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چكیده
»مطالعـه مـوردی« یا »مـوردكاوی«، یکـی ازانواع روش های تحقیقی اسـت كه بـه مطالعه 
عمیـق یـك مـورد، یـك موضـوع خـاص و یا یـك پدیده خـاص می پـردازد. نقـدی را كه 
پیـش رو داریـد مربـوط بـه یکـی از كتاب هـای معـروف در حـوزه »مطالعـات مـوردی« 
در سـطح بین المللـی بـه نویسـندگی »رابـرت ییـن« اسـت كـه سـابقه زیـادی در انجـام 
تحقیقـات مختلـف دارد. ایـن كتـاب در شـش فصـل اصلـی و سـه ضمیمه نوشـته شـده 
اسـت.  سـاختار اصلـی كتـاب از ویرایش اول تـا پنجم تغییـر زیادی پیدا نکـرده؛ هرچند 
محتـوای مطالـب تغییراتـی پیـدا كرده اسـت. مطالب اصلی كـه به ویرایش هـای مختلف 

كتـاب اضافـه شـده به صـورت ضمیمـه A وB وC آمده اسـت. 

كلید واژه
مطالعه موردی، موردكاوی، تحقیق كیفی، رابرت یین 

مقدمه 
»مطالعـه مـوردی« یـا »مـوردكاوی«، یکی از انواع روش های تحقیقی اسـت كـه به مطالعه 
عمیـق یـك مـورد، یـك موضـوع خاص یـا یك پدیـده خـاص می پـردازد. از نظر سـرمد 
و همکارانـش )1376( در پژوهـش بـه روش »مطالعـه مـوردی«، برخـالف پژوهش هـای 
آزمایشـی، پژوهشـگر بـه دسـتکاری متغیر مسـتقل و مشـاهده اثـر آن بر متغیر وابسـته 
نمی پـردازد. همچنیـن ماننـد پژوهشـگری كـه در تحقیق پیمایشـی با انتخـاب نمونه ای 
بـا حجـم وسـیع و معـّرف جامعـه دربـاره تعـدادی از متغیرهـا بـه بررسـی می پـردازد، 
عمـل نمی كنـد. پژوهشـگر »مطالعـه موردی«، یـك »مـورد« انتخـاب و آن را از جنبه های 
مختلـف بی شـمار بررسـی می كنـد. ایـن »مـورد« می توانـد  یـك »واحـد« یـا سیسـتم با 

حـد و مـرز مشـخص و متشـکل از عناصـر و عوامـل متعـدد و مرتبـط به هم باشـد.
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سرمد و همکارانش درباره هدف »مطالعه موردی« می نویسند:
»هـدف كلـی در هـر مطالعـه مـوردی، مشـاهده تفضیلی ابعـاد »مورد« تحـت مطالعه 
و تفسـیر مشـاهده ها از دیـدگاه كل گـرا1 اسـت. ازایـن رو مطالعـه موردی بیشـتر به روش 
كیفـی و بـا تأكیـد بـر فرآیندهـا و درک و تفسـیر آن هـا انجـام می شـود. »مـورد« چنـان 
انتخـاب می شـود كـه نمایان كننـده وضعیـت یـا حالـت كلـی تحت مطالعـه، یـا مثالی از 
پدیده )هـای( منظـور نظر باشـد كـه پژوهشـگر می خواهد دربـاره آن ها بـه درک عمیقی 

دسـت یابد )سـرمد، بـازرگان و حجـازی، 1376، ص89(. 

اهمیت »مطالعه موردی« در دنیای امروز 
ــق  ــون، روش تحقی ــال 1984 تاكن ــاب در س ــن كت ــش اول ای ــار ویرای ــان انتش از زم
»مطالعــه مــوردی« به عنــوان یــك روش تحقیقاتــی بــا ارزش، به طــور فزاینــده ای مــورد 

ــرای ایــن مســأله ذكــر می شــود:   ــرار گرفتــه اســت. ســه دلیــل و گــواه ب توجــه ق
ــار منتشرشــده اســت. هرچنــد  ــه »مطالعــه مــوردی« در میــان آث نخســت توجــه ب
ــان  ــوگل نش ــای گ ــه آماره ــی ب ــا نگاه ــت، ام ــن اس ــی ناممک ــق و قطع ــن دقی تخمی
می دهــد كــه فراوانــی كتاب هــای منتشر شــده و اصطالحــات كلیــدی به كاررفتــه 
ــی 1980  ــازه زمان ــا در ب ــه یافته ه ــوط ب ــه اســت. نمــودار Ngram مرب ــا چگون در آن ه
تــا 2008 میــالدی، كــه میــزان اســتناد بــه »مطالعــه مــوردی« و ســه اصطــالح دیگــر 
را نشــان می دهــد، مــورد بررســی قــرار گرفــت. ایــن اصطالحــات عبارت انــد از: 
ــول  ــی«2. در ط ــات تصادف ــی« و »تحقیق ــای تجرب ــی«، »طرح ه ــای پیمایش »پژوهش ه
ــازه زمانــی سی ســاله از انتشــار ویرایــش اول  ــا ب ایــن ســال ها - كــه اتفاقــاً همزمــان ب
ــد  ــان می ده ــوردی« نش ــه م ــارت »مطالع ــی عب ــت - فراوان ــاب اس ــن كت ــم ای ــا پنج ت
كــه در كتاب هــا، افزایــش قابــل مالحظــه ای در اســتفاده از ایــن نــوع پژوهــش نســبت 
بــه ســه نــوع دیگــر تحقیقــات دیــده می شــود؛ هرچنــد ســطح كلــی بــه اســتناد ایــن 
ــوان  ــخصاً می ت ــد مش ــن رون ــت. از ای ــر اس ــر كمت ــورد دیگ ــه م ــوز از س ــف هن واژه
اســتنباط كــرد كــه »مطالعــه مــوردی« چــون یــك روش تحقیــق، جایــگاه مهمــی بــرای 

■ (Case Study Research: Design and Methods 
. Robert K. Yin)2014 (Fifth Edition)., London: 
Sage Publications, 282 pp., (Paperback),
ISBN: 978-1-4522-4256-9, $59.00 

شایسته ترجمه
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پژوهشــگران یافتــه اســت.
ــش را در  ــای پژوه ــه روش ه ــت ك ــی اس ــع و جامع ــار مرج ــه آث ــوط ب ــل دوم مرب دلی
ــا  ــوردی« از ســال 2006 ت ــه م ــد. در حــوزه »مطالع شــکلی رســمی گــردآوری می كنن
كنــون، دو اثــر مرجــع منتشــر شــده اســت. نخســت یــك اثــر چهارجلــدی در 1580 
صفحــه دربرگیرنــده مقاالتــی كــه دربــاره »مطالعــه مــوردی« نوشــته شــده و در مجــالت 
دانشــگاهی بــه چــاپ رســیده اند و دوم، یــك دایره المعــارف دوجلــدی »مطالعــه 
مــوردی«. اثــر نخســت، مجموعــه مهم تریــن مقــاالت دربــاره »مطالعــه مــوردی« در كل 
قــرن بــا پوشــش وســیع رشــته ها و حوزه هــای مختلــف موضوعــی اســت كــه ویرایــش 
نخســت آن در دهــۀ 1920 و 1930 منتشــر شــده بــود و اكنــون به صــورت كتابــی در 
چهــار جلــد درآمــده اســت. دایره المعــارف »مطالعــه مــوردی« هــم شــامل 357 مدخــل 

و بیــش از 1100 صفحــه در دو جلــد مجزاســت. 
ــرای پذیــرش »مطالعــه مــوردی« اســت،  ســومین دلیــل كــه دلیــل عمومی تــری ب
مربــوط اســت بــه نتایــج تحقیقاتــی كــه بــا ایــن روش در حوزه هــای مختلــف موضوعــی 
بــه انجــام رســیده اســت. خالصــه ای از ایــن مطالعــات در 12 حــوزه موضوعــی در فصــل 
اول همیــن كتــاب آمــده اســت. ایــن امــر نشــان دهنده حضــور »مطالعــه مــوردی« در 
ــت.  ــی اس ــوم اجتماع ــف عل ــای مختل ــی در زمینه ه ــون تحقیقات ــای گوناگ موضوع ه
ــه  ــوع این گون ــداد و تن ــه نظــر می رســد تع ــه، ب ــات صورت گرفت ــه تحقیق ــی ب ــا نگاه ب

تحقیقــات هــم در طــول ســال ها افزایــش یافتــه اســت.
ــه شــناخت  ــاالً ب ــاب احتم ــن كت ــف ای ــای مختل ــر، چــاپ ویرایش ه از ســوی دیگ
بیشــتر »مطالعــه مــوردی« كمــك كــرده اســت. مهم تــر از آن، هــدف اصلــی ایــن كتــاب 
كمــك بــه شــما و پژوهشــگران دیگــر و دانشــجویان در اجــرای بهتــر تحقیقــات بــا روش 

»مطالعــه مــوردی« اســت )ییــن، 2014(.

درباره نویسنده
رابــرت، كــی. ییــن3 ریاســت یــك شــركت تحقیقاتــی را بــه عهــده دارد كــه در طــول 
ــی و  ــی و محل ــدرال، ایالت ــای ف ــرای آژانس ه ــی را ب ــروژه تحقیقات ــا پ ــال ها، صده س
ــردی  ــب كارب ــانده اســت و بیشــتر مطال ــام رس ــه انج ــی شــركت های خصوصــی ب حت

ــده اســت.  ــه ش ــا گرفت ــن پروژه ه ــاب از همی كت
او همچنیــن بــه گروه هــای پژوهشــی متعــددی، در آمــوزش تیــم تحقیــق و طراحــی 
ــك  ــی بان ــم »ارزیاب ــه تی ــی ب ــن به تازگ ــت. كی .یی ــرده اس ــك ك ــان كم پژوهش هایش
جهانــی« و »برنامــه توســعه ســازمان ملــل« پیوســته اســت. او همچنیــن اســتاد راهنمــای 
ــا عنــوان  ــوده اســت و در حــال حاضــر ب دانشــجویان دكتــری در دانشــگاه كپنهــاگ ب
ــی«4  ــات بین الملل ــه خدم ــی »مدرس ــگاه آمریکای ــم در دانش ــاز و مقی ــگر ممت پژوهش
ــان« در  ــگر مهم ــوان »پژوهش ــا عن ــن ب ــش از ای ــن پی ــت.  كی یی ــه كار اس ــغول ب مش
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بخــش تحقیقاتــی و روش تحقیــق »اداره اعتبارســنجی دولــت آمریــکا«5 خدمــت كــرده 
اســت.  

ــاب او،  ــن كت ــت. اولی ــاب اس ــزارش و كت ــه، گ ــد مقال ــش از ص ــنده بی ــن نویس یی
ویرایــش نخســت كتــاب حاضــر كــه ویرایــش پنجــم آن در ســال 2014 منتشــر شــده، 
مطالعــه مــوردی: طــرح تحقیــق و روش هــای پژوهش نــام دارد. وی در ســال 2012 
كتــاب دیگــری همزمــان بــا همیــن كتــاب بــا عنــوان کاربــرد روش تحقیــق مطالعــه 
مــوردی6 اخیــراً نیــز كتــاب جدیــدی دربــاره روش هــای پژوهــش كیفــی منتشــر كــرده 
ــری  ــدرک دكت ــگاه هاروارد و م ــخ از دانش ــی تاری ــدرک كارشناس ــن دارای م ــت. یی اس

علــوم شــناختی از دانشــگاه MIT اســت.

درباره محتوای كتاب
ایــن كتــاب در شــش فصــل اصلــی و ســه ضمیمــه نوشــته شــده اســت. ســاختار اصلــی 
كتــاب از ویرایــش اول تــا پنجــم تغییــر زیــادی نکــرده اســت؛ هرچنــد محتــوای مطالب 
ــه  ــب اصلــی كــه ب ــه آن اشــاره شــده اســت. مطال تغییراتــی داشــته كــه در مقدمــه ب
ــده  ــه A و B و C درآم ــورت ضمیم ــده، به ص ــه ش ــاب اضاف ــدد كت ــت های متع ویراس
اســت. مطالــب آموزشــی نیــز بــر حســب نیــاز در پایــان هــر فصــل اضافــه شــده اســت.

ــث  ــق« بح ــك »روش تحقی ــوان ی ــوردی« به عن ــه م ــاره »مطالع ــاب درب ــل اول كت فص
ــوردی« را در  ــه م ــت »مطالع ــگاه و اهمی ــف و جای ــن روش را تعری ــن ای ــد. یی می كن
رشــته های مختلــف بررســی می كنــد و و درعین حــال بــه مقایســه آن بــا دیگــر 
ــه  ــم ارائ ــش پنج ــوردی« در ویرای ــه م ــه از »مطالع ــی ك ــردازد. تعریف ــا می پ روش ه
ــاس  ــه اس ــت؛ چنان ك ــاب )1984( اس ــش اول كت ــف ویرای ــاس تعری ــر اس ــود، ب می ش
ــف دو  ــن تعری ــت. ای ــرده اس ــادی نک ــر زی ــون تغیی ــال 1984 تاكن ــف از س ــن تعری ای
بخــش دارد: قســمت اول مربــوط بــه گســتره »مطالعــه مــوردی« و قســمت دوم مربــوط 
بــه ویژگی هــای آن اســت. پــس از ارائــه یــك تعریــف عملیاتــی از »مطالعــه مــوردی«، 
ــن  ــن در ای ــود. یی ــان می ش ــات بی ــه مطالع ــود در این گون ــای موج ــی تفاوت ه برخ
فصــل، مالحظاتــی را در انتخــاب روش »مطالعــه مــوردی« به عنــوان یــك روش تحقیــق 
یــادآور می شــود. نویســنده معتقــد اســت هرچنــد »مطالعــه مــوردی«، به طــور ســنتی، 
روشــی آســان تلقــی شــده، یــك روش تحقیــق مشــکل اســت ؛ شــاید بــه ایــن دلیــل 
ــد.  كــه پژوهشــگران معمــوالً روشــی ســازمان یافته را در اجــرای آن دنبــال نمی كرده ان
ــوردی، او  ــه م ــرای اســتفاده از »مطالع ــی منظــم ب ــدی مشــخص و مراحل ــه رون ــا ارائ ب
ســعی دارد بــه پژوهشــگران كمــك كنــد تــا تحقیقــات »مطالعــه مــوردی« خــود را بهتــر 

دنبــال كننــد )مــم 25-1(. 
ــرای مطالعــه مــوردی اســت.  ــاره چگونگــی طــرح تحقیــق ب فصــل دوم كتــاب درب
ــرای  ــه ب ــت ك ــی اس ــن داده های ــه بی ــراری رابط ــق برق ــع منط ــق، در واق ــرح تحقی ط
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پاســخ بــه نخســتین پرســش تحقیــق، بایــد جمــع آوری شــوند. تعریــف خــود »مــورد« 
نیــز بحثــی بســیار مهــم و اساســی در ایــن فصــل اســت. ییــن در اینجــا نقــش تئــوری 
ــای الزم را  ــرح و معیار ه ــوردی« مط ــه م ــات »مطالع ــرای تحقیق ــری را ب ــی نظ و مبان
ــات  ــپس »مطالع ــد. س ــر می كن ــق، ذك ــرح تحقی ــت ط ــاره كیفی ــاوت درب ــرای قض ب
تك مــوردی«7 و »مطالعــات چندمــوردی«8 را مــورد بحــث قــرار می دهــد و نــکات الزم را 

ــم 69-26(. ــد )م ــان می كن ــدام، بی ــق هرك ــی روش تحقی در طراح
ــاده  ــوردی« آم ــه م ــا در »مطالع ــع آوری داده ه ــرای جم ــده ب ــوم، خوانن ــل س در فص
ــه  ــوردی« ب ــه م ــروع »مطالع ــرای ش ــدن ب ــت آماده ش ــد اس ــنده معتق ــود. نویس می ش
ــردم فکــر  ــر م ــای او بســتگی دارد؛ اگرچــه اكث ــی پژوهشــگر و ارزش ه ــای قبل مهارت ه
می كننــد كــه مهــارت كافــی بــرای تحقیقــات »مطالعــه مــوردی« را دارنــد. دلیــل ایــن 
ــا  ــت؛ ام ــاده اس ــیار س ــق بس ــن روش تحقی ــد ای ــا می پندارن ــه آن ه ــت ك ــور، آن اس تص
درحقیقــت، »مطالعــه مــوردی« یکــی از ســخت ترین انــواع پژوهش هاســت؛ زیــرا دربــاره 
رونــد و مراحــل آن، مــدارک و نوشــته های كافــی وجــود نــدارد. نویســنده در ایــن فصــل، 
ــه  ــار بخــش ارائ ــوردی« در چه ــه م ــای »مطالع ــع آوری داده ه ــاره جم ــی درب پروتکل های
می كنــد و ســپس »مطالعــه مــوردی آزمایشــی«9 را بــه بحــث می گــذارد )مــم 101-72(.

فصــل چهــارم دربــاره جمــع آوری شــواهد مربــوط بــه »مطالعــه مــوردی« اســت. از نظــر 
ــه دســت می آیــد:  ــه »مطالعــه مــوردی« از شــش منبــع ب ــوط ب نویســنده، شــواهد مرب
ــاركتی،  ــاهده مش ــتقیم، مش ــاهده مس ــه، مش ــیوی، مصاحب ــای آرش ــدارک، ركورده م
اشــیای فیزیکــی. در ایــن فصــل نویســنده پــس از مــروری بــر ایــن شــش منبــع، بــه 
نویســندگان توصیــه می كنــد بــرای انجــام دادن »مطالعــه مــوردی« نخســت ایــن شــش 
منبــع گــردآوری داده هــا را در نظــر بگیرنــد؛ داده هــا را گــردآوری كننــد و ســپس آن هــا 
ــرانجام در  ــد و س ــظ كنن ــواهد را حف ــره ای از ش ــد؛ زنجی ــرار دهن ــگاه ق ــك پای را در ی
گــردآوری داده هــا از منابــع الکترونیــك، دقــت الزم را داشــته باشــند. از نظــر نویســنده، 
رونــد گــردآوری داده هــا در »مطالعــات مــوردی« پیچیده تــر از دیگــر روش هــای تحقیــق 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل چهــار اصــل گــردآوری داده هــا، صرف نظــر از منبــع داده هــا 
ــد آن را  ــن اصــول، گــردآوری داده هــا و رون در ادامــه همیــن فصــل ذكــر می شــود. ای

ــم 131-102(. ــد )م ــهیل می كنن تس
فصــل پنجــم دربــاره تجزیــه و تحلیــل شــواهد گردآوری شــده در »مطالعــات 
مــوردی« اســت. نویســنده معتقــد اســت بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــه چیــزی 
بیــش از آشــنایی بــا ابزارهــای تحلیــل نیــاز اســت. در »مطالعــه مــوردی«، پژوهشــگر 
بایــد بــرای تجزیه وتحلیــل یافته هــا، اســتراتژی تحلیــل داشــته باشــد؛ زیــرا 
ــا  ــی ب ــده اند؛ ول ــف نش ــتی تعری ــوز به درس ــوردی« هن ــات م ــای »مطالع تکنیك ه
داشــتن اســتراتژی تحلیــل، ایــن مشــکالت كاهــش خواهنــد یافــت. در غیــاب ایــن 
اســتراتژی، پژوهشــگر نخســت مجبــور اســت بــا داده هــا بــه اصطــالح »بــازی« كنــد 

مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش های پژوهش
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ــد. در  ــرار ده ــل ق ــورد تجزیه وتحلی ــا را م ــتماتیك آن ه ــور سیس ــد به ط ــا بتوان ت
ــه چهــار اســتراتژی عمومــی، پنــج تکنیــك تجزیه وتحلیــل  ایــن فصــل، پــس از ارائ
ارائــه می شــود كــه عبارت انــد از: تطبیــق الگوهــا، تبییــن ســاختارها، تحلیــل 
ــف«  ــای مختل ــان »مورده ــل در می ــی، تجزیه وتحلی ــای منطق ــی، مدل ه ــری زمان س

ــا.  ــن مورده ــاط بی و ارتب
ــت و  ــان نیس ــا آس ــن تکنیك ه ــدام از ای ــری هیچ ك ــه به كارگی ــاور دارد ك ــنده ب نویس
هیچ كــدام آن هــا به طــور مکانیکــی و بــا اســتفاده از یــك دســتور ســاده ماننــد كتــاب 
ــخت ترین  ــود س ــه ش ــه گفت ــت ك ــب آور نیس ــود. تعج ــد ب ــردی نخواهن ــپزی، كارب آش
ــگران  ــی پژوهش ــت؛ حت ــل داده هاس ــن تجزیه وتحلی ــوردی« همی ــات م ــه »مطالع مرحل
ــه  ــاده ب ــه س ــك توصی ــد. ی ــواری هایی مواجه ان ــا دش ــه ب ــن زمین ــز در ای ــره نی خب
پژوهشــگران ایــن اســت كــه در ابتــدا بــا »مورد«هــای كــم و ســاده شــروع كننــد و پــس 
از كســب تجربــه، موضوع هــای ســخت و پیچیــده را بــرای تحقیــق در مطالعــات بعــدی 
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــه ب ــزار CAQDAS ك ــان فصــل، نرم اف ــد. در پای در نظــر بگیرن

ــم 175-132(. ــی می شــود )م ــی رود، معرف ــه كار م ــوردی« ب ــات م »مطالع
ــاره گــزارش »مطالعــات مــوردی« اســت. صرف نظــر از نــوع گــزارش،  فصــل ششــم درب
قدم هــای مشــابهی در گزارش نویســی تحقیقــات وجــود دارد؛ مثــاًل تعییــن مخاطبــان 
گــزارش، تعییــن ســاختار درونــی گــزارش و بررســی پیش نویــس توســط دیگــران. بــا 
ــاره  ــن فصــل درب ــزارش، ای ــی گ ــه حروف چین ــوط ب ــن وجــود، جــدا از مســائل مرب ای
دیگــر مســائلی كــه هرپژوهشــگری ممکــن اســت در تهیــه گــزارش  بــا آن هــا روبــه رو 
ــه را  ــك مطالع ــتقاًل ی ــت مس ــن اس ــوردی« ممک ــه م ــد. »مطالع ــث می كن ــود، بح ش
تشــکیل دهــد یــا بخشــی از یــك مطالعــه بــا روش تحقیــق تركیبــی باشــد؛ بااین حــال 
ــه  ــل اولی ــان مراح ــه از هم ــت ك ــن اس ــزارش ای ــتن گ ــی در نوش ــه عموم ــك توصی ی
كار، بایــد نوشــتن پیش نویــس گــزارش را آغــاز كــرد و نوشــتن گــزارش را بــه مراحــل 

ــم 208-176(. ــرد )م ــذار نک ــل واگ ــی تجزیه وتحلی پایان

نقد و نظر
»مطالعـه مـوردی« یـا »مـوردكاوی« یکـی از انـواع شـکل های تحقیقـات در حـوزه علـوم 
اجتماعـی اسـت. شـکل های دیگر تحقیقـات عبارت انـد از: تحقیقات تجربـی، پیمایش ها، 
تحقیقـات تاریخـی و تحلیـل آرشـیوی ماننـد مدل هـای آمـاری و اقتصـادی. از نظـر  
نویسـنده ایـن كتـاب،  روش »مطالعـه موردی« در مقایسـه بـا دیگر روش ها در سـه مورد 

اسـت: ارجح  
1- زمانـی كـه پرسـش های اصلـی تحقیـق بـا كلمـات پرسشـی »چگونـه« و »چـرا« 

می شـوند؛ شـروع 
2- زمانی كه پژوهشگر هیچ كنترلی بر مسائل رفتاری ندارد؛
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3- زمانـی كـه مطالعـه بـر یـك پدیـده خـاص )كـه برخـالف پدیـده كامـاًل تاریخی 
اسـت( تمركـز دارد. 

همان گونـه كـه گفتـه شـد، تعریـف »مطالعـه مـوردی« دارای دو بخش اسـت. بخش اول 
تعریـف بـه مطالعـه دقیـق یـك پدیـده در دنیای واقعـی مربوط اسـت؛ به ویـژه زمانی كه 
مرزهـای بیـن یـك پدیـده و زمینـه اجتماعـی كـه در آن رخ می دهـد، شـفاف نباشـد. 
بخـش دوم تعریـف بـه ویژگی هـای طراحـی و چگونگـی گـردآوری داده ها مربوط اسـت. 
بـا توجـه بـه تفاوت هـای احتمالـی موجـود در »مطالعـات مـوردی«، یك تحقیـق ممکن 
اسـت دارای یـك »مـورد تنهـا« یـا »چنـد مـورد« بـرای مطالعه باشـد كه در ایـن صورت 

می تـوان از روش هـای كّمـی در رونـد پژوهـش اسـتفاده كرد.
نظر یکی از خوانندگان كتاب به این شرح است:

»ایــن كتــاب را خریــدم تــا در نوشــتن پروپــوزال دكتــری بــه مــن كمــك كنــد. ییــن 
ــه  ــد و هم ــه می كن ــوردی« را ارائ ــه م ــی از روش »مطالع ــی عال ــك چارچــوب مفهوم ی
ــدم  ــج را قدم به ق ــیر نتای ــل و تفس ــوه تحلی ــن روش و نح ــه ای ــوط ب ــات مرب مالحظ
توضیــح می دهــد. اگــر می خواهیــد از روش »مطالعــه مــوردی« اســتفاده كنیــد، 
ــی و  ــی، کیف ــرد کّم ــق: رویک ــرح تحقی ــاب ط ــا كت ــراه ب ــاب را هم ــن كت ــدن ای خوان
ترکیبــی كــرس ول10 و كتــاب تحلیــل مطالعــه مــوردی چندگانــه11 اســتیك،  توصیــه 

می كنــم )وركــر 2013(.
بـه نظـر برنـز12 )2013(، »ایـن كتـاب مرجعـی عالـی بـرای پژوهشـگرانی اسـت كـه 
می خواهنـد یـك روش كیفـی را بـا تحلیـل »مطالعه موردی« بـه كار ببرند. كتـاب به ویژه 

در مـورد نحـوه كار بـا مطالعـات مـوردی »تك-مـورد« برایـم بسـیار مفیـد بود.«

نتیجه گیری 
كتابـی كـه نقد آن از نظرتان گذشـت، یکـی از معروف ترین كتاب ها دربـاره روش تحقیق 
»مطالعـه مـوردی« از سـی سـال قبل تاكنون در سـطح بین المللی اسـت. نویسـنده كتاب 
هـم پژوهشـگر سرشناسـی اسـت كه بر اعتبـار كتـاب می افزایـد. »مطالعه مـوردی« یکی 
از روش هـای تحقیـق اسـت كـه نسـبت بـه سـایر روش هـا، ماننـد تحقیقات پیمایشـی و 
تجربـی، كمتـر مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد؛ هرچنـد در سـال های اخیـر ایـن روش 
اهمیـت زیـادی در میـان پژوهشـگران پیـدا كرده اسـت و اسـتفاده از آن در گـذر زمان، 

سـیر صعودی داشـته است.
ایـن كتـاب در بیسـت وهفتمین نمایشـگاه بین المللـی كتـاب تهـران توسـط انتشـارات 
آرنـگ عرضـه شـد و یـك نسـخه از آن كـه توسـط كتابخانـه دانشـگاه عالمـه طباطبایی 
خریـداری شـده اسـت، اكنـون در كتابخانـه دانشـکده علـوم تربیتـی و روانشناسـی ایـن 
دانشـگاه در دسـترس اسـت. نسـخه ای از ویراسـته های پیشـین ایـن كتـاب هـم )در 

سـال های مختلـف( در كتابخانـه در دسـترس اسـت. 

مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش های پژوهش
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