است

:نشان می دهند

.انتخاب مورد جهت تحقیق، در طرحهای تک موردی و چند موردی•

.تعیین آنچه که در تحقیقات موردی اکتشافی، جست و جو می شود•

.توصیف کامل و مناسب در تحقیقات موردی توصیفی•

.در تحقیقات موردی تبیینی( رقیب)ارائه صریح تئوری های بدیل •

.تعمیم نتایج به سایر موارد•



ابزارهایتحقیقموردی

عکسوفیلماسناد،مشاهده،مصاحبه،:نظیراولدستهابزارهای•

پژوهشگریکهایمهارتوهاتوانایی:نظیردومدستهابزارهای•

جزهرودنبوکندمیایفاراکاملابزارجعبهیکنقشهمکناردربندیدستهدواین

شکلمباپژوهشگرونباشدماجعبهابزارهایازیکیکهشودمیباعثتحقیقدر

.شودمواجه



چیست؟مورد

نیمکمیگردآوریاطالعاتآندربارهکهاستتحلیلواحدمورد.است«تحقیقموضوع»مورد.
.هستیمآنکلیتدرکپیدرکهاستواحدیپژوهی،موردطرحدرمورد

کلیتیرتصوباکههستیماوازدرکییارائهپیدرکهباشدشخصتواندمیتحلیلواحد
واندتمیتحلیلواحد.شودنمیمحدودشخصبهپژوهیمورداما.استهمراهاوزندگیشرایط

.باشدموردتواندمیخانوادهازدواج،یکمانندموردهاازدیگریانواع

محلی؛اجتماعیککشور،یکمنطقه،یکمانندمکانها-

اقتصادی؛شرکتیکمانندسازمانها-

طالق؛مانندواقعهیک-

و(سازمانکردنکوچک)تصمیمیک-

...(1990یدههیا1960یدههیمطالعه)زمانیمقاطع-

.باشدپژوهیموردتحلیلواحدتواندمی



ندیبدستهرا،موردیمطالعهفراینددرگاممهمترینواولینیین:موردانتخاب.1

یاوسوالچندیایکبرموردیمطالعهیک.داندمیموضوعاتیاوتحقیقسواالت

یاموردبانتخابرخودنوبهبهموضوعات،وسواالتاینکهاستاستوارتحقیقموضوع

کهذارندگمیتاثیرتحقیقبرایاستفادهموردهایروشنیزوبررسیانجامجهتموارد

تادبیابررسیموردی،مطالعهبرایمهمموضوعاتوسواالتتشخیصجهتالبته

.استیاریگربسیارتحقیق

مراحل مطالعه موردی



همطالعیکخواهیدمیآیاکهبدانیداستالزمموردی،مطالعهیکطراحیهنگامبه

زمانیچهکهبارهایندریین.چندگانهموردیمطالعهیکیاودهیدانجامواحدموردی

:شماردبرمیرازیرموارداست،مفیدواحد،موردیمطالعه

؛(داردرانظریهآزمودنبرایالزمشرایطتمامیکهموردی)انتقادیموردیک•

بهوخوددرکهاستعادیغیروالعادهخارقحدیبهکهموردی)افراطیموردیک•

؛(استبررسیوتحقیقیشایستهخودخودی

کهردازیمبپایپدیدهبررسیبهکندمیایجادراآنفرصتکهموردی)آمیزمکاشفهمورد•

،(داشتقرارعلمیبررسیدسترسازخارجترپیش

رالفمختمواردازحاصلنتایجبخواهیمکهاستمفیدآنگاهچندگانه،موردیمطالعهاما

.کنیمتکرار

...ادامه 



کهکنندمیآوریجمعراهاییدادهمنبعششازموردیتحقیقانجامبرایداده ها؛گردآوری.2

:ازعبارتند

فهرستیا،نمودارهوهانقشهسازمانی،هایپروندهخدماتی،سوابق:مانندبایگانی؛سوابقوهاپرونده-
هایدفترچهتقویم،مثلافرادشخصیسوابقوهاپروندهمربوطه،کاالهایمشخصاتسایروناماز

...ویادداشت

است...ور،بروشو،کاردستورصورت جلسه،یادداشت،نامه،شاملکهداده هابرایغنیمنبععنوانبه اسناد؛-

.رکزمتممصاحبهآزاد،مصاحبه:جملهازشود،انجامگوناگونشکلهایبهتواندمیمصاحبه؛مصاحبه-

دهمشاهتحت رفتاردرورفتهمشاهده شوندگانمیانبهپژوهش گرروش،دراین:مشارکتیمشاهده-

.می پردازدتحقیقمحلدراطالعاتجمع آوریبهمانزهمومی کندمشارکت

کنیکی،تابزارهایازیکیصورتبهتواندمیکه:انسانیمصنوعاتیافیزیکیمدارکوشواهد-

.باشدفرهنگیآثارازدیگریگونهیاهنری،اثریکوسیله،نوعی

.می کنندتوصیهراداده هاگردآوریبرایگوناگونمنبعچندازاستفادهموردی،مطالعهکاربرانغالب

...ادامه 



مشخصفرمول هایموردی،مطالعهدرکمی،پژوهشفنونبرخالفداده ها؛تحلیل.3
ودوجداده هاتحلیلجریاندرپژوهش گرهدایتبرایگام به گام،دستور العمل هاییا

همهبرایمتعمیقابلالبتهکهداده،پیشنهادراکلیتحلیلراهبردسه"یین".ندارد
:نیستندموردیمطالعات

مقایسهشدهنی پیش بیالگویچندیایکباتجربهبرمبتنیالگوییکالگوها؛مقایسه
.می شود

ارائهطریقازموردیتحقیقهایدادهتحلیلوتجزیه؛استانداردباوضعیتمقایسه
.قضیهآنازشرحی

دیرونباگوناگون،زمانینقاطدرداده هاازمجموعه ای:زمانیهایدورهتحلیلوتجزیه
دیگر،ایگزینجروندیکبایابود؛شدهپیش بینیتحقیق،ازپیشنظریهبامطابقکه

.می شودمقایسه

...ادامه 



ینا.استممکنمختلفشکلچندبهموردیمطالعهگزارشگزارش نویسی؛.4

روش ها،له،مسئبیان)کندپیرویتحقیقیگزارش هایسنّتیطرحازمی تواندگزارش

دی،مورمطالعاتبرخیدر.گیردبهرهسنّتیغیرشیوهیکازیا(بحثویافته ها

آندر کهدرحالیاست؛وسیلهمناسب ترینشده،منظممارشگاهبه صورتکهگزارشی

تناسبممی تواندیافته هاگزارشدارند،مقایسه ایجنبه یکهموردیمطالعاتازدسته

گزیدهگزارشارائهبرایکهشکلیازنظرصرف.گیردصورتتطبیقیدیدگاهبا

برایکهگزارشی.بگیردنظردرراگزارشمخاطبانبایدرگپژوهشمی شود،

دراستقرارهکگزارشیبامتفاوتسبکیبهبایدشده،گرفتهنظردرسیاست گزاران

.دشونوشتهبرسد،چاپبهعلمینشریهیک

...ادامه 



:منابعومأخذ

دفتر:رانته.اعرابیمحمدسید،پارسائیانعلیترجمه.موردیتحقیق.کرابرتیین،•

.1376فرهنگی،پژوهشهای

از98/1/27درشدهبازیابی.موردیمطالعه.(1388/10/12).بهمنکهریزی،آقچه•
.http://aghorbani.blogfa.com/post/36:آدرسبهشناسیجامعهوبالگ

وشناسیانسانسایتاز98/2/10درشدهبازیابی.موردیمطالعه.سامالعرفانی،•
.http://anthropology.ir/article/8565.html:آدرسبهفرهنگ

http://aghorbani.blogfa.com/post/36
http://aghorbani.blogfa.com/post/36
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