
() موردیپژوهش 

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
دکتر علی جهانگیری



کیفیپژوهش های 
اده از داده  تبیین پدیده های اجتماعی و فرهنگی با استف

ه های کیفی نظیر داده های حاصله از مصاحبه،مشاهد
:از طریق ...مشارکتی،مستندات و پرسشنامه و 

م  اقدام پژوهی، مطالعه موردی،نظریه داده بنیاد و قو
نگاری



مبانی فلسفی پژوهش کیفی

اثبات . ون  شناسایی واقعیت های عینی وآزم: گرایی1
تئوری

تفسیری. ه واقعیت  دسترسی ب(:رئالیسم و ساخت گرایی)2
هااز طریق زبان،خودآگاهی و معانی مشترک

انتقادی. گیرد واقعیت اجتماعی در گذر تاریخ شکل می:3
وبه وسیله افراد بازآفرینی میشود



های کیفیپژوهشپژوهش های کمیهای کیفیپژوهشپژوهش های کمی

معانی مفاهیمااندازه گیری متغیرهچند واقعیتیک واقعیت

واقعیت ساختمند واقعیت عینی
شده

فرایند گرانتیجه گرا

واقعیت از بستر 
جداست

واقعیت در دل بستر
است

اندازه گیری دقیق 
متغیرها

قتشریح و تبین دقی

اعداد عنصر اصلی کلی و جامع استبخشیجزیی و
تحلیل

عنصر اصلیکلمات

استدالل قیاسی و 
استقرایی

خاص و منحصرتعمیم گراییاستدالل قیاسی

ارزشمند بودن یافتهکنترل اشتباهاتمبنای فلسفی قویویمبنای تئوریکی ق
ها

رابطه علت و معلولی
مبنای دانش

کشف معنی مبنای 
دانش

ایجاد تئوریآزمون تئوری

ایجاد تئوری طی وجود تئوری از قبل 
تحقیق



مورد چیست
مورد یک موضوع خاص است نه عام.
مورد یک نظام است.
مورد فرایند نیست.
مورد یک مصداق است.
یک کودک ،یک معلم، یک سازمان:مصادیق



پژوهش موردیاستراتژی 

مرسوم در علوم  پژوهش های یکی از 
داده  اجتماعی است، که بیشتر تمرکز بر

ا  این تحقیق می تواند ب. های کیفی دارد
ا  هدف بنیادی، کاربردی یا توسعه ای و ب

یفی  یا توصتبیینیروش های اکتشافی، 
.صورت گیرد



پژوهش موردیاستراتژی 

ه پدیده  تحقیق موردی یک تحقیق تجربی است که دربار
اقعی کنونی یا زمان معاصر در چارچوب یا بستر زندگی و

تر یا  زمانی که مرزهای بین پدیده و بس. پژوهش می کند
در آن زمینه تحقیق به صورت روشن مشخص نیستند و

شواهد متعددی وجود دارند که می توان به عنوان مدرک
.یا سند از آنها استفاده نمود



(مدل ین)تعریف به اجزا 

چگونه و چرا  نوع پرسش 
تحقیق

ی رویدادها به صورت طبیعی و واقع
جریان دارد

ر کنترل پژوهشگ
بر رویدادها

پدیده های معاصر تمرکز زمانی 
پژوهش



مقایسه تحقیق موردی با سایر استراتژی های 
تحقیق

نوع پرسشی که نوع استراتژی
مطرح است

ه رفتار رویداد نیاز ب
کنترل دارد

توجه به رویدادهای 
زمان کنونی

آریآریچگونه ، چراآزمایشی

چه کسی، چه چیزی،(ابیزمینه ی)پیمایشی

کجا ، چه تعداد ،
چه مقدار

آرینه

تجزیه و تحلیل 

مدارک و سوابق 

:  نمونه )

تحقیقات 
(اقتصادی

چه کسی، چه چیز، 

کجا ، چه تعداد، 
چه مقدار

نه/ آرینه

نهنهچگونه ، چراتاریخی

آرینهچگونه ، چراتحقیق موردی 



ویژگی های پژوهش موردی
نه آن امکان تمایز قائل شدن بین پدیده مورد تحقیق و زمی

وجود نداشته باشد
زمینه تحقیق، بخش مهمی از تحقیق است:
 گردداعتبارپذیری از چند منبع حاصل می.
 آن نیاز های مشخصی برای طراحی تحقیق و تحلیلاستراتژی

است



موردیتحقیق کاربرد 
 روابط علی بین اقدامات و یا رویدادهای زندگیبیان

.واقعی
شرح بستر یا زمینه زندگی واقعی که در آن اقدامی

.صورت نگرفته است
الگوی توصیفی از یک رویداد
قطعی و تحقیق نتوان به نتایجسایر روشهای زمانی که با

مشخص رسید



کاربردهای تحقیق موردی

 سیاست ، علوم سیاسی و مدیریت دولتی
 انیورفتار سازمجامعه شناسی،اجتماعیروانشناسی
 تحقیقات در زمینه مدیریت
سازمانها و نهادها
فرایندها و رویدادها
برنامه های کوتاه مدت



انواع تحقیق موردی

 چند موردی–موردی تک
 توصیفی-تبیینی–اکتشافی
 جزنگر–نگر  کل
 بررسی ابزاری–درونی بررسی



موردیپژوهش تک 

تمرکز روی یک مورد
 تروی یک موضوع مهم تر از تعمیم آن استخصیص
داغلب تئوری ارائه می دهد و ماهیتی اکتشافی دار
نشان دهنده یک حالت منحصر به فرد یا وضع حاد
 استاز لحاظ طرح ضربه پذیر.



موردیپژوهش چند 

 می شودروی چند مورد با هم در یک تحقیق تمرکز
 تخصیص استتعمیم مهم تر از.
 داردقوی تر پایهتحقیق چند موردی.
نیازمند زمان و منابع وسیع تر است
نوعی تکرار تحقیق است

 (تکرار نتایج)به منظور تایید واقعیت یا
 بینی اختالف قابل پیش)یا به منظور تایید تئوری

(نتایج



از نظر طرح تحقیقپژوهش موردی

نگرکل
ک هرگاه از نتایج یک تحقیق موردی فقط ماهیت کل ی

مورد بررسی قرار گیرد( قضیه)برنامه 
جزنگر

هرگاه درنتایج یک تحقیق موردی روی یک برنامه  
از طرح ها  منحصر به فرد نتایجی به صورت کمی یا کیفی

ین یا زیربرنامه های درونی آن برنامه نیز حاصل شود چن
.طرحی را تحقیق موردی جزنگر گویند



از نظر طرح تحقیقپژوهش موردی
بررسی درونی

انتخاب در کار نیست
درک همان مورد ضرورت دارد نه فهم موردهای دیگر 

توسط بررسی آن مورد
به مورد توجه ذاتی و درونی داریم

بررسی ابزاری
ورد بررسی یک مورد یا موضوع ابزاری است برای درک م

یا موضوع دیگر



نظر روش تحقیقپژوهش موردی از 

 تحقیق موردی اکتشافی
توصیفی  )تعریف و تبیین سواالت و مفروضات تحقیقات بعدی 

(یا تبیینی 
روش های ممکن برای انجام تحقیقامکان سنجی

تحقیق موردی توصیفی
توصیفی کامل از یک پدیده و محتوای آن ارائه می دهد

تحقیق موردی تبیینی
علت و معلول که نشان دهنده داده هایی مبنی بر روابط

چگونگی اتفاق رویدادهاست ارائه می دهند



پژوهش موردی از نظر روش تحقیق

 موردی اکتشافیدر تحقیق
چه چیزی کشف شود؟ چرا کشف شود؟

انتخاب روش تحقیق مناسب
 موردی توصیفیدر تحقیق

توصیف از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود؟
می  توصیف  چه محتوایی را شامل شود و کدام محتوا را شامل ن

شود؟
 موردی تبیینیدر تحقیق

(تحلیل همبستگی)تئوری عاملی 
(تعامل اجتماعی–حل مساله –دانش مدار )تبیینیتئوری 



طرح تحقیق موردی

پرسش های تحقیق
قضیه یا موضوع تحقیق
(مورد)واحد تجزیه و تحلیل
مرتبط ساختن داده ها با موضوع
شاخص هایی برای تفسیر داده
 ارائه گزارش



پژوهشپرسش های 

 استراتژی یا روش تحقیق موردی مناسب
« هچگون»پرسش هایی است که با کلمه های 

شروع می شوند« چرا»و 
برآمده از ذهن و از برخورد اول با مورد
برآمده از تجارب شخصی
با رجوع به موردهای قبلی



موضوع تحقیق

ی قرار مستقیما به چیزی که باید در یک فضا یا جو تحقیق مورد بررس
گیرد می پردازد

 استمطرح شده هایتئوریعنوان بازتابی از.
دنقطه آغاز کار خواهد بو

مثال:
چرا سازمانها با یکدیگر همکاری می کنند؟



(مورد)واحد تجزیه و تحلیل

:می توان قضیه یا مورد دانستهآنچ

 مدیر-بیمار–باشد می تواند یک فرد
 میم فرآیند تص–رویداد یا واحد سازمانی باشد یک

گیری و برنامه های سازمانی،قانون مالیاتها



شاخص های ارزیابی طرح تحقیق  

مرحله تحقیقشیوه اجرا آزمایش

ق قابل اعتماد بودن طرح تحقی

از نظر ساختار

زنجیره ای از مدارک به وباید ازچند منبع مدرک جمع آوری

.وجود آورد 

ش باید از دست اندرکاران و عوامل آگاه کننده خواست تا گزار

.تحقیق موردی را بازنگری و ویرایش کنند

به هنگام جمع آوری داده ها

به هنگام تهیه گزارش

ق قابل اعتماد بودن طرح تحقی

از نظر عوامل داخلی

باید از مقایسه الگو ها استفاده کرد

.باید رابطه علی را مشخص کرد

باید از روشی مبتنی بر تجزیه و تحلیل دوره های زمانی 

.استفاده کرد

به هنگام تجزیه و تحلیل داده ها 

قابل اعتماد بودن طرح از نظر

عوامل خارجی 

در تحقیقات چند موردی باید منطق و اصول کار را بر اساس

.تکرار تحقیق چند موردی گذاشت
به هنگام طرح ریزی تحقیق

قابل اعتبار بودن طرح 
باید از دستور کار تحقیق موردی استفاده نمود 

با ید برای تحقیق موردی پایگاه داده ها به وجود آورد

به هنگام جمع آوری داده ها 

به هنگام جمع اوری داده ها 



اجرای پژوهش موردی
تدارک جمع آوری داده

شدباپژوهش گر باید داشته که یمهارتمهمترین 
دادن و آماده ساختن فرد برای یک آموزش -#

برگزاری جلسات آموزشی  .)خاصتحقیق موردی 
#(.اشدبفشرده که به صورت دقیق برنامه ریزی شده 



فهرست مهارت های الزم برای محقق

مهارت در طرح پرسش و تعبیر پاسخ
 تدهای خود نیفدام پنداشت شنونده خوب باشد و در
 باشدسازگار و انعطاف پذیر.
 پژوهشتسلط بر موضوع.
 نگریعدم تعصب و یکسو.



را در تحقیق موردی هر پژوهشگر باید چه مطالبی
؟بداند

چرا تحقیق انجام میشود؟
 هست؟درصدد دستیابی به چه مدارکی
ی  باید در انتظار چه چیزهایی یا چگونه اقدامهای

و اگر موردی پیش آید چه باید کرد؟)بود
د و چه چه مدارکی می توانند تحقیق را تایید کنن

مدارکی آن را رد می نمایند؟  



منابع تامین اطالعات

پرونده ها و سوابق بایگانی؛
(بخشنامه،گزارشات،دستورالعمل ها)اسناد
مصاحبه
مشاهده مستقیم و مشارکتی
 (آثار هنری و )شواهد و مدارک فیزیکی...



مدارکاستراتژی تحلیل 

اطالعات را به ترتیب های مختلف تنظیم نمایید

کنیدماتریس اطالعات را تشکیل دهیدو آنها را طبقه بندی
از روشهای نمایش داده استفاده نمایید.
جدولی از رویدادهای تکراری تشکیل دهید
روابط بین گروها و طبقه ها را تعیین کنید



تجزیه و تحلیل مدارک
و روشهای آن

مقایسه الگوها
مقایسه با استاندارد
تجزیه و تحلیل سری زمانی



مقایسه الگوها

 قاله م) شدهمقایسه الگوی داده ها با الگوی پیش بینی
(کمپ بل

 لیقابل اعتماد بودن تحقیق از نظر عوامل داخ= همخوانی
الگویی به منظور تایید تئوری
 به منظور تایید واقعیتالگویی

تشریح دیدگاه مخالف
دیدگاه مخالف مستلزم وجود الگویی از متغیرهای

( عمانعه الجم)مستقل است که با دیگری ناسازگار 
است



مقایسه با استاندارد

 ایسه اما مشکل تر از مقاز مقایسه الگو هاست خاصنوعی
الگوهاست

 به صورت تدریجی انجام شود
ئوریک تشریح قضیه با شرح جزئیات که نشانگر پایه ت

باشد

مقایسه موضوع با استاندارد و تکرار و تجدیدنظر



تجزیه و تحلیل سری زمانی

هامنطق اصلی بر پایه مقایسه ای بین مقاطع جمع آوری داده
بر اساس روند نظری پیش از آغاز تحقیق
از پیش مشخصر اساس روند یا دیدگاه مخالفب
 (عامل تهدید)بر اساس هر روند یک رویداد غیر معمول

یا برای تحقیقات( از دوره های زمانی )اگر الگوهای مختلفی 
حقیق شده باشند، برای انجام تقضیه های مختلف تعیین 

.  تک موردی هم می توان از همین روش استفاده کرد



تجزیه و تحلیل سری زمانی

 موردی تبیینیدر تحقیق
.فقط روند زمانی مهم نیست

.ایید کندشیوه ترتیب تاریخی نیز باید این رابطه علی را ت
 موردی توصیفیدر تحقیق

شناسایی شاخص یا شاخصهای ویژه که باید در طول
زمان رعایت شود

.  فاصله زمانی خاص که باید مورد توجه قرار گیرد



تهیه و ارائه گزارش

تحلیلی-ساختار خطی
ساختار مقایسه ای
ساختار مبتنی بر ارائه تئوری
ساختار معکوس
ساختار بدون ترتیب


