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عن المؤلف:

روبرت ك. ين )Robert K. Yin( هو رئيس رشكة )COSMOS(، وهي رشكة متخصصة 

يف مجــال البحــوث التطبيقية والعلــوم االجتامعية. وقد أنجزت الرشكــة بنجاح مئات من 

املشــاريع لصالح العديد من الهيئات الحكومية يف الواليات املتحدة األمريكية عىل املستوى 

املحــيل والفيدرايل والواليات، وكذلك املؤسســات الخاصة. لذا فقد جاءت معظم تطبيقات 

هذا الكتاب من هذه املشاريع.

وخــارج نطاق الرشكة، دعم الدكتور )Yin( العديد من املجموعات البحثية األخرى من 

خالل املســاعدة يف تدريب الفرق البحثية امليدانية أو تصميم الدراســات البحثية، يف حني 

كانت مشــاركاته األخرية مع فرق تقييم يف البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ. كام 

قام بتقديم التوجيه ملساعدة طالب الدكتوراه يف جامعة كوبنهاغن. ويف الوقت الحايل، يتوىل 

الدكتــور )Yin( منصب باحث مقيم متميــز يف الجامعة األمريكية يف كلية الخدمة الدولية 

بواشــنطن. ويف وقت ســابق، شــغل منصب باحث زائر يف قســم مناهج البحث يف مكتب 

املساءلة الحكومية األمرييك. 

وقــد متثلــت خراته البحثيــة يف  تأليف أكرث مــن )١00( عمل علمي شــملت األوراق 

العلمية والتقارير والكتب. وقد كان كتابه األول يف مجال أســاليب دراســة الحالة بعنوان: 

“بحوث دراســة الحالــة : التصميم واألســاليب”  الطبعة الخامســة )2014( ، وهو امتداد  

 )Yin( يف نســخته الثالثة. كام قام الدكتور )لكتاب:“تطبيقات بحوث دراســة الحالة” )2012

بتحرير كتابني اثنني يف مجال دراســة الحالة هام )Yin, 2004, 2005(، كام قام مؤخراً يف عام 

)20١١( بتأليــف كتاب جديد حول أســاليب البحوث الكيفية )Yin, 2011(. وحصل الدكتور 

)Yin( عــىل درجة البكالوريوس يف التاريخ من كليــة هارفارد مع مرتبة الرشف، وحصل عىل 

.)MIT( درجة الدكتوراه يف العلوم اإلدراكية والفكرية من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا
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تمهيد:

إنه لرشٌف تقديم متهيد لهذا الكتاب املميز، الذي يجسد أسلوب البحث ملحاولة الوصول 

إىل اســتنتاجات صحيحة من األحداث خارج املخترات، يف حني أنه يسعى يف الوقت نفسه 

لتحقيق أهداف املعرفة املشرتكة مع علم املخترات. 

يف كثري من املرات، توصلت إىل استنتاج يؤكد أن جوهر املنهج العلمي ليس التجريب يف 

حد ذاته، ولكن إىل حٍد ما اإلسرتاتيجية التي تعر عنها عبارة »الفرضيات املناظرة املعقولة«.  

هذه اإلسرتاتيجية قد تبدأ صعوبتها بالحل مع توفر األدلة، أو قد تبدأ من خالل الفرضيات.  

وبدالً من تقديم هذه الفرضية أو األدلة يف الســياق الســائد لتأكيد الفلســفة الوضعية )أو 

حتى تأييد الفلســفة الوضعية(، فإنه يقدم بدالً من ذلك يف شــبكات ممتدة من التأثريات 

التي )عىل الرغم من أنها أبداً مل تكتمل(، ولكن لها دوراً مهاًم يف تقييمها العلمي.

وتشمل هذه اإلســرتاتيجية جعل التأثريات األخرى للفرضيات واضحة بالنسبة للبيانات 

املتاحة وتقرير كيفية تناســبها، وتشمل كذلك البحث عن تفسريات مناظرة لألدلة األساسية 

ودراســة معقوليتهــا. وتتناقص يف العادة معقولية هذه التفســريات، مــن خالل النظر إىل 

تأثرياتها األخرى عىل مجموعات البيانات األخرى ومعرفة مدى مالءمة ذلك. و يعتمد املدى 

الذي ميكــن فيه تنفيذ هاتني املهمتني املحتملتني الالنهائيتني عىل املجتمع العلمي يف وقت 

الدراسة، فضاًل عن التأثريات والفرضيات املناظرة املعقولة التي تم توضيحها. وباالستناد إىل 

مثل هذه األسس، فإن املجتمعات العلمية الناجحة تعمل عىل تحقيق توافق فّعال يف اآلراء، 

وإنجازات تراكمية بدون حتى الحصول عىل دليل مؤسيس. ومع ذلك، فإن خصائص العلوم 

الناجحة هذه كانت مهملة إجامالً من ِقبل مفكري الفلسفة الوضعية املنطقية، وهي كذلك 

مل تخضع للمامرسة الكافية من ِقبل العلوم االجتامعية سواء الكمية أو الكيفية.

هــذا التحقق من التأثريات األخــرى وتداعيات انقراض الفرضيــات املناظرة، مييز أيضاً 

البحوث التي تســعى إىل التحقق من صدق البناء البحثي يف العلوم اإلنســانية، مبا يف ذلك 

 Schleiermacher, Dilthey,( علوم الـــتأويل التي ظهرت بخاصة عند بعض الفالسفة مثل

Hirst, Habermas(، والعلــوم الحالية التي تعتمد عىل تفســري النصوص القدمية. وباملثل، 
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فــإن اإلســرتاتيجية متاحة لتخمــني املؤرخ حول حدث معني، مثل تأكيــد أحد العلامء عىل 

قانون سببي. ومن املأســاوي أن التوجهات الكرى يف العلوم االجتامعية تستخدم مصطلح 

»التفسريات ــ hermeneutics« لإلشارة إىل التخيل عن هدف صدق البناء، وتجاهل النزاع 

حول من الذي وصل إىل الحقيقة. وهكذا، باإلضافة إىل منهجية دراسة الحالة الكمية وشبه 

التجريبيــة التــي يوضحها لنا الدكتــور )Yin(، فإن تقنيات ومنهجيــات العلوم االجتامعية 

تحتاج أيضاً إىل منهجية دراســة الحالة اإلنســانية التي تسعى إىل التحقق من صدق البناء، 

عــىل الرغم من عدم اســتخدام القياس الكمي أو االختبــارات ذات األهمية، إال أنها التزال 

تعمل عىل نفس األسئلة وتشرتك يف نفس أهداف املعرفة.

وبالرغم من إصدارات إســرتاتيجية الفرضيات املناظــرة املعقولة، إال أن هناك منوذجني 

من األســلوب التجريبي الذي قد يحاكيــه علامء االجتامع من خــالل التدريب؛ حيث إننا  

قــادرون عىل التفكري أوالً يف منوذج العينات العشــوائية للطــرق العالجية القادمة إلينا من 

محطــات التجــارب الزراعية، واملخترات النفســية، والتجارب العشــوائية للبحوث الطبية 

والصيدالنيــة، والنامذج الرياضية اإلحصائية. حيث تهدف تلك العينات إىل الســيطرة عىل 

عدٍد ال حرص له من الفرضيات املناظرة دون تحديد أٍي منها. يف حني أن العينات العشوائية 

ال تسيطر متاماً عىل هذه الفرضيات، ولكن تجعلها غري معقولة إىل درجة ميكن تقديرها من 

خالل النموذج اإلحصايئ.

النمــوذج اآلخر واألقدم يأيت من مخترات العلــوم الفيزيائية، ويتميز بالعزلة التجريبية 

والتحكــم املختري، حيــث تتميز جدران املخترات بأنها معزولــة ومحمية مبعايري التحكم 

وضوابــط الضغط، ودرجة الحرارة، والرطوبة، وملء الفراغات، وغريها.  هذا التقليد القديم 

يســيطر بشكل واضح عىل عدد قليل نســبياً من الفرضيات املناظرة املحددة. وهذه األمور 

ال يتم التحكم فيها عىل اإلطالق بشــكل متكامل، ولكنها جيدة مبا يكفي لجعلها غري قابلة 

للعقالنيــة. ويتم التحكم يف الفرضيات املناظرة كوظيفــة يف التناقضات الحالية يف املجتمع 

العلمــي يف ذلك الوقــت. بعد ذلك، ويف وقــت الحق، ميكن مالحظــة أن هناك حاجة إىل 

ضوابط أخرى.
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إن منهجية دراســة الحالة كام ســيتم اســتعراضه هنا ، واملنهج شــبه التجريبي بشكل 

عام، هو مامثل لنموذج العزل التجريبي بشــكل أكر من منوذج العينات العشوائية للطرق 

العالجيــة يف أن كل فرضية مناظرة يجب تحديدها والتحكم فيها بشــكل دقيق.  إن درجة 

التأكد أو اإلجامع عىل الرأي الذي يســتطيع املجتمع العلمي تحقيقه ســيكون عادة أقل يف 

حدود العلوم االجتامعية بســبب وجود درجة أقل للتقليل من معقولية الفرضيات املناظرة 

التــي مــن املحتمل أن تتحقــق.  إن عدم القدرة عــىل التكــرار يف اإلرادة )ومع اختالفات 

مصممة الســتبعاد الفرضيات املناظرة بشــكل محدد( هو جزء من املشــكلة. لذا يجب أن 

نســتخدم دراسات الحالة الخاصة بالحدث املفرد )التي ال ميكن تكرارها أبداً( إىل أقىص حٍد 

ممكن، ولكن يجب علينا أيضاً أن نكون حِذرين بالنسبة لفرص إجراء دراسات حالة متكررة 

بشكل متعمد.

وبالنظــر إىل الخلفية العلمية لــ )Robert Yin( الــذي يحمل درجة الدكتوراه يف علم 

النفس التجريبي، مع عرشات املنشــورات يف هذا املجال، وإرصاره عىل أن يتم إجراء دراسة 

الحالــة وفقاً ألهداف العلم وأســاليبه، فرمبــا ال يكون من املســتغرب، أن يكون مثل هذا 

التدريب والخيار الوظيفي مصحوباً بعدم التســامح مع الغموض يف البيئات غري املخترية. 

وأعتقد بأن هذا التحول قد ســهلته أبحاثه املخترية حــول هذا التحفيز الصعب تحديده، 

وكذلك الوجه اإلنســاين، وأن هذه التجربة وفرت الوعي بالدور الحاسم للنمط والسياق يف 

تحقيق املعرفة.

هــذه الخلفيــة الرثية مل متنعه من التعمق يف تفاصيل دراســات الحالة الكالســيكية يف 

العلــوم االجتامعية، وأن يصبح رائداً يف منهجية العلــوم االجتامعية غري املخترية، حيث ال 

ميكــن مقارنة هذا الكتاب بأي كتاب آخر؛ فهــو يلبي الحاجات طويلة األمد. وأنا عىل يقني 

بأن هذا الكتاب سيصبح مرجعاً معيارياً يف مقررات مناهج البحث يف العلوم االجتامعية.

   Donald T. Campbell

Bethlehem, Pennsylvania
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مقدمة:

منــذ إصدار  النســخة األوىل لهذا الكتاب عــام )١98٤(، أدرك الكثــري عىل نحو متزايد 

بحوث دراســة الحالة كأســلوب بحث له قيمتة العلمية. وعىل نطاق أوســع أخذ االعرتاف 

املتزايد عىل األقل ثالثة أشكال لوحظت بسهولة.

االعتراف المتزايد لبحوث دراسة الحالة:

كانت إحدى هذه األشــكال، هي التكرار الواضح الذي يظهر به مصطلح دراسة حالة 

الدراســة يف النــرش العلمي. وعىل الرغم مــن أنه بعيٌد عن تقديم تقديــر نهايئ،  إال أن 

موقع )Google’s Ngram Viewer( يحســب مثل هذه التكرارات يف الكتب املنشــورة 

)Michel et al., 2010(١. ويوضح الشكل أدناه نتائج الفرتة من )١980 إىل 2008م(، التي 

تتضمن مقارنًة بني االقتباســات إىل “دراسة الحالة”، مع االقتباسات يف ثالثة مصطلحات 

منافســة هي: “البحوث املســحية”، و “التصاميم التجريبية”، و “العينات العشــوائية”.  

وخالل هذه السنوات ــ التي تتزامن تقريًبا مع )30( عاماً بني اإلصدارين األول والخامس 

من هذا الكتاب ــ ُيظهر تكرار “دراســة الحالة” اتجاهاً تصاعدياً متميزاً عىل العكس من 

املصطلحات الثالثة األخرى، عىل الرغم من أن املســتوى املطلق ال يزال أقل من مستوى 

املصطلحــات األخــرى.  وقد يفاجئك االتجــاه )كام حدث يل(، بســبب ضجة عىل مدى 

عقد من الزمان حول أســلوب العينات العشــوائية باعتباره “املعيار الذهبي” املفضل يف 

إجــراء بحوث العلوم االجتامعية2. وبشــكٍل واضح، كام يتضح مــن اتجاهات التكرارات، 

فإن بحوث دراسة الحالة قد يكون لها مكان بارز عىل نحو متزايد يف ملفات كل باحث.

ويأيت الشــكل الثاين من أشكال هذا اإلعرتاف، عندما تظهر أعامل مرجعية شاملة توثق 

أســلوب البحث بطريقة رســمية. أما بالنسبة لبحوث دراســة الحالة، فقد ظهر اآلن اثنان 

مــن هذه األعامل الضخمة، منذ عام )2006( فقط: أحد هذه األعامل عبارة عن مجموعة 

مكونــة من أربعة مجلــدات تحتوي عىل )١580( صفحة من املقاالت األساســية املتعلقة 

ببحوث دراسات الحالة، أُعيدت طباعتها من املجالت األكادميية )David, 2006a(، واآلخر 

.)Mills, Durepos,& Wiebe, 2010a( ميثل مجلدين من موسوعة بحوث دراسة الحالة
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ويشــتمل تجميع األعامل املحورية أو البارزة عىل “أهم املقاالت املتعلقة ببحوث دراســة 

الحالة”، التي نرشت خالل “كامل فــرتة القرن العرشين” )David, 2006b, p. xxiii(. وتحتوي 

املجلدات عىل )86( مقالة أُعيدت طباعتها من املجالت األصلية، وتغطي “مجموعة واسعة من 

التخصصات واملجاالت العلميــة” )David, 2006b, p. xxiii(.  وبالنظر إىل أن مجموعة جيدة 

من هذه املقاالت نرشت ألول مرة يف فرتة العرشينيات والثالثينيات )1930s - 1920s( من القرن 

املايض ، والعمل اآلن عىل أن تكون من أربعة مجلدات، فإن ذلك يجعل بحوث دراسة الحالة إرثاً 

ميكن الوصول إليه بسهولة للباحثني وللقراء املعارصين اآلخرين.

تكرار أربعة مصطلحات منهجية وردت يف الكتب املنشوره لألعوام 1980 - 2008م

بحوث دراسة الحالةالبحوث املسحيةالتصاميم التجريبيةالعينات العشوائية

Google Ngram Viewer )http://books.google.com/ngrams(, March 2012 :املصدر

تحتوي موســوعة بحوث دراســة الحالة عىل )357( مقالة، وأكرث من )١١00( صفحة يف 

مجلدين منفصلني، ½8“ × ١١” )Mills, Durepos, & Wiebe, 2010b, p. xxxiii(. وتعكس 

املقاالت مالمح بحوث دراســة الحالــة فضاًل عن مكانها “داخل وإىل جانب إســرتاتيجيات 
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البحوث األخرى” )Mills et al., 2010b, p. xxxiii(.  ولغرض إعداد املوسوعة، كان الهدف 

من املحررين هو أن تكون املوســوعة مصدراً قياًم “لتشــجيع االهتــامم الجديد واملتجدد 

ببحوث دراســة الحالة” )Mills et al., 2010b, p. xxxiii(.  وهكذا، فإن املوســوعة توفر 

مورداً غنياً آخر للتعلم من بحوث دراسة الحالة.

وهناك شــكل ثالث وأكــرث عمومية من االعرتاف يأيت نتيجة للمنشــورات العلمية التي 

تركز عىل أســاليب بحوث دراســة الحالــة يف مجال معني. حيث يحتوي الشــكل )١-١( يف 

هــذا الكتاب )انظر الفصل األول( عىل عينة من األعامل العلمية التوضيحية يف )١2( مجاالً 

مختلفاً. والتي تعكس وجود بحوث دراســة الحالة ومساهامتها يف العديد من املوضوعات 

البحثية عر مجموعة واســعة من مجاالت العلوم االجتامعية )التخصصات واملهن(. ويبدو 

أن عدد وتنوع هذه األعامل يف تزايد، ويتيح للباحثني وصوالً إضافياً لبحوث دراسة الحالة.

وقد أسهمت طبعات مختلفة من هذا الكتاب يف االعرتاف املتزايد ببحوث دراسة الحالة. 

واألهــم مــن ذلك، وكام أرشنا يف الســطور الســابقة، أن الهدف الدائم للكتاب هو إرشــاد 

الباحثني والطالب اآلخرين للقيام ببحوث دراسة الحالة بدقة.    

تمّيز هذا الكتاب:

يفرتض أن يكون الكتاب مميزاً بعدة طرق؛ حيث يســتعرض أوالً اتســاع القضية ودراسة 

البحــوث وتراثها العلمي، ولكن أيضاً عىل مســتوى مفصل وعمــيل، بينام ال تتصف الكتب 

األخرى بالشمولية. لذا ؛ فإن اإلصدارات السابقة من هذا الكتاب قد استخدمت كبوابة كاملة 

لعامل بحوث دراسة الحالة. ومن خالل السامت األكرث متيزاً، يوفر هذا الكتاب التايل:

تعريفاً تقنيًّا عمليًّا لدراســة الحالة كأســلوب بحثي، والتميز عن أساليب البحث يف 	 

العلوم االجتامعية األخرى )الفصل األول(.

مناقشة مستفيضة لتصاميم دراسة الحالة )الفصل الثاين(.	 

عرضاً متواصاًل باستمرار لطرق تحليل دراسة الحالة )الفصل الخامس(.	 
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هذه امليزات مهمة؛ ألن تصميم دراســة الحالــة وتحليلها مييل إىل خلق أكر التحديات، 

بالنســبة لألشــخاص الذين يقومون ببحوث دراســة الحالة. ويحتــوي الكتاب عىل فصول 

واســعة ومهمة تتعلق باإلعداد لدراســة الحالة )الفصل الثالث(، ومن ثم جمع أدلة دراسة 

الحالة )الفصل الرابع( ، ثم ُيختتم )الفصل السادس( مبناقشة مستفيضة حول إعداد تقارير 

دراسات الحالة املكتوبة والشفوية.

ثانياً، يصور الكتاب بإيجاز العديد من دراســات الحالة، التي ُتستمد عمداً من مجاالت 
أكادمييــة ومهنية مختلفة. حيث تظهر هذه الحــاالت يف )مربعات( تتوزع يف جميع أنحاء 
الكتاب، ويتضمن كل مربع مثاالً أو أكرث من األمثلة امللموســة لدراســات الحالة املنشورة، 
لتوضيح النقاط الواردة يف النص. وستؤدي االقتباسات إىل زيادة وصول القاريء إىل دراسات 
حالة متوفرة )وغالباً( منوذجية. كام أن معظم االقتباســات املعارصة، ستســهم يف ســهولة 
الرجــوع إىل األعــامل العلمية. ومــع ذلك، ولتجنب فقــدان االتصال مــع »الجذور«، فإن 
االقتباســات تشــمل أيضاً األعامل العلمية القدمية التي قد يكون انتهــى توزيعها ونرشها، 
ولكنها تســتحق االســتفادة منها. وقد تغريت محتويات هذه املربعات عىل مختلف النسخ 
السابقة لهذا الكتاب، مع مالحظة أن بعض األعامل تم استبدالها، كام ُأضيفت أعامل أخرى.  
ويحتوي النص الرئييس لهذه الطبعة الخامســة اآلن عىل )50( مربعاً، تغطي أكرث من )50( 
دراســة حالة منشورة بشــكل منفصل. كام يحتوي امللحقان )أ(   و )ب( عىل دراسات حالة، 
تم تقدميها يف )8( مربعات أخرى، ويحتوي امللحق )ج( عىل فهرس لدراسات الحالة الواردة 

يف كل هذه املربعات.

ثالثــاً، يتضمن الكتاب العديد من املالمح الفنيــة املميزة، والتي كانت متوفرة منذ الطبعة 
األوىل )١98٤م(، وتظهــر كموضوعات يف جميع فصــول الكتاب، حيث يؤكد أحد املوضوعات 
عىل أهمية تحديد ســؤال أو )أســئلة( البحث املناسبة عند اختيار إجراء بحوث دراسة الحالة. 
وميكن أن يؤثر صياغة الســؤال أو )األســئلة( بشــكل مبارش عىل اختيار أســاليب البحث، مع 
وجود هدف أسايس يتمثل يف تجنب أوجه عدم التطابق بني نوع السؤال ونوع أسلوب البحث 
الــذي تم اختياره. وبنفس القدر من األهمية، فإن صياغة األســئلة ميكن أن تؤثر عىل تصميم 
دراســة الحالة والقدرة عىل التعميم من نتائجها. وهناك مقالة ُنرشت بشــكل ممتاز من قبل 

)Mario Small:2009( حيث تناقش املقالة هذه القضايا األخرية وتستحق القراءة.
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وهنــاك موضوع آخر مســتمد من تناقــض واضح وهو : التامثل بني دراســات الحالة 

والتجــارب العلمية. حيــث إن جزءاً من هذا التامثل ينطوي عىل الســعي إلســرتاتيجية 

التكرار، عند إجراء تجارب متعددة ــ وهي إســرتاتيجية تنطبق أيضاً عىل دراسات الحالة 

املتعــددة. بينــام ينطوي الجزء اآلخر عىل الســعي لتحقيــق التعميــامت التحليلية عند 

محاولــة التعميم من التجارب ــ ولكن هذا ينطبق أيضاً عىل بحوث دراســة الحالة. وقد 

أشــار هذا الكتاب منذ نشــأته إىل هذا التامثل وفائدته يف تصميم بحوث دراسة الحالة، 

عىل الرغم من أن األعامل األخرى نادراً ما تشــري إىل هذا املوضوع، باســتثاء اإلشارة التي 

ذكرها )Small( يف مقالته )2009(.

وهناك موضوع آخر، هو أهمية تحديد التفسريات املناظرة وأخذها يف االعتبار يف جميع 

مراحل وعمليات بحوث دراســة الحالة، ســواء أثناء التصميم أو جمــع البيانات أو تحليل 

البيانات أو مرحلة تفســري نتائــج البحث. إن االهتامم بأصحــاب اآلراء املناظرة هو محور 

عمليــة البحث، وخاصة معرفة كيفية تحديد املنافســني الجوهريني، الذين يتجاوزون تلك  

  .)Yin, 2000b :التفسريات التي ترتبط عادًة باملحددات املنهجية )انظر

ويشــري Donald Campbell يف متهيد هذا الكتاب إىل املركزية، ومراجع علمية رئيسية 

أخــرى، مثل كتــاب )Paul Rosenbaum )2002 الذي يتحدث عــن تصاميم البحوث غري 

التجريبيــة، كام ُيعطي اهتامماً بارزاً ألصحاب اآلراء املناظرة. ومع ذلك، فإن معظم األعامل 

العلمية املنهجية، بدأت ببطء فقط لالهتامم بهذا الجانب من بحوث العلوم االجتامعية.

استخدام هذا الكتاب: 

وبعيــداً عن الجوانب الفنية، يحتوي هذا الكتاب عىل العديد من امليزات التي تهدف إىل 

أن يكون عملياً بشكل أكرث وميكن االستفادة منه. أوالً، يظهر عرض توضيحي يتكون من ستة 

أشــكال دائريــة يف البداية مبارشًة بعد هذا الجزء، ثم تتكــرر يف بداية كل فصل من الفصول 

الســتة. ومتثل كل دائرة أحد الفصول الســتة للنص الرئييس. ويوضح العرض البرصي، عملية 

البحث »كعملية خطية ولكن مرتابطة«، والتي تعتر خارطة طريق أساســية ومتكاملة إلجراء 

بحوث دراسة الحالة مام يساعد عىل تركيز اتجاهات القاريء عندما يتعامل مع أي من فصول 

الكتــاب. كام تتوفــر يف بداية كل فصل أيضاً )نبذة مخترصة(، وكذلك تســاؤل رسيع يتضمن 
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األســئلة واألجوبة الرئيسية للمواد األساسية يف الفصل بأكمله. هذه التساؤالت مُتّكنك برسعة 

من معرفة مدى صعوبة ما الذي ترغب يف الرتكيز عليه يف أي من الفصول. كام أن التساؤالت 

التي تبدو سهلة الفهم، قد تشري إىل أن الفصل يحتاج فقط إىل استعراض موجز. وعىل العكس 

من ذلك، قد يشري تساؤل يبدو مربكاً أو غامضاً إىل الحاجة إىل قراءة الفصل بشكل أكرث  تركيزاً.

ثانياً، يحتوي الكتاب عىل عدد كبري من التامرين العملية. حيث يظهر كل مترين بجانب 

جــزء من الفصل الــذي ُيعد أكرث صلًة بهــذا التمرين. وتعكس التامريــن حالة منهجية أو 

طرح استفســار منهجي جدير بالتعامل معه. وســواء تم استخدام التمرين بعد ذلك كجزء 

من فصل درايس فعيل أو واجب مدريس رســمي فسيكون أقل أهمية من مستوى كاٍف من 

السهولة التي ينبغي أن تكون لديك بشكل مثايل مع املوقف أو االستفسار.

ثالثاً، يتكون امللحق )ج( من فهرس مرجعي للحاالت الدراســية املحددة يف جميع أجزاء 

الكتاب. وتشــمل هذه دراســات الحالة يف )50( مربعاً، باإلضافة إىل دراسات حالة إضافية 

يف الكتــاب، والتي تظهر كلها أو مقتطفات منها يف اثنني من النســخ الســابقة ذات الصلة 

.)Yin, 2004, 2012( بالنسخة الحالية

وأخــرياً، يعكــس هذا الكتاب يف جزء منــه، االقرتاحات املفيدة ملراجعي النســخة الرابعة. 

حيث تم تحســني عناويــن كل فصل والعناويــن الفرعية، ومتت كتابتها لتكــون أكرث وضوحاً 

ملســاعدة القاريء عىل تتبع تدفق وهيــكل الفصل. وباملثل، ملعرفة تسلســل الكتاب بأكمله 

وإيجاد مواضيع أكرث سهولة، فإن جدول املحتويات يقدم العناوين بتفصيل أكرث مام هو عليه 

يف النسخ السابقة.

المميزات الجديدة في هذه النسخة:

التحــدي يف تأليف هذه النســخة الخامســة كان مزدوجاً؛ حيــث كان توصيف املالمح 

الرئيســية للكتاب وتنظيمه من الطبعات السابقة بســبب االستقبال الكبري لتلك الطبعات، 

ولكن أيضاً لتوســيع وتحســني عرض الكتاب، بســبب التقدم يف بحوث دراســة الحالة منذ 

اإلصدار الرابع. ومن املأمول أن تكون النتيجة أيضاً ذات جانبني : أولئك الذين لديهم معرفة 

بالطبعة الرابعة يجب أن يشــعروا بأن الطبعة الخامســة مل تتغري كثــرياً، ولكن املحتويات 
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الجديدة والتغطية األكرث تفصياًل لبعض املواضيع، يجب أن تكون واضحة عىل ما يبدو.

اتســاٌع وعمٌق إضايف:  أجزاء كبرية من املحتويات الجديدة يف الكتاب تظهر اآلن بعيداً عن 

ـ ولكن أيضاً لجعل  ـــ لتجنب تعطيل التنظيم األصيل من الطبعات الســابقةـ  النــص الرئييسـ 

املحتويــات الجديدة ســهلة للعثور عليها.  وتضيف املحتويات الــواردة يف املالحق )أ( و )ب( 

اتســاعاً مــن خالل تغطية مالحظات موجزة عن دور بحوث دراســة الحالــة يف مجالني هام : 

علــم النفس ومجال التقييم. وعىل الرغم مــن أن النص الرئييس كام هو الحال مع اإلصدارات 

الســابقة ال يزال يعطي مراجعاً متناثرة إىل هذين املوضوعني، فإن االســتخدام املتزايد لبحوث 

دراســة الحالة يف علم النفس ومجال التقييم اقرتح رضورة إبراز املوضوعني يف أجزاء منفصلة 

يف نهاية الكتاب.

ويأيت العمق املضاف يف شــكل سبعة )دروس تعليمية( تقع يف نهاية الفصول ذات الصلة، 

حيث يوفر كل درس تعليمي مناقشــًة أكرث تفصياًل، إن مل يكن أكرث تقدماً قلياًل حول موضوع 

رئييس تم تغطيته يف النص الرئييس. وتســتجيب الــدروس التعليمية للمحكمني الذين طلبوا 

مــن الكتاب تقديــم مزيد من املعلومات حول مواضيع مختارة، وذلك ملســاعدة الباحثني يف 

دراســة الحالة األكرث طموحاً. وتستكشــف الدروس مدى تعقيد هذه املوضوعات الرئيســة، 

ولكن يف الوقت نفســه، ال تزال يف طول املقالة القصرية تقريباً.  ويأيت الســبب الرئييس لفصل 

الدروس التعليمية من النص الرئييس، هو أن النص الرئييس ينقل بالفعل األفكار األساسية عن 

املوضوع الرئييس. ونتيجة لذلك، ميكن تخطي الدروس بســهولة إذا كان لدى الباحث بالفعل 

فهــم جيد للموضــوع أو يريد تجنب تعقيــٍد أكر. نأمل أن يطرح هذا االســتخدام للدروس 

التعليميــة تهديداً أقل لقدرات الكتاب األصيل، الذي اعتره املحكمون املراجعون واحدة من 

املزايا الرئيسية للكتاب.

تغيريات إضافية يف الطبعة الخامسة:  إضافة إىل املحتويات الجديدة التي متت مناقشتها، 

فقد اســتفادت الطبعة الخامسة من كمية واسعة من التحرير وإعادة الكتابة )حيث أعيد 

النظــر يف كل جملــة(. وتهدف جميع التغيــريات إىل حفظ هوية الكتاب قــدر اإلمكان ــ 

ـ ملســاعدة علامء االجتامع املبتدئني عىل الشــعور  عىل الرغم من وجود محتويات جديدةـ 

بالراحة؛ ألنهم ســيصبحون عىل معرفة ببحوث دراســة الحالة. وبرصف النظر عن التحرير 

الكامل والنسخ، فإن اإليضاحات األكرث موضوعية تأيت عىل النحو التايل:
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مزيد من االهتامم إلجراء دراسات الحالة تحت النظرية النسبية )أو التفسريية(، إضافة 	 

إىل نظرية املعرفة الواقعية:

- مناقشة متهيدية )الفصل األول(.

- توضيح أن املقابالت امليدانية ميكن أن تكون محفزة بنظرية املعرفة )الفصل الثالث(.

- تغيري املصطلحات من )الحقائق( إىل )النتائج(، الســتيعاب خيار وجود الحقائق املتعددة 

للمشاركني يف امليدان، كالنتائج ذات الصلة )الفصل الرابع ويف جزء آخر من الكتاب(.

- الخيار لعرض وجهات نظر املشاركني يف تقارير دراسة الحالة )الفصل السادس(.

تعريــف ُمرّكز لبحوث دراســة الحالة يف )الفصــل األول(، وتعريــف أوضح ملصطلح 	 

"الحالة" يف )الفصل الثاين(.

مناقشــة أكرث اســتفادة من استخدام التعميم التحلييل، كإســرتاتيجية مفضلة لتعميم 	 

نتائج دراسة الحالة )الفصل الثاين(.

 إضافة مصطلحات جديدة أخرى مثل:	 

- يف دراســات الحالة الفردية، تــم تغيري املصطلحات من فريــدة ومنوذجية إىل غري عادية 

وشائعة، وتعزيز موقف الكتاب بتوضيح أن الحاالت ال تعتر عينة من أي من العامل الكبري 

أو مجتمع الدراسة )الفصل الثاين(.

- يف بروتوكول دراسة الحالة، فإن التغيري من أسئلة دراسة الحالة )اإلشارة األصلية ولكن غري 
املناسبة إىل األسئلة التي ستطرح أثناء جمع البيانات( إىل أسئلة جمع البيانات يكون للحدِّ 
من االرتباك؛ ألن املصطلح الســابق تم اســتخدامه بشكل صحيح لإلشارة إىل أسئلة دراسة 

الحالة الكاملة، وليس فقط جمع البيانات )الفصل الثالث(.

مناقشــة موســعة لقيم وأخالقيات الباحثني، فضاًل عن اإلجراءات لحامية املوضوعات 	 

اإلنسانية )الفصل الثالث(.

بالنسبة إلجراءات جمع البيانات )الفصل الرابع(، تم إضافة التايل:	 

- مناقشة موسعة حول جمع بيانات املقابالت.
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- إشارة جديدة إىل كتابة املذكرات كأداة مساعدة عند إجراءات جمع البيانات.

- مواد جديدة عن االهتامم والعناية الالزمة عند جمع األدلة من املصادر اإللكرتونية ومواقع 
التواصل االجتامعي.

مزيد من الرتكيز عىل إسرتاتيجية استقرائية لتحليل البيانات، مع مناقشة جديدة تحت 	 
عنوان: العمل عىل البيانات من األساس )الفصل الخامس(.

مناقشــة موسعة الســتخدام النامذج املنطقية، مع أشــكال توضيحية جديدة )الشكل 	 

5-5 و 6-5(.

تحسينات يف إعداد تقارير دراسة الحالة، مع اإلشارة إىل أن وجود املوهبة يف الكتابة ال 	 
يخل باملعنى )الفصل السادس( ويشمل ذلك:

-  مناقشــة جديدة، بناًء عىل توصية املحكمني، بشــأن أجزاء سبق التأكيد عليها من تقرير 
دراسة الحالة، وهي قسم املنهجية وقسم أدبيات البحث.

- إشارة جديدة إىل التوازن بني تقارير دراسة الحالة والكتابة غري القصصية.

-  إعادة تنظيم تسلسل أقسام الفصل السادس، مام يجعل تجانس املحتوى أكرث منطقية.

توسيع نطاق التغطية واملراجع العلمية إىل مجموعة أوسع من دراسات الحالة:	 

-  أعامل علمية يف أســاليب دراســة الحالة يف مهن وتخصصات محددة )العينة الواردة يف 
الشكل ١-١، الفصل األول(.

-  تســع دراســات حالة جديدة يف املربعات، خمس دراســات حالة تغطي موضوعاً ســبق 

الرتكيز عليه، وهو الشؤون الدولية )انظر املربعات: ٤ / 7د / 26 / 37 / ٤9 والحالة السادسة 

ملثل هذه الحاالت تظهر يف الدرس التعليمي 6-١(.

تعريــف موجز للمصطلحــات املرتبطة مبارشًة ببحوث دراســة الحالــة )ولكن ليس 	 

البحوث العلمية االجتامعية بشكل عام(.

 تحديث وتوســيع االقتباسات يف جميع أجزاء الكتاب، مع زيادة كبرية يف عدد املراجع 	 

املدرجة يف نهاية الكتاب.
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وبالنظر إىل كل هذه امليزات يف الطبعة الخامســة، هناك جزء واحد من هذا الكتاب مل 

يتغري عىل اإلطالق ويستحق الذكر، وهذا الجزء يتمثل يف املقدمة الثاقبة للكتاب التي كتبها 

Donald Campbell وكلامتــه املوجزة، التي كتبــت منذ ما يقرب من )30( عاماً، وال تزال 

تقــف مبثابة تحفة من أســاليب العلوم االجتامعية. حيث أنه يف ســياق الحوارات البحثية 

اليوم، يســتمر عمل Campbell، بشــكل ملحوظ، للتحدث بكل وضــوح وأهمية مبارشة. 

كام أن التمهيد الذي كتبه حدد بشــكل صحيح دور دراســة الحالة، كام هو موضح يف هذا 

الكتاب. وما زلت أشــعر بالفخــر العميق بإدراج هذ التمهيد، وقــد حاولت الرتاجع ولكن 

.)Yin, 2000b( إسهاماً متواضعاً، يضاف اآلن إىل ذاكرته، يف نرش الحق

وعموماً، فإن التقدم املســتمر يف بحوث دراســة الحالة أثرت تأثرياً كبرياً يف تحســينات 

الطبعة الخامسة. عىل سبيل املثال، تضيف املحتويات الجديدة بال تردد بعضاً من املفاهيم 

األكرث صعوبة يف إجراء بحوث دراســة الحالة. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يكون القراء حِذرين 

من أن هذه الطبعة قد تكون مرة أخرى “أصعب” من تلك السابقة. ومع ذلك، فإن التبنِّي 

الناجــح لطــرق وتقنيات هذه النســخة والتوجيهات أيضاً، يعني أن بحوث دراســة الحالة 

ســتكون أفضل مام كانت عليه يف املايض. والهدف النهايئ، كام هو الحال دامئاً، هو تحســني 

أســاليب ومامرسات العلوم االجتامعية لألجيال السابقة من العلامء. وبهذه الطريقة فقط، 

ميكن لكل جيل صناعة بصمته الخاصة، أقل بكثري من إنشاء مكانتة التنافسية.

شكٌر وتقدير:
عىل مر الســنني، اســتفادت مســرية وتطور هذا الكتاب من مشــورة ودعــم كثري من 

األشخاص، وسوف أحاول إنشــاء قامئة طويلة لتقديم الشكر والتقدير لجميع هؤالء الناس. 

هت إيلَّ الدعوة من الروفيســور  ومــع ذلك، يف بعــض الحاالت، ومنذ ســنوات عديدة، ُوجِّ

)Leonard Bickman( والدكتورة )Debra Rog(؛ لتقديم النســخة األوىل من هذا الكتاب 

كجزء من السلســلة الجديدة لهم يف أســاليب البحث االجتامعي التطبيقية والتي يرشفون 

عــىل تحريرها، وقد أصبحت هذه السلســلة من بني جميع إصــدارات دار )Sage( للنرش 

لســنوات عديدة. وســوف أكون ممتناً لهام لألبد ملنحي هذه الفرصة، فضاًل عن املالحظات 
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واملراجعة والتشــجيع يف استكامل اإلصدارات السابقة من هذا الكتاب. وباملثل، فيام يتعلق 

بطبعات الكتاب الســابقة، أتوجه بالشكر للزمالء مثل الروفيسور )Larry Susskind( من 

 Nanette( و ،)MITـ قسم الدراسات والتخطيط الحرضي )معهد ماساشوستس للتكنولوجياـ 

Levinson( من قســم علوم الحاســوب )الجامعة األمريكية(، و )Eric Maaloe( من كلية 

آرهــوس إلدارة األعــامل يف الدمنارك، الذين قدموا يل فرصاً للتدريس والتعلم حول دراســة 

الحالة يف بيئات مختلفة.

وبطريقــة تكميلية، شــارك العديد من الزمــالء الباحثني من مجموعــة من الجامعات 

واملؤسســات البحثية، يف ورش عمل دراســة الحالة كجزء من املشاريع التي نفذت يف رشكة 

)COSMOS(. وســواء أثريت يف ورش العمل هذه أو يف رسائل الريد اإللكرتوين ذات الصلة، 

فإن األسئلة املستمرة حول كيفية استخدام بحوث دراسة الحالة ملعالجة موضوعات محددة 

غالبــاً ما أدت إىل رؤى جديدة. وباملثل، فقد كافح املوظفون واالستشــاريون يف الرشكة مع 

العديد من املرشوعات البحثية لدراســة الحالة وخلق بيئة تعليمية مثرية، والتي يبدو أنها 

تتطور إىل ما ال نهاية والوصول باستمرار إىل آفاق غري مستكشفة، عىل الرغم من مرور أكرث 

من ثالثة عقود. ومن بني موظفي الرشكة ، بوجه خاص الدكتور )Darnella Davis( واآلن، 

الروفيســورة )Angela Ware(؛ فقد كانا األكرث نشــاطاً يف السنوات األخرية.  وأنا أشكرهام 

عىل حٍد سواء عىل األسئلة املحفزة واملساهامت يف عمليات البحوث التطبيقية.

كام شــملت بيئة التعلــم أيضاً التعاون خــارج الرشكة. ومن بني تلك الســنوات األخرية 

العمل مع الدكتــورة )Sukai Prom-Jackson(، والدكتــور)Fabrizio Felloni(، وزمالئهم 

يف إجــراء التقييامت يف برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، فضاًل عن التفاعالت مع الروفيســورة 

)Iben Nathan( والعديد مع مجموعة من طالب الدكتوراه يف جامعة كوبنهاجن.  أشكركم 

جميعاً عىل مواصلة وضع بحوث دراســة الحالة يف مثل هذه املجموعة املتنوعة من البيئات 

املعارصة.

ومن خالل إعادة توجيه رسيع إىل هذه الطبعة الخامسة، وكجزء من إعدادها، عملت دار 

)Sage( للنرش عىل دعوة املحكمني لتبادل الخرات يف قراءة الطبعة الرابعة. أشــكرهم عىل 

مالحظاتهم التي ال تقدر بثمن، وآمل أن نرى أثر تعليقاتهم عىل التحســينات والتحديثات 
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يف الطبعة الجديدة، عىل الرغم من أنني مل أستطع الرد عىل جميع االقرتاحات التي وصلت 

مــن الدكتور )Lee Robbins( من جامعة غولدن جيــت؛ والدكتور )Jon Patterson( من 

 Michael F.( من جامعة كارولينا الرشقية؛ و )Joy C. Phillips( جامعة والية شــيكاغو؛ و

Ruff( من جامعة بنتيل.     

وكان محررو أســاليب البحث يف دار )Sage( للنرش أيضاً، عىل مر السنني داعمني للغاية 

يف تحديد الطرق لجعل الكتاب أكرث فائدة وقابلية لالستخدام لدى القراء. لقد سعدت أثناء 

 ،)Vicki Knight & Catherine Chilton( إعداد هــذه الطبعة األخرية بالعمل أوالً مــع

حيث أرشفــت )Vicki( عىل عملية املراجعة، وتوفري الرؤية والســياق القائم عىل معرفتها 

الواســعة املكتسبة، كمحرر لتســويق مجموعة كاملة من كتب أســاليب البحث لدى دار 

)Sage( للنــرش، يف حني أن )Catherine( كانت تعمل عىل التأكد من أن النســخة النهائية 

ســيتم تحويلها إىل كتــاب مميز.  وكام تتخيل، عملنا جميعاً بشــكل كبــري لنجعل الطبعة 

الخامســة تأخذ هويتها الخاصة، أبعد من كونها مجرد إطار جديد من النســخة الســابقة.  

ومع ذلك، كام هو الحال مع اإلصدارات السابقة، أنا وحدي من يتحمل املسؤولية عن هذه 

الطبعة الخامسة.

ويف الوقت نفسه، أختتم هذه املقدمة بتكرار جزء من املقدمة يف الطبعة الرابعة. ومن 

ذلك، اقرتحت أن أفكار أي شــخص حول دراســات الحالة وحول أساليب العلوم االجتامعية 

بشكل عام يجب أن يكون لها جذور أعمق. سأقوم  بالعودة إىل اثنني من التخصصات التي 

حصلت عىل التدريب بها وهي : التاريخ كتخصيص يف مرحلة البكالوريوس، ودراستي للعلوم 

اإلدراكية والفكرية يف مرحلة الدراسات العليا. لقد أثار )التأريخ( وعلم التاريخ أوالً مستوى 

الوعــي لــدي فيام يتعلق بأهمية )وتحدي( املنهجية يف مجــال العلوم االجتامعية.  كام أن 

العالمة الفريدة من البحوث األساســية يف العلوم اإلدراكية والفكرية التي تعلمتها يف معهد 

ماساشوستس للتكنولوجيا )MIT(، علمتني أن البحوث التجريبية تتقدم فقط عندما ترافقها 

النظرية والتحقيق املنطقي، وليس عندما ُتعامل كمحاولة ميكانيكية لجمع البيانات. ويبدو 

أن هــذا الدرس هو موضوع أســايس يف القيام بقضية بحوث دراســة الحالة.  ولذلك؛ فقد 

كرســت هذا الكتاب لشخص ما يف معهد ماساشوســتس للتكنولوجيا )MIT(، والذي ساهم 
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يف تعليمي عىل أكمل وجه واســتكملت تحت إرشافه أطروحة يف مجال التعرف عىل مالمح 

الوجه، عىل الرغم من أنه قد ال يدرك إال برصاحة التشــابهات بني املايض والحارض، لو كان 

عىل قيد الحياة اليوم.

مالحظات:

١- تســتند التكرارات عىل ظهور كلمة أو مصطلح معني يف الكتب املنشــورة. ولســوء الحظ، فإن موقع 

)Ngram Viewer( ال يشري إىل عدد الكتب التي تم تغطيتها يف فرتة زمنية محددة، وبالتايل فاملوقع 

ال يوفــر عــدد الكتب التي تم الوصول إليها من عام ١980 إىل 2008م.  وبشــكل عام، يدعي املوقع 

.)Michel et al., 2010( أنه قد جمع حوايل ٤٪ من جميع الكتب التي نرشت يف أي وقت مىض

2- ومع ذلك، فإن املؤيدين بشــدة للمعيار الذهبي، مل ينرشوا مقالة بحثية معنونة باســتخدام »دراسة 

الحالــة« )Cook, Foray, 2007(. ومــع ذلك، يجب عىل القراء عدم اتخــاذ هذا كمثال عىل كيفية 

إجراء بحوث دراســة حالة. تحتوي املقالة أساســاً عىل تســليم املؤلفني ملجموعة من األحداث التي 

وقعت يف بداية العقد املعني )والتي يبدو أنه ال ميكن القول عنها بأنها أساليب كمية(، ولكن ال تقدم 

الكثري من األدلة الفعلية لدعم هذا التسليم )التسليم قد يكون مهاًم، ولكن إذا كان ينبغي أن يكون 

مقبوالً كمثال عىل دراسة حالة، فهو  سؤال قابل للنقاش(.
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نبذة مختصرة:
بحوث دراســة الحالة هي واحدة من عدة أشــكال من بحوث العلوم االجتامعية، وتشــمل األشكال 
األخرى التجارب العلمية، والدراســات املســحية، واملنهج التاريخي، والتحليالت األرشيفية مثل النمذجة 
االقتصادية أو اإلحصائية. ويكون إجراء بحوث دراسة الحالة هو الطريقة املفضلة، باملقارنة مع األساليب 
البحثية األخرى، يف الحاالت التي تكون فيها )1( أسئلة البحث الرئيسية هي : “كيف” أو “ملاذا”، )2( إذا 
مل يكن لدى الباحث ســوى القليل من السيطرة عىل األحداث الســلوكية، )3( تركيز الدراسة يكون عىل 

ظاهرة معارصة وليست تاريخية متاماً.
وكجــزء أول مــن تعريف مزدوج، تبحث دراســة الحالة عــن ظاهرة معارصة “الحالة” يف ســياقها 
الحقيقي، وخاصة عندما تكون الحدود بني الظاهرة والسياق غري واضحة بشكل جيد. ويركز الجزء الثاين 
من التعريف عىل تصميم دراســة الحالة ومميزات جمع البيانات، مثل كيف ميكن أن يســاعد إلتقاء أو 
تقــارب البيانات )Data triangulation( يف معالجة الحالة الفنية املميزة بحيث يكون لدراســة الحالة 
املزيد من املتغريات ذات االهتامم مقارنًة بنقاط البيانات. ومن بني االختالفات يف دراسات الحالة، ميكن 
أن تشــمل دراسة الحالة حاالت فردية أو متعددة، وميكن أن تقترص عىل األدلة الكمية، وميكن أن تكون 

أسلوب بحث مساعد يف إجراء عملية التقييم.
إن إجراء بحوث دراسة الحالة بشكل صحيح، يعني معالجة خمسة مخاوف تقليدية بشأن دراسات 
الحالــة، من خالل إجراء البحوث بدقة، وتجنب التداخل مع الحاالت التعليمية ، ومعرفة كيفية الوصول 
إىل اســتنتاجات ميكن تعميمها إذا رغبت يف ذلك، وإدارة مســتوى الجهد بعناية، وفهم امليزة النســبية 
لبحوث دراســة الحالة، وهذا التحدي بشــكل عام يؤدي إىل صعوبة بحوث دراسة الحالة عىل الرغم من 

أنه قد تم اعتبارها بشكل كالسييك شكاًل »ناعاًم« من أنواع البحوث.
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1
البداية

كيف ومتى يمكن معرفة استخدم دراسة الحالة كأسلوب بحث

دراسة الحالة كأسلوب بحث:

إجراء بحوث دراسة الحالة:

يعترب إجراء بحوث دراســة الحالة واحداً من 

أبرز التحديات لكل املســاهامت البحثية يف 

مجــال العلوم االجتامعية. لذا يهدف الكتاب 

ملســاعدتك عىل التعامل مع هــذا التحدي، 

ســواء كنــت مــن الباحثــني ذوي الخربة أو 

املبتدئني يف العلوم االجتامعية.

إن هدفك يف البداية هو تصميم دراســة 

حالــة جيــدة وجمــع واســتعراض وتحليل 

البيانات بشــكل متوازن، كــام يكون هدفك 

التايل هو الوصول بدراســة الحالة إىل النهاية 

عن طريــق كتابة مميزة ملقالــة أو تقرير أو 

كتاب أو عرض شفهي.

ال تتهاون يف مدى هذا التحدي. عىل الرغم من أنك قد تكون مستعداً للرتكيز عىل تصميم 

وإجراء بحث دراســة الحالة، فإن اآلخرين قد يدعون لتبّني أســاليب بحثية أخرى. وباملثل، 

فــإن االتجاه الســائد أو اإلنفاق املايل عــىل البحوث األخرى قد مييل إىل األســاليب البحثية 

نقطة تعلــم : كيف أعرف ما إذا كان ينبغي على 

الباحث استخدام أسلوب دراسة الحالة؟

 ال يوجــد مقياس موحد، لكــن االختيار يعتمد يف 

جــزء كبري منه عىل ســؤال أو )أســئلة( البحث. حيث 

إنه كلام كانت أســئلة البحث تسعى إىل رشح جزء من 

الوضــع الحايل )عىل ســبيل املثال، “كيــف” أو “ملاذا” 

تعمل بعض الظواهــر االجتامعية(، كلام كانت بحوث 

دراسة الحاالت ذات صلة.  كام أن أسلوب دراسة الحالة 

يكون مناســباً أيضاً كلام كانت أســئلة البحث تتطلب 

وصفاً شاماًل و “معمقاً” لبعض الظواهر االجتامعية. 

ما هي بعض األســباب األخرى التي قد تجعلك 

كباحث تقرر اســتخدام أو )عدم اســتخدام( أسلوب 

دراسة الحالة ؟
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األخرى، ولكن ليســت بحوث دراســة الحالة. نتيجة لذلك، تحتاج إىل إجابات جاهزة لبعض 

األسئلة التي ال ميكن تجنبها.

أواًل، ينبغي عليك رشح وتوضيح كيف ُتحّض نفســك لاللتزام مبسار منهجي صارم. هذا 

املسار يبدأ باستعراض شامل ألدبيات البحث، وطرح مدروس وحِذر ألهداف وأسئلة البحث.  

وبنفس املستوى من األهمية، سيكون االلتزام بإجراءات رسمية وواضحة عند إعداد البحث. 

عــىل نفــس املنوال، يقــدم هذا الكتــاب توجيهاً أكرث؛ حيــث يوضح كيف تتضمن دراســة 

الحالة ضوابط هامة لكل أنواع األســاليب البحثية، مثل: الحامية ضد تهديدات الصدق والثبات 

واملحافظــة عىل ترابط األدلة والبحث واختبار التفســريات املناظرة. لــذا التجارب الناجحة من 

العلامء والطالب يف استخدام هذا الكتاب، ألكرث من )30 (عاماً، قد تشهد عىل الفوائد املحتملة.

ثانيــاً، يجب أن تفهم وتعرف بوضوح نقاط القوة والقيود يف بحوث دراســة الحالة. وهذا 

النوع من البحوث، مثل أي بحوث أخرى، تتالءم نقاط القوة والقيود لبحوث دراسة الحالة مع 

األنواع األخرى من البحوث. وملواجهة أولئك الذين قد ال يرون سوى الحاجة إىل أسلوب بحث 

واحد، يعتقد هذا الكتاب أنه مثلام توجد األساليب العلمية املختلفة يف العلوم الطبيعية، تقوم 

أساليب البحث املختلفة يف العلوم االجتامعية بتلبية  االحتياجات واملواقف املختلفة يف البحث 

يف موضوعات العلوم االجتامعية. عىل سبيل املثال، يف العلوم الطبيعية، يعترب علم الفلك علاًم 

 Scriven,( ولكنه ال يعتمد عىل الطريقة التجريبية، وكذلك تخصصات الهندسة أو الجيولوجيا

2009(. وباملثــل، ال تعتمــد العديد من الدراســات يف الفســيولوجيا العصبية وعلم األعصاب 

عىل األســاليب اإلحصائية. وســنعرض يف أجزاء الحقة من هذا الفصل املزيد حول املوضوعات 

املحتملة ألساليب البحث املختلفة يف العلوم االجتامعية.

بروز بحوث دراسة الحالة في المجاالت المختلفة:

كاســلوب بحثي، يتم اســتخدام دراســة الحالة يف العديد من املواقف، للمســاهمة يف 

معرفتنــا الفرديــة والجامعية والتنظيميــة واالجتامعية والسياســية والظواهر ذات الصلة.  

وليس من املســتغرب أن تكون دراســة الحالة أســلوب بحث شــائع يف علم النفس وعلم 

االجتامع، والعلوم السياســية واألنرثوبولوجيا والخدمة االجتامعية وإدارة األعامل والتعليم 
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والتمريض والتخطيط املجتمعي.  عىل ســبيل املثال، يصف امللحق )أ( تاريخ دراسة الحالة 

الطويــل واملميــز يف مجال علم النفس. كام توجد دراســات الحالة يف علــم االقتصاد، مثل 

التحقيقات حول صناعة معينة أو اقتصاد ملدينة أو منطقة ما.

وأيــاً كان مجال االهتامم، فإن الحاجة املميزة لبحوث دراســة الحالة تنشــأ من الرغبة 

يف فهم الظواهر االجتامعية املعقدة. وباختصار، تســمح دراســة الحالــة للباحثني بالرتكيز 

عىل »الحالة« واالحتفاظ مبنظور شــامل وواقعي مثل دراسة دورات الحياة الفردية وسلوك 

املجموعــات الصغرية والعمليــات التنظيمية واإلدارية، والتغري يف األحياء الســكنية واألداء 

املدريس والعالقات الدولية والتطور الصناعي.

يغطي هذا الكتاب الخصائص املميزة لدراســة الحالة كأسلوب بحثي. وسوف يساعدك 

الكتاب عىل التعامل مع بعض من األسئلة األكرث صعوبة، والتي تهملها كثرياً املراجع البحثية 

املتاحة. ويف كثري من األحيان، عىل ســبيل املثال، يواجه املؤلف أســئلة ُتطرح من طالب أو 

زميل، مثل: )أ( كيفية تعريف “الحالة” التي يجري دراســتها، )ب( وكيفية تحديد البيانات 

ذات الصلــة التي ينبغي جمعها، أو )ج( ما يجب القيام به مع البيانات عندما يتم  االنتهاء 

مــن جمعها. هذا الكتاب يجيب عىل هذه األســئلة وأكرث من ذلك من خالل تغطية جميع 

مراحل التصميم وجمع البيانات والتحليل وكتابة تقرير دراسة الحالة.

يف الوقت نفســه، ال يغطي الكتاب جميع االستخدامات لدراسات الحالة. عىل سبيل 

املثال، ال مييل الكتاب إىل مســاعدة أولئك الذين قد يســتخدمون دراسات الحالة كأداة 

تعليميــة يف مجال التدريس، أو للتعميــم يف مجاالت القانون أو إدارة األعامل أو الطب 

أو السياســة العامة، ولكن اآلن سائدة االستخدام  عملياً يف كل املجاالت األكادميية تقريباً، 

مبــا يف ذلــك العلوم الطبيعية. وألغراض التدريس، ال يتطلب أن تحتوي دراســة الحالة عىل 

تسليم كامل أو دقيق لألحداث الفعلية. وبدالً من ذلك، فإن الغرض من “الحالة التعليمية” 

هو وضع إطار للمناقشة واملناظرة مع الطالب. حيث تختلف معايري تصميم حاالت دراسية 

جيــدة للتدريس ــ عادًة من نوع واحد من الحــاالت الفردية وليس مجموعة متنوعة من 

الحــاالت املتعددة ــ عن معايري دراســات الحالــة املخصصة إلجراء البحوث )عىل ســبيل 

املثــال،Caulley & Dowdy, 1987(.  كام أنه يف دراســات الحالة الخاصة بالتدريس، ليس 
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هنــاك حاجة لالهتامم بعرض البيانات التجريبية بشــكل صارم وعادل، بينام تحتاج بحوث 

دراسات الحالة إىل القيام بذلك متاماً.

وباملثل، ليس املقصود من هذا الكتاب تغطية الحاالت التي تســتخدم فيها الحاالت 

كشــكل من أشكال حفظ السجالت. حيث تســتخدم السجالت الطبية وملفات الخدمة 

االجتامعية وســجالت الحاالت األخرى لتسهيل بعض املامرســات املهنية مثل الطب أو 

القانون أو الخدمة االجتامعية، أو بعض اإلجراءات القامئة عىل الحاالت مثل إجراء تقييم 

حضانة األطفال )عىل سبيل املثال،Vertue,2011(.  وعىل الرغم من أن إنشاء سجل حالة 

أو تقييم حالة قد يتبع إجراًء مامثاًل كام لو كان إجراء دراسة حالة ألغراض البحوث، إال 

أنــه يف الواقع تختلف معايري التطوير لحاالت جيدة للمامرســات املهنية عن تلك التي 

.)Bromley,1986( تكون إلجراء بحوث دراسة الحالة

وعــىل العكس من ذلك، فإن األســاس املنطقي لهذا الكتاب هو أن بحوث دراســة الحالة 

شــائعة يف كٍل من تخصصات العلوم االجتامعية والوظائف املهنية. فعىل ســبيل املثال، يوضح 

الشكل )1-1( اثني عرش مجاالً من هذه املجاالت، إىل جانب أعامل علمية تركز عىل استخدام 

بحوث دراسة الحالة يف كل مجال علمي أو مهني )مل يذكر أياً من النوعني اآلخَرين من األعامل: 

املراجع املنهجية العامة التي تناقش أنواعاً مختلفة من البحوث، حتى لو كانت تشمل بحوث 

دراسة حالة، وكذلك املراجع املتعلقة ببحوث دراسة الحالة التي ال توجه إىل أي مجال محدد(.

أنــت كباحث اجتامعي ترغــب يف معرفة كيفية تصميم، وإجراء دراســة حالة واحدة أو 

متعددة الحاالت للبحث يف قضية معينة. وقد تقوم فقط بإجراء دراسة حالة أو قد تستخدمها 

كجزء من دراســة أســاليب بحثية مختلطة بشكل موسع )انظر الفصل الثاين(. وعىل أي حال، 

فإن هذا الكتاب يغطي مجموعة كاملة من القضايا يف تصميم وإجراء بحوث دراســة الحالة، 

مبا يف ذلك كيفية بدء وتصميم دراســة الحالة، وجمع األدلة ، وتحليل البيانات، وإعداد تقرير 

دراسة الحالة.
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شكل )1-1( أمثلة من الجهود العلمية ألساليب دراسة الحالة يف مجاالت محددة

األعامل التوضيحيةاملجال 

التخصصات العلمية:

                علم دراسة اإلنسان
وعلم وصف الشعوب

Burawoy, 1991.

.George & Bennett, 2004; Gerring, 2004العلوم السياسية

.Bromley, 1986; Campbell, 1975علم النفس

 ,Feagin, Orum, & Sjoberg, 1991; Hamel, 1992; Mitchellعلم االجتامع
1983; Platt, 1992.

التخصصات املهنية:

.Bruns, 1989املحاسبة

 إدارة األعامل

وإدارة األعامل الدولية

Dul & Hak, 2008; Gibbert, Ruigrok, & Wicki, 2008; 
Johnston, Leach, & Liu, 2000; Meyer, 2001; Piekkari, 
Welch, & Paavilainen, 2009; Vissak, 2010.

.Yin, 2006aالتعليم

.U.S. Government Accountability Office, 1990التقييم

.Beverland & Lindgreen, 2010التسويق

.Baxter & Jack, 2008التمريض والصحة العامة

.Agranoff & Radin, 1991اإلدارة العامة

.Gilgun, 1994; Lee, Mishna, & Brennenstuhl, 2010الخدمة االجتامعية

مقارنة دراسة الحالة مع األساليب البحثية األخرى في العلوم االجتماعية:

متى وملاذا تريد إجراء بحوث دراســة حالة دراســة لفحص بعــض موضوعات العلوم 

االجتامعيــة؟ هل يجــب عليك التفكري يف إجــراء تجربة علمية بدالً من ذلك؟ أو دراســة 

مســحية؟ أو تاريخية؟ أو تحليل السجالت األرشيفية مثل النمذجة اإلحصائية لالتجاهات 
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االقتصادية أو أداء الطالب يف املدارس؟

متثــل هذه الخيارات وغريها أســاليب البحث املختلفة، حيث إن كل أســلوب بحث يعترب 

طريقة مختلفة لجمــع وتحليل األدلة التجريبية. ويتبع كل منها منطق وإجراءات معنية. وكل 

أســلوب بحثي له مزايا وعيوب. وللحصول عىل أقىص استفادة من إجراء بحوث دراسة الحالة، 

تحتاج إىل تقدير قيمة هذه االختالفات.

العالقات بين األساليب البحثية ــ ليست هرمية:

الفكرة الخاطئة الشــائعة هي أن أســاليب البحث املختلفة يجب أن تكون مرتبة بشكل 

هرمي. وال يزال العديد من علامء االجتامع يعتقدون ضمناً أن بحوث دراســة الحالة مناسبة 

فقط للمرحلة االستكشــافية من البحث، وأن الدراســة املســحية واملنهج التاريخي مناســبة 

للمرحلة الوصفية، وأن التجارب العلمية هي الطريقة الوحيدة ملتابعة التســاؤالت التفسريية 

أو السببية. ويؤكد الرأي الهرمي فكرة أن بحوث دراسة الحالة، ليست سوى طريقة أوَّلية وال 

ميكن استخدامها لوصف أو اختبار االفرتاضات النظرية.

ومــع ذلك، قد يتم التشــكيك يف هذه النظرة التسلســلية أو الهرميــة. ومن املؤكد أن 

التجــارب ذات الحافز االستكشــايف كانت مامرســة دامئــاً. باإلضافة إىل ذلــك، كان تطوير 

التفســريات الســببية لفرتة طويلة مصدر قلق كبــري للمؤرخني، والــذي ينعكس يف الحقل 

الفرعي املعروف باســم التأريخ. وباملثل، فإن بحوث دراسة الحالة أبعد ما تكون عن كونها 

إســرتاتيجية استكشــافية. وقد كانت بعض دراســات الحالة األفضل واألكرث شهرًة تتمثل يف 

دراســات حالة تفسريية )عىل ســبيل املثال، انظر مربع )1( لالطالع عىل مقالة حول تفسري 

 .)Allison & Zelikow,1999( أزمة الصواريخ الكوبية

وباملثل، توجد دراســات الحالة الوصفية الشــهرية يف التخصصات الرئيســية مثل علم 

االجتامع والعلوم السياسية )عىل سبيل املثال، انظر مربع )2( الثنني من املقاالت القصرية(. 

ويتــم تقديم وعرض أمثلة إضافية عن دراســات الحالة التفســريية، التــي تغطي االبتكار 

الجامعــي، واملنظمــة املجتمعية للوقاية من املخــدرات، واألعامل التجاريــة الصغرية، يف 

مجملها، يف النســخة الســابقة من هذا الكتاب )Yin, 2012, chaps. 7- 9(.  كام أن هناك 
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أمثلة عىل دراسات الحالة الوصفية، التي تغطي مجاالت القيادة الرتبوية، ومكافحة الجرمية 

 Yin, 2012,( داخــل األحياء الســكنية، وتطوير منظامت املجتمع املدين، توجــد يف مرجع

chaps. 4- 6(. وبالتــايل، فإن التمييز بني أســاليب البحوث املختلفة ومزاياها وعيوبها، قد 

يتطلب تجاوز الصورة النمطية الهرمية.

مربع )1(
دراسة الحالة الفردية، التفسيرية، األكثر مبيعاً

منــذ أكرث من 40 عاماً، كانت دراســة الحالة التي أعدهــا )Graham Allison, 1971(، حول 

أزمة الصواريخ الكوبية التي حدثت عام )1962م( هي الدراسة األصلية لدراسة حالة فردية، حيث 

حققــت أفضــل املبيعات يف مجال العلوم السياســية والتي جاءت بعنــوان " جوهر القرار : رشح 

 Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis,( أزمة الصواريخ الكوبيــة

1999(. يف هذه األزمة، كان من املمكن أن تؤدي املواجهة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي 

إىل محرقــة كارثية ومشــؤومة للعامل بأكمله. طرح الكتاب ثالث نظريات متنافســة ولكن تكميلية 

أيضاً لتفســري األزمة )التــي تؤدي الواليات املتحدة واالتحاد الســوفيتي فيها ثالثــة أدوار هي )أ( 

الجهات الفاعلة العقالنية، )ب( البريوقراطيات املعقدة، أو )ج( مجموعات األشخاص ذات الدوافع 

السياســية(.  يقارن )Allison( قدرة كل نظرية عىل تفســري املسار الفعيل لألحداث يف األزمة من 

خــالل التايل: ملاذا وضع االتحاد الســوفييتي يف كوبا صواريخ هجومية )وليســت دفاعية فقط( يف 

املقــام األول؟ وملــاذا ردت الواليات املتحدة عىل نرش الصواريخ بحصار؟ )وليس غارة جوية أو غزو 

عسكري ــ بينام الصواريخ موجودة بالفعل يف كوبا !( وملاذا قام االتحاد السوفيتي يف نهاية املطاف 

بسحب الصواريخ.

توضح دراســة الحالة الوظائف التفسريية، وليســت الوصفية أو االستكشافية فقط لدراسات 

الحالة الفردية. عالوة عىل ذلك، يقارن املؤلفون )Allison & Zelikow, 1999( الدروس املستفادة 

من دراســة الحالة مع التفســريات البديلة الســائدة يف دراســات ما بعد الحرب الباردة للسياسة 

الخارجية والسياســات الدولية.  وبهذه الطريقة، ُيربهــن الكتاب ــ الذي تم عرضه بعناية أكرب يف 

طبعته الثانية ــ بقوة كيف ميكن لدراسة حالة واحدة أن تكون األساس لتعميامت ذات أهمية.
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مربع )2(

اثنان من دراسات الحالة الوصفية الشهرية
2-أ : مشهد الحي السكني

 ،)William F. Whyte, 1943/1993( ملؤلفه "Street Corner Society" مجتمع ركن الشارع

كتاب ينصح بقراءته املهتمون يف علم االجتامع عىل مدى عقود. حيث يعترب الكتاب مثال كالسييك 

لدراســة حالة وصفية. وهو يتتبع تسلســل األحداث الشــخصية مع مرور الوقــت، ويصف ثقافة 

فرعية نادراً ما كانت موضوع الدراسة السابقة، ويكتشف الظواهر الرئيسية )مثل التقدم الوظيفي 

للشباب األقل دخاًل وقدرتهم )أو عدم قدرتهم( عىل كرس عالقات الجوار.  

حظيت الدراســة بتقدير كبري عىل الرغم من حدوثها يف حي مدين صغري )تحت اســم مستعار  

هــو “كورنرفيل Cornerville”(، وخالل فرتة زمنية تقارب اآلن )100 ســنة(. تتمثل قيمة الكتاب 

بشــكل متناقض يف تعميم الحالة الدراســية حتى عــىل القضايا املعارصة لــألداء الفردي، وهيكل 

الجامعــة، والبنية االجتامعية لألحياء.  ويف وقت الحــق، وجد الباحثون بقايا من “كورنرفيل” مراراً 

وتكــراراً يف عملهم، عىل الرغم من أنهم درســوا أحياء مختلفة وفرتات زمنيــة مختلفة )انظر أيضاً 

مربع  21، الفصل الرابع(.

2-ب : أزمة وطنية       

صدر التحليل الرائع الذي أعده ) Neustadt & Fineberg( حول حملة التطعيم الشــامل يف 

األصــل كتقرير حكومي يف عــام )1987م(، بعنوان ) قضية إنفلونزا الخنازير : اتخاذ القرار بشــأن 

مــرض غامــض - The Swine Flu Affair : Decision-Making on a Slippery Disease(. ثــم 

 The Epidemic - ًنرش بعد ذلك بشــكل مســتقل عام )1983م( بعنوان "الوباء الذي مل يحدث أبدا

That Never Was" تصف دراســة الحالة تطعيم )40( مليون أمرييك يف عهد إدارة الرئيس جريالد 

فورد، عندما واجهت الواليات املتحدة تهديداً بنسب وبائية من ساللة جديدة من اإلنفلونزا والتي 

قد تكون قاتلة. وألن دراســة الحالة أصبحت معروفة بدراسة حالة استثنائية مدروسة بشكل جيد، 

فقد اســتمر صانعو السياســة املعارصون يف التشــاور ألي دروس قابلة للتعميــم، لفهم تعقيدات 

األزمــات الصحيــة واإلجراءات العامة يف ضــوء التهديدات الجديدة ألوبئة اإلنفلونزا، مثل ســاللة 

إنفلونزا الخنازير)H1N1( التي ظهرت خالل األعوام  2008 / 2010م.
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مترين 1-1: تحديد أنواع مختلفة من دراسات الحالة املستخدمة 
لألغراض البحثية

قــد تكون وجهة النظر األنســب هي الفكرة الشــاملة واملتعددة : حيث ميكن اســتخدام كل 

أســلوب بحثي يف جميع األغراض الثالثة )دراسات استكشــافية ووصفية وتفسريية(.  لذا قد تكون 

هناك دراســات حالة استكشافية، أو دراســات حالة وصفية، أو دراســات حالة تفسريية. وباملثل، 

قد تكون هناك تجارب استكشــافية، وتجارب وصفية، وتجارب تفســريية.  ولكن ما مييز األساليب 

البحثية املختلفة ليس التسلســل الهرمي، ولكن ثالثة رشوط هامة ستناقش الحقاً . وكتحذير مهم ، 

ال يعني التوضيح أن الحدود بني األساليب البحثية ــ أو املواقف التي يتعني فيها استخدام كل منها 

ــ هي دامئا حادة.  عىل الرغم من أن كل أسلوب له خصائصه املميزة، إال أن هناك تداخالت كبرية 

فيام بينها. والهدف من ذلك هو تجنب سوء االستخدام الخاطيء )أي عندما تخطط الستخدام نوع 

واحد من أسلوب بحثي محدد ولكن هناك أسلوب آخر فعلياً أكرث فائدة(.

حدد األنواع الثالثة لدراسات الحالة املستخدمة ألغراض البحوث )وليس التدريس( )أ( دراسات 

حالة تفســريية أو سببية، )ب( دراســات حالة وصفية، و )ج( دراســات حالة استكشافية. ثم قارن 

املواقف التي تكون فيها هذه األنواع املختلفة من دراسات الحاالت أكرث قابلية للتطبيق. واآلن، اذكر 

نوع دراسة الحالة التي ترغب يف إجرائها، هل ستكون تفسريية أو وصفية أو استكشافية ؟ وملاذا ؟

متى تستخدم أسلوب البحث المناسب ؟

هنــاك ثالثــة رشوط تتمثــل يف : )أ( نــوع الســؤال البحثــي املطــروح، )ب( مــدى 

ســيطرة الباحــث عــىل األحــداث الســلوكية الفعليــة، و )ج( درجــة الرتكيــز عــىل األحــداث 

ــة متامــاً. ويعــرض الشــكل )1-2( هــذه الــرشوط  ــدالً مــن األحــداث التاريخي املعــارصة ب

الثالثــة، ويبــني كيــف يرتبــط كل منهــا بخمــس أســاليب بحثيــة رئيســية هــي: التجــارب 

ــل  ــة أو التحلي ــة االقتصادي ــل: النمذج ــيفية )مث ــالت األرش ــحية والتحلي ــات املس والدراس

اإلحصــايئ يف دراســة وبائيــة(، واملنهــج التاريخــي ودراســات الحالــة. وأهميــة كل رشط يف 

التمييــز بــني األســاليب الخمســة، وهــي كــام يــيل:
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شكل )1-2( الرشوط ذات الصلة ألساليب البحث املختلفة

)3(
 هل يركز عىل األحداث

املعارصة؟

)2(
هل يتطلب السيطرة 

عىل األحداث السلوكية؟

)1(
منوذج أسئلة البحث

أسلوب البحث

نعم نعم كيف ، ملاذا ؟ التجارب

نعم ال  من، ماذا ، أين ، كم
العدد ، كم غري معدود؟

الدراسة املسحية

نعم / ال ال  من، ماذا ، أين ، كم
العدد ، كم غري معدود؟

تحليل األرشيف

ال ال كيف ، ملاذا ؟ املنهج التاريخي

نعم ال كيف ، ملاذا ؟ دراسة الحالة

COSMOS Corporation :املصدر

أ- أنواع أسئلة البحث ــ )انظر الشكل 1-2، العمود 1(:

يغطي الرشط األول ســؤال أو )أسئلة( البحث )Hedrick, Bickman, & Rog, 1993(؛ 

حيث يتمثل نظام التصنيف األسايس ألنواع أسئلة البحث، يف السلسلة املعروفة التي تتكون 

من أسئلة : “من”، “ماذا ”، “أين”، “كيف”، و “ملاذا ”.

إذا كانت أسئلة البحث تركز بشكل رئييس عىل أسئلة »ماذا«، فإن هناك احتاملني: أوالً، 

بعض أنواع  أسئلة »ماذا« تعترب استكشافية، مثل: ما الذي ميكن تعلمه من دراسة األعامل 

التجارية الناشــئة؟ هذا النوع من األســئلة هو مربر منطقي إلجراء دراســة استكشافية. إن 

الهدف هو وضع الفرضيات ذات الصلة واالفرتاضات النظرية ملزيد من التساؤل. ومع ذلك، 

كدراســة استكشافية، ميكن اســتخدام أي من أساليب البحث الخمســة. عىل سبيل املثال، 

دراســة مسحية استكشافية )لالختبار، عىل سبيل املثال، القدرة عىل مسح الرشكات الناشئة 

يف املقام األول(، أو تجربة استكشــافية )لالختبار، عىل سبيل املثال، الفوائد املحتملة ألنواع 

مختلفة من املحفزات التجارية(، أو دراســة حالة استكشــافية )لالختبار، عىل سبيل املثال، 
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أهمية التمييز بني الرشكات الناشــئة »ألول مرة«، من الرشكات الناشئة لرواد األعامل الذين 

سبق لهم أن أنشأوا رشكات أخرى(.

النوع الثاين من ســؤال “ماذا”، هو يف الواقع شــكل من أشــكال “كــم العدد” أو “كم 

غــري املعدودة” كطريقة للتســاؤل. عىل ســبيل املثال، ما هي الطرق التي اســتوعبت بها 

املجتمعات املهاجرين الجدد؟ حيث أن تحديد مثل هذه الطرق مييل إىل أساليب الدراسة 

املســحية، أو تحليل األرشــفة األكرث احتامالً من غريها. عىل ســبيل املثــال، ميكن تصميم 

الدراســة املسحية بسهولة لتعداد “ماذا”، يف حني أن دراسة الحالة لن تكون أسلوباً مفيداً 

يف هذا املوقف.

وباملثل، كهذا النوع الثاين من السؤال “ماذا ”، فإن أسئلة “من” و “ أين” )أو مشتقاتها: 

“كم العدد” و “كم غري املعدودة”(، من املرجح أنها متيل إىل اســتخدام أســاليب املسح أو 

تحليل البيانات األرشــيفية، كام هو الحال يف الدراســات االقتصادية. وتعترب هذه األساليب 

مفيدة عندما يكون هدف البحث هو وصف حدوث أو انتشــار ظاهرة ما، أو عندما يكون 

التنبؤ بنتائج معينة. قد يكون البحث يف املواقف السياسية السائدة )التي يكون فيها املسح 

أو االســتطالع هو األســلوب البحثي املفضل(، أو انتشار  األمراض مثل مرض اإليدز )والذي 

يكــون فيه التحليــل الوبايئ لإلحصاءات الصحية هو األســلوب البحثي املفضل( من األمثلة 

النموذجية.

يف املقابل، فإن أســئلة “ كيف” و “ملاذا ”، هي أكرث تفســريية ورمبا تؤدي إىل اســتخدام 

دراســة الحالة، أو املنهج التاريخي، أو التجارب كأسلوب بحثي مفضل؛ وذلك ألن مثل هذه 

األسئلة تتعامل مع الروابط التشغيلية التي يجب تتبعها مبرور الوقت، وليس مجرد تكرارات 

أو حــوادث. وهكــذا، إذا أردت أن تعرف كيف نجح مجتمع يف التغلب عىل األثر الســلبي، 

إلغــالق أكرب جهة توظيف لديه ــ وهي قاعدة عســكرية )انظــر: Bradshaw, 1999(، كام 

عرضت يف مربع 29، الفصل الخامس( ــ ستكون االحتاملية أقل لالعتامد عىل دراسة مسحية 

أو فحص ســجالت األرشــيف، ورمبا يكون من األفضل اســتخدام املنهج التاريخي أو دراسة 

حالــة. وباملثــل، إذا أردت أن تعرف كيف ميكــن للباحثني )ولكن بــدون معرفة( التحيز يف 

.)Rosenthal, 1966 :بحوثهم، ميكنك تصميم وإجراء سلسلة من التجارب )انظر
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دعنا نأخذ مثالني آخرين: إذا كنت تبحث لإلجابة عن ســؤال “َمن” تضر نتيجة لألعامل 

اإلرهابية و “كم مقدار الضر” الذي تم القيام به، ميكنك أن تقوم مبســح للسكان، أو فحص 

السجالت الحكومية )تحليل أرشيفي(، أو إجراء مسح لتسجيل املالحظات عرب زيارة املنطقة 

املتــضرة مــن العمليات اإلرهابية والتجول بها. يف املقابــل، إذا كنت تريد أن تعرف “ملاذا” 

حــدث العمل اإلرهــايب، عليك أن تعتمد عىل مجموعة واســعة من املعلومــات الوثائقية، 

باإلضافة إىل إجراء املقابالت. أما إذا ركزت عىل ســؤال “ملاذا” يف أكرث من عمل إرهايب واحد، 

فرمبا ستعمل عىل إجراء دراسات حالة متعددة.

وعىل نحو مامثل، إذا أردنا معرفة )ما هي( النتائج املرتبطة بربنامج حكومي جديد فإنه 

بإمكانك اإلجابة عن هذا الســؤال عن طريق إجراء املســح أو دراســة البيانات االقتصادية 

باالعتامد عىل نوعية الربنامج الذي تتم دراســته. إن أسئلة مثل : كم هو عدد العمالء الذين 

خدمهــم الربنامج؟ وماهي نوعية الفوائد التي حصلــوا عليها؟ وما هو عدد املرات التي تم 

فيها الحصول عىل فوائد مختلفة؟ هي أســئلة ميكن اإلجابة عنها بدون إجراء دراســة حالة. 

ولكــن إذا كنت تريد معرفــة “كيف” و”ملاذا ” عمل الربنامج أو )مل يعمل(، فإنك ســتميل 

باتجاه عمل دراسة حالة أو تجربة ميدانية.

وباختصــار، فــإن الرشط األول واألهم  للتمييز بني أســاليب البحث املختلفة، هو تصنيف 

نوعية سؤال البحث املطلوب. وبشكل عام ، فإن األسئلة من نوع »ملاذا« قد تكون استكشافية 

)يف هــذه الحالة ميكن اســتخدام أي من هذه األســاليب(، أو حول قياس االنتشــار )يف هذه 

الحالة فإن الدراسة املسحية أو تحليل سجالت األرشيف ميكن تفضيل استخدامها(. أما األسئلة 

من نوع »كيف« و»ملاذا«، فمن املرجح اســتخدامها مع دراســة الحالة، أو التجارب أو املنهج 

التاريخي.
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مترين 1-2 : تحديد سؤال البحث يف دراسة الحالة

اعمل عىل تطوير ســؤال يبدأ بـــ “كيف” أو “ملاذا”، والذي ســيكون األساس املنطقي لدراسة 

الحالة التي تقوم بإجرائها. وبدالً من القيام بدراسة الحالة، تخيل اآلن أنك تستطيع فقط استخدام 

املنهج التاريخي أو الدراســة املسحية أو تجربة علمية )ولكن ليس دراسة حالة(، وذلك لطرح هذا 

الســؤال : ما هي الفائدة املميزة للقيام بدراسة حالة مقارنة بهذه األساليب األخرى، يف التعامل مع 

سؤال “كيف” أو “ملاذا ” ؟

رمبا يكون تحديد ســؤال أو)أســئلة( البحث هو أهم خطوة يجب اتخاذها يف الدراســة 

البحثية. لذا؛ يجب أن تتميز بالصرب وأن تسمح بالوقت الكايف لهذه املهمة. والنقطة الرئيسة 

هنا هي أن تفهم أن أسئلة البحث تحتوي عىل كٍل من )املضمون( - عىل سبيل املثال - ما هو 

موضوع البحث؟ و)الشكل( - عىل سبيل املثال - هل أنا أطرح أسئلة: »من«، »ماذا«، »أين«، 

 Campbell, :ملاذا« أو »كيف«؟ يف حني ركز آخرون عىل بعض القضايا الهامة جوهرياً )انظر«

Daft, & Hulin, 1982(. مرة أخرى، النقطة التي نود الرتكيز عليها من املناقشــة الســابقة، 

هي أن شــكل الســؤال ميكن أن يقدم فكرة مهمة فيام يتعلق بأســلوب البحث املناســب 

لالســتخدام، ولكن تذكــر أيضاً أن األســاليب البحثية ميكن أن تتعارض مــع بعضها البعض. 

وبالتايل، بالنسبة لبعض األسئلة، قد يكون هناك إمكانية لالختيار بني األساليب. وأخرياً، لتكن 

لديك املعرفة بأنك كباحث )أو القسم األكادميي الذي تدرس به(، قد متيل إىل تفضيل أسلوب 

بحث معني بغض النظر عن سؤال الدراسة. إذا كان األمر كذلك، فتأكد من إنشاء شكل سؤال 

الدراسة الذي يناسب أسلوب البحث الذي متيل إىل اختياره يف املقام األول.
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مترين 1-3 : تحديد أسئلة البحث يف دراسة ما اعتمدت عىل استخدام 
أساليب بحث أخرى

اخرت دراسة بحثية تستند فقط إىل استخدام دراسة مسحية أو املنهج التاريخي أوتجربة علمية 

)ولكن ليس دراسة حالة(. ثم حدد سؤال أو )أسئلة( البحث الذي تركز عليه الدراسة. هل يختلف 

نوع السؤال عن تلك التي قد تكون قد ظهرت كجزء من دراسة حالة عن نفس املوضوع. إذا كانت 

اإلجابة بــ )نعم(، وضح ذلك : كيف ؟

ب- مدى السيطرة على األحداث السلوكية )انظر الشكل 1-2، العمود 2( و)ج( درجة التركيز 

على األحداث المعاصرة، بداًل من األحداث التاريخية كليًّا )انظر الشكل 1-2، العمود 3(:

إذا افرتضنــا أن األســئلة : “ كيف” و “ملــاذا ”، هي محور الدراســة أو البحث، فإن هذين 

الرشطني املتبقيني يســاعدان عىل التمييز أكرث بني املنهج التاريخي ودراســة الحالة والتجارب 

العلمية. 

يعترب املنهج التاريخي هو األســلوب البحثي املفضل عندما ال يكون هناك بشــكل أسايس 

قدرة عــىل التحكم أو الوصول إىل البيانات. وتتمثل املســاهمة املميــزة للمنهج التاريخي يف 

التعامل مع الزمــن »املايض«، أي عندما تكون املالحظات املبارشة للحدث أو )األحداث( التي 

تتم دراســتها غري ممكنة، وعندما ال يكون هناك أشــخاص ذو صلة عــىل قيد الحياة يقدمون 

معلومــات عام حــدث حتى لو كان األمر بأثــر رجعي. لذا، يجب أن يعتمــد الباحث املؤرخ 

لية والثانوية، واألدوات واملقتنيات الثقافية امللموســة كمصدر رئييس لألدلة.  عــىل الوثائق األوَّ

وبطبيعة الحال، ميكن القيام بالتوثيق التاريخي حول أحداث حديثة إىل حٍد ما، كام هو الحال 

يف إجراء التاريخ الشفهي )عىل سبيل املثال: Janesick, 2010(. ويف هذا املوقف، تبدأ منهجية 

البحث تتعارض مع دراسة الحالة.

من جانب آخر، يفضل اســتخدام دراســة الحالة عند دراســة األحداث املعارصة، ولكن 

عندمــا ال ميكن التالعب بالســلوكيات ذات الصلة. وتعتمد دراســة الحالة عىل العديد من 

اإلجراءات التي ُتطبق أيضاً يف املنهج التاريخي، ولكنها تضيف مصدرين لألدلة غري املتوفرة 

عــادة ضمن أدلة املنهج التاريخي، وهــذه األدلة هي: املالحظة املبارشة لألحداث التي تتم 
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دراستها، ومقابالت األشخاص املشاركني يف األحداث. مرة أخرى، عىل الرغم من أن دراسات 

الحالــة واملنهــج التاريخي ميكن أن تتعارض، فإن القوة املميزة لدراســة الحالة هي قدرتها 

ـ مثل الوثائــق واملقتنيات املادية واملقابالت  عــىل التعامل مــع مجموعة كاملة من األدلةـ 

واملالحظــات ــ بعكس ما قد يكون متاحاً يف دراســة تاريخية تقليدية. عالوة عىل ذلك، يف 

بعــض املواقف، مثل املالحظة باملشــاركة )انظر الفصل 4(، ميكــن أن يحدث التالعب غري 

الرسمي.

وأخرياً، يتم إجراء التجارب عندما يســتطيع الباحث التالعب بالســلوك بشــكل مبارش 

ودقيــق وبطريقة منظمــة.  وميكن أن يحدث هذا يف بيئة مختربيــة، حيث ميكن للتجربة 

العلمية أن تركز عىل واحد أو اثنني من املتغريات املعزولة )ويفرتض أن بيئة املخترب ميكن أن 

»تتحكــم« يف جميع املتغريات املتبقية خارج نطاق االهتامم(، أو ميكن أن يتم ذلك يف إطار 

بيئــة ميدانية، حيث ظهر مصطلح التجربة امليدانية )أو االجتامعية( لتغطية البحوث، التي 

مــن خاللها »يعامل الباحثون« مجموعــات كاملة من الناس بطرق مختلفة، مثل تزويدهم 

 .)Boruch & Foley,2000( بأنواع مختلفة من القسائم لرشاء الخدمات

وتشــمل املجموعة الكاملة للعلــوم التجريبية أيضاً املواقف التي ال يســتطيع فيها 

الباحث يف املخترب التالعب بالســلوك، ولكن ال يزال من املمكن تطبيق منطق التصميم 

التجريبــي. وقد اعُتربت هذه املواقف عادًة مواقف شــبه تجريبية)عىل ســبيل املثال: 

Campbell & Stanley, 1966; Cook & Campbell,1979( أو دراســات قامئــة عىل 

املالحظة )عىل ســبيل املثــال، Rosenbaum, 2002(.  وميكن اســتخدام املنهج شــبه 

التجريبي يف مرحلة تاريخية، حيث يكون الباحث ــ عىل ســبيل املثال ــ مهتاًم بدراسة 

 )Spilerman, 1971 :أعــامل االضطرابات الِعرقية أو عمليات اإلعدام الجامعــي )انظر

وذلك عرب اســتخدام تصميم شبه تجريبي؛ ألنه ال ميكن التحكم يف الحدث السلويك. ويف 

هذه الحالة، يبدأ أسلوب البحث التجريبي بالتعارض مع األحداث التاريخية.

 )Boruch & Foley,2000( حالــة خاصة في تقييم البحث : يف مجال التقييم ، قدم كل من

مناقشــة مقنعة للرتغيب يف اســتخدام نوع واحــد من التجارب امليدانيــة هي ــ التجارب 

ـ يف جميع التقييامت فعلياً.  فعىل ســبيل املثــال، يؤكد املؤلفان أن  امليدانيــة العشــوائيةـ 
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ـ ميكن  ـ الذي يحــايك تصميم التجارب املختربيــة )املعملية(ـ  تصميــم التجــارب امليدانيةـ 

اســتخدامه )وقد ســبق اســتخدامه( عند تقييم املبادرات املجتمعية املعقدة.  ومع ذلك، 

يجب أن يكون الباحث حِذراً بشأن القيود املحتملة لهذا التصميم.

وعىل وجه الخصوص، قد يعمل التصميم بشكل جيد عندما يكون األفراد املستهلكون يف 

مجتمع ما أو املستفيدين من الخدمات، ضمن وحدات التحليل. وستكون هذه الحالة قامئة، 

ـــ يف حملة تعزيز الصحة، وكانت  ـ عىل ســبيل املثالـ  إذا كان التدخــل املجتمعي يتجانسـ 

نتيجة االهتامم هي حدوث بعض األمراض بني أفراد املجتمع. وقد ُتخصص العينات العشوائية 

عــدداً قليال من املجتمعات املحلية للقيــام بالحملة، باملقارنة مع عدد قليل من املجتمعات 

التي مل تفعل ذلك، وستقارن النتائج حالة السكان يف كلتا املجموعتني من املجتمعات.

ومع ذلك، يف العديد من الدراســات املجتمعية، فإن النتائج الفعلية ذات االهتامم تأيت 

بناًء عىل وحدة التحليل املناسبة التي قد تكون عىل املستوى املجتمعي أو الجامعي وليس 

عىل املســتوى الفردي. عىل سبيل املثال، قد تكون الجهود املبذولة لتطوير األحياء السكنية 

تركــز عىل تحســني القاعدة االقتصادية يف األحياء )مثل، عــدد الوظائف لكل مجموعة من 

السكان(. واآلن، عىل الرغم من أنه ال يزال من املمكن توزيع املجتمعات املرشحة عشوائياً، 

فــإن درجات الحريــة يف أي تحليل إحصايئ الحق تكون محدودة بســبب عدد املجتمعات 

وكذلك عدد الســكان )األداة الفنية ســتكون منوذجاً خطياً هرمياً من مســتويني(. ومعظم 

التجــارب امليدانيــة لن تكون قادرة عىل دعم مشــاركة عدد كبري مــن املجتمعات مبا فيه 

الكفاية، للتغلب عىل شدة القيود اإلحصائية الالحقة.

تعتــرب القيود مهمة للغاية، عندما تكون املجتمعات أو الكيانات الجامعية هي وحدات 

التحليل؛ ألن العديد من أهداف السياســة العامة تركز عىل املســتوى الجامعي وليس عىل 

املســتوى الفردي. عىل سبيل املثال، ركز الضغط القوي املتواصل لسياسة التعليم الفيدرالية 

يف الواليات املتحــدة األمريكية، يف أوائل العقد األول من القرن الحايل )2000م( عىل األداء 

املــدريس. وقد تــم تحميل املدارس مســؤولية األداء من عام إىل آخر عــىل الرغم من تغري 

وتنوع الطالب املسجلني يف املدارس يف كل عام. إن إنشاء وتنفيذ تجربة ميدانية عىل أساس 

عدد كبري من املدارس، مقارنًة بعدد كبري من الطالب، من شــأنه أن يشــكل تحدياً مهاًم مع 
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الحاجــة إىل موارد بحثية متعــددة. ويف الواقع، توصل )Boruch,2007(  إىل أن عدداً جيداً 

من التجارب امليدانية العشــوائية، إستخدم بدون قصد وحدة التحليل غري الصحيحة وهي 

)األفراد بدالً من املجموعات(، مام جعل النتائج من هذه التجارب أقل صالحية لالستخدام.

كام أن التجارب امليدانية مع عدد كبري من الكيانات الجامعية )عىل سبيل املثال، األحياء، 

املدارس، أو املنظامت(، تثري أيضاً عدداً من التحديات العملية تتمثل يف التايل :

أي مواقع يتم اختيارها عشوائياً »مجموعة تحّكم«، قد تتبّنى عنارص مهمة لتعارض 	 

املصالــح قبل نهاية التجربة امليدانية، وبالتايل مل تعــد مواقع مؤهلة »غري خاضعة 

للتجربة«.

قد يســتدعي التدخل املمول للمجتمعات التجريبيــة، إعادة تنظيم طريقة تقديم 	 

خدمات معينة بالكامل ــ أي تغيري »النظم« ــ وبالتايل خلق موقع إىل جانب موقع 

آخر، قابلة للتغري يف وحدة املعاينــة )يفرتض التصميم التجريبي أن وحدة املعاينة 

هي نفسها يف كل موقع، ويف كلتا حالَتي : التدخل والتحكم(.

قــد يعني أيضــاً نفس التغرّي يف النظــم جانباً من التدخل، حيــث أن املنظامت أو 	 

الكيانــات التي تديــر التدخل قد ال تبقى بالضورة مســتقرة عىل مدار من الزمن 

)يتطلب التصميم االستقرار، حتى يتم االنتهاء من التجارب امليدانية العشوائية(.

قــد ال تتمكن املواقــع التجريبية أو مواقع التحكم من االســتمرار يف اســتخدام نفس 	 

األدوات واملقاييــس )التصميم يتطلب أدوات ومقاييس مشــرتكة عرب املواقع ــ والذي 

ســيؤدي يف النهاية إىل تجميــع البيانات، ملقارنة مواقع التدخــل كمجموعة مع مواقع 

املقارنة كمجموعة ثانية(.

ومن املحتمل أن يؤدي وجود أي من هذه الظروف، إىل الحاجة إليجاد بدائل للتجارب 
امليدانية العشوائية.
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ملخص: ينبغي أن تكون قادراً عىل تحديد بعض املواقف، التي قد تكون فيها جميع أساليب 
البحث ذات صلة )مثل البحث االستكشــايف(، وغريها من املواقف األخرى التي ميكن اعتبار 
استخدام أسلوبني فيها جذابة عىل حد سواء. كام ميكنك أيضاً استخدام أساليب متعددة يف 
أي دراسة معينة )عىل سبيل املثال، دراسة مسحية ضمن دراسة حالة أو دراسة حالة ضمن 
دراسة مسحية(. إىل هذا الحد، فإن األساليب البحثية املختلفة ليست حرصية، ولكن يجب 
أيضاً أن تكون قادراً عىل تحديد بعض املواقف، التي تكون فيها ميزة واضحة ألسلوب بحث 

معني.  

يف هذا اإلطار، يكون اســتخدام بحوث دراســة الحالة مناســباً عندما يتم طرح أســئلة 	 

“كيف” أو “ملاذا” حول : 

ـــ مجموعة معارصة من األحداث.  

ـــ أو التي ميلك الباحث سيطرة قليلة عليها أو ال ميكنه التحكم فيها.  

ولتحديد األســئلة األكرث إلحاحاً حول موضوع ما، باإلضافة إىل الحصول عىل بعض الدقة 
يف صياغة هذه األســئلة، يتطلب ذلك الكثري من اإلعداد الــذي يتمثل يف مراجعة األدبيات 
املتعلقــة بهذا املوضــوع )Cooper, 1984(. الحظ أن مراجعة األدبيات هذه هي وســيلة 
ـ أنها غاية يف حد ذاتها. من جهة أخرى،  ـ كام يعتقد الكثري من الناسـ  لتحقيق غاية، وليسـ 
قد يعتقد الباحثون املبتدئون أن الغرض من مراجعة األدبيات، هو تحديد اإلجابات حول ما 
هو معروف يف موضوع ما. يف املقابل، يقوم الباحثون األكرث خربة مبراجعة البحوث السابقة، 

لتطوير أسئلة أكرث وضوحاً وأكرث إثراًء حول املوضوع.  

الفروقات في دراسات الحالة، ولكن التعريف مشترك:

 حققت مناقشــتنا يف الصفحات السابقة من الكتاب تقدماً دون أن تحدد رسمياً دراسة 
الحالة. وعالوة عىل ذلك، فإن طرح األســئلة الشــائعة حول بحوث دراسة الحالة، ما تزال مل 
تتــم اإلجابة عليها، ومن أمثلة ذلك : )1( هل ال تزال تعترب دراســة حالة عندما يتم تضمني 
أكرث من حالة واحدة يف نفس الدراسة ؟ )2( هل متنع دراسة الحالة استخدام األدلة الكمية؟ 
)3( هل ميكن اســتخدام دراسة الحالة إلجراء التقييامت ؟ دعونا اآلن نحاول تعريف دراسة 

الحالة عىل أنها أسلوب بحث، ثم بعد ذلك اإلجابة عىل هذه األسئلة الثالثة.
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تعريف دراسة الحالة كأسلوب بحث:

ركزت بعض تعريفات دراسات الحالة فقط عىل تكرار اإلشارة إىل أنواع املوضوعات التي 

تم تطبيق دراسات الحالة عليها. فعىل سبيل املثال، عىل حد تعليق أحد الباحثني :

"جوهر دراســة الحالة، واالتجاه املركزي بني جميع أنواع دراســة الحالة، هو أنه يحاول إلقاء الضوء عىل 

.)Schramm, 1971( قرار أو مجموعة من القرارات : ملاذا اُتخذت ؟ وكيف تم تنفيذها ؟ وما هي النتيجة" ؟

وهكذا يستشــهد هذا التعريــف بحاالت “القرارات”، باعتبارها محــور الرتكيز الرئييس 

لدراســات الحالة. وتشمل الحاالت الشــائعة األخرى: “األفراد”، “املنظامت”، “العمليات”،  

“الربامج”، “األحياء الســكينة”، “املؤسسات”، وحتى “األحداث”، إال أن اإلسهاب يف تعريف 

دراسة الحالة ــ “من خالل االهتامم بحالة فردية وليس طريقة التساؤل املستخدمة” )عىل 

ســبيل املثــال،  Stake, 2005، p. 443( ــ قد يبــدو غري كاٍف لصياغة أســاس متكامل عن 

دراسات الحالة كأسلوب بحث.

وبــدالً مــن ذلك، فإن العديد من كتــب العلوم االجتامعية الســابقة، مل تنظر يف قضية 

بحوث دراســة الحالة كأسلوب بحث رسمي عىل اإلطالق. كام نوقش سابقاً، فإن أحد أوجه 

القصور الشــائعة كان النظر يف بحوث دراســة الحالة كمرحلة استكشافية من نوع آخر من 

أساليب البحوث.

ومثــة قصور تعريفــي آخر، يتمثل يف الخلط بني بحوث دراســة الحالة والعمل امليداين، 

كــام هو الحــال يف علم اإلثنوجرافيا أو املالحظة باملشــاركة. ولــذا ؛ اقترصت بعض الكتب 

نقاشــات دراســة الحالة حول وصف املالحظة باملشــاركة أو العمل امليداين  كعملية لجمع 

 )Kidder & Judd,1986( البيانات، دون تقديم تعريف أكرث عن بحوث دراسة الحالة مثل

.)Nachmias & Nachmias,1992(  و

 Jennifer Platt, ( ويف ملحة تاريخية عن دراســة الحالة يف الفكر املنهجــي األمرييك، ترشح 

1992( أســباب هذه املعالجات، حيث عملت عىل تتبع مامرســة إجراء دراســات الحالة يف 

مراحل تاريخية سابقة، والذي قامت به مدرسة شيكاغو لعلم االجتامع، واإلرشاد االجتامعي 

يف الخدمة االجتامعية. بعد ذلك، أوضحت كيف برزت املالحظة باملشــاركة كأداة يف عملية 

جمع البيانات، مام أدى فعلياً إىل القضاء عىل أي إدراك إضايف لبحوث دراسة الحالة. وهكذا، 
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وجدت إشارات كثرية لبحوث دراسة الحالة يف املصادر العلمية ملناهج البحث العلمي حتى 

عام 1950م، ولكن نادراً ما وجدت إشارات إىل دراسات الحالة أو بحوث دراسات الحالة يف 

 .)Platt, 1992، p. 18( املصادر من عام 1950م إىل عام1980م

وأخــرياً، توضح )Platt( كيف أن الطبعة األوىل من هذا الكتاب )1984(، فّصلت بحوث 

دراســة الحالة بشكل نهايئ من املنظور املحدود لها كعمل نوع ما من العمل امليداين فقط، 

ثم وجدت أيضاً مناقشــة متجددة لبحوث دراسة الحالة يف املصادر العلمية، والتي تحدث 

بشــكل كبري من عام 1980م إىل عام 1989م وتســتمر بعد ذلك )انظــر أيضاً: مقدمة هذا 

الكتاب لتحليل موقع )Google’s Ngram Viewer( لالتجاهات البحثية من عام )1980 إىل 

2008م(. وعىل حد قولها، " أصبحت اآلن بحوث دراســة الحالة التي أُجريت عىل أنها محل 

اهتامم علمي، حيث متتلك “منطق التصميم الخاص بها، وتتميز أيضاً بأنها إسرتاتيجية ميكن 

تفضيلها عندما تكون الظروف ومشــكالت البحث مناسبة، بدالً من التزام أيديولوجي يجب 

.)Platt, 1992, p. 46( ”اتباعه مهام كانت الظروف

تعريف ثنائي لدراسة الحالة: من هنا، ميكننا أن نسأل: ماهو أسلوب بحوث دراسة الحالة؟ 

 Yin,( ظهرت الخصائص الحرجة حول بحوث دراسة الحالة ألول مرة يف املنشورات السابقة

1981a, 1981b(، قبــل إصــدار الطبعة األوىل من هذا الكتاب. لــذا ؛ فإن التعريف النهايئ 

الــذي تطور عىل مدار الطبعات األربع الســابقة من هذا الكتــاب، يعكس تعريفاً مزدوجاً 

لدراسات الحالة ؛ حيث يبدأ الجزء األول بنطاق دراسة الحالة الذي يتمثل يف:

1- أن دراسة الحالة هي عبارة عن تحقيق تجريبي، وتتميز بأنها:

تــدرس بعمق ظاهرة معارصة )“الحالة”( ويف ســياقها الحقيقــي )الواقعي(، خصوصاً 	 

عندما :

تكون الحدود بني الظاهرة وسياقها غري واضحة.	 

وبعبارٍة أخرى، قد ترغب يف إجراء دراسة حالة ألنك تريد فهم حالة واقعية، وتفرتض أن 

مثل هذا الفهم يتضمن ظروف السياق الهامة ذات الصلة بالحالة التي تدرسها )عىل سبيل 

.)Yin & Davis, 2007،املثال
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لذلك؛ يســاعدك هذا الجــزء األول من التعريف عىل مواصلــة التمييز بني بحوث 

دراســة الحالة وأساليب البحث األخرى التي متت مناقشتها.  فالتجربة العلمية ــ عىل 

سبيل املثال ــ تفصل عمداً بني الظاهرة وسياقها، وتكتفي فقط بالظاهرة ذات االهتامم، 

والتــي تتمثــل يف عدد قليل من املتغــريات )عادًة ما يتم تجاهل الســياق بالكامل؛ ألنه 

“يخضع” لرقابة البيئة املختربية(. أما املنهج التاريخي- عىل سبيل املقارنة - فإنه يتعامل 

مع الوضع املتشابك بني الظاهرة والسياق، ولكن ذلك يكون عادة يف دراسة األحداث غري 

املعارصة. أخرياً، ميكن أن تحاول الدراسات املسحية التعامل مع الظاهرة والسياق، ولكن 

قدرتها عىل التحقيق يف الســياق محدودة للغاية. عىل سبيل املثال، عندما يقوم الباحث 

بتصميم الدراسة املسحية، فإنه يقاوم باستمرار للتقليل من عدد البنود الواردة يف استبانة 

الدراسة )وبالتايل التقليل من عدد األسئلة التي ميكن تحليلها(، للرتاجع بشكل آمن ضمن 

درجات الحرية املخصصة، والتي )عادًة ما تكون مقيدة بعدد املســتجيبني الذين ســيتم 

إجراء املسح لهم(.

مــن جانب آخر، ينشــأ الجزء الثاين من تعريف دراســات الحالة، بســبب أن الظاهرة 

والســياق ال ميكن متييزهام بشكل دائم يف مواقف العامل الحقيقي. لذلك ؛ تصبح الخصائص 

املنهجية األخرى ذات صلة مبميزات دراسة الحالة، والتي تتمثل يف :

2- تساؤل دراسة الحالة :

يتوافق مــع الوضع املميز من الناحية الفنية، حيث ســيكون هناك العديد من املتغريات 	 

التي تهم أكرث من نقاط البيانات1، وكنتيجة أوىل:

 يعتمد عىل مصادر متعددة من األدلة، ومع البيانات التي تحتاج إىل  إســلوب اإللتقاء أو 	 

التقارب )Triangulation(، وكنتيجة أخرى :

يستفيد من التطوير املسبق للمقرتحات النظرية، لتوجيه عملية جمع البيانات وتحليلها.	 

وباختصار، فإن التعريف املزدوج ــ الذي يغطي نطاق وخصائص دراســة الحالة ــ يبني 

كيف تتضمن بحوث دراســة الحالة طريقًة شاملة تغطي املنطق من التصميم، وطرق جمع 

البيانات، ومنهجيات محددة لتحليل البيانات )ملزيد من املعلومات يف هذا الفصل، انظر إىل: 
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الدرس التعليمي 1-1 يف نهاية هذا الفصل(. ويف هذا الجانب ، ال تقترص بحوث دراسة الحالة 

عىل كونها أسلوب لجمع البيانات وحدها أو حتى ميزة للتصميم )Stoecker, 1991(. ولكن 

كيفية مامرسة وتطبيق هذا األسلوب البحثي ، هو موضوع هذا الكتاب بأكمله.

قابلية تطبيــق التوجهات المعرفية المختلفة : هذه الطريقة الشــاملة تتضمن أيضاً توجهات 

ـ التوجهات النسبية أو التفسريية مقارنًة بالتوجه الواقعي2.   ـ عىل سبيل املثالـ  معرفية مختلفةـ 

ويبدو أن الكثري من بحوث دراســة الحالة كام هــو موضح يف هذا الكتاب موجهة نحو منظور 

واقعي، والتي تفرتض وجود واقع واحد مســتقل عن أي مراقب. ومع ذلك، فإن بحوث دراســة 

الحالة ميكن أيضاً أن تتفوق يف اســتيعاب منظور نســبي ــ يعــرتف بحقائق متعددة لها معاٍن 

متعددة، مع وجود النتائج التي تعتمد عىل املراقب. عىل سبيل املثال، سيناقش )الفصل الثاين( 

فيام بعد أهمية »النظرية« يف تصميم دراســات الحالــة. فإذا كنت تريد أن تفرتض وجهة نظر 

النســبية، فإن نظريتك يف تصميم دراســة الحالة قد تهتم بشكل جيد بالطريقة التي سوف يتم 

بها التقاط وجهات نظر مختلفة من املشــاركني، وكيف وملاذا تعتقد أن معانيها املختلفة سوف 

تيضء موضوع الدراسة.

مترين 1-4 : إيجاد وتحليل دراسة حالة حالية من أدبيات البحث

اســرتجع مثاالً لبحوث دراســة الحالة من أدبيات البحث. ميكن أن تكون دراسة الحالة عن أي 

موضوع، ولكن يجب أن يكون لها بعض املنهج التجريبي وتقديم بعض البيانات التجريبية )الكيفية 

أو الكمية(.  ملاذا تعترب هذه دراسة حالة؟ ما هو املميز )إذا وجد( حول النتائج التي ال ميكن تعلمها 

باستخدام نوع آخر من أساليب العلوم االجتامعية مع الرتكيز عىل نفس املوضوع ؟
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الفروقات في دراسات الحالة كأسلوب بحث:

بعض الخصائص األخرى لبحوث دراســة الحالة ليست حاسمة لتحديد أسلوب البحث، 

وميكن اعتبارها اختالفات يف دراسات الحالة، والتي تتيح اآلن أيضاً فرصة لإلجابة عن األسئلة 

الثالثة املطروحة يف بداية هذا القسم الفرعي.

نعم، تشمل بحوث دراسة الحالة كاًل من دراسات الحالة الفردية واملتعددة. عىل الرغم 

مــن أن بعض املجاالت، مثل العلوم السياســية واإلدارة العامة حاولــت التمييز بني هذين 

النوعني )واســتخدمت مصطلحات مثل أســلوب الحالة املقارنة كشــكل مميز من دراسات 

 ،)Agranoff & Radin, 1991; Dion, 1998 , Lijphart, 1975 :الحالــة املتعددة )انظــر

إال أن دراســات الحالــة الفردية والحاالت املتعددة موجــودة يف الواقع ولكن هناك نوعان 

مختلفان من تصاميم دراسة الحالة )انظر الفصل الثاين ملزيد من التفاصيل(. ويحتوي مربع 

)3( عىل مثالني لدراسات الحالة املتعددة.  

ـ األدلة الكمية.  ـ بل وميكن أن تقترص عىلـ  كذلك، ميكن أن تتضمن بحوث دراسة الحالةـ 

ويف الواقع، فإن أي تباين بني األدلة الكمية والكيفية ال مييز بني أســاليب البحث املختلفة. 

وميكن مالحظة أنه كأمثلة متوازية، تعتمد بعض التجارب )مثل دراسات التصورات( وبعض 

أسئلة الدراسات املسحية )مثل تلك التي تسعى إىل االستجابات الفئوية بدالً من العددية(، 

عىل أدلة كيفية وليست كمية. وباملثل، ميكن أن تشمل البحوث التاريخية كميات متعددة 

من األدلة الكمية.
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مربع )3(

دراسات الحالة املتعددة: دراسات الحالة التي تحتوي عىل “حاالت 
متعددة”

 ميكن أن تغطي دراسات الحالة حاالت متعددة، ثم تستخلص مجموعة واحدة من االستنتاجات 

“املتقاطعــة”.  ويركــز املثاالن أدناه عىل موضوع االهتامم العام املســتمر بشــان : تحديد الربامج 

الناجحة لتحسني الظروف االجتامعية يف الواليات املتحدة األمريكية.    

 3ــ أ : تحليل مشرتك للحالة بعد تقديم عرض الحاالت الفردية املنفصلة

قام )Jonathan Crane, 1998( بتحرير كتاب يتضمن تسعة برامج اجتامعية كحاالت منفصلة، 

ولــكل حالة مؤلف مختلف ويتم تقدميها يف الفصل الخــاص بها. وقد كان لهذه الربامج دليل قوي 

مشرتك عىل فعاليتها، ولكن بينها اختالف عىل نطاق واسع من حيث مجاالت الرتكيز منها )التعليم، 

التغذية، الوقاية من املخدرات، برامج ما قبل املدرســة، العالج من املخدرات للشــباب الجانحني(. 

بعد ذلك، يعرض املحرر تحلياًل مشرتكاً لهذه الربامج يف الفصل األخري، محاوالً استخالص استنتاجات 

عامة ميكن تطبيقها عىل العديد من الربامج األخرى.

3ــ ب : الكتاب الذي يتناول كامل محتواه تحليل الحاالت املتعددة )التحليل املشرتك(

يــدور كتاب )Lisbeth Schorr, 1997( حول اإلســرتاتيجيات الرئيســية لتحســني الظروف 

االجتامعية، ويتضح ذلك من خالل أربعة موضوعات تتعلق بالسياسات العامة هي: إصالح نظام 

الرعاية االجتامعية، وتعزيز نظام حامية الطفل، وإصالح التعليم، وتطوير األحياء السكنية. ويشري 

الكتاب باســتمرار إىل حاالت محددة من الربامج الناجحة، ولكــن ال تظهر هذه الربامج كفصول 

فرديــة منفصلة، كام يقتبس أيضاً البيانات من األدبيات. وقــد قامت املؤلفة بتطوير العديد من 

التعميامت بناًء عىل دراســات الحالة، مبا يف ذلــك الحاجة إىل أن تكون الربامج الناجحة “موجهة 

نحو النتائج”.  وباملثل، تحدد ستة سامت أخرى للربامج الفعالة للغاية )انظر أيضاً : مربع 44أ و 

44ب، الفصل السادس(.

وكمالحظة ذات صلة ولكن مهمة، فإن بحوث دراســات الحالة ليســت مجرد شكل من 

أشكال البحوث الكيفية، عىل الرغم من أن البعض قد اعرتف بأن دراسة الحالة هي من بني 

مجموعة الخيارات البحثية الكيفية )عىل سبيل املثال، Creswell,2012(.  كام أن استخدام 



التخطيط لدراسة الحالة

63بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

مزيج من األدلة الكمية والكيفية، جنباً إىل جنب مع رضورة تحديد “الحالة”، ليست سوى 

اثنني من الطرق التي تتجاوزها بحوث دراسة الحالة كونها نوعاً من البحوث الكيفية. وكمثال 

 ،)Geertz,1973( آخر، ال تحتاج بحوث دراسات الحالة إىل الدخول دامئاً يف الوصف املكثف

أو أدلة املالحظة التفصيلية التي تتميز بها معظم أشكال البحوث الكيفية.

وبالفعل )وكام سيتم مناقشته بتفصيل أكرب يف امللحق "ب" من هذا الكتاب(، فإن بحوث 

 Cronbach & Associates,( دراســات الحالة لها مكانها الخاص يف إجــراء التقييامت. انظر

 .)1980 ;Patton 2002; U.S. GAO, 1990; Stufflebeam & Shinkfield, 2007,pp.309–324

وهنــاك ما ال يقل عــن أربعة تطبيقات مختلفة يف هذا الجانب )U.S. GAO, 1990(. أوالً ، 

واألهم هو رشح الروابط الســببية املفرتضة يف التدخــالت الحقيقية التي تكون معقدة جداً 

لألســاليب املسحية أو التجريبية. والتطبيق الثاين، هو وصف التدخل وسياق العامل الحقيقي 

الذي حدث فيه. ثالثاً، دراســة الحالة ميكن أن توضــح موضوعات معينة ضمن التقييم مرًة 

أخرى يف وضع وصفي. رابعاً، ميكن استخدام بحوث دراسة الحالة لتوضيح تلك املواقف التي 

ا  يكــون فيها التدخل الذي يجري تقييمه ليس له مجموعة فردية أو واضحة من النتائج. وأيًّ

كان التطبيق، فإن أحد املوضوعات الثابتة هو أن رعاة الربامج ــ وليس الباحثون وحدهم ــ 

قد يكون لهم دور بارز يف تحديد أسئلة التقييم وفئات البيانات ذات الصلة.

معالجة القضايا التقليدية حول بحوث دراسة الحالة:

عىل الرغم من أن دراسة الحالة هي شكل مميز من التحقيق التجريبي، إال أن العديد 

مــن الباحثــني قد انتقد هذا األســلوب. وبعبارة أخرى، باعتبارهــا كمحاولة بحثية، فقد 

اعتربت دراسة الحالة شكاًل من التحقيق أو التساؤل األقل جاذبية من التجربة أو الدراسة 

املسحية. ولكن ملاذا هذه االنتقادات ؟

الدقة الكافية؟  رمبا يكون القلق األكرب بسبب الحاجة املفرتضة ملزيد من الدقة والرصامة 
يف إجراء بحوث دراســة الحالة. ويف كثري من األحيان، يكون الباحث يف دراســة الحالة غري 
متقن، ومل يتبع إجراءات منهجية منظمة، أو ســمح ألدلة مشــكوك بهــا للتأثري عىل اتجاه 
النتائج واالســتنتاجات. لذا يف إجراء بحوث دراســة الحالة، يحتاج الباحث إىل تجنب هذه 
املامرســات. ومن املثــري لالهتامم، أن نقص الدقــة يفرتض أنه أقل احتامالً عند اســتخدام 
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أساليب البحث األخرى )رمبا بسبب وجود العديد من املراجع املنهجية، التي توفر للباحثني 
إجراءات محددة يلتزم بها الباحث(. وعىل العكس من ذلك، ال يوجد ســوى عدد قليل من 
املراجع )عىل الرغم من تزايدها( إىل جانب هذا الكتاب، التي تغطي دراسة الحالة بطريقة 

مامثلة.

التداخــل مع الحاالت التعليمية؟  وهناك احتامل أيضاً أن الناس قد تخلط بني بحوث 
دراسة الحالة ودراسات الحالة املستخدمة يف التدريس؛ حيث إنه يف عملية التدريس، قد 
يتم تغيري مواد دراســة الحالة عمداً إلظهار نقطة معينة بشــكل أكرث فعالية )عىل ســبيل 
املثــال: Ellet, 2007; Garvin, 2003(.  أمــا يف البحوث، فإن أي خطوة ملثل هذا التغيري 
تعترب مرفوضة بشــدة. وبالتايل، إذا كان لدى الشخص تجربة سابقة بشكل عام لدراسات 
الحالــة التــي تتعلق بحالة أو أكرث من الحاالت التعليمية، فإن ذلك قد يؤدي إىل تشــويه 

وجهة نظر الشخص نحو دراسة الحالة كأسلوب بحثي.

وعنــد القيام بدراســة الحالة، يجب أن نعمل بجد لإلبالغ عــن جميع األدلة إىل حٍد ما، 
وهذا الكتاب ســوف يســاعدك عىل القيام بذلك. وميكن غالباً أن ُينىس التحيز والذي ميكن 
أن يدخل عند إجراء التجارب أيضاً )انظر: Rosenthal, 1966( وكذلك اســتخدام أســاليب 
البحث األخرى، مثل تصميم استبانات املسوحات )Sudman & Bradburn, 1982( أو عند 
إجراء البحوث التاريخية ) Gottschalk,1968(. وبشــكل عام، املشــكالت ليست مختلفة، 

ولكن يف دراسة الحالة، قد تحدث بشكل أكرث تواتراً وتتطلب مزيداً من االهتامم.

مترين 1-5 : فحص دراسات الحالة املستخدمة ألغراض التدريس

احصل عىل نسخة من دراسة حالة مصممة ألغراض التدريس )عىل سبيل املثال، حالة يف مرجع 

علمي ُيســتخدم يف تخصصات إدارة األعامل(. ماهي الطرق املحددة التي يختلف فيها هذا النوع 

من “الحالة التعليمية” عن دراســات الحالة البحثية. هل تشري الحالة التعليمية إىل وثائق أساسية، 

أو تحتوي عىل أدلة، أو عرض بيانات؟ وهل تناقش الحالة التعليمية كيفية جمع هذه األدلة بشكل 

عادل؟ ما الذي يبدو أنه الهدف الرئييس للحالة التعليمية ؟

التعميم بناًء عىل دراســات الحالة؟ هناك قلق ثالث مشرتك حول بحوث دراسة الحالة، 
هو عدم القدرة الواضحة عىل تعميم نتائج دراسة الحالة. كام أن السؤال الذي يتكرر كثرياً 
 Kennedy,( هو “كيف ميكنك التعميم من حالة واحدة ؟ ”، ولكن اإلجابة ليســت بســيطة
1976(.  ومــع ذلك، فكر يف اللحظة التي ُيطرح فيها الســؤال نفســه عن التجربة : »كيف 
ميكنــك التعميم من تجربــة واحدة؟« يف الواقع، نادراً ما تســتند التعميامت يف العلوم إىل 
تجارب فردية، لذا فهي تستند عادة إىل مجموعة متعددة من التجارب العلمية التي قامت 

بتكرار نفس الظاهرة تحت مختلف الظروف.
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وميكن اســتخدام نفس الطريقة مع دراســات الحالة، ولكــن ذلك يتطلب مفهوماً 
مختلفاً لتصاميم البحث املناســبة التي ستتم مناقشــتها بالتفصيل يف )الفصل الثاين(. 
واإلجابــة املخترصة، هي أن دراســات الحالة مثــل التجارب العلميــة، قابلة للتعميم 
لالفرتاضات النظرية وليس الســكان أو الكيانات. بهذا املعنى، فإن دراســة الحالة مثل 
التجربة، ال متثل “عينة”. وعند إجراء دراسة الحالة، سيكون هدف الباحث هو توسيع 
وتعميــم النظريات )التعميامت التحليلية(، وليس الســتنباط االحتامالت )التعميامت 
اإلحصائية(، أو كام وصفها ثالثة علامء اجتامع بارزين يف دراســة الحالة الواحدة التي 
قاموا بها منذ ســنوات، فإن الهــدف هو إجراء تحليل “التعميــم” وليس “التخصيص 

.3)Lipset, Trow, & Coleman, 1956, pp. 419–420( .”particularizing املحدد

مستوى من الجهد قد يصعب التحكم به؟  وهناك قلق رابع متكرر حول بحوث دراسة 
الحالة، هو أن دراســات الحالة ميكن أن تســتغرق وقتاً طوياًل، وقد تؤدي إىل جمع وثائق 
ضخمــة غري قابلة للقــراءة. قد يكون هذا الرأي مقبوالً، نظــراً للطريقة التي يتم بها إجراء 
دراســات الحالة يف املايض )مثل: Feagin, Orum, & Sjoberg, 1991(، ولكن هذه ليست 
بالضورة طريقة إجراء دراسات الحالة يف املستقبل. ويناقش )الفصل السادس( طرقاً بديلة 
لتأليف دراســة الحالة )سواء ُعرضت دراسة الحالة كتابياً أو شفوياً(، مبا يف ذلك خيار ميكن 
من خالله تجنب الرسد القصيص التقليدي املتواصل )والذي من املحتمل أن يكون مطوالً(.

وال تحتاج دراســات الحالة إىل وقت طويل، مام يخلط بطريقة غري صحيحة بني بحوث 
دراســة الحالة التي لها طريقة محددة لجمع البيانات، مثل علم الحضارات أو اإلثنوجرافيا 
 DeWalt :( وبني املالحظة باملشاركة )عىل سبيل املثالO’Reilly,  2005 :عىل سبيل املثال(
DeWalt, 2011 &(.  وعادًة ما تتطلب الدراسات الحضارية فرتات طويلة يف امليدان، وتؤكد 
عىل أدلة مفصلة للمالحظة واملقابلة. وباملثل، ميكن أن تفرتض املالحظة باملشاركة استثامراً 
هائاًل للجهد امليداين. يف املقابل، فإن دراســة الحالة هي شــكل من أشــكال التساؤل، الذي 
ال يعتمد فقط عىل البيانات اإلنســانية أو بيانات املشــاركني.  وميكن القيام بدراســة حالة 
صحيحــة وعالية الجودة، دون االبتعاد عن الهاتف أو اإلنرتنت، وهذا يتوقف عىل املوضوع 

الذي تتم دراسته.
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امليزة النسبية؟  كام أن قلق خامس محتمل لبحوث دراسة الحالة، والذي يتطلب العمل 

عىل ميزته النســبية غري الواضحة عىل العكس من أســاليب البحث األخرى. وقد ظهر هذا 

املوضوع عىل وجه الخصوص خــالل العقد األول من القرن الحادي والعرشين، الذي فّضل 

التجارب العشــوائية الخاضعة للرقابة )RCTs( أو “التجــارب الصحيحة”، وخاصة يف مجال 

التعليــم واملوضوعات ذات الصلة. وتحظى هذه األنواع من التجارب باالحرتام؛ ألنها تهدف 

 .)Jadad, 1998 :إىل إثبات فعالية الطرق العالجية أو التدخالت املختلفة )عىل سبيل املثال

من جانب آخر، أدى الرتكيز عىل التجارب العلمية ــ يف نظر الكثريين ــ إىل خفض االهتامم 

ببحوث دراســة الحالة؛ ألن دراســات الحالة )وأنواعاً أخرى من األساليب غري التجريبية( ال 

ميكن أن تعالج هذه املسألة مبارشة.

وقد تم التغايض عن إمكانية أن دراســات الحالة، ميكــن أن تقدم رؤى هامة ال توفرها 

التجارب العشــوائية الخاضعــة للرقابــة )RCTs(. يف هذا اإلطار، يقرتح عــدد من العلامء 

البارزين يف املنهج الكمي ــ عىل ســبيل املثال ــ أن التجارب العشــوائية الخاضعة للرقابة 

)RCTs( عىل الرغم من تناولها لتساؤل الفعالية، فإنها محدودة يف قدرتها عىل رشح “كيف” 

أو “ملــاذا” أن هنــاك معالجة معينة أو تدخاًل ناجحاً بالضورة )أو ال(، وأن هناك حاجة إىل 

 Shavelson & Towne, :دراســات الحالة هذه للبحث يف مثل هذه القضايا )عىل ســبيل املثــال

pp. 99 –106 ,2002( - أو كــام هو موضــح بإيجاز عن طريق العنوان الفرعي ملقالة مميزة 

حــول تقييم الربامج العامــة، “ليس ما إذا كانت الربامج تعمــل أو ال، ولكن كيف تعمل” 

)Rogers, 2000(4. وبهذا املعنى، فإن بحوث دراســة الحالة تقدم بالفعل ميزة خاصة بها. 

وكحد أدىن، ميكن أن يكون لدراســات الحالة قيمة “كملحقات للتجارب بدالً من أن تكون 

بدائل لها” )Cook & Payne, 2002(.  ويف علم النفس اإلكلينييك هناك  “سلســلة كبرية 

من دراسات الحالة الفردية”التي تؤكد أن التغريات السلوكية املتوقعة بعد بدء العالج، قد 

  Veerman & van Yperen, :تزيد من أدلة الفاعلية من تجربة ميدانية )عىل سبيل املثال

2007(. وأخرياً، وبطريقة مامثلة، ميكن لبحوث دراســة الحالة أن تكمل بسهولة استخدام 

األساليب الكمية واإلحصائية األخرى )انظر مربع 4(.
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مربع )4(

التكامل بني دراسة الحالة والبحوث اإلحصائية
 يف مجال السياسة الدولية، كان هناك افرتاض نظري رئييس يتمثل يف أن “الدميوقراطيات نادراً 

مــا تصنع الحرب عــىل بعضها البعــض” )George &  Bennett, 2004, p. 37( كان  هذا االفرتاض 

موضوعاً ملجموعة واسعة من البحوث التي تتضمن دراسات إحصائية باإلضافة إىل دراسات الحالة. 

ُيظهر أحد الفصول املميزة من كتاب )George & Bennett, 2004, p. 37- 58( كيف أن الدراسات 

اإلحصائيــة قد تكون اختربت العالقة بني أنواع النظم السياســية والحرب، ولكن كيف كانت هناك 

حاجة لدراســات الحالة لفحص العمليات األساســية التي قد تفرس مثل هذا االرتباط. عىل ســبيل 

املثال، كان أحد التفسريات األكرث بروزاً هو أن الدميقراطيات قادرة عىل تقديم التزامات رسمية مع 

بعضها البعض، مام يجعل اســتخدام القوة العســكرية غري رضوري لحل النزاعات. وُتظهر املراجعة 

كيف أجريت البحوث ذات الصلة عىل مدى عدة عقود ، وشملت العديد من العلامء. حيث تستند 

هــذه املجموعة من البحوث بأكملها إىل كٍل من الدراســات اإلحصائية ودراســات الحالة، لتوضح 

التكامل بني هذه األساليب.      

ملخص: عىل الرغم من حقيقة أن هذه املخاوف املشــرتكة الخمسة ميكن أن يتم التعامل 
معهــا - كــام ُذكر أعاله - فــإن أحد الدروس الرئيســية هو أن دراســة الحالة الجيدة ال 
يزال من الصعب إجراؤها. إن عدم القدرة عىل فحص قدرة الباحث عىل القيام بدراســة 
حالــة جيدة يزيد من تعقيد املشــكلة. فمثاًل، يعرف الناس متــى ال ميكنهم القدرة عىل 
عزف املوســيقى مبهارة، كام أنهم يعرفون متى ال يستطيعون حل املسائل الحسابية بعد 
مستوى معني، وميكن اختبارهم ملهارات أخرى، مثل االختبارات املهنية يف مجال القانون. 
وبطريقٍة ما ، مل يتم بعد تحديد املهارات الالزمة للقيام ببحوث دراســات الحالة بشــكل 
رســمي. ونتيجة لذلك، يشــعر معظم الناس أنهم يســتطيعون إعداد دراسة حالة، وكلنا 
تقريبــاً نعتقد أنــه ميكننا فهم إحداهــا. وألن أياً من وجهات النظر هــذه ال يقوم عىل 
 Hoaglin,( أساس جيد، فإن دراسة الحالة تتلقى قدراً كبرياً من التقدير الذي ال تستحقه
Light, McPeek, Mosteller, & Stoto, 1982, p.134(.  هــذا االقتبــاس من كتاب من 
خمســة إحصائيني بارزين.  واملثري للدهشــة ــ من مجال آخر ــــ أنهم يدركون التحدي 

املتمثل يف إجراء دراسة حالة جيدة.
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ملخص الفصل األول:

 أشــار هذا الفصل إىل أهمية بحوث دراســة الحالة مثل أساليب البحوث األخرى، حيث تعترب 
طريقــة للتحقيق يف موضوع تجريبي باتباع مجموعة من اإلجراءات املطلوبة. وســيتم توضيح 

هذه اإلجراءات يف الجزء املتبقي من هذا الكتاب.

ا لدراسة الحالة وحدد بعض االختالفات يف دراسات الحالة.  كام قدم الفصل تعريًفا إجرائيًّ

وقــد حاول الفصــل أيضاً التمييز بني بحوث دراســات الحالة واألســاليب البحثية البديلة يف 

العلوم االجتامعية، مع اإلشــارة إىل املواقف التي قد يفضل فيها إجراء دراســة الحالة ــ عىل 

ـ مع إجراء دراسة مســحية. وقد ال يكون لبعض املواقف أسلوب بحثي مفّضل  ســبيل املثالـ 

بوضوح، حيث قد تتداخل نقاط القوة والضعف يف األساليب املختلفة، إال أن الهدف األسايس 

هو النظر يف جميع األســاليب بطريقة شــاملة وتعددية، قبل أن تســتقر عىل طريقة اختيار 

الباحث إلجراء دراسة علمية اجتامعية جديدة.

وأخــرياً، تناول الفصل بعض املخاوف الرئيســية حول بحوث دراســة الحالة، واقرتح حلوالً 

محتملــة لهذه املخاوف. ومع ذلك، يجب علينا جميعاً أن نعمل بِجد للتغلب عىل مشــكالت 

القيام ببحوث دراســة الحالة ــ مبا يف ذلك االعرتاف بــأن البعض منا مل يكن املقصود بذلك ــ 

وذلك من خالل املهارة أو االســتعداد للقيام بهذا النوع من البحوث يف املقام األول.  وبشــكل 

عام، تعترب بحوث دراســات الحالة صعبة بشــكل ملحوظ، عىل الرغم من أن دراســات الحالة 

كانــت تعترب تقليديــاً بحثاً “ناعاًم”؛ رمبا ألن الباحثني مل يتبعــوا إجراءات منتظمة. ومن خالل 

تقديم مجموعة من هذه اإلجراءات، يحاول هذا الكتاب تســهيل إجراء بحوث دراســة الحالة 

حتى ميكن تطبيقها، كام يعمل عىل مســاعدة الباحثني يف تحســني دراسة الحالة لتظهر بشكل 

أفضل.
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مالحظات الفصل األول:

يتضمن امللحق )أ( مناقشة كاملة ألسباب العدد الكبري من املتغريات يف دراسة الحالة.. 1

تم اختيار هذه املصطلحات عن عمد، عىل الرغم من أنها تبالغ يف تبسيط اثنتني من وجهات . 2

النظــر املتناقضة، يف حــني أن املصطلحات التي تــم تجاهلها، هي العديــد من التوجهات 

األكــرث دقة التي قد يضيفها الباحثون إىل بحوثهم. وللحصــول عىل تعريفات موجزة، انظر 

قامــوس )Schwandt )2007  للتحقيق الكيفي، والذي يصف الواقعية عىل أنها “العقيدة 

بوجود كائنات حقيقية موجودة بشــكل مستقل عن معرفتنا بوجودها” )p. 256(، ويصف 

النسبية عىل أنها “العقيدة التي تنكر أن هناك حقائق شاملة” )p. 261(، ويصف التفسريية 

.)p. 160( ”كمصطلح “ُأستخدم يف بعض األحيان كمرادف لكل تساؤل يف البحث الكيفي

ومع ذلك، قد تكون هناك ظروف استثنائية عندما تكون حالة واحدة مميزة جداً أو مهمة، . 3

بحيث ال يكون لدى الباحث يف دراسة الحالة الرغبة يف التعميم إىل أي حاالت أخرى. )انظر: 

Lawrence- : ًانظــر أيضــا( و ”intrinsic - دراســات الحالــة “الجوهريــة )Stake, 2005

.”portraits - فن رسم الشخصيات“ )Lightfoot and Davis ,1997

ويشــري العلامء أيضاً إىل أن التجارب الكالسيكية التي ميكنها فقط اختبار العالقات السببية . 4

البسيطة، وذلك عندما يتم افرتاض معالجة واحدة مثل افرتاض أن عقاراً جديداً له مفعول. 

ومع ذلك، بالنسبة للعديد من املوضوعات االجتامعية والسلوكية، قد تكون األسباب ذات 

الصلة معقدة وتشــتمل عىل تفاعالت متعــددة، وقد يكون التحقيق يف هذه األمور خارج 

.)George & Bennett, 2004, p.12( قدرة أي تجربة فردية
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جلسة دراسية 1ـ1 
املزيد حول تعريف “دراسة الحالة”

يف هذا الكتاب تشــري دراسة الحالة إىل نوعاً معيناً من أنواع التحقيق يف البحوث. ومياثل هذا 

املصطلح مصطلحات أخرى ُتســتخدم لإلشــارة إىل أنواع أخرى من أنواع التحقيق، مثل البحوث 

التجريبية والدراســات املســحية والبحــوث التاريخية، ولذلك فإن دراســة الحالة هي صفة أكرث 

رســمية وهي موازية لــ )البحوث التجريبية والدراسات املســحية والبحوث التاريخية(، ويغطي 

أسلوب بحوث دراسة الحالة موضوع هذا الكتاب بأكمله.

يحتفــظ تعريف دراســة الحالة ــ يف الفصل األول من هذه الطبعة الخامســة ــ بالجوهر 

الــوارد يف الطبعة األوىل من هــذا الكتاب )1984م(. حيث يحتــوي التعريف عىل جزأين: )أ( 

نطاق التحقيق )التســاؤل( يف دراســة الحالة، )ب( مزايا دراســة الحالة. وتظهر اآلن املفاهيم 

الضمنية يف التعريف األصيل رصيحة، مبا يف ذلك مفاهيم مثل التســاؤل “املتعمق”، والظاهرة 

التــي تتم دراســتها عىل أنها “الحالــة”، و “ تقارب أو التقاء األدلــة”، و “وجود متغريات أكرث 

لالهتامم من نقاط البيانات”.

 Abercrombie,  Hill, 2006(ومن الصعب تقديم تعريف واضح. ولكن بعض املراجع العلمية مثل

Turner &( و )Schwandt, 2007( تقــدم تعريفــات قصرية ولكنها غري مكتملة. كام تســتخدم مراجع 

علميــة أخــرى عدة صفحات لتعريف بدراســة الحالة وال تــزال غري قادرة للوصــول إىل الوضوح )مثل: 

David, 2006b, Miles et.al, 2010b(.  وميكن أيضاً تحسني التعريف الوارد يف هذا الكتاب لتجنب سوء 

التفسري الذي نشأ مع اإلصدارات السابقة للكتاب. وتأيت هذه التحسينات كام ييل:

عدم وجود الحدة بني الظاهرة والسياق ال يقلل من الحاجة إىل تحديد “حالة ما” وتفردها، . 1

باعتبارها الســمة األساســية لدراســة الحالة. وعىل العكس من ذلك، يناقش )الفصل الثاين( 

تحدي تعريف “الحالة” بتفصيل أكرث.

يشــري مصطلح “العمق”، خصوصاً عند دراسة ظاهرة معارصة، إىل الحاجة املحتملة لنوع ما . 2

من العمل امليداين، إليصال الباحث بالقرب من الحالة التي تتم دراستها.

مصطلح الظاهرة املعارصة يشــمل فكرة واســعة من دراســة الحارض، ولكن هذا ال يستبعد . 3

املــايض القريب، وليس فقــط تلك األحداث التي متتد إىل املــايض “القديم”، عندما ال ميكن 
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إجــراء مالحظات مبــارشة، وليس هناك من الناس من هم عىل قيد الحياة ليك تتم مقابلتهم 

)إجراء املنهج التاريخي سيكون أسلوب البحث املناسب يف ظل هذه الظروف(.

ينشأ وجود متغريات أكرث لالهتامم من نقاط البيانات عن مدى تعقيد الحالة وسياقها )وبالتايل، . 4

العديد من املتغريات(، مع كون الحالة هي “نقطة البيانات” الوحيدة.  وال يعني استخدام هذه 

اللغة أن دراسات الحالة تعتمد عىل املتغريات. وعىل العكس من ذلك، فإن تعدد املتغريات يثري 

الشــكوك حول جدوى أســاليب البحوث التقليدية التي تستند إىل املتغريات يف تحليل بيانات 

دراسة الحالة، وبالتايل تفضيل الطرق الشاملة.

وكمالحظة أخرية، مناقشة الكتاب يف بداية هذا الفصل حول متى ميكن استخدام بحوث دراسة الحالة 

تركز عىل “مكانتها ”، مقارنًة باألساليب البحثية األخرى، ومل يقصد من هذه املناقشة أن تستخدم كتعريف 

لـ “دراسة الحالة”.
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يحتوي عىل 100 نسخة تقريباً من املواد املرجعية لبحوث دراسة الحالة.

- Mills, A. J., Durepos, G., & Wiebe, E. )2010b(. Introduction. In A. J. Mills, G. 

Durepos, & E. Wiebe )Eds.(, Encyclopedia of case study research )pp. xxxi–xxxvi(. 

Thousand Oaks, CA: Sage.

يقدم موسوعة من مجلدين مخصصة لبحوث دراسة الحالة.

- Schwandt, T. A. )2007(. The Sage dictionary of qualitative inquiry )3rd ed.(. Los 

Angeles: Sage.

يعرّف املصطلحات ، مع املراجع املستخدمة يف البحوث الكيفية.
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نبذة مختصرة:
يعترب تصميم البحث هو املنطق الذي يربط البيانات التي ســيتم جمعها )والنتائج التي ســيتم استخالصها( إىل األسئلة 

ليــة للدراســة. فكل دراســة تجريبية لها تصميم بحث ضمني، وإن مل يكن رصيحــاً. إن صياغة “نظرية” ما حول ما يتم  األوَّ

دراســته وما يجب تعلمه يســاعد عىل تعزيز تصميم البحث عند إجراء دراســة الحالة. كام أن االفرتاضات النظرية الجيدة، 

تضع األســاس لتعميم النتائج من دراســة الحالة إىل حاالت أخرى، من خالل إجراء تعميامت تحليلية بدالً من التعميامت 

اإلحصائية.

وسيكون من األهمية للتصميم تحديد »الحالة« أو وحدة التحليل التي يجب دراستها، باإلضافة إىل وضع بعض القفزات 

أو القيــود للحالــة. وميكن بعد ذلك فحص جودة التصميم األويل، من خالل أربعة اختبارات شــائعة االســتخدام يف بحوث 

العلوم االجتامعية هي : )أ( الصدق البنايئ، )ب( الصدق الداخيل، )ج( الصدق الخارجي، و )د( الثبات.

ومــن بني تصاميم دراســة الحالة املحددة، هناك أربعة أنواع رئيســية تتبع مصفوفــة 2 × 2. يتكون الصنف األول من 

تصاميــم الحالــة الفردية وتصاميم الحاالت املتعــددة، يف حني أن الصنف الثاين، الذي ميكــن أن يحدث بالدمج مع أي من 

الصنف األول، مييز  بني التصاميم الشمولية )holistic( ، والتصاميم املضمنة )embedded(. وسواء كان  التصميم شمولياً أو 

مضمناً يف دراسة الحاالت املتعددة، يجب أن يتبع اختيار الحاالت النسخ أو التكرار املتامثل بدالً من منطق العينات. وعىل 

الرغم من أن دراسات الحالة الفردية ميكن أن تنتج من رؤى ال تقدر بثمن، فمن املرجح أن تكون معظم تصميامت دراسة 

الحاالت املتعددة، أقوى من تصاميم دراسة الحالة الفردية. ولذلك؛ فإن محاولة استخدام تصميم »حالتني« هو هدف جدير 

باالعتبار، مقارنًة بإجراء دراسة حالة واحدة. كام ميكن استخدام بحوث دراسة الحالة بالدمج مع أساليب بحثية أخرى، كجزء 

من دراسة تتكون من أساليب مختلطة وواسعة.

التصميـــم
•  تعريــف وحــدة التحليــل و)الحالــة( أو الحاالت 

املحتملة التي ستتم دراستها.

الصلة  ذات  واملوضوعات  واالفرتاضات  النظرية،  بناء   •
لتوجيه دراسة الحالة املتوقعة وتعميم نتائجها.

• تحديد تصميم دراسة الحالة ) الفردية أو املتعددة(، 
و)الشمولية أو املضمنة(.

• اختبــار التصميــم باســتخدام أربعة معايري 
لضامن جودة دراسة الحالة.

الفصل الثاني2
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2
تصميم دراسات الحالة

تحديد الحاالت، وتأسيس المبررات المنطقية لدراسة الحالة

المنهجية العامة لتصميم دراسات الحالة:       

لقــد أوضــح الفصل األول متى يتم اختيار إجراء بحوث دراســة الحالــة، وذلك بعكس أنواع 

البحــوث األخرى. وتتمثل الخطوة التالية يف تصميم دراســة الحالــة الخاصة بك )كباحث(. لهذا 

الغرض، كام هو الحال يف تصميم أي نوع آخر من االستقصاء البحثي، تحتاج إىل خطة أو تصميم 

بحث.

يتطلــب تطوير هــذا التصميم البحثي عماًل احرتافياً دقيقاً. وعىل العكس من أســاليب 

البحــوث األخرى، مل يظهر بعد فهرس شــامل ومعياري لتصاميم البحوث الخاصة بدراســة 

الحالــة. كــام ال توجد مراجع علمية مثــل تلك التي تتوفر يف العلوم البيولوجية والنفســية 

تغطي اعتبارات التصميم مثل تعيني املوضوعات إىل مجموعات مختلفة، أو اختيار املثريات 

 Fisher, 1935;   :أو الظروف التجريبية املختلفة، أو تحديد مقاييس االستجابة املختلفة )انظر

 .)Cochran & Cox,1975; Sidowski,1966( واملشار إليه يف ،)Cochran & Cox, 1957

يف التجربــة املختربيــة، تعكس كل من هذه الخيــارات اتصاالً منطقياً مهاًم باملســائل قيد 

الدراســة. ومل تظهر أي تصميامت مشرتكة لدراسة الحالة ــ مثل دراسات القياس الدوري ــ 

.)Kidder & Judd, 1986, chap. 6 :املستخدمة مثاًل يف البحوث املسحية )انظر

ومــع ذلك، فــإن أحد األخطاء التي ينبغــي تجنبها هو األخذ يف االعتبار تصاميم دراســة 

الحالــة، لتكون مجموعــة فرعية أو مجموعة من التصاميم البحثية املســتخدمة لألســاليب 

 Campbell & Stanley,  :البحثية األخرى، مثل التصميم شــبه التجريبي )عىل ســبيل املثال

Cook & Campbell, 1979 ;1966(. ولوقــت طويــل، اعتقــد الباحثون بشــكل خاطئ أن 
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دراســة الحالة كانت نوعاً واحداً من التصميم شــبه التجريبي )تصميــم »االختبار النهايئ«(. 

)Campbell & Stanley, 1966, pp. 6- 7(.  وعىل الرغم من استمرار سوء الفهم حتى يومنا 

هذا، إال أنه تم تصحيحه الحقاً عندما أشار أحد املؤلفني األصليني بالعبارة التالية، يف مراجعة 

العمل األصيل حول التصاميم شبه التجريبية :

"ومن املؤكد أن دراسة الحالة التي تم مامرستها عادًة، ال ينبغي أن يتم استبعادها عن طريق تحديد الهوية مع 

.)Cook & Campbel, 1979، p.96( "تصميم املجموعة الواحدة لالختبار النهايئ

وبعبارة أخرى، ميكن اعتبار التصميم املعتمد عىل االختبار النهايئ فقط، معيباً، باعتباره 

تصمياًم شــبه تجريبي، ولكن تم اآلن االعرتاف بدراســة الحالة عىل أنها يشء مختلف. يف 

الواقع، تعترب بحوث دراسة الحالة اسلوب بحث مستقل لديها تصاميم بحوث خاصة بها.

ولسوء الحظ، مل يتم تقنني تصاميم بحوث 

دراسة الحالة.  وبالتايل فإن الفصل التايل يتوسع 

يف األساس املنهجي الذي تم تقسيمه إىل أجزاء 

من قبل الطبعات الســابقة من هذا الكتاب، 

ويصف مجموعة أساسية من التصاميم البحثية 

إلجراء دراسات الحالة الفردية واملتعددة. عىل 

الرغم مــن أن هذه التصاميم ســوف تحتاج 

إىل تعديلها باســتمرار وتحسينها يف املستقبل 

إال أنها يف شــكلها الحايل سوف تساعدك عىل 

تصميم دراســات حالة أكرث رصامة ومنهجية 

سليمة.

نقطــة تعلم :  كيف يجــب أن أختــار الحالة أو 

)الحاالت( لدراسة الحالة الخاصة بي ؟

أنت كباحــث بحاجة إىل وصوٍل كاٍف إىل البيانات 

لدراسة الحالة املحتملة التي تعمل عليها )سواء إلجراء 

مقابلــة أشــخاص أو مراجعة الوثائق أو الســجالت أو 

إجراء مالحظــات ميدانية(.  بالنظــر إىل هذا الوصول 

إىل أكرث من حالة مرشــحة واحــدة، يجب عليك اختيار 

الحالة أو )الحاالت( التي ســتدعم عىل األرجح أســئلة 

البحث الخاصــة بك.  يف غياب مثل هــذا الوصول اىل 

البيانــات، يجب أن تفكر يف تغيري أســئلة البحث، عىل 

أمل أن تقود إىل حاالت جديدة ميكنك الوصول إليها.

هل تعتقد أن الوصــول للبيانات يجب أن يكون 

مهاًم جداً ؟
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تعريف تصاميم البحوث:

لكل نوع من الدراسات البحثية التجريبية تصميم بحثي ضمني إن مل يكن رصيحاً. ويف 

مفهومه البسيط، يعرف التصميم بأنه التسلسل املنطقي الذي يربط البيانات التجريبية إىل 

لية للدراسة وصوالً إىل نتائج الدراسة. وباختصار، فإن تصميم البحث هو  أسئلة البحث األوَّ

خطــة منطقية للوصول من )هنا إىل هنــاك(، حيث ميكن تعريفه )هنا( عىل أنه مجموعة 

لية من األســئلة التي يجــب اإلجابة عليها،  بينام ميكن تعريــف )هناك( عىل أنه بعض  أوَّ

االســتنتاجات )اإلجابات( حول هذه األســئلة. بني )هنا وهناك(، يوجد عدد من الخطوات 

الرئيســية، مبا يف ذلك جمع وتحليل البيانات ذات الصلــة. وكملخص موجز، وصف كتاب 

آخر تصميم البحث عىل أنه : 

خطــة تهدف إىل توجيه الباحث يف عملية جمع وتحليل وتفســري املالحظات.  وهو منوذج منطقي 

لإلثبات الذي يســمح للباحث باستخالص استنتاجات حول العالقات السببية بني املتغريات قيد البحث 

.)Nachmias & Nachmias, 1992, pp.77-78(

طريقة أخرى للتفكري يف تصميم البحوث هي اعتبارها »مخططاً« للبحث، وتتعامل 

تلك الطريقة مع أربع مشــكالت عىل األقل تتمثل يف : ما هي األســئلة التي تعمل عىل 

دراســتها؟ وما هي البيانات ذات الصلة؟ وما هــي البيانات التي يجب جمعها؟ وكيف 

.)Philliber, Schwab, & Samsloss, 1980( سيتم تحليل النتائج

الحظ أن تصميم البحث هو أكرث بكثري من مجرد خطة عمل. والغرض الرئييس من التصميم 

لية. وبهذا املعنى،  هو املساعدة عىل تجنب الوضع الذي ال تعالج فيه األدلة أسئلة البحث األوَّ

يعالج تصميم البحث )مشــكلة منطقية( وليست )مشكلة لوجستية(. وكمثال بسيط، لنفرتض 

أنك تريد دراســة منظمة واحدة، ومع ذلك، فإن أســئلتك البحثية تتعلق بعالقات املنظمة مع 

املنظامت األخرى ــ مثل طبيعتها التنافســية أو التعاونية، عىل سبيل املثال. ميكن اإلجابة عىل 

مثل هذه األسئلة فقط بشكل صحيح إذا تم جمع البيانات مبارشة من املنظامت األخرى، وليس 

مجرد املنظمة التي بدأت معها. وإذا أكملت دراستك من خالل دراسة العالقات التنظيمية من 

وجهة نظر منظمة واحدة فقط، فإنه ال ميكنك اســتخالص اســتنتاجات غري متحيزة حول هذه 

العالقــات. وهذا يعترب خلل يف تصميــم البحث الخاص بك، وليس يف خطة عملك. وكان ميكن 

تجنب هذا الخلل إذا كنت قد طورت تصميم بحث مناسب يف املقام األول.
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عناصر تصاميم البحوث:

يف بحوث دراسة الحالة، هناك خمسة عنارص لتصميم البحث ذات أهمية خاصة هي :

أسئلة دراسة الحالة.. 1

2 ..)propositions( افرتاضات دراسة الحالة، إن وجدت

وحدة أو )وحدات( التحليل.. 3

املنطق الذي يربط البيانات باالفرتاضات.. 4

 معايري تفسري النتائج.. 5

أســئلة الدراسة:  ســبق وصف هذا العنرص األول يف الفصل األول، الذي يقرتح أن يكون 

شــكل الســؤال من خالل : »من« و »ماذا« و »أين« و »كيف« و »ملاذا«، ويوفر دلياًل هاماً 

بشأن أسلوب البحث األكرث صلة التي ينبغي استخدامه. ومن املرجح أن تكون بحوث دراسة 

الحالة مناسبة ألسئلة »كيف« و »ملاذا«. لذلك، فإن مهمتك األوىل هي توضيح طبيعة أسئلة 

البحث بدقة يف هذا الجانب.

قد يكون األمر األكرث إزعاجاً هو رضورة التفكري يف جوهر األسئلة. حيث يأخذ العديد من 

الطالب صدمة مبدئية فقط؛ ليك يتم تقليل الحامس لديهم عندما يجدون نفس الســؤال أو 

)األســئلة( قد تم تغطيتها بشــكل جيد يف الدراسات الســابقة. وقد تكون هناك أسئلة أخرى 

غــري مرغوبة تركز عىل أجزاء ثانويــة أو غري هامة من قضية ما. ولتجاوز ذلك، هناك معلومة 

مفيدة هي التحرك يف ثالث مراحل : يف البداية، حاول استخدام األدبيات لرتكيز اهتاممك عىل 

موضوع رئييس أو اثنني، وال تقلق بشــأن أي أســئلة بحثية محددة. ويف املرحلة الثانية، اخترب 

بعمق ــ حتى بشــكل أكرث دقة ــ بعض الدراسات الرئيسية السابقة حول موضوع اهتاممك 

البحثي. وحدد األسئلة يف تلك الدراسات القليلة ما إذا كانت أُختتمت بأسئلة جديدة أو نهاية 

موسعة للبحوث املستقبلية.

هذا قد يحفز بعد ذلك التفكري والخيال الخاص بك، وســتجد نفسك قادراً عىل توضيح بعض 

األســئلة املحتملة الخاصة بدراستك. يف املرحلة الثالثة، اســتعرض مجموعة أخرى من الدراسات 
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حــول نفس املوضوع، قد تعزز هذه الدراســات من الصلة واألهمية لألســئلة املحتملة الخاصة 

بدراستك أو حتى اقرتاح طرق لتحسينها.

االفرتاضات النظرية للدراسة: Propositions ــ  أما بالنسبة للمكون الثاين، فإن كل افرتاض 

يوجه االنتباه إىل يشء يجب دراســته ضمن نطاق الدراسة.  عىل سبيل املثال، افرتض أن بحثك 

حول موضوع الرشاكات بني املنظامت والذي يبدأ بالسؤال التايل : كيف وملاذا تتعاون املنظامت 

مع بعضها البعض لتقديم خدمات مشــرتكة )عىل ســبيل املثال، مصنــع ومنافذ بيع التجزئة 

يتعاونان يف بيع بعض منتجات الكمبيوتر(.  هذه األسئلة : »كيف« و »ملاذا«، تساعد يف الحصول 

عىل ما كنت مهتاًم فعالً بالرتكيز عليه، كام تقودك  إىل بحوث دراســة الحالة باعتبارها أسلوب 

البحث املناسب يف املقام األول.  ومع ذلك، فإن هذه أسئلة : »كيف« و »ملاذا«، ال تشري بشكل 

كاٍف إىل ما يجب دراسته.

فقط إذا تم إجبارك عىل طرح بعض االفرتاضات النظرية، فستتحرك يف االتجاه الصحيح. 

عىل سبيل املثال، قد تعتقد أن املنظامت تتعاون ألنها تحقق فوائد متبادلة. هذا االفرتاض، 

باإلضافة إىل التفكري يف قضية نظرية مهمة )أن الحوافز األخرى للتعاون غري موجودة أو غري 

مهمــة(، يبدأ أيضاً يف إخبارك مبكان البحث عن األدلة ذات الصلة )أي: تحديد مدى وجود 

فوائد محددة لكل منظمة والتأكد منها(.

يف الوقت نفســه، قد يكون لبعض الدراســات سبب مرشوع لعدم وجود أي افرتاضات 

نظرية. هذ الرشط ــ يكون يف التجارب واملسوحات وأساليب البحث األخرى عىل حد سواء 

ـ والتــي يكون موضوع ما هو موضوع »االستكشــاف«.  ومــع ذلك، يجب أن يكون غرض 

لكل استكشــاف. وبدالً من االفرتاضات، يجب أن يوضح تصميم الدراسة االستكشافية هذا 

الغرض، فضاًل عن املعايري التي ســيتم من خاللها الحكم عىل نجاح االستكشــاف )أو عدم 

نجاحه(. مع األخذ يف االعتبار التامثل لدراســة الحالة االستكشــافية. هل ميكنك أن تتخيل 

كيف تطلب دعاًم من امللكة إيزابيال للقيام بدراسة استكشافية؟  انظر )مربع 5 (. 
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مربع )5(  

»االستكشاف« كمقياس متاثل لدراسة حالة استكشافية
عندما ذهب كريســتوفر كولومبوس للملكة إيزابيال لطلب دعمه »الستكشاف« العامل الجديد، 

كان عليه أن يكون لديه بعض األسباب لطلب ثالث سفن )ملاذا مل يطلب سفينة واحدة ؟ أو ملاذا مل 

يطلب خمس ســفن؟(، وكان لديه بعض األسباب يف الذهاب إىل الغرب )ملاذا ال يتجه إىل الجنوب؟ 

أو  ملاذا ال يتجه إىل الجنوب ومن ثم إىل الرشق؟(.  كام كان لديه بعض املعايري )الخاطئة( للتعرف 

عىل جزر الهند عندما اقرتب منها بالفعل. باختصار، بدأ استكشافه ببعض األسس املنطقية واالتجاه، 

حتــى لو ثبتت صحة افرتاضاته األولية يف وقت الحــق )Wilford,1992(. وينبغي أن تكمن نفس 

هذه الدرجة من األساس املنطقي واالتجاه يف دراسة حالة استكشافية.

وحــدة التحليــل "الحالة" : يرتبط هذا العنرص الثالث باملشــكلة األساســية املتمثلة يف 

تعريف »الحالة« التي يتعني دراســتها، وهي مشكلة تواجه بالفعل العديد من الباحثني يف 

بداية دراســات الحالة الخاصة بهم )عىل ســبيل املثال: Ragin & Becker, 1992(.  سوف 

تحتاج إىل النظر يف خطوتني مختلفتني عىل األقل هام: تعريف الحالة، وتوضيح حدودها.

ـ تركز دراسات الحالة الكالسيكية عادة عىل شخص  ـ عىل سبيل املثالـ  يف تعريف الحالةـ 

 Jennifer( وقد الحظت  .)Bromley, 1986, p.1 :واحد ميثل "الحالة" )عىل ســبيل املثــال

Platt, 1992(، كيف كانت دراســات الحالة املبكرة التي قام بها علامء يف مدرســة شيكاغو 

لعلــم االجتامع عــن تاريخ حياة أشــخاص مثل)األحداث الجانحــني أو الرجال املرشدين(. 

وميكنك أيضاً أن تتخيل دراســات الحالة عن املرىض املنومني، أو الطالب املميزين، أو أنواع 

معينــة من القــادة. يف كل موقف، يعترب )الفرد( هــو الحالة قيد الدراســة، و )الفرد( هو 

الوحدة األساســية للتحليل. وســيتم جمع معلومات عن الفرد املعني، وميكن إدراج العديد 

من هؤالء األفراد أو “الحاالت” يف دراسة متعددة الحاالت.  

كنت ال تزال بحاجة إىل أسئلة وافرتاضات الدراسة للمساعدة يف تحديد املعلومات ذات 

الصلــة التي ســيتم جمعها حول هذا الفــرد أو األفراد. وبدون هذه األســئلة واالفرتاضات، 

ســيتعني عليك تغطية كل يشء عن الفرد أو األفراد وهو أمر من املســتحيل القيام به. عىل 
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ســبيل املثال، االفرتاضات يف دراســة هؤالء األفراد، ميكن حرصها يف تأثري الطفولة املبكرة أو 

دور عالقات األقران.  وهذه املوضوعات التي تبدو عامة، متثل تضييقاً كبرياً للمعلومات ذات 

العالقة. فكلام احتوت دراســة الحالة عىل أســئلة وافرتاضات محددة، كان القيام بها ضمن 

الحدود املمكنة.

وبالطبع من املمكن أن تكون )الحالة( كذلك حدثاً ما أو كياناً غري األفراد. وقد أجريت 

دراسات الحالة عىل نطاق واسع من املوضوعات شملت: املجموعات الصغرية، واملجتمعات، 

والقرارات، والربامج، والتغري املؤســيس إىل جانب أحداث محــددة أخرى. ويحتوى مرجع 

)Feagin et al. ,1991( عىل بعض األمثلة الكالســيكية حول هذه الحاالت الفردية يف علم 

االجتامع والعلوم السياسية.

ويجــب التنبه إىل هذه األنواع مــن الحاالت حيث ال ميكن تحديد أٍي منها بســهولة 

مــن حيث نقطة بداية أو نهاية »الحالة«. عىل ســبيل املثال، قد تكشــف دراســة حالة 

حــول برنامج محدد عــن التايل : )أ( االختالفات يف تعريف الربنامج  اعتامداً عىل املنظور من 

َقْت اإلطالق الرســمي للربنامج.   الجهات الفاعلة املختلفة، و )ب( مكونات الربنامج التي ســبَ

لذلك؛ يجب أن تواجه أي دراســة حالة لهذا الربنامج هذه الرشوط يف تحديد وحدة التحليل.  

وباملثل، قد تحدد أوالً  مكان أو موقع محدد، مثل »مدينة«، لتكون هي الحالة التي تدرسها.  

ومع ذلك، قد تقترص أســئلة البحــث وجمع البيانات يف الواقع عىل الســياحة يف املدينة، أو 

سياسات املدينة، أو حكومة املدينة. وقد تختلف هذه الخيارات عن تحديد املدينة الجغرافية 

وسكانها كام هي يف الحالة التي تدرسها.

وكدليٍل عام، يرتبط التعريف املبديئ للحالة التي تدرسها )أو وحدة التحليل(، بالطريقة 

لية.  لنفرتض ــ عىل ســبيل املثال ــ أنك تريد  التي تحدد بها ســؤال أو )أســئلة( البحث األوَّ

 Peter(  دراســة دور الواليات املتحــدة األمريكية يف االقتصاد العاملي.  منذ ســنوات، كتب

Drucker, 1986(.  مقــاالً اســتفزازياً )ولكــن ليس دراســة حالة( عن تغيــريات جوهرية 

يف االقتصــاد العاملي، مبا يف ذلك أهمية »تحركات رأس املال« املســتقلة من تدفق الســلع 

  )Drucker( والخدمات. إذا كنت مهتاًم بإجراء دراسة حالة حول هذا املوضوع، فإن مقالة

لن تخدمك إال كنقطة بداية. وال يزال عليك تحديد ســؤال أو )أســئلة( البحث التي تهمك، 
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وقد يشــري كل ســؤال إىل وحدة تحليل مختلفة )أو “حالة”(. بناًء عىل ســؤال أو )أســئلة( 

دراســتك ، وقد تكون الحالة املناســبة هي اقتصاد دولة ما أو صناعة ما يف السوق العاملي، 

أو سياسة اقتصادية أو تدفق التجارة أو رأس املال بني الدول. إن كل وحدة تحليل وأسئلتها 

واالفرتاضات ذات الصلة سوف تتطلب دراسة حالة مختلفة، ولكل منها تصميمه الخاص يف 

مجال البحث وإسرتاتيجية لجمع البيانات. 

إذا كانت أســئلة البحث الخاصة بدراســتك التؤدي إىل تفضيل واحدة من وحدات 

التحليل أكرث من األخرى، فإن أســئلتك قد تكون شــديدة الغموض وكثرية العدد، وقد 

تواجهــك مشــكلة يف إجراء دراســة الحالة. ولكــن عندما تتوصــل إىل تعريف لوحدة 

التحليــل ال تعتــرب ذلك نهائياً. إن اختيارك لوحــدة التحليل يوازي الجوانب األخرى يف 

تصميــم البحث الخاص بــك، وميكن إعادة النظر فيه نتيجة لالكتشــافات التي تحدث 

أثنــاء عملية جمع البيانات )انظر إىل النقاشــات والتحذيــرات حول االحتفاظ مبوقف 

تكيفي عرب هــذا الكتاب ويف نهاية هذا الفصل(.

يف بعض األحيان، قد تكون وحدة التحليل قد تم تعريفها بطريقة واحدة، عىل الرغم من 

أن الظاهرة التي تتم دراســتها تتبع بالفعل تعريفاً مختلفاً. وبشــكل متكرر، خلط الباحثون 

دراسات الحالة الخاصة باألحياء الســكنية مع دراسات الحالة للمجموعات الصغرية )كمثال 

آخــر، الخلــط بــني تقنية جديدة وأعــامل فريق هنــديس يف منظمة ما. انظــر مربع 6-أ(.  

كيف ميكن ملنطقة جغرافية مثل حي ســكني أن تتواءم مع انتقال عرقي، ورفع مســتواها، 

وظواهــر أخــرى ميكن أن تكون مختلفــة إىل حد ما عن كيفية تعامــل مجموعة صغرية مع 

نفس هذه الظواهر. )عىل سبيل املثال، Whyte, 1993 /1943 Street Corner Society(؛ 

   ،)Liebow, 1967- Corner’s Tali(يف الفصل األول من هــذا الكتــاب، و )انظــر مربــع )2-أ

وكذلــك انظر مربع )9( من هذا الفصل.  وغالباً ما ُيخطى يف كونها دراســات حالة من األحياء 

الســكنية، يف حني أنها يف الواقع دراسات حالة ملجموعات صغرية )الحظ أنه يف أي من الكتابني 

مل يتــم وصف جغرافية الحي، عــىل الرغم من أن املجموعات الصغرية تعيش يف منطقة صغرية 

ذات تعريفات واضحة لألحياء إذا مل تكن حدوداً(.  يف املقابل، يقدم مربع  )6ـ ب( مثاالً جيداً 

عىل الكيفية التي ميكن بها تحديد وحدات التحليل بطريقة أكرث متييزاً يف مجال التجارة العاملية.
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مربع )6(  

تعريف وحدة التحليل
6-أ: ما هي وحدة التحليل؟

كتــاب )روح اآللة الجديــدة - The Soul of a New Machine ( الحاصل عىل جائزة بوليتزر 

)Pulitzer Prize( ملؤلفــه )Tracy Kidder,1981(. والــذي حقق أفضــل املبيعات يتحدث عن 

تطوير كمبيوتر صغري جديد بواســطة رشكة البيانات العامة، التي كانت تهدف ملنافســة جهاز آخر 

أنتجته رشكة منافسة هي رشكة املعدات الرقمية )انظر كذلك مربع 29، الفصل الخامس(.   

ويصف هذا الكتاب الذي يتميز بســهولة القراءة كيف اخرتع وطور الفريق الهنديس يف رشكة 

البيانات العامة جهاز كمبيوتر جديد. ويبدأ الكتاب بالتصور األويل لجهاز الكمبيوتر، وينتهي عندما 

تنازل الفريق الهنديس للرشكة عن عملية التحكم عىل هذا الجهاز لصالح فريق التسويق يف الرشكة.

يعترب الكتاب مثاالً ممتازاً لدراســة الحالة. ومع ذلك، يوضح الكتاب أيضاً مشــكلة أساســية يف 

إجراء دراســات الحالة، وهــي تحديد وحدة التحليل. هل »الحالة« التي تتم دراســتها هي أجهزة 

الكمبيوتــر الصغرية، أم أنهــا تتعلق بديناميكيات جامعة صغرية )الفريــق الهنديس(؟ ُتعد اإلجابة 

حاسمة األهمية لفهم كيفية ارتباط دراسة الحالة بأية مجموعة واسعة من املعرفة، أي: ما إذا كان 

سيتم التعميم إىل موضوع التقنية أو موضوع ديناميكيات الجامعة. ونظراً ألن الكتاب ليس دراسة 

أكادميية، فإنه ال يحتاج إىل تقديم إجابة وال يستطيع أن يقدمها.

6-ب: خيار أوضح بني وحدات التحليل   

 Ira Magaziner & Mark( تأليــف  مــن   )The Silent War الصامتــة  )الحــرب  كتــاب 

Patinkin,1981(، مــن داخل معارك األعامل العاملية التي تشــكل مســتقبل أمريكا، يعرض تســع 

حاالت دراسة فردية )انظر أيضاً مربع 38، الفصل 5(، حيث تساعد كل حالة القارئ عىل فهم الواقع 

الحقيقي للمنافسة االقتصادية الدولية.  

     وتبدو حالتان من الحاالت التسع متشابهتني، ولكن يف الحقيقة لكل منهام وحدات تحليل 

رئيسية مختلفة. تغطي إحدى الحاالت رشكة سامسونج الكورية والسياسات الحاسمة التي جعلت 

الرشكة تنافســية.  إن فهم النمو االقتصادي الكوري هو جزء من الســياق، وتحوي دراســة الحالة 

كذلك وحدة تحليل مضمنة، وهي تطوير سامســونج لفرن املايكرويف كمنتج توضيحي.  وتغطي 

الحالة دولة أخرى هي ســنغافورة والسياســات التي جعلتها دولة تنافسية.  ويف دراسة الحالة عن 

سنغافورة، هناك وحدة تحليل مضمنة وهي تطوير مصنع أجهزة حاسبات رشكة أبل يف سنغافورة، 

وهو يعمل كمثال توضيحي لكيفية تأثري السياسات الوطنية عىل االستثامرات األجنبية.
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وليك نتخلص من االلتباس والغموض يف تعريف وحدة التحليل أو »الحالة«، فإن إحدى 

املامرســات املوىص بها هي مناقشــة اختيار الحالــة املحتملة الخاصة بك مــع زميل آخر.  

حاول أن ترشح له ماهي األســئلة التي تعمل عىل معالجتها، وملاذا عملت عىل اختيار حالة 

محــددة أو مجموعة من الحاالت كطريقة ملعالجة هذه األســئلة.  قد يســاعدك ذلك عىل 

تجنب التعريف الخاطئ لوحدة التحليل.   

وعندما يتم تأســيس التعريف العام للحالة ، فإن بعــض التوضيحات األخرى التي تحيط 

بها تصبح ذات أهمية. فعندما تكون وحدة التحليل عىل ســبيل املثال مجموعة صغرية، فإن 

األشــخاص الذين ستشملهم املجموعة )املوضوع العاجل لدراسة الحالة(، يجب متييزهم عن 

أولئك الذين هم يف خارج املجموعة )السياق بالنسبة لدراسة الحالة(. وعىل نحو مامثل، فإذا 

كانت الحالة عن الخدمات املحلية يف منطقة جغرافية محددة، فأنت تحتاج لتقرر أي الخدمات 

ستعمل عىل تغطيتها. واليشء املرغوب للموضوع الذي سيتم اختياره كذلك، هو الحدود الزمنية 

املحددة لتعريف البداية والنهاية املتوقعة للحالة ألغراض الدراسة الخاصة بك )عىل سبيل املثال، 

ما إن كان رضورياً إدراج كل أو جزء من دورة حياة الكيان الذي سيشكل الحالة(.

إن إحاطة الحالة بهذه الطريقة سيســاعد عىل تحديد نطاق البيانات التي ســتجمعها، 

وباألخص كيف ســتقوم بتمييز البيانات حول موضوع دراسة الحالة الخاصة بك )الظاهرة( 

من البيانات الخارجية عن الحالة )السياق(.

مترين 2-1: تحديد حدود الحالة

اخرت موضوعاً لدراسة الحالة التي ترغب القيام بها. حدد بعض أسئلة البحث لإلجابة عليها أو 

افرتاضات ليتم اختبارها من قبل دراسة الحالة الخاصة بك. هل تحديد هذه األسئلة أو االفرتاضات 

توضح حدود دراســة الحالة فيام يتعلق بالفــرتة الزمنية املغطاة من ِقبل هذه الحالة، واملجموعة 

االجتامعيــة ذات الصلة، واملنظمة، أو املنطقة الجغرافية، ونوع األدلة التي يتم جمعها، وأولويات 

جمع البيانات وتحليلها؟ إن مل يكن كذلك، هل ينبغي عليك تحسني األسئلة األصلية؟
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هــذه التحذيرات األخــرية املتعلقة بالحاجة إىل الحدود واملكانيــة والزمنية وغريها من 
املحــددات الواقعية تكمــن وراء جانب رئييس لكنه دقيق يف تحديد الحالة التي تدرســها. 
يجب أن تعرب الحالة املرغوب دراستها عن بعض الظواهر الحقيقية التي لها بعض املظاهر 
الواقعية. وال ميكن أن تكون الحالة ببســاطة فكرة مجــردة أو عامة، مثل ادعاء أو مجادلة 
أو حتى فرضية. وميكن لهذه التجريدات أن تكون مبثابة نقاط انطالق للدراســات البحثية، 
باستخدام أنواع أخرى من األساليب البحثية وليس فقط بحوث دراسة الحالة. ولتربير إجراء 
دراسة حالة، عليك أن تخطو خطوة أخرى : أنت بحاجة إىل تحديد »حالة« محددة )واقعية(

حقيقية، لُتكّون مظهراً ملموساً من التجريد )وللحصول عىل أمثلة ملوضوعات دراسات حالة 
أكرث أو أقل واقعية، انظر الشكل 1-2(.

خــذ مفهوم »الجوار«.  بشــكل منفــرد، ميكن أن يكــون موضوعاً للدراســات البحثية 
باســتخدام أســاليب بحثية أخرى غري أسلوب دراسة الحالة.  قد تشــمل األساليب األخرى 
أســلوب املسح للعالقات بني الجريان، أو املنهج التاريخي لتطور اإلحساس باملجاورة وإنشاء 
حدود جغرافية، أو أســلوب التجارب التي ميكن أن يقوم فيها األطفال الصغار مبهام بجانب 
بعضها البعض لتحديد تأثريات تشــتت االنتباه، نحو أٍي من »جريانهم« يف الصف الدرايس.  
توضح هذه األمثلة كيف أن املفهوم املجرد »الجوار« ال ينتج وحده األساس لدراسة الحالة. 
ومع ذلك، ميكن أن يصبح هذا املفهوم موضوعاً لدراســة الحالة بســهولة، إذا كان مصحوباً 
باختيار حي سكني معني »الحالة« ليتم دراسته وطرح أسئلة وافرتاضات الدراسة حول الحي 

فيام يتعلق مبفهوم »الجوار«.

وتتعلــق إحدى النقاط األخرية بدور أدبيات البحــث املتوفرة، واالحتياجات التي يجب 
القيــام بها حول تعريف الحالة ووحدة التحليــل.  ويرغب معظم الباحثني يف مقارنة نتائج 
بحوثهم بالدراســات الســابقة. ولهذا الســبب ، ال ينبغــي أن تكون التعريفات الرئيســية 
املســتخدمة يف دراســتك فريدة من نوعهــا. وبدالً من ذلك، فإن كل دراســة حالة ووحدة 
تحليل إما أن تكون مشــابهة لتلك التي متت دراســتها مســبقاً من ِقبــل آخرين، أو يجب 
ابتكارهــا بطرق عملية وواضحة.  ويف هذا الجانب، فإن األدبيات الســابقة ميكن أن تكون 

كذلك موجهاً لتعريف الحالة ووحدة التحليل.
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شكل )2-1( الحاالت التوضيحية لدراسات الحالة

األفراداملجموعات الصغريةاملنظامتالرشاكات

أمثلة أقل واقعية

أمثلة أكرث واقعية

العالقات اإلنسانيةالقراراتاملشاريع
اإلنسانية

املجتمعات املحلية

    .Clip Art © Jupiter Images :املصدر

ربــط البيانــات باالفرتاضات النظرية :  تم تطوير العنرص الرابع بشــكل أفضل يف إجراء 

بحوث دراســة الحالة، حيث يوضح هذا العنرص خطوات تحليل البيانات يف دراســة الحالة 

الخاصــة بك. ويغطــي الفصل )الخامس( الخطــوات وطرق التحليــل املختلفة والخيارات 

بالتفصيل. لكن خالل مرحلة التصميم، يجب أن تكون عىل معرفة بالخيارات وكيف ميكنها 

أن تكون مناســبة مع دراســة الحالة الخاصة بك. وبهذه الطريقــة، ميكن أن يؤدي تصميم 

البحث الخاص بك إىل تأسيس أكرث قوة للتحليالت الالحقة.
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مترين 2-2 : تحديد وحدة التحليل و" الحالة " يف دراسة الحالة

انظر إىل الشــكل )2-1(، وناقش كل موضوع والذي يوضح وحدة مختلفة من التحليل. ابحث 

عن دراســة حالة منشــورة عىل األقل من هذه املوضوعات، مع اإلشــارة إىل »الحالة« الفعلية التي 

كانت قيد الدراســة. مع مالحظة وفهم أن كل موضوع يوضح وحدة مختلفة من التحليل وينطوي 

عــىل اختيار الحاالت املختلفة التي ينبغي دراســتها، هل تعتقد أنه قد يكون من األســهل تحديد 

الوحدات األكرث واقعية من الوحدات األقل واقعية ؟ ملاذا ؟

إن كل التقنيــات التحليليــة يف الفصل الخامس متثل طرقاً لربــط البيانات باالفرتاضات 

النظرية ، وهي : األمناط املتشابهة، وبناء التفسري، وتحليل السالسل الزمنية، ومناذج املنطق، 

والدمــج بني الحاالت.  ويحتــاج التحليل الفعيل إىل دمج أو تجميع بيانات دراســة الحالة 

لية للدراســة. وعىل سبيل املثال، إن معرفة أن  الخاصة بك كانعكاس مبارش لالفرتاضات األوَّ

بعض أوجميع افرتاضاتك تغطي تسلســاًل مؤقتاً يشــري إىل أنك تحتاج يف النهاية الســتخدام 

بعــض أنواع تحليل التسلســل الزمني. وعند مالحظتك لهــذا االحتامل القوي خالل مرحلة 

التصميم، فإنك ســتعمل عىل التأكــد من أن تجميع بياناتك املخطــط لها، يتضمن تجميع 

عالمات الوقت املناسبة كجزء من الحالة التي تقوم بدراستها.

وللتنبيــه فقــط، إذا كنت متتلك خربة محــدودة يف إجراء الدراســات التجريبية، فإنه لن 

ميكنــك معرفة طرق التحليل املحتملة بســهولة، وال ميكنك كذلك توقــع البيانات الرضورية 

الســتخدام هذه الطرق واالســتفادة منها بشكل كبري. حتى إن الكثري من الباحثني األكرث خربة 

ميكنه مالحظة كيف أنهم : )أ(يقومون بتجميع بيانات كثرية للغاية ال يتم اســتخدامها يف أي 

تحليل، أو )ب( يقومون بجمع بيانات قليلة للغاية متنع االســتخدام املناسب لطريقة التحليل 

املطلوبــة. ويف بعض األحيان، فــإن املوقف األخري )قلة البيانات( ميكن حتى أن يجرب الباحثني 

عىل الرجوع ملرحلة تجميع البيانات )إن كان بإمكانهم ذلك( إلكامل البيانات األساسية.  وكلام 

كان يف مقدورك تجنب أٍي من هذين املوقفني، كان وضعك أفضل يف إجراء دراسة الحالة.
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معاير تفســر نتائج دراسة الحالة :  بالنسبة للعديد من الدراسات، يظهر توضيح شائع 

لهــذا العنرص الخامس عندما تكون التحليالت اإلحصائية ذات صلة. علی سبیل المثال، كام 

هــو متفــق عليــه ، تعتبر الدراسات الکمیة مستوى P أقل من 05,. لتوضیح أن االختالفات 

المالحظة “ھامة من الناحیة اإلحصائیة”، وبالتايل ترتبط بنتائج أکثر قوة.  وبعبــارة أخرى، 

تعمل التقديرات اإلحصائية كمعايري لتفسري النتائج.  ومع ذلك، فإن الكثري من تحليل دراسة 

الحالة لن يعتمد عىل اســتخدام اإلحصائيات، مــام يؤدي إىل الحاجة إىل إيجاد طرق أخرى 

للتفكري يف مثل هذه املعايري.        

عند إجراء دراســات الحالة، هناك إســرتاتيجية بديلة رئيســية وهامة لتحديد ومعالجة 

التفســريات املناظرة للنتائج التي توصلت إليها. حيث يصبــح التعامل مع مثل هذه اآلراء 

املناظرة معياراً لتفسري النتائج.  فكلام زاد عدد اآلراء املناظرة  التي تم تناولها ورفضها، كانت 

نتائجك أقوى. ومرة أخرى، يناقش )الفصل الخامس( هذه اإلســرتاتيجية وكيف تعمل. ويف 

مرحلة تصميم البحث، يتمثل التحدي يف توقع وتعداد اآلراء املناظرة املهمة، لذا ستشــمل 

بيانــات عنهــا كجزء من جمع البيانــات الخاصة بك. وإذا كنت تفكر فقط يف التفســريات 

املناظرة بعد اكتامل جمع البيانات، فســتبدأ يف تربير وتصميم دراســة مستقبلية، لكنك لن 

تســاعد يف إكامل دراســة الحالة الحالية الخاصة بك.  ولهذا السبب، فإن تحديد التفسريات 

املناظرة املهمة هو جزء من عمل تصميم بحوث دراسة الحالة.

ملخص: ينبغي أن يتضمن التصميم البحثي خمسة عنارص.  إن العنارص الثالثة األوىل ــ 

أي تحديد أســئلة الدراســة واالفرتاضات النظرية ووحدة التحليل ــ ستقود تصميم البحث 

الخاص بك إىل تحديد البيانات التي يجب جمعها. والعنرصان األخريان ــ أي تحديد املنطق 

الــذي يربط البيانات باالفرتاضات ومعايري تفســري النتائج ــ ســيقودان التصميم إىل توقع 

تحليل الدراسة، واقرتاح ما يجب عمله بعد االنتهاء من عملية جمع البيانات.
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دور النظرية أو االفتراضات النظرية في تصاميم البحوث:

إن تغطية العنارص الخمسة السابقة لتصاميم البحوث ستجربك فعلياً عىل البدء يف بناء بعض 

النظريات األولية، أو االفرتاضات النظرية املتعلقة مبوضوع الدراســة. هذا الدور لتطور النظرية 

قبــل إجراء أي جمــع للبيانات، هو أحد نقاط االختالف بني بحوث دراســة الحالة واألســاليب 

 )Lincoln & Guba, 1985 ؛Van Maanen, 1988( الكيفيــة ذات الصلة، مثل علم الحضارات

والنظريــة املجــذرة “Corbin & Strauss, 2007( ”Grounded theory(. وعادًة، قد تتجنب 

هذه األساليب عمداً تحديد أي افرتاضات نظرية يف بداية تساؤالت البحث )وال يجب أن تتعامل 

هذه األســاليب مع التحدي املتمثل يف تعريف »الحالة«(.  ونتيجة لذلك، فإن الطالب الذين قد 

يعتربون هذه األســاليب قابلة للتبادل مع بحوث دراســات الحالة، يعتقدون خطأً أنه من خالل 

اختيار أسلوب دراسة الحالة، ميكنهم إنجاز عملهم امليداين برسعة )عىل سبيل املثال، عن طريق 

االندفــاع لتأســيس اتصاالتهم امليدانيــة يف أرسع وقت ممكن(. وال ميكــن أن يكون أي افرتاض 

مسبق أكرث تضلياًل. ومن بني االعتبارات األخرى، تعتمد االتصاالت امليدانية ذات الصلة عىل فهم 

ــ أو نظرية ــ ملا يجري دراسته.

بناء النظرية:

بالنســبة لدراسات الحالة، فإن بناء النظرية كجزء من مرحلة التصميم هو أمر مرغوب 

فيه بشــدة، وميكن أن تكون النظرية املطلوبة سهلة وبسيطة. عىل سبيل املثال، فإن دراسة 

الحالة عن تطبيق نظام معلومات إدارية جديد )MIS( يبدأ العبارة النظرية املبارشة أدناه:

"ستظهر دراسة الحالة سبب نجاح التطبيق فقط عندما متكنت املنظمة من إعادة هيكلة نفسها، وليس 

.)Markus, 1983( "فقط من خالل تطبيق نظام املعلومات اإلدارية الجديد عىل الهيكل التنظيمي السابق

وتقــدم العبارة أعاله اختصــار نظرية تطبيق نظام املعلومــات اإلدارية، وهو أن إعادة 

الهيكلــة اإلدارية رضوري لجعل تطبيق نظام املعلومات اإلدارية )MIS( فاعاًل. وقد أضافت 

نفس دراسة الحالة الخاصة بنظام املعلومات اإلدارية العبارة النظرية التالية:

"إن دراســة الحالة ســتوضح أن عملية اإلحالل البســيط لألشخاص الرئيســيني يف املنظمة غري كافية 

.)Markus, 1983( "للتطبيق الناجح للنظام الجديد
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وتعرض العبارة الثانية باختصار النظرية املناظرة، أي إن تطبيق نظم املعلومات اإلدارية 

يفشل بسبب مقاومة التغيري من جانب األفراد، وإن استبدال هؤالء األشخاص هو املتطلب 

الرئييس إلنجاح التطبيق.

وميكن أن ترى أنه مع أن العبارتني األولية أعاله موضحة بالتفصيل، فإن األفكار املحددة 

ميكن أن تغطي األســئلة، واالفرتاضــات، ووحدات التحليل، والربــط املنطقي للبيانات مع 

االفرتاضات، ومعيار تفســري النتائج، وهذه هي العنارص الخمسة لتصميم البحث املطلوب.  

وبهذا املعنى، فإن التصميم البحثي املكتمل يجسد النظرية ملا يجري دراسته.

ال ينبغي النظر إىل هذه النظرية بأي شــكل من األشــكال من خالل النظرية الكربى يف 

العلوم االجتامعية، وال ُيطلب منك أن تكون ُمنّظراً بارعاً.  بدالً من ذلك، فإن الهدف البسيط 

هــو أن يكون لديك مخطط كاٍف لدراســتك، وهذا يتطلب افرتاضــات نظرية، وكمالحظة 

مفيدة بواسطة )Sutton & Staw, 1995,p.378( ميكن اعتبارها أنها " -قصة افرتاضية- عن 

ســبب حدوث األفعال واألحداث والبنــاء واألفكار".  وميكن أن متثــل االفرتاضات النظرية 

القضايــا الرئيســية من األدبيات البحثية أو املســائل العملية، مثل اختالف أمناط أســاليب 

القيادة الرتبوية أو ترتيبات الرشاكة يف دراسة املنظامت. وسُتمّكن هذه االفرتاضات التصميم 

البحثــي الكامل من تقديم إرشــادات قوية بشــكل مثري يف تحديد البيانــات املراد جمعها 

وإســرتاتيجيات تحليــل البيانات.  لهذا الســبب، من األفضل تطوير بعــض النظريات قبل 

جمع أي بيانات لدراســة الحالة. ويشــري )Paul Rosenbaum( إىل أنه بالنسبة للدراسات 

غري التجريبية بشــكل عام، يجب أن توضح العبــارات النظرية املفضلة منطاً معقداً للنتائج 

 Rosenbaum,.5-6, & 277-279( املتوقعة.  فكلام كان األمر أكرث تعقيداً، كان ذلك أفضل

pp ,2002(. وامليزة يف ذلك هي تصميم أقوى، وقدرة عالية عىل تفسري بياناتك النهائية.

 .)Eisenhardt, 1989( ًومع ذلك، فإن تطوير النظرية يســتغرق وقتــاً وقد يكون صعبا

بالنســبة لبعض املوضوعات، وقد توفر األعامل العلمية الحالية إطــاراً نظرياً غنياً لتصميم 

دراسة حالة محددة. فإذا كنت مهتاًم بالتنمية االقتصادية الدولية – عىل سبيل املثال – فإن 

»االقتصاد العاملي املتغري« الذي استشــهد به ســابقاً )Peter Drucker )1986، هو مصدر 

استثنايئ للنظريات والفرضيات. حيث يدعي )Drucker( أن االقتصاد العاملي قد تغري بشكل 
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كبري من املايض، ويشري إىل »االنفصال« بني اقتصاد املنتجات األولية )املواد الخام( واالقتصاد 

الصناعي، والفصــل املامثل بني تكاليف الِعاملة املنخفضة واإلنتــاج الصناعي، والفصل بني 

األســواق املالية واالقتصاد الحقيقي للسلع والخدمات. وقد يتطلب اختبار هذه االفرتاضات 

دراســات مختلفة، بعضها يركز عىل فصــل االرتباطات املختلفة، والبعــض اآلخر يركز عىل 

مجاالت صناعية محددة، وبعضها اآلخر يفرس الصعوبات االقتصادية يف بلدان معينة. ومن 

املرجح أن تتطلب كل دراســة مختلفة وحدة تحليــل مختلفة.  ويوفر اإلطار النظري الذي 

أشــار له )Drucker( إىل إرشــادات لتصميم هذه الدراســات، وأيضاً لجمع البيانات ذات 

الصلة.

ويف مواقف أخرى، قد تكون النظرية املناســبة نظريــة وصفية )انظر مربع 2-أ يف الفصل 

األول ملثال آخر(.  كام ينبغي أن يركز اهتاممك عىل قضايا مثل: )أ( الغرض من الجهد الوصفي، 

)ب( اهتــامم كامل ولكن واقعي ملجموعة من املوضوعات التي ميكن اعتبارها وصفاً »كاماًل« 

ملا ســيتم دراســته، و )ج( املوضوع أو)املوضوعات( املحتملة التي ستكون جوهر الوصف. إن 

اإلجابات الجيدة عىل هذه األســئلة، مبا يف ذلك األســس املنطقية الكامنة وراء هذه اإلجابات، 

ستســاعدك عىل قطع شــوط طويل نحو تطوير القاعــدة النظرية الالزمــة، وتصميم البحث 

لدراستك.

أما بالنسبة للموضوعات األخرى، قد تكون قاعدة املعارف املوجودة ضعيفة، ولن توفر 
األدبيــات املتاحة أي إطار مفاهيمــي أو فرضيات ملحوظة.  إن مثل هذه القاعدة املعرفية 
ال تصلــح لتطوير العبارات النظرية الجيدة، وأي دراســة تجريبيــة جديدة من املحتمل أن 
تحمل خصائص دراســة “استكشافية”.  ومع ذلك، وكام لوحظ سابقاً مع الحالة التوضيحية 
يف )مربع 5(، ينبغي أن تسبق دراسة حالة استكشافية توضيحات حول ما سيتم استكشافه، 

والغرض من االستكشاف، واملعايري التي من خاللها سيتم الحكم عىل االستكشاف بنجاح.

وبشــكٍل عام، فأنت قد ترغب يف اكتســاب فهم أكرث إثراًء لكيفية استخدام النظرية يف 
دراســات الحالة، وذلك عرب مراجعة دراســات حالة محددة تم إكاملها بنجاح. عىل ســبيل 
املثــال، يبــني “Yin” يف كتابه )Yin, 2012, chap.3( كيف ُأســتخدمت النظرية يف املواقف 
االستكشافية والوصفية ,والتفسريية، وذلك من خالل مناقشة خمس دراسات حالة حقيقية.
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الموضوعات التوضيحية للنظريات:      

وللتغلــب عىل املعوقات التي تُحول دون بناء النظرية بصورة عامة، يجب عليك محاولة 
اإلعــداد والتحضري لدراســة الحالة الخاصــة بك، بالقيام مثــاًل مبراجعة األدبيــات املتعلقة 
 .)H. M. Cooper, 1984 :باملوضــوع الذي ترغب يف دراســته )عىل ســبيل املثــال، انظــر
ومناقشــة موضوعك وأفكارك مع زمالئك أو أســاتذتك، وتوجيه أســئلة صعبة لنفســك عن 
املوضوع الذي تقوم بدراسته وملاذا تريد القيام بهذه الدراسة، وما الذي ترغب يف تعلمه من 

نتائج هذه الدراسة.

ونلفت انتباهك كذلك، بأنه يجب أن تكون عىل معرفة باملجموعة الكاملة من النظريات 
التي ميكن أن تكون ذات صلة بدراســتك. عىل سبيل املثال، إن مثال نظام املعلومات اإلدراية 
السابق قد وضح نظرية تطبيق النظام التقني، وأن ذلك يشكل نوعاً واحداً فقط من النظرية 

التي ميكن أن تكون موضوع الدراسة. أما األنواع األخرى من النظريات، فهي تشمل:

النظريــات الفرديــة، عىل ســبيل املثــال: نظريات تنميــة األفراد، الســلوك املعريف، • 
الشخصية، التعلم واإلعاقة، اإلدراك الفردي، والتفاعالت الشخصية.

نظريات الجامعة، عىل سبيل املثال: نظريات وظائف األرسة، الجامعات غري الرسمية، • 

فرق العمل، العالقات بني املرشفني واملوظفني، والشبكات الشخصية.

النظريــات التنظيمية، عىل ســبيل املثال: نظريات البريوقراطيــة والهيكل التنظيمي • 

والوظائف، والتميز يف األداء التنظيمي، والرشاكات بني املنظامت.

النظريات املجتمعية، عىل سبيل املثال: نظريات التنمية الحرضية، النزاعات الدولية، • 

املؤسسات الثقافية، التطور التقني، ووظائف السوق.

وهناك أمثلة أخرى تتقاطع مع هذه األنواع التوضيحية. نظرية اتخاذ القرار – عىل سبيل 

املثال –)Carroll & Johnson, 1992( ميكن أن تشمل األفراد أو املنظامت أو املجموعات 

االجتامعية. وكمثال آخر، يتمثل أحد املوضوعات الشائعة يف بحوث دراسة الحالة يف تقييم 

برامــج الدعم الحكومي يف الواليــات املتحدة األمريكية، مثل الربامــج الفيدرالية أو برامج 

عــىل مســتوى الواليات أو الربامج املحلية. ويف هذه الحالة، فــإن تطوير نظرية حول كيف 
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 Bickman( يفــرتض أن يعمل الربنامج أمر رضوري لتصميم التقييم. يف هذه الحالة، يذّكرنا

1987( أن النظريــة تحتاج إىل التمييز بني جوهر الربنامج )عىل ســبيل املثال، كيف نجعل 

من التعليم أكرث فعالية(، وعملية تنفيذ الربنامج )عىل ســبيل املثال، كيفية تأســيس برنامج 

فعــال(. هذا التمييــز يتجنب املواقف التي قــد يرغب فيها صانعو السياســات يف معرفة 

اإلصالحات األساســية املرغوبة )عىل ســبيل املثال، النتائج حول منهج درايس فعال حديثاً(، 

ولكن عندما يركز التقييم لســوء الحظ عىل القضايا اإلدارية )عىل ســبيل املثال، الحاجة إىل 

تعيــني مدير مرشوع جيــد(، فيمكن تجنب عدم التطابق هذا مــن خالل االهتامم الدقيق 

للنظرية املوضوعية.

استخدام النظرية للتعميم من دراسات الحالة:

إىل جانب مســاهمتها يف جعل تصميم دراســة الحالة من األمور املمكنة والسهلة، فإن 

توفر بعض النظريات أو االفرتاضات النظرية، ستلعب دوراً اساسياً الحقاً يف تعميم الدروس 

املســتفادة من دراســة الحالة الخاصة بك. ويوصف دور النظرية عرب هذا الكتاب عىل أنه 

تعميــم تحلييل، وهــو يتناقض مع طريقة أخــرى لتعميم النتائج يف الدراســات التجريبية 

ُتعرف بالتعميم اإلحصايئ.  إن املقدرة عىل التمييز بني هذين النوعني من التعميم قد يكون 

اإلنجاز األبرز لك يف إجراء بحوث دراسة الحالة.

دعنا أوالً نأخذ الطريقة األكرث شــيوعاً للتعميم وهي ــ التعميم اإلحصايئ ــ عىل الرغم 

من أنه األقل أهمية للقيام ببحوث دراســة الحالة. يف التعميم اإلحصايئ، يتم عمل استنتاج 

حول مجتمع )أو كيان( عىل أســاس البيانــات التجريبية التي تم جمعها من عينة من ذلك 

الكيان. ويظهر هذا بشــكل بياين كاستنتاج من املســتوى األول يف الشكل )2-2(1.  وُيطّبق 

 Fowler, ,1987 :هذا األســلوب يف التعميم عادًة عند إجراء املســوحات )عىل سبيل املثال

Lavrakas ;1988( أو تحليل البيانات األرشيفية مثل دراسة اإلسكان أو اتجاهات التوظيف.  

وكمثال آخر، تحتاج استطالعات الرأي العام السياسية إىل تعميم النتائج التي توصلوا إليها، 

بخالف عينة املســتجيبني وتطبيقها عىل العدد األكرب من السكان، ويتابع الباحثون بسهولة 

اإلجراءات الكمية لتحديد الثقة التي ميكن بها إجراء مثل هذه االستقراءات.
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وهنــاك خطأ فادح يف عمل دراســات الحالة، أال وهو اعتبــار التعميم اإلحصايئ طريقة 
لتعميم النتائج من دراســة الحالة، وذلك بسبب أن الحالة أو الحاالت الدراسية التي تعمل 
عليها ليســت »وحدات معاينــة«، وهي صغرية جداً يف عددها لتكــون عينة كافية الحجم 

لتمثيل عدد أكرب من السكان.

بدالً من التفكري يف الحالة التي تدرســها كعينة، يجب أن تفكر فيها عىل أنها فرصة إللقاء 
الضــوء ميدانياً عىل بعض املفاهيم أو املبادئ النظريــة، وليس بخالف دافع الباحث مختربياً 
يف تصــور ثم إجراء تجربة جديدة2. بهذا املعنى، قد يكون لكل من دراســة الحالة والتجربة 
اهتــامم يف تجــاوز الحالة أو التجربة املحددة. ومن املرجح أن يســعى كال النوعني من هذه 
الدراســات إىل تعميم النتائج أو الدروس املستفادة، أي )التعميامت التحليلية(، التي تتجاوز 
اإلعداد لحالة معينة أو تجربة محددة تم دراســتها )راجع الدرس التعليمي 2-1(. عىل سبيل 
املثــال، ميكن للدروس املســتخلصة أن تأخذ شــكل فرضية عمــل )Cronbach, 1975(، إما 
لتطبيقها يف إعادة تفسري نتائج الدراسات الحالية ملواقف واقعية أخرى )أي حاالت أو تجارب 
أخــرى(، أو لتحديــد بحث جديد يركز عىل مواقــف واقعية إضافية )أي حــاالت أو تجارب 
جديدة(. الحــظ أن هدف التعميم التحلييل ال يزال هو التعميم عىل هذه املواقف الواقعية 
األخرى، وليس فقط للمساهمة يف بناء النظرية املجردة. الحظ أيضاً أن التعميامت أو املبادئ 
أو الدروس املســتفادة من دراســة الحالة، من املحتمل أنها قد تنطبق عىل مجموعة متنوعة 
مــن املواقف، إىل أبعد من أي تعريف صارم للســكان االفرتاضيني »الحاالت املشــابهة« التي 

متثلها الحالة األصلية.

إن النظرية أو االفرتاضات النظرية التي اســتخدمت يف التصميم األّويل لدراســة الحالة 
الخاصة بك وتم تحســينها تجريبياً بالنتائج، ستشــكل األساس للتعميم التحلييل، وبدالً من 
ذلــك، قد ينشــأ أيضاً تعميم جديد من نتائج دراســة الحالة وحدهــا. وبعبارة أخرى، فإن 
التعميم التحلييل قد يســتند إىل )أ( التأييد، التعديل،الرفض، أو خالفاً لذلك: مفاهيم نظرية 
متقدمة رجعت إليها يف تصميم دارســة الحالة الخاصة بك، أو )ب( مفاهيم جديدة تنشــأ 
عنــد اكتامل دراســة الحالة الخاصة بك. والنقطة املهمة، هــي أنه بغض النظر عام إذا كان 
التعميم التحلييل قد نشــأ من الظروف التي حددتها يف البداية، أو تلك التي كشــفت عنها 
يف نهاية الدراســة الخاصة بك، فإن التعميم ســيكون عىل مستوى مفاهيمي أعىل من ذلك 
الذي يخص حالة محددة، )أو تجربة( تم توضيحها بيانياً كاســتنتاج من املســتوى الثاين يف 

الشكل )2-2(.  
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شكل )2-2( إجراء االستنتاجات ـــ مستويان

النظرية املناظرة

األهمية العملية 
عىل السياسات 

املناظرة

األهمية العملية 

عىل السياسات

النظرية

املستوى الثاين

املستوى األول

العينةاملوضوعات

التجربة

الخصائص السكانيةالنتائج التجريبية
نتائج دراسة 

الحالة 

دراسة الحالة
دراسة 
مسحية

وتوضح العديد من دراســات الحالة البارزة، كيف ميكن للتعميامت التحليلية استخدام 

نتائــج دراســة الحالة لتضمني مواقف جديــدة. أوالً، األخذ يف االعتبــار كيف تعاملت فيها 

دراســات الحالة الثــالث األوَّلية يف هذا الكتــاب ملعالجة وظيفة التعميم )املشــار إليها يف 

املربعات رقم 1 و 2 أ و 2ب من الفصل األول( وهي عىل النحو التايل:

مربــع رقم )1( الحالة التي تحدث عنهــا )Allison ,1971( والتي تتعلق بأزمة الصواريخ 	 

الكوبية، وهو يربط النامذج النظرية الثالثة من دراســته الفردية إىل مواقف أخرى كثرية، 

أوالً إىل املواجهــات الدولية األخــرى، مثل الواليات املتحدة األمريكية وشــامل فيتنام يف 

فرتة الســتينيات p.258( ،1960s(.  ويف الطبعة األخرية من دراســة الحالة، يناقش أهمية 

النامذج لـ “إعادة النظــر يف التهديدات النووية لألمريكيني اليوم” ، باإلضافة إىل التحدي 

األوســع املتمثل يف اســتنتاج الدوافع الكامنة وراء اإلجراءات التــي تتخذها قوة أجنبية 

    .)Allison & Zelikow, 1999, p. 397(
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مربع رقم )2-أ( تعترب دراســة )Whyte, 1993 /1943( معروفة جيداً للكشف عن العالقة 	 

بــني األداء الفــردي وهيكل املجموعــة، والتي أبرزتها مســابقة البولينــج، حيث عايش 

مبــارشة التأثري عىل أدائه الخــاص )“كام لو كان يشء أكرب من نفيس كان الســيطرة عىل 

الكــرة”-p.319(، والحظ كيف يحصل أعضــاء مجموعة البولينج عىل النقاط، باســتثناء 

عضــو واحد منهم متت مالحظته، ثم حاول تقليــد طريقة وقوفهم يف املجموعة. ويعمم 

)Whyte( النتائج التي توصل إليها، من خالل التعليق يف وقت الحق بقوله “اعتقدت بعد 

ذلك )وال تزال أعتقد اآلن(، أن هذا النوع من العالقة ميكن مالحظته يف أنشــطة جامعية 

.)p.319( ”أخرى يف كل مكان

مربع رقم )2-ب( يوضح كل من )Neustadt & Fineberg, 1983( تبايناً آخر يتضمن عدم 	 

التعميم، ولكن اختتم مبناقشة مستفيضة لالستفادة من دراسة الحالة التي عملوا عليها حول 

.)p.231 -250( أزمة إنفلونزا الخنازير يف تدريس مقررات السياسة العامة

ثانيــاً، يحتوي )مربع 7( عــىل أربعة حاالت إضافية. وجميعهــا توضح كيف ميكن تعميم 

نتائج دراسة الحالة الفردية عىل مجموعة واسعة من املواقف األخرى. واألربع دراسات الحالة 

هذه، لها سمة واحدة أخرى ميكن مالحظتها ؛ حيث توضح كيف ميكن نرش دراسة حالة كاملة 

كمقالة يف مجلة علمية )ظهرت األمثلة الثالثة األوىل يف شكل كتب مطّولة إىل حد ما(.

وميكن اســتخدام التعميم التحلييل، إذا كانت دراســة الحالــة الخاصة بك تنطوي عىل 

حالــة واحــدة أو عدة حــاالت، والتي يجب أن يشــار إليها الحقاً كدراســة حالة فردية أو 

دراسات حالة متعددة. كام سيأيت هذا النقاش الحقاً يف هذا الفصل يف إطار موضوع الصدق 

الخارجي، ويضيف املزيد من الوضوح حول عمل التعميامت التحليلية. والنقطة الرئيســية 

يف هذا الجانب، هي أنه يجب عليك أن تســعى إىل التعميامت التحليلية يف إجراء دراسات 

الحالــة، ويجب تجنــب التفكري يف مثل هذه املصطلحات املحــرية أو املتداخلة مثل “عينة 

مــن الحاالت” أو “حجم عينة صغرية من الحاالت”، كام لو كان كانت الدراســة الفردية أو 

املتعددة الحاالت تعادل املســتجيبني يف دراســة مسحية. وبعبارة أخرى، مرة أخرى كام هو 

مبني بيانياً يف الشكل )2-2(، يجب أن تهدف الستنتاجات املستوى الثاين عند إجراء دراسات 

الحالة.
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بطريقة مامثلة، كام أن اإلشــارة إىل الحالة أو الحاالت التي تدرســها كـ »عينة عمدية«، 

قد يثري مشــاكل مفاهيميــة ومصطلحات مامثلــة. رمبا كنت تنوي أن تشــري إىل أن الجزء 

»العمــدي« من مصطلح )عينة عمدية(، يعكس اختيارك للحالة التي ســتوضح االفرتاضات 

النظرية لدراسة الحالة الخاصة بك. ومع ذلك، فإن استخدامك لجزء »العينة« من املصطلح، 

ال يــزال يخاطر بتضليل اآلخريــن إىل االعتقاد بأن الحالة تأيت من بعــض )كيان أو مجتمع 

سكاين( أكرب من الحاالت املشابهة، مام يؤدي إىل إعادة إثارة التخوف من التعميم اإلحصايئ 

بشــكل غري مرغوب فيه. وقد يكون املوقف األكرث رغبة هو تجنب اإلشــارة إىل أي نوع من 

العينات )ســواء العينات العمدية أو غريها(. وستتم مناقشة املعايري واملصطلحات املفضلة 

الختيار الحاالت، كجزء من دراســة الحالة الفردية أو دراســة الحالة املتعددة، الحقاً يف هذا 

الفصل تحت عنوان: »تصاميم دراسة الحالة«. وبهذا املعنى، فإن بحوث دراسة الحالة توازي 

مبارشة البحث التجريبي: حيث أن القليل من األشــخاص يعتقد أن تجربة جديدة يجب أن 

تصمم كعينة )من أي نوع( من مجموعة أكرب من التجارب املامثلة ــ والبعض ســيعترب أن 

الطريقة الرئيســية لتعميم النتائج من تجربة واحدة ســيكون يف إشــارة إىل مجموعة من 

التجارب املامثلة.
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مربع )7(

تعميم من دراسات الحالة الفردية

أربعة أمثلة أخرى
7–أ : علم االجتامع " الخطأ "

الخسارة املأساوية ملكوك الفضاء تشالنجر Challenger يف عام 1986، التي تظهر بشكل واضح 

يف إعــادة التلفزيــون املتكررة من ثواين ســفينة الفضاء األخرية، بالتأكيد تؤهــل كحالة فريدة من 

 Vaughan,(  نوعها. وأصبحت أســباب هذه الخســارة موضوع لجنة رئاسية، ودراسة حالة أعدتها

Diane,1966(. وتبــني دراســة الحالة هذه املفصلة كيف أن الهيــكل االجتامعي للمنظمة )وكالة 

الفضاء األمريكية ناسا - NASA(، مع مرور الوقت، تحول فيها االنحراف إىل سلوك مقبول وروتيني.  

يختلف تفســري" Diane" النهايئ بشــكل ملحوظ عن تفسري اللجنة الرئاسية، والتي أشارت إىل 

أخطاء فردية من ِقبل املديرين يف املستويات اإلدارية الوسطى باعتبارها األسباب الرئيسية للفشل. 

وعىل حد تعبريها ، فإن دراســتها “توضح علم اجتامع الخطأ” )p.xiv( ــ أن “األخطاء هي منظمة 

بطريقة اجتامعية وتنظيمية، التي ُبنيت يف طبيعة املهن واملنظامت والثقافات، والهياكل التنظيمية 

“ )p.415(، وأظهرت كيف يتحول االنحراف إىل ســلوك مقبول، من خالل إضفاء الطابع املؤســيس 

عىل ضغوط اإلنتاج )التي تنشــأ يف البيئة التنظيمية(، مــام يؤدي إىل “آثار دقيقة وغري معرتف بها 

ومنتــرشة عىل صنع القرار” )p.xiv(.  ويطبق نقاشــها النهايئ هــذا التعميم عىل مجموعة متنوعة 

من املواقف األخرى. عىل ســبيل املثال، اقتبست من الدراســات التي تبني تشوهات البحوث التي 

أنشــأتها النظرة العاملية للعلامء، وعدم ربط العالقات الحميمة، وحتمية وقوع الحوادث يف بعض 

األنظمة التقنية.          

7–ب : أصول الطبقة االجتامعية   

املثال الثاين، حول كشــف ووضع العالمات عىل هيكل الطبقة االجتامعية، عىل أســاس دراسة 

 Warner & Lunt,(  والتي أعدهــا ، "Yankee -حالــة ملدينــة أمريكيــة صغرية تســمى " يانــيك

1941(. وقد قدمت هذه الحالة الكالسيكية يف علم االجتامع مساهمة حاسمة يف نظرية الطبقات 

االجتامعيــة، وفهم االختالفات االجتامعية بني الطبقات االجتامعية “الطبقة العليا”، “الطبقة العليا 

املتوســطة”، “الطبقة املتوســطة “، “الطبقة العليا االقل”، “ و “والطبقة األقل”. وعىل مر الســنني، 

ُطبقــت األفكار من هذه االختالفات إىل مجموعة واســعة من املواقــف )ومل تقترص بأي حال عىل 

املدن الصغرية األخرى(.
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7–ج : املساهمة يف التخطيط الحرضي      

املثــال الثالث، هو الكتاب الشــهري ملؤلفتــه )Jane Jacobs, 1961( بعنوان »املوت والحياة يف 

املدن األمريكية الكربى ــ The Death and Life of Great American Cities «. يستند الكتاب 

يف الغالــب عىل الخربات من حالة واحدة )مدينة نيويــورك(. ثم توضح فصول الكتاب كيف ميكن 

استخدام هذه التجارب من مدينة نيويورك لتطوير مبادئ نظرية أوسع يف التخطيط الحرضي، مثل 

تصميم األرصفــة ودور حدائق األحياء، والحاجة إىل االســتخدامات املختلطة األولية، والحاجة إىل 

األحياء الصغرية، وعمليات تطوير األحياء الفقرية.

وقد أثــار الكتاب جدالً ســاخناً يف مهنة التخطيــط الحرضي، وأجريت تســاؤالت وتحقيقات 

تجريبية جديدة حول واحدة أو أخرى من أفكارها الغنية واملثرية. وســاعدت هذه التساؤالت عىل 

اختبار إمكانية تطبيق مبادئها عىل نطاق أوســع يف ظــروف واقعية أخرى. وبهذه الطريقة ال يزال 

الكتاب ذا إسهاٍم كبرٍي يف مجال التخطيط الحرضي.      

7 –د: اإلدارة الحكومية للهوية الوطنية " السيئة"

 Erving Goffman " أما املثال الرابع، فيتناول بشكل إبداعي النظرية االجتامعية املعروفة لـــ

" ، التي تتعلق بإدارة وصمة العار من األفراد إىل املستوى املؤسيس )Rivera, 2008(، حيث أظهرت 

دراســة حالة ميدانية يف كرواتيا، كيف أن الوصمة الناجمة عن حروب االنفصال اليوغوســاليف، قد 

هدمــت صورة البلد كوجهة ســياحية مرغوب فيها، ولكن بعد ذلك كيف نجح البلد يف اســتخدام 

إســرتاتيجية، إلدارة الصورة الذهنية )االنطباع( إلحياء السياحة. وهكذا قدمت كرواتيا “حالة مثرية 

من إدارة الســمعة يف الواقع العميل”. وتشري كاتبة الحالة إىل أن منوذجها النظري املطور، ميكن أن 

يســتخدم كنقطة انطالق لفهم مشــكالت الحضور أو التمثيل العام التــي تواجهها الدول األخرى، 

والجهات الفاعلة التنظيمية التي تعرضت ألحداث مدمرة للسمعة )p.615(. وبذلك قدمت دراسة 

الحالة توضيحاً آخر للتعميم التحلييل.   

ملخص:

اقرتح هذا القسم أن تصميم البحث املتكامل متضمناً العنارص الخمسة املذكورة سابقاً، 

سوف يستفيد من تطوير االفرتاضات النظرية. ويجب عىل الباحث املتميز  يف دراسة الحالة 

متابعة هذه االفرتاضات واالستفادة من هذه الفائدة سواء كانت دراسة الحالة استكشافية 
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أو وصفية أو تفسريية. إن استخدام النظرية واالفرتاضات النظرية يف إجراء دراسات الحالة، 

هو مساعدة كبرية يف تحديد تصميم البحوث املناسبة والبيانات التي سيتم جمعها، وسيصبح 

أيضاً التوجه النظري نفسه هو الوسيلة الرئيسية لتعميم النتائج من دراسة الحالة.

معايير الحكم على جودة تصاميم البحوث:

نظــراً ألن تصميم البحث مــن املفرتض أن ميثل مجموعة منطقية من العبارات، فإنه ميكنك أيضاً 

الحكــم عــىل نوعية أي تصميم بحثي معني وفقــاً لبعض االختبارات املنطقية املؤكدة. وتشــمل 

املفاهيم التي تم تقدميها يف هذه االختبارات : الثقة، واملصداقية، والتأكيد، واالعتامد عىل البيانات 

.)US GAO,1990(

وقد ُأســتخدمت أربعة اختبارات بصورة مشــرتكة للتحقق من جودة أي بحث تجريبي 

اجتامعي. وألن دراســة الحالة هي جــزء من هذا العنوان الكبري، فــإن االختبارات األربعة 

كانت متناسبة مع بحوث دراسة الحالة. إن من االبتكارات املهمة لهذا الكتاب، هي تحديد 

عــدة حلول للتعامل مع هذه االختبارات األربعة عند إجراء بحث دراســة الحالة. ويوضح 

الشــكل )2-3( االختبارات األربعة املستخدمة عىل نطاق واسع، وكذلك طرق دراسة الحالة 

املوىص بها، وأيضاً املعلومات املرجعية ملرحلة البحث التي يجب فيها استخدام كل طريقة. 

) تم وصف كل طريقة بالتفصيل يف الفصل الخاص به يف هذه الكتاب(.

وألن االختبارات األربعة شائعة يف جميع أساليب البحوث يف العلوم االجتامعية، فقد تم تلخيص 

االختبــارات يف كثري من املراجــع العلمية )انظــر: Kidder & Gudd, 1986, pp. 26-29(.  وقد 

استخدمت هذه االختبارات أيضاً كإطار لتقييم مجموعة كبرية من دراسات الحالة يف مجال اإلدارة 

اإلسرتاتيجية )Gibbert ، Ruigruk ، Wiki ، 2008(. وتأيت االختبارات األربعة عىل النحو التايل:

الصدق البنايئ : تحديد املقاييس التشغيلية الصحيحة للمفاهيم قيد الدراسة.	 

الصدق الداخيل : "للدراســات التفسريية أو الســببية فقط، وليس للدراسات الوصفية أو 	 

االستكشــافية"، ويهدف إىل إقامة عالقة ســببية، حيث يعتقد أن ظروفاً معينة تؤدي إىل 

ظروف أخرى، كام متيز عن العالقات الخاطئة.
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الصدق الخارجي : تحديد النطاق الذي ميكن من خالله تعميم نتائج الدراسة.	 

ـ ميكن أن تتم إعادتها 	  ـ مثل إجراءات جمع البياناتـ  الثبات : يربهن أن عمليات الدراسةـ 

مع نفس النتائج.

إن كل بند يف هذه القامئة يســتحق اهتامماً واضحاً. وبالنســبة لبحوث دراســة الحالة، 

فإن االكتشاف املهم هو أن الطرق العديدة التي تستخدم يف التعامل مع هذه االختبارات، 

يجب تطبيقها يف جميع املراحل الالحقة لدراسة الحالة وليس فقط عند البداية. ولذلك؛ فإن 

»عمل التصميم« للقيام بدراسة الحالة، قد ميتد فعلياً إىل ما يتجاوز خطط التصميم األوَّلية.

شكل )2-3( طرق دراسة الحالة الختبارات التصميم األربعة

طريقة دراسة الحالةاالختبارات
مرحلة البحث

 التي يطبق فيها الطريقة

الصدق البنايئ

Construct validity

• استخدام مصادر متعددة من األدلة.
• إنشاء سلسلة من األدلة.

• لديهم شخص رئييس )مزود املعلومات( 
ملراجعة نسخة تقرير دراسة الحالة.

جمع البيانات )انظر الفصل 4(

جمع البيانات )انظر الفصل 4( 

كتابة التقرير )انظر الفصل 6(

الصدق الداخيل

Internal validity

• اعمل مطابقة النمط.
• اعمل بناء التفسري.

• تناول تفسريات مناظرة.
• استخدم مناذج املنطق.

تحليل البيانات )انظر الفصل 5(

تحليل البيانات )انظر الفصل 5(

تحليل البيانات )انظر الفصل 5(

تحليل البيانات )انظر الفصل 5(

الصدق الخارجي

External validity

الحالة  دراسات  يف  نظرية  استخدام   •
الفردية.

• اســتخدام منطــق النســخ املتامثــل يف 
دراسات الحالة املتعددة.

تصميم البحث )انظر الفصل 2(

تصميم البحث )انظر الفصل 2(

الثبات

Reliability

• استخدام بروتوكول دراسة الحالة.

• تطوير قاعدة بيانات دراسة الحالة.

جمع البيانات )انظر الفصل 3(

جمع األدلة )انظر الفصل 4(



الفصل الثاين

بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب102

Construct validity : الصدق البنائي

هــذا االختبار األول، ُيعد تحدياً بشــكل خاص يف بحوث دراســة الحالــة. وغالباً ما 

يشــري األشــخاص الذين انتقدوا دراســات الحالة، إىل حقيقة أن باحث دراســة الحالة 

فشــل يف تطويــر مجموعة من املقاييس التشــغيلية مبا فيه الكفايــة، وأن تلك األحكام 

 Flyvberg ,2006;( الشــخصية« ــ التــي متيل إىل تأكيد املفاهيم املســبقة للباحــث«

Ruddin,2006( ــــ تســتخدم لجمع البيانات3 . ولنأخذ عىل ســبيل املثل دراســة مثل 

" التغيــري يف الحي الســكني" والــذي أصبح موضوعاً شــائعاً يف دراســة الحالة. )مثل: 

Bradshaw,1999; Keating & Krumholz,1999( حيــث أظهــرت الدراســة عــىل 

مر الســنني مخاوف بشــأن مدى تغيــري األحياء الحرضية لطابعهــا. وقد فحصت أعداد 

من دراســات الحالة أنــواع التغــريات وعواقبها، من دون أي وصف مســبق لألحداث 

التشــغيلية الكبــرية التي تشــكل “التغيري”. ومع ذلك، ال ميكن للقــارئ أن يقول ما إذا 

كانــت التغيريات امُلطالَب بها يف دراســة الحالة، تعكس حقاً األحداث يف حي، أو ما إذا 

كانت تحدث عىل أســاس انطباعات الباحث فقط.

وميكن أن يغطي تغري الحي الســكني مجموعة واســعة من الظواهر مثل الترسب العرقي 

وتدهور السكن والتخيل عنه، والتغيريات يف منط الخدمات الحرضية، والتحوالت يف املؤسسات 

االقتصادية يف الحي، أو تحول السكان من ذوي الدخل املنخفض إىل املتوسط يف إعادة إنعاش 

األحياء. ویمکن أن یؤدي اختیار تجمیع األحياء الصغرية أو مناطق التعداد السكاين أو املناطق 

.)Hipp, 2007( األکرب إلی نتائج مختلفة

ولاللتزام بمتطلبات اختبار الصدق البنائي، يجب على الباحث التأكد من أن يغطي خطوتين:

تحديد تغيري الحي من خالل مفاهيم محددة )وربطها إىل األهداف األصلية للدراسة(.. 1

تحديد املقاييس التشــغيلية التي تتفق مع املفاهيم )يفضل االستشــهاد بالدراســات . 2

املنشورة التي لديها نفس هذا التوافق(.

عىل ســبيل املثــال، لنفرتض أنك أكملت الخطــوة األوىل من خالل القــول أنك تخطط 

لدراســة التغيري يف حي ســكني من خالل الرتكيز عىل اتجاهــات الجرمية يف الحي. تتطلب 
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الخطوة الثانية اآلن أن تختار قياســاً محدداً، مثــل الجرمية املبلغ عنها من الرشطة )ليكون 

 )"FBI" مقياســاً معيارياً مستخدماً يف تقارير مكتب التحقيقات االتحادي للجرمية املوحدة

كمقياس للجرمية. وستشــري األدبيات إىل بعض أوجه القصــور املعروفة يف هذا القياس، وال 

سيام أن نسباً غري معروفة من الجرائم ال يبّلغ عنها للرشطة.  سوف تحتاج بعد ذلك ملناقشة 

كيف أن أوجه القصور مع ذلك لن تحّيز دراستك ملعدالت الجرمية يف الحي، وبالتايل إحداث 

التغيري يف الحي.

وكام تبني ســابقاً يف الشــكل )2-3(، فــإن هناك ثالث طرق لزيادة الصــدق البنايئ عند 

إجراء دراسات الحالة. األوىل هي استخدام مصادر متعددة من األدلة بشكل يشجع تقارب 

خطوط تســاؤالت البحث، وهذه الطريقة مناســبة يف مرحلة جمع البيانات )انظر الفصل 

الرابع(. والطريقة الثانية هي تأســيس سلســلة من األدلة، وهذه مناســبة يف مرحلة جمع 

البيانات )انظر أيضاً الفصل الرابع(. أما الطريقة الثالثة هي عمل مســودة لتقرير دراســة 

الحالة بحيث يتم مراجعتها من ِقبل مزودي املعلومات الرئيسيني )وهو إجراء سيتم رشحه 

الحقاً يف الفصل السادس(.

Internal validity : الصدق الداخلي

 أُعطي هذا االختبار الثاين أكرب قدر من االهتامم يف البحوث التجريبية وشــبه التجريبية 

)انظــر: Campbell & Stanley, 1966; Cook & Campbell, 1979(.  وقــد تــم تحديــد 

العديد من “التهديدات” للصدق الداخيل، والتي تتناول أساساً اآلثار الزائفة.  ولكن، ألن الكثري 

من املراجع العلمية تغطي بالفعل هذا املوضوع، فسنقوم هنا مبناقشة نقطتني فقط.

أوالً:  ُيعترب الصدق الداخيل أساساً مصدر قلق لدراسات الحالة التفسريية، عندما يحاول 

الباحــث رشح كيف وملاذا الحدث )x( أدى إىل الحــدث )y(. حيث أنه إذا توصل الباحث 

بشــكل غــري صحيح إىل وجود عالقة ســببية بني x و y ، دون أن يعــرف أن بعض العوامل 

الثالثة -z- قد تسببت فعلياً يف y، فقد فشل تصميم البحث يف التعامل مع بعض التهديدات 

للصدق الداخيل. الحظ أن هذا املنطق ال ينطبق عىل الدراســات الوصفية أو االستكشافية 

)إذا كانت الدراســات هي دراســات حالة أو دراسات مســحية أو تجارب(، والتي ال تتعلق 

بهذا النوع من املواقف السببية.
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ثانياً:  إن القلق بشــأن الصدق الداخيل لبحوث دراســة الحالة، ميتد إىل مشكلة أوسع يف 

بناء االســتدالالت. يف األســاس تنطوي دراســة حالة عىل االســتدالل يف كل مرة ال ميكن فيها 

مالحظــة الحدث مبارشة. وســوف یســتنتج الباحث أن حدثاً معیناً نتج عــن بعض الوقائع 

السابقة استنادا إلی املقابالت واألدلة التوثیقیة التي تم جمعھا کجزء من دراسة الحالة. هل 

االســتدالل صحيح؟ هل تــم األخذ يف االعتبار جميع االحتامالت والتفســريات املناظرة؟ هل 

األدلــة متقاربة؟ هل يبدو أنه محكم؟ وقد بدأ تصميم البحوث التي توقعت هذه األســئلة 

للتعامل مع املشكلة الشاملة لبناء االستدالالت وبالتايل املشكلة املحددة للصدق الداخيل.

ومــع ذلك، تعترب الطرق املحددة لتحقيق هــذه النتيجة صعبة لتحديد متى يتم إجراء 

بحوث دراســة الحالة. ويقرتح الشــكل )2-3( ــ الذي ســبق عرضه ــ أربع طرق تحليلية، 

والتي تأيت جميعها موضحة يف )الفصل الخامس( ؛ ألنها تتم أثناء املرحلة التحليلية من إجراء 

دراســات الحالة ، وهذه الطرق التحليلية هي: األمناط املتشــابهة، وبناء التفسري، ومعالجة 

التفسريات املناظرة، واستخدام مناذج املنطق.

External validity : الصدق الخارجي

ويتناول االختبار الثالث مشكلة معرفة ما إذا كانت نتائج الدراسة قابلة للتعميم وتتجاوز 

الدراســة الحالية بغض النظر عن أســلوب البحث املســتخدم )مثل التجارب أو الدراســات 

املســحية أو دراســات الحالة(.  وبالنسبة لدراســات الحالة، تتصل املسألة مبارشة باملناقشة 

الســابقة للتعميم التحلييل، واإلشارة إىل املستوى الثاين يف الشــكل )2-2(. ولتكرار املناقشة 

السابقة، فإن اإلشارة إىل التعميم اإلحصايئ وأي تشبيه للعينات والسكان ستكون مضللة.

وهناك رؤية أخرى حول هذه املسألة مستمدة من مراقبة شكل سؤال أو )أسئلة( البحث 

األصلية التي تم طرحها يف دراســة الحالة الخاصة بك.  وميكن أن يســاعد شكل السؤال أو 

)األسئلة(، أو يعيق تفضيل محاولة إيجاد التعميامت، أي: السعي لتحقيق الصدق الخارجي.

نتذكــر أن قرار تفضيل بحوث دراســة الحالة، كان ينبغي أن يبدأ مع طرح بعض أســئلة 

»كيف« و »ملاذا«. عىل سبيل املثال، العديد من دراسات الحالة الوصفية تتعامل مع »كيف« 

ملوقف ما ، يف حني أن العديد من دراســات الحالة التفســريية تتعامل مع »ملاذا« يف املواقف.  

ومع ذلك، إذا مل يكن لدراسة الحالة أي ضغط ألسئلة »كيف« أو »ملاذا« ــ مثل دراسة ترغب 
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فقط لتوثيق االتجاهات االجتامعية يف حي ســكني، أو مدينة، أو بلد، أو اتجاهات التوظيف 

ـ فإن التوصل إىل تعميم تحلييل قد  يف منظمة ما )ويطرح أساساً  السؤال الذي يبدأ بــ »ما«(ـ 

يكون أكرث صعوبة. ولتجنب هذا الوضع، وزيادة تصميم الدراسة مع أسئلة »كيف« و »ملاذا«، 

)وجمــع البيانات اإلضافيــة( ميكن أن تكون مفيدة للغاية. بدالً من ذلــك، إذا كان يف األمثلة 

التوضيحية يقترص اهتامم الدراسة البحثي عىل توثيق االتجاهات االجتامعية باستخدام بعض 

األســاليب البحثية األخرى التي قد تخدم أهداف الدراسة بشكل أفضل من استخدام أسلوب 

دراسة الحالة.

وبهذه الطريقة، ميكن أن يؤثر شكل سؤال أو )أسئلة( البحث األوَّلية بشكل مبارش، عىل 

اإلســرتاتيجيات املستخدمة يف السعي من أجل الصدق الخارجي. لذا يجب أن تكون أسئلة 

البحث هذه قد تم اعتامدها خالل مرحلة تصميم البحث يف دراسة الحالة الخاصة بك إن مل 

يكن يف وقت مبكر. ولهذا السبب، فإن الشكل )2-3( كام هو موضح سابقاً يشري إىل مرحلة 

تصميم البحوث، مع تحديد النظرية املناســبة أو االفرتاضات النظرية، باعتباره أنسب وقت 

لوضع األساس للبدء يف معالجة الصدق الخارجي.

Reliability : الثبات

معظــم الباحثــني رمبا عىل معرفة بالفعل بهذا االختبار النهــايئ.  والهدف من ذلك، هو 

التأكد من أنه إذا اتبع باحث آخر  يف وقت الحق نفس اإلجراءات التي وصفها باحث سابق، 

وأعاد إجراء نفس دراســة الحالة مرة أخرى، فينبغي يف هذه الحالة أن يصل الباحث اآلخر 

إىل نفس النتائج واالســتنتاجات. )الحظ أن الرتكيز يكون عىل إجراء نفس الحالة مرة أخرى، 

وليس عىل “تكرار” نتائج حالة واحدة من خالل دراســة حالة أخرى(. وبشكل عام ، الهدف 

من اختبار الثبات هو تقليل األخطاء والتحيزات يف دراسة ما. 

هناك رشط أســايس للســامح لهذا الباحث اآلخر بتكرار دراسة حالة سابقة، هو رضورة 

توثيــق اإلجــراءات املتبعة يف الحالة الســابقة. وبدون هذا التوثيــق، ال ميكنك حتى تكرار 

العمــل الخاص بك )وهو طريقــة أخرى للتعامل مع الثبات(.  يف املــايض، كانت إجراءات 

بحــوث دراســة الحالة موثقة بشــكل يسء ، مام يجعل املحكمني الخارجيني يشــككون يف 

موثوقية دراسة الحالة4. وكام هو مبني سابقاً، يقرتح الشكل )2-3( طريقتني محددة للتغلب 
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عىل هذه العيوب هي استخدام بروتوكول دراسة حالة للتعامل مع عملية التوثيق كام هو 

موضح بالتفصيل يف )الفصل الثالث(، وبناء قاعدة بيانات لدراســة الحالة التي ستناقش يف 

)الفصل الرابع(. 

الطريقة العامة للتعامل مع مشكلة الثبات، هي اتخاذ أكرب عدد ممكن من الخطوات 

التشغيلية، وإجراء البحث كام لو كان شخص ما يراقبك عن قرب.  مثاًل، يدرك كل املحاسبني 

ومدققي الحسابات دامئاً أن أي حسابات يجب أن تكون قابلة للتدقيق املحاسبي. وبهذا 

املعنى، يقوم املدقق أيضاً بإجراء فحص الثبات، ويجب أن يكون قادراً عىل تحقيق نفس 

النتائج إذا تم إتباع نفس اإلجراءات املحاسبية. ولذلك؛ فإن املبدأ التوجيهي الجيد إلجراء 

دراســات الحالة، هو إجراء البحوث بحيث يســتطيع املراجع )املراقب( من حيث املبدأ 

تكرار اإلجراءات، ويأمل أن يصل إىل نفس النتائج.

ملخص:

هناك أربعة اختبارات ميكن أخذها يف االعتبار، والتي تعترب ذات عالقة بالحكم عىل جودة 

تصميــم البحث. بناًء عليه، تتوفــر طرق متنوعة للتعامل مع هــذه االختبارات عند تصميم 

وإجراء دراسات الحالة، ولكن ليس كل هذه الطرق تحدث يف نفس املرحلة عند إجراء دراسة 

الحالة، حيث تحدث بعض الطرق أثناء جمع البيانات، أو تحليلها ، أو املراحل املتعلقة بكتابة 

البحث، والتي سيتم وصفها مبزيد من التفصيل يف الفصول الالحقة من هذا الكتاب.

مترين 2-3 : تحديد معاير الحكم عىل جودة التصاميم البحثية

حــدد املعايــري األربعة للحكم عىل جودة التصاميم البحثيــة : )أ( الصدق البنايئ، )ب( الصدق 

الداخيل، )ج( الصدق الخارجي، و )د( الثبات. أعِط مثاالً لكل نوع من هذه املعايري يف دراسة الحالة 

التي قد ترغب يف القيام بها.
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تصاميم بحوث دراسة الحالة:

مل تكن بحوث دراســة الحالة التقليدية تتضمن يف العادة فكرة وجود تصميم رسمي، كام 

هــو الحال يف البحوث املســحية أو التجريبية.  وال يزال بإمكانك إجراء درســة حالة جديدة 

بنجاح بدون أي تصميم رســمي. ولكن اللجوء إىل تصميم بحث دراسة الحالة املحتمل ميكنه 

أن يجعل إجراء دراســات الحالة الخاصة بك أقوى وأســهل.  وعليه، فإنك ستجد ما تبقى من 

هذا القســم مفيداً لك يف هذا الجانب؛ فهو يغطــي أربعة أنواع من التصاميم باالعتامد عىل 

مصفوفة 2 × 2 يف الشكل )4-2(.

شكل )2-4( األنواع األساسية لتصاميم دراسات الحالة
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وتوضــح املصفوفة أوالً أن كل نوع من أنواع التصميم، يشــمل الرغبة يف تحليل الظروف 

الســياقية فيام يتعلق بـــ " الحالة"، حيث تعطي الخطوط املنقطة بني االثنني إشــارات متثل 

الحدود بني الحالة والســياق والتي ليس من املرجح أن تكون حادة.  وتوضح املصفوفة بعد 

ذلك أن دراسات الحالة الفردية واملتعددة تعكس ظروف تصميم مختلفة، وأنه يف إطار هذين 

املتغريين، ميكن أن تكون هناك وحدات أحادية أو متعددة للتحليل.  والنامذج األربعة الناتجة 

 ، )holistic- عن تصاميم دراســات الحالة هي : )النوع 1(، تصاميم الحالة الفردية )الشــاملة

)النوع 2( تصاميم الحالة الفردية )املضمنة -embedded(، )النوع 3( تصاميم الحالة املتعددة 

.)embedded- (، و)النوع 4( تصاميم الحالة املتعددة )املضمنةholistic- الشاملة(

ويأيت األساس املنطقي لهذه األنواع األربعة من التصاميم عىل النحو التايل :

ما هي التصاميم المحتملة للحالة الفردية )النوعان 1 و 2(؟

خمســة أســباب منطقية لتصاميم الحالة الفردية : التمييز األسايس يف تصميم دراسات 

الحالة، هو بني تصاميم دراســة الحالة الفردية ودراســة الحالة املتعددة، مام يعني رضورة 

اتخاذ قرار قبل أي عملية جمع بيانات، حول ما إذا كنت ستستخدم حالة واحدة أو حاالت 

متعددة يف دراسة الحالة الخاصة بك.

وتعترب دراســة الحالة الفردية تصمياًم مناســباً يف ظل ظروف متعــددة. فيام ييل أدناه 

خمســة أسباب منطقية للحالة الفردية، تتمثل يف : عند وجود حالة حرجة أو غري عادية أو 

ر أن دراسة الحالة الواحدة مشابهة لتجربة علمية واحدة،  شــائعة أو كشفية أو طولية. تذكَّ

وأن العديــد مــن نفس الظروف أو املواقــف التي تربر تجربة واحدة، ميكــن أن تربر أيضاً 

دراسة حالة واحدة.

ر أيضاً أن اختيار )الحالة( التي تعمل عليها، يجب أن يكون مرتبًطا بنظريات البحث  تذكَّ

ذات االهتامم أو االفرتاضات النظرية. وهذه تشــكل الســياق املوضوعي لكل من املربرات 

ـ اختيار حالة  الخمســة. وبالتايل، فإن األســاس املنطقي )األول( لدراسة الحالة الفردية هوـ 

حرجة ــ والذي سيكون حاساًم للنظريات أو االفرتاضات النظرية )مرة أخرى، الحظ التامثل 

مــع التجربة العلمية الحرجة(. حيث يجب أن تكون النظرية قد حددت مجموعة واضحة 
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من الظروف التي يعتقد أن افرتاضاتها صحيحة. عندئذ ميكن استخدام دراسة الحالة الفردية 

لتحديد ما إذا كانت االفرتاضات صحيحة، أم أن بعضاً من مجموعة بديلة من التفسريات قد 

 )Graham Allison,1971( تكون أكرث صلة.  وبهذه الطريقة، مثل مقارنة غراهام أليســون

لثالث نظريات وأزمة الصواريخ الكوبية )انظر مربع 1، الفصل األول(، ميكن للحالة الواحدة 

أن متثل إســهاماً كبــرياً يف بناء املعرفة والنظرية من خالل تأكيــد النظرية أو اإلضافة لها أو 

التعارض معها.  إن مثل هذه الدراســة ميكن أن تســاعد يف إعادة تركيز البحوث املستقبلية 

يف حقٍل بأكمله )انظر مربع "8" ملثال آخر، يف مجال االبتكار التنظيمي(.

مربع )8(

الحالة الحِرجة كدراسة حالة فردية
أحــد املربرات املنطقية الختيار تصميــم حالة فردية بدالً من حاالت متعــددة، هو أن الحالة 

الفرديــة ميكــن أن متثل االختبار النقدي لنظرية هامة. وقد اســتخدم مثل هــذا التصميم بالرتكيز 

عىل مدرســة واحدة من قبل كل )Gross, Bernstein, & Giacquinta,1971( يف كتابهم بعنوان 

“تنفيذ االبتــكارات التنظيميــة - Implementing Organizational Innovations” )انظر أيضاً 

مربع 2٠ب(. حيث تم اختيار املدرسة ألن لها تاريًخا سابقاً يف االبتكار وال ميكن االدعاء بأنها تعاين 

من “معوقات االبتكار”. وقد تم ذكر هذه املعوقات بشــكل بارز يف النظريات الســائدة باعتبارها 

السبب الرئييس وراء فشل االبتكارات.  وقد أوضح )Gross et al.,1971( أنه يف هذه املدرسة، فشل 

االبتكار أيضاً، لكن ال ميكن أن ُيعزى الفشل إىل أي معوقات، ولكن يبدو أن عمليات التطبيق، وليس 

املعوقات هي املسؤولة عن فشل االبتكار.

وبهذه الطريقة، فإن الكتاب، عىل الرغم من أنه يقترص عىل حالة واحدة، فإنه ميثل حداً فاصاًل 

يف نظريــة االبتكار التنظيمي. وقبل هذه الدراســة، ركز املحللون عــىل تحديد املعوقات التي متنع 

االبتكار. ومنذ تلك الدراســة، كانت األدبيات أكرث سيطرة عىل دراسات عملية تطبيق االبتكار، ليس 

فقط يف املدارس ولكن أيضاً يف العديد من أنواع املنظامت األخرى.  

واملربر املنطقي )الثاين( لدراسة الحالة الفردية، هو عندما متثل الحالة الدرجة القصوى أو تعترب 

حالة غري عادية، وتنحرف عن القواعد النظرية أو حتى األحداث اليومية. عىل ســبيل املثال، 

ميكن أن تحدث مثل هذه الحاالت يف علم النفس اإلكلينييك، حيث ميكن أن تؤدي اإلصابة أو 
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االضطراب املحدد إىل فرصة مميــزة جديرة بالتوثيق والتحليل. ويف البحوث الرسيرية، تدعو 

إســرتاتيجية البحث املشرتكة إىل دراسة هذه الحاالت غري العادية؛ ألن النتائج قد تكشف عن 

رؤى حول اإلجراءات العادية.  وبهذه الطريقة، ميكن ربط قيمة دراسة الحالة بعدد كبري من 

األشخاص، مبا يتجاوز أولئك الذين يعانون من متالزمة رسيرية أصلية.

وعىل العكس من ذلك، فإن املربر )الثالث( لدراســة الحالة الفردية هو الحالة الشائعة. 

هنــا، يكون الهــدف هو التعامل مع ظــروف وأوضاع املوقف اليومي )مرة أخرى بســبب 

الــدروس التي قد توفرها حــول العمليات االجتامعية، املتعلقة ببعــض االهتامم النظري(. 

وبهذه الطريقة، ميكن أن يصبح مشــهد الشارع والبائعون عىل األرصفة هو املكان املناسب 

للتعلــم عن املنافع االجتامعية املحتملة التي ظهرت نتيجة نشــاط مشــاريع غري رســمية 

)عىل ســبيل املثال: Duneier, 1999(، ميكن لدراسة نشاط تجاري صغري أن تقود إىل رؤى 

لالبتــكارات والعمليات املبتكرة )عىل ســبيل املثال، انظــر: Yin, 2012, chap.9(.  كام أن 

الهيكل االجتامعي واملؤســيس يف حي ســكني لذوي الدخل املحــدود، ميكن أن يوفر نظرة 

.)Small, 2004 :ثاقبة للعالقة بني الفقر ورأس املال االجتامعي )عىل سبيل املثال

املربر )الرابع( لدراســة الحالة الفردية، هو الحالة التي تؤدي إىل الكشف عن الحقيقة. 

يحــدث هذا املوقــف عندما يكون لدى الباحث فرصة ملراقبــة وتحليل ظاهرة مل يكن من 

املمكن الوصول إليها يف الســابق ألغراض دراســات العلوم االجتامعيــة، مثل حالة مجتمع 

ركن الشــوارع ملؤلفها )Whyte, 1993 /1943(، التي سبق وصفها يف )الفصل األول، مربع 

-2 أ(. وهناك مثال آخر من دراســة )Phillippe Bourgois,2003( حول الكوكايني وسوق 

تجارة املخدرات يف حي هارمل اإلســباين، وهو حي يف مدينة نيويورك. حيث اكتسب الكاتب 

ثقــة وصداقة طويلة األمد مع أربعة وعرشين من تجار املخدرات يف الشــوارع وعائالتهم، 

وكشــف عن منط حياة كان قلة من الباحثني قادرين عىل دراسته حتى ذلك الوقت. وملثال 

آخر، انظر دراســة الحالة الشــهرية للعاطلني عن العمل بعنوان )Tally’s Corner( ملؤلفها 

- Elliot Liebow,1967، )مربع 9(. عندما يكون لدى الباحثني أنواع مشــابهة من الفرص، 

وميكنهم الكشــف عن بعض الظاهرة الســائدة التي مل يكن من املمكن لعلامء االجتامع يف 

السابق الوصول إليها، فإن مثل هذه الظروف تربر استخدام دراسة حالة واحدة عىل أساس 

طبيعتها الكاشفة للحقيقة.
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مربع )9(

الحالة الكاشفة للظاهرة كدراسة حالة واحدة
من املربرات األخرى الختيار دراسة حالة واحدة، هو أن الباحث ميكنه الوصول إىل موقف كان 
يتعذر يف الســابق الوصول إليه يف الدراســة التجريبية. وبالتايل، فإن دراسة الحالة تستحق إجراءها 
 sociological“ :ألن املعلومــات الوصفية وحدها ســتكون واضحة. كان هذا هو الوضــع يف كتاب
classic, Tally’s Corner”  ملؤلفته )Elliot Liebow,1967( ، حيث يدور الكتاب حول مجموعة 
واحــدة من الرجال األمريكيني األفارقة الذين يعيشــون يف حي فقــري داخيل يف إحدى املدن. ومن 
خالل بناء صداقات مع هؤالء الرجال، متكنت الكاتبة من التعرف عىل أســاليب حياتهم وســلوكهم 
عىل التكيف، وخاصة حساسيتهم تجاه البطالة والفشل يف الحياة. قدم الكتاب نظرة ثاقبة للظروف 
االجتامعية واالقتصادية التي سادت يف العديد من املدن األمريكية منذ فرتة طويلة، ولكن ذلك كان 
مفهوماً عىل نحو غامض فقط.  وأظهرت دراســة الحالة الفردية هنا كيف ميكن إجراء تحقيقات يف 
مثل هــذه املوضوعات، مام حفز إجراء املزيد من البحوث، ويف النهاية تطوير إجراءات السياســة 

العامة الالزمة ملعالجة هذه الظروف.

واملربر )الخامس( لدراسة الحالة الفردية هو الحالة الطولية، والتي تشري إىل دراسة نفس الحالة 

الواحدة يف فرتتني زمنية مختلفة )أو فرتات زمنية أكرث(. من املرجح أن تحدد نظرية املنفعة كيف 

تتغــري ظروف معينة وعملياتها األساســية مبرور الوقت. ويفــرتض أن الفواصل الزمنية املرغوبة 

تعكــس املراحــل املتوقعة التي يجب أن تظهر فيها التغيريات نفســها عىل نحو محتمل، وميكن 

أن تكون فرتات زمنية محددة مســبقاً، مثل قبل وبعد بعض األحداث الحرجة، التي تتبع منطق 

“قبــل” و “بعــد”.  وبدالً من ذلك، قــد ال يتعامل الباحثون مع فرتات زمنيــة محددة، ولكنهم 

يغطــون االتجاهات عىل مــدى فرتة طويلة من الزمــن، يف أعقاب دورة متطــورة من املصالح.  

ويف ظل ظروف اســتثنائية، قد تكون الحالة نفســها موضوع دراسَتي حالة متتالية، مثلام حدث 

مع دراســات حالــة اجتامعية تتعلق بالثقافــة األمريكية الحديثة يف املــدن األمريكية الصغرية 

والتــي نرشت أوالً يف عام )1929( بعنوان )Middletown( ثم بعد ذلك يف عام )1937( بعنوان

 Robert Lynd &( وقد كتبت هذه الحاالت وُنرشت ملؤلفيها )Middletown in Transition( 

Helen Lynd, 1937(. ومهام كانت الفرتات الزمنية أو االهتامم، فإن العمليات التي تتم دراستها 

يجب أن تعكس معاً االفرتاضات النظرية التي طرحتها دراســة الحالة. حيث يفرتض أن الفواصل 
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الزمنية املرغوبة تعكس املراحل املتوقعة التي يجب أن تظهر فيها التغيريات نفسها، وينبغي أن 

تعكس العمليات التي يتم مالحظتها مرة أخرى االفرتاضات النظرية التي طرحتها دراسة الحالة.

وتعمل هذه العوامل الخمســة كمربرات رئيســة الختيار أي دراسة حالة فردية. وهناك 

مواقف أخرى تستخدم فيها دراسة الحالة الفردية، مثل استخدامها )كدراسة حالة تجريبية(

قد تكون بداية لدراســة حالة متعددة. ولكن يف املوقف األخري، فإن الجزء املتعلق بدراســة 

الحالة الفردية من البحث الميكن اعتباره دراسة كاملة قامئة بذاتها.

مهام كان األســاس املنطقي للقيام بدراسات الحالة الفردية )ورمبا يكون هناك أكرث من 

الخمســة مربرات املذكورة هنا(، فإن الحساســية املحتملة لتصميم دراسة الحالة الواحدة، 

هــي أن الحالة قد تتحول الحقاً إىل أنها ليســت الحالة التي كان ُيعتقــد أنها فيها البداية؛ 

ولذلك تتطلب تصاميم دراسة الحالة الفردية بحثاً دقيقاً للحالة املحتملة لغرض تقليل فرص 

التحريــف، ولزيادة الوصول الالزم لجمع أدلة دراســة الحالــة. إن التحذير العادل ال يعني 

االلتزام بأي دراسة حالة فردية، حتى يتم تغطية وتجاوز هذه املخاوف الرئيسية.

)Embedded( مقابل المضمنة ،)Holistic( دراسات الحالة الفردية الشاملة

قد تشــتمل دراســة الحالة الفردية عىل وحدات التحليل يف أكرث من مســتوى واحد، وهذا 

يحدث يف إطار دراســة حالة فردية، كام يجب االنتبــاه إىل الوحدة أو الوحدات الفرعية )انظر 

مربع 1٠(. عىل ســبيل املثال، عىل الرغم من أن دراســة الحالة قد تكون حول منظمة واحدة 

مثل املستشــفى، إال أن التحليل قد يتضمن نتائج حول الخدمات الرسيرية واملوظفني العاملني 

يف املستشــفى )ورمبا حتى بعض التحليل الكمي املستند إىل السجالت الخاصة باملوظفني(. أما 

يف الدراسة التقييمية، قد تكون الحالة الفردية برنامجاً عاماً يتضمن عدداً كبرياً من املرشوعات 

املمولة مالياً، والتي ســتكون الحقاً هي الوحــدات الفرعية للتحليل )انظر امللحق ب ملزيد من 

التفاصيل(. يف كال الحالتني، ميكن اختيار هذه الوحدات الفرعية من خالل طرق سحب العينات 

أو طــرق التجميع )McClintock, 1985(. وبغض النظر عن كيفية اختيار هذه الوحدات، فإن 

التصميم النهايئ سيسمى تصميم دراسة الحالة )املضمنة( التي تحتوي عىل أكرث من وحدة فرعية 

للتحليل "embedded case study design" )انظر الشــكل 2-4، النوع 2(.  وعىل العكس، إذا 

كانت دراسة الحالة قد درست فقط اإلطار العام ملنظمة أو برنامج ما كوحدة متكاملة، فإنه من 

املمكن استخدام التصميم الشامل " holistic design" )انظر الشكل 2-4، النوع 1(.
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مربع )10(
تصميم الحالة الفردية املضمنة

دميوقراطية االتحاد - Union Democracy- هي دراسة حالة تحظى بتقدير كبري من ِقبل ثالثة أكادمييني بارزين 
هــم )Seymour Martin Lipset, Martin Trow, and James Coleman,1956(. حيــث تتنــاول دراســة الحالة 
السياســة الداخلية التحــاد الطباعة الدويل، والتي تتضمن عدة وحدات من التحليــل )انظر جدول »أنواع البيانات« 
أدناه(. كانت الوحدة الرئيسية هي املنظمة ككل، وكانت أصغر وحدة هي الفرد، وكانت عدة وحدات وسيطة مهمة 
أيضاً. يف كل مستوى من مستويات التحليل، تم استخدام طرق مختلفة يف جمع البيانات، بدءاً من التحليل التاريخي 

إىل التحليل اإلحصايئ.    

أنواع البيانات

 الوحدة التي يتمالنظام الكيلالوحدات الوسيطةاألفراد
وصفها

 مقابالت مع عينة
من العاملني

 املقابالت
مع القادة

 سجالت التصويت
 الخاصة باملحالت
 التجارية، حجم

املحالت

 تاريخ السكان املحليني
 وسجالت التصويت
 قضايا عىل املستوى

 املحيل، حجم السكان
املحليني

 القضايا، البيانات
 عىل املهنة؛ قوانني
 االتحاد؛ السياسات؛
 البيانات التاريخية؛
تقارير االتفاقيات

 االستنتاج، شبكة
االتصال )الهيكلية(

 الخصائص التنظيمية،
والبيئية، والسلوكية

 اتحاد الطباعة الدويل
كوحدة متكاملة

 الخصائص
 التنظيمية،
 والبيئية،

والسلوكية

 االستنتاج، شبكة
االتصال )الهيكلية(

 الخصائص السلوكية،
الحجم

 الخصائص السلوكية
 )القتالية، وما إىل

ذلك(

السكان املحليني

 توزيعات
الخصائص الفردية

 الخصائص
السلوكية، الحجم

املحالت التجاريةاملحالت التجارية

 صفات رئيس
 نقابة عاملية ،

صفات االصدقاء

 املناخ االجتامعي، من
 خالل االستنتاج من

 القضايا املؤثرة ونتائج
االنتخابات

 املناخ االجتامعي،
 من خالل االستنتاج
 من القضايا املؤثرة
ونتائج االنتخابات

 بيئة اجتامعية
 أخرى مبارشة من

العاملني

 السلوك، الخلفية
 الثقافية، القيم ،

واالتجاهات

 من خالل
 االستنتاج
من القيم

 من خالل االستنتاج
 من القيم واالهتاممات
 والوالءات )عىل سبيل
 املثال، التسوق أكرث

محلياً(

 من خالل االستنتاج
 من القيم واالهتاممات
 والوالءات )عىل سبيل

 املثال، املحلية إىل
جانب الدولية(

 من خالل االستنتاج
 من القيم

واالهتاممات املؤثرة

العاملني

.Lipset, Trow, and Coleman )1956, p. 422( :املصدر   
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هذان النوعان املختلفان من دراســات الحالة الفرديــة، لهام نقاط القوة والضعف. إن التصميم 

الشــامل " holistic design" يكون مفيداً عندمــا ال ميكن تحديد وحدات فرعية منطقية، أو عندما 

تكون النظرية ذات الصلة التي تقوم عليها دراســة الحالة نفســها ذات طبيعة شــمولية. ومع ذلك، 

تنشــأ مشاكل محتملة عندما تســمح الشمولية للباحث بتجنب دراسة أي ظاهرة محددة من خالل 

التفاصيل التشغيلية. وبالتايل، فإن املشكلة العامة يف التصميم الشامل هي أن دراسة الحالة بأكملها، 

ميكن إجراؤها مبستوى تجريدي غري مالئم، وتفتقر إىل مقاييس أو بيانات واضحة مبا فيه الكفاية.

هناك مشــكلة أخرى يف التصميم الشــامل، وهي أن طبيعة دراسة الحالة بأكملها قد تتغري دون 

لية اتجاهاً واحداً، ولكن مع استمرار  علم الباحث خالل فرتة الدراسة. وقد تعكس أسئلة الدراسة األوَّ

دراســة الحالة قد يظهر اتجاه مختلف، وتبدأ األدلة يف معالجة أســئلة بحث مختلفة.  وعىل الرغم 

من أن بعض األفراد يرون أن مثل هذه املرونة قد تكون قوة لبحوث دراســة الحالة، إال أن أكرب نقد 

لدراسات الحالة يستند إىل هذا النوع من التحول، حيث مل يعد تصميم البحوث املنفذة مالمئاً ألسئلة 

البحث التي يتم طرحها )انظر COSMOS Corporation, 1983(.  وبســبب هذه املشــكلة، يحتاج 

الباحــث إىل تجنب هذا االنحراف غري املتوقع إذا تغريت األســئلة البحثيــة ذات الصلة فعلياً، حيث 

يجب عىل الباحث ببســاطة البدء من جديد من خــالل تصميم بحث جديد. وهناك طريقة واحدة 

لزيادة الحساســية ملثل هذا االنحراف، هي الحصول عىل مجموعة من الوحدات الفرعية.  وبالتايل، 

ميكن استخدام تصميم دراسة الحالة )املضمنة - embedded( الذي يعمل كجهاز مهم لرتكيز تساؤل 

دراسة الحالة.

ومع ذلك، فإن لتصميم دراســة الحالة )املضمنة( بعض األخطاء. أحد هذه األخطاء الرئيســة 

يحدث عندما تركز دراســة الحالة فقط عىل مســتوى الوحدات الفرعية، ويفشــل يف العودة إىل 

وحــدة التحليــل األكرب.  عىل ســبيل املثال، قد يتضمــن تقييم برنامج يتكون من عدة مشــاريع 

خصائــَص املــرشوع كوحدة فرعية من التحليل. وقد تكون البيانات عىل مســتوى املرشوع َكمية 

بدرجــة عالية إذا كان هناك العديد من املشــاريع. ومع ذلك، يصبح التقييم األصيل هو دراســة 

مرشوع )مبعنى: دراســة حالة متعددة ملشاريع مختلفة( إذا مل يتم إجراء أي تحقيق عىل مستوى 

الحالة األصلية »الربنامج«. وباملثل، قد تشــمل دراســة املناخ التنظيمــي األفراد العاملني كوحدة 

فرعية من الدراســة. ولكن، إذا كانت البيانات تركز فقط عىل األفراد العاملني، فستصبح الدراسة 
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يف الواقع دراسة تختص باملوظفني وليست دراسة تنظيمية. يف كال املثالني، ما حدث هو أن ظاهرة 

االهتامم األصلية )برنامجاً أو مناخاً تنظيمياً( أصبحت هي السياق وليس الهدف من الدراسة.

ملخص : تعد دراســات الحالة الفردية تصمياًم شــائعاً إلجراء بحوث دراســة الحالة، وقد تم 

وصف نوعني مختلفني : تلك التي تســتخدم تصميامت شاملة، وتلك التي تستخدم وحدات 

التحليل املضمنة. وعموماً، فإن تصميم دراسة الحالة الفردية يكون مربراً بشكل بارز يف ظل 

ظــروف معينة عندما متثل الحالة )أ( اختباراً حاســاًم للنظرية القامئة، أو )ب( ظرفاً متطرفاً 

أو غري عادي، أو )ج( حالة شائعة، أو )د( حني تخدم الحالة كشف الحقيقة أو )هـ( الغرض 

الطويل املتثمل يف دراسة الحالة يف فرتات زمينة مختلفة.

وتتمثل الخطوة الرئيســية يف تصميم وإجراء الحالة الفردية يف تحديد وحدة التحليل )أو الحالة 

نفسها(. كام أن هناك هناك حاجة إىل تعريف إجرايئ، ويجب توخي بعض الحذر قبل االلتزام الكامل 

بدراسة الحالة بأكملها للتأكد من أن الحالة يف الواقع ذات صلة بالقضايا واألسئلة محل االهتامم.

قد ال تزال ضمن دراســة الحالــة الواحدة وحدات فرعية مضمنــة يف التحليل، بحيث يتم 

تطوير تصميم أكرث تعقيداً )أو مضمناً - embedded(. وميكن للوحدات الفرعية أن تضيف يف 

كثري من األحيان فرصاً كبرية إلجراء تحليل مكثف، مام يعزز الرؤى يف الحالة الفردية. ولكن، إذا 

تم منح الكثري من االهتامم لهذه الوحدات الفرعية، وإذا ما تم تجاهل الجوانب األكرب والشاملة 

للحالة، فإن دراســة الحالة نفســها قد تغري اتجاهها وتغري طبيعتها.  إذا كان هذا التغيري له ما 

يربره، فإن الباحث بحاجة إىل معالجته بشكل رصيح وتحديد عالقته بالتساؤل األصيل.

ما هي التصاميم المحتملة للحالة المتعددة )النوعان 3 و 4(؟

قــد تحتوي نفس الدراســة عىل أكرث مــن حالة واحدة. وعندما يحدث ذلك، تســتخدم 

الدراسة تصمياًم متعدد الحاالت، وقد زادت هذه التصاميم يف السنوات األخرية. ومن األمثلة 

الشــائعة عىل ذلك، دراســة االبتكارات املدرسية )مثل اســتخدام املناهج الجديدة أو إعادة 

ترتيب الجداول املدرسية أو تقنيات التعليم الجديدة(، التي تعتمد فيها املدارس النموذجية 

عىل بعض االبتكارات. قد تكون كل مدرسة موضوعاً لدراسة حالة فردية، ولكن الدراسة ككل 

تغطي عدة مدارس، وبهذه الطريقة ُيستخدم تصميٌم متعدد الحاالت.
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تصاميــم الحالة املتعــددة مقابل تصاميم الحالة الفرديــة :  يف بعض املجاالت، اعتربت 

دراسات الحالة املتعددة »منهجية« مختلفة من دراسات الحالة الفردية.  عىل سبيل املثال، طور 

كل من علم األنرثوبولوجيا والعلوم السياســية مجموعة من األسس املنطقية، إلجراء دراسات 

الحالة الفردية ومجموعة أســس أخرى للقيام مبا تم اعتباره دراســات »مقارنة« )أو دراسات 

متعــددة الحاالت( )انظــر: Eckstein, 1975; Lijphart, 1975(. ولكن هذا الكتاب يعترب أن 

تصاميم الحالة الفردية ومتعددة الحاالت، تكون مختلفة ضمن نفس اإلطار املنهجي، وال يوجد 

متييز واسع بني ما ُيسمى بدراسة الحالة الكالسيكية )أي الفردية( والدراسات املتعددة الحاالت. 

ويعترب االختيار واحداً من تصميم البحوث، مع تضمني كال النوعني تحت بحوث دراسة الحالة.

وتتميز تصاميم الحالة املتعددة مبزايا وعيوب واضحة، باملقارنة مع تصاميم الحالة الفردية. 

وغالباً ما تعترب األدلة املستمدة من حاالت متعددة أكرث إلحاحاً، ولذلك تعترب الدراسة الشاملة 

أكرث قوة )Herriott & Firestone, 1983(.  ويف الوقت نفســه، ال ميكن عادًة تلبية األســاس 

املنطقي لتصاميم الحالة الفردية من خالل حاالت متعددة. 

وبحكم التعريف، فإن الحالة غري العادية أو املتطرفة، والحالة الحرجة والحالة الكاشــفة 

للحقيقــة، من املحتمل أن تتضمــن جميعاً حاالت فردية فقط. عــالوة عىل ذلك، ميكن أن 

يتطلب إجراء دراســة الحالة املتعددة الكثري من املوارد والوقت، مبا يتجاوز إمكانات طالب 

واحد أو باحث مستقل. لذلك، ال ميكن اتخاذ قرار إجراء دراسات الحالة املتعددة بسهولة.

كام أن اختيار الحاالت املتعددة يثري مجموعة جديدة من األسئلة. من هنا، تأيت فكرة رئيسية 

ـ أي اتباع  تتمثــل يف : األخــذ يف االعتبار حاالت متعددة، كشــخص  يفكر يف تجارب متعــددةـ 

تصميم »التامثل«، وهذا يختلف كثرياً عن التشبيه املضلل الذي يعترب بشكل غري صحيح الحاالت 

متعددة مشابهاً للعديد من املستجيبني يف دراسة مسحية )أو موضوعات متعددة ضمن تجربة 

علمية( أي: اتباع تصميم »العينات«.  ويتم الكشف عن االختالفات املنهجية بني وجهات النظر 

هذه من خالل املربرات املختلفة التي تستند إىل التامثل بعكس تصاميم العينات.

النســخ املتامثل لدراسات الحالة املتعددة، وليس املنطق املعتمد عىل العينة : يشبه منطق 

 Hersen & :النســخ املتامثــل أو إعادة التجربة( ذلك املســتخدم يف التجارب املتعــددة )انظر(

Barlow, 1976(. عىل ســبيل املثال، عند اكتشاف نتائج مهمة من تجربة علمية واحدة، ستكون 
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األولوية امللحة والالحقة لتكرار هذه النتيجة بإجراء تجربة ثانية وثالثة، بل وأكرث.  قد تحاول بعض 

النسخ املتامثلة تكرار الظروف الدقيقة للتجربة األصلية. وقد تؤدي النسخ األخرى إىل تغيري واحد 

أو اثنني من الظروف التجريبية التي تعترب غري مهمة للنتيجة األصلية ملعرفة ما إذا كان اليزال من 

املمكن تكرار االســتنتاج. فقط مع مثل هذه التكرارات املتامثلة، ميكن أن تعترب النتيجة األصلية 

قوية.

املنطق الكامن وراء اســتخدام دراســات الحالة املتعددة هو نفســه. يجب اختيار كل حالة 

بعنايــة، بحيث تكــون إما )أ( تتنبأ بنتائج مامثلة )تكرار حريف ودقيق جداً( أو )ب( تتنبأ بنتائج 

متناقضة، ولكن ألسباب متوقعة )تكرار نظري(. إن القدرة عىل إجراء )6 أو 1٠( دراسات حالة، 

مرتبًة بشــكل فعال ضمن تصميم متعدد الحاالت يعترب مشــابهاً للقدرة عىل إجراء)6( إىل )1٠( 

تجــارب علميــة عىل موضوعات ذات صلة ببعضها؛ فقد تكون بعــض الحاالت القليلة )2 أو 3( 

عبارة عن نســخ متامثلة )مكررة( بشــكل دقيق جداً، يف حني أن بعض الحاالت األخرى )من 4 

إىل 6( قــد تكــون مصممة لتحقيق منطــني مختلفني من التكرارات النظريــة. إذا ظهرت جميع 

الحاالت عىل النحو املتوقع إجامالً، فإن هذه الحاالت من )6 إىل 1٠(، كانت ســتوفر دعاًم قوياً 

لية من االفرتاضات النظرية. أما إذا كانت الحاالت متناقضة بعض اليشء، يجب  للمجموعــة األوَّ

لية وإعــادة اختبارها مع مجموعة أخــرى من الحاالت. مرة  مراجعــة االفرتاضــات النظرية األوَّ

أخرى، يشــبه هذا املنطق الطريقة التي يتعامل بها الباحثون مع النتائج التجريبية املتعارضة.

وينبغــي أن يعكس املنطق الكامــن وراء هذه اإلجراءات املتامثلة بعــض االهتامم النظري، 

وليــس مجــرد توقع بأن حالتــني ينبغي أن تكونا متشــابهتني أو مختلفتني.  فعىل ســبيل املثال، 

يل بأن تحدث زيادة يف اســتخدام نظام حاســويب جديد يف  ميكــن للمرء أن ينظر يف االفرتاض األوَّ

بيئات األعامل الصغرية، عندما يستخدم النظام يف التطبيقات اإلدارية )مثل املحاسبة واملوظفني( 

واألعامل التجارية )مثل املبيعات واإلنتاج( ولكن ليس وحده. ولتحقيق هذا االفرتاض يف تصميم 

دراسة متعددة الحاالت، ميكن اختيار )3 أو 4( مشاريع تجارية صغرية )أو حاالت(، يكون فيها كال 

النوعني من التطبيقات قامئاً لتحديد ما إذا كان اســتخدام النظام قد زاد يف الواقع خالل فرتة من 

الوقت )ســيكون تحقيق تنبؤ التامثل الدقيق يف الحاالت )3 أو 4(.  وميكن اختيار ثالث أو أربع 

حاالت إضافية ال توجد فيها سوى تطبيقات إدارية، مع وجود تنبؤ يف زيادة ضئيلة يف االستخدام 

)التنبؤ بالتكرار النظري(. وأخرياً، سيتم اختيار )3 أو 4( حاالت أخرى ال توجد فيها سوى تطبيقات 
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تجارية، مع نفس التنبؤ بزيادة ضئيلة يف االستخدام، ولكن ألسباب مختلفة عن الحاالت اإلدارية 

فقــط )تكرار نظري آخــر(. وإذا وجد بالفعل هذا النمط الكامل مــن النتائج عرب هذه الحاالت 

يل. املتعددة، فإن الحاالت من )9 إىل 12(، يف مجملها، ستوفر دعاًم كبرياً لالفرتاض األوَّ

مثال آخر لتصميم النســخ املتامثل متعدد الحاالت، يأيت من مجال الدراسات الحرضية )انظر 

مربع 11(. ميكنك أيضاً العثور عىل أمثلة من ثالث دراســات حالة كاملة، وكل ذلك يتبع تصميم 

النســخ املتامثل لكنه يغطي أمثلة حول إدارة الجامعــة، وتحول الرشكات التجارية، والوقاية من 

فريوس نقص املناعة املكتســبة - اإليدز )HIV/AIDS(. وملزيد مــن التفاصيل ميكنك الرجوع إىل 

.)Yin, 2012, chaps. 11; 12; 15( كتاب

مربع )11(

الحالة املتعددة، تصميم النسخ املتامثل
كانت هناك مشــكلة شائعة يف فرتة الســتينيات والســبعينيات )1960s &1970s(، تتمثل يف كيفية 

الحصول عىل نصيحة جيدة ملراكز الحكم اإلداري يف املدن، حيث استعرض )Peter Szanton, 1981( ـ يف 

كتابه الذي جاء بعنوان) ال ُينصح به جيداً - Not Well Advised( ــ تجارب العديد من محاوالت 

الجامعة واملجموعات البحثية للتعاون مع مسؤويل املدن.      

الكتاب يعترب مثاالً ممتازاً لتصميم النســخ املتامثل متعــدد الحاالت؛ حيث بدأ املؤلف بثامين 

دراسات حالة، ُتظهر كيف فشلت مختلف املجموعات الجامعية يف مساعدة مراكز الحكم اإلداري 

يف املدن.  الحاالت الثامنية »متكررة« بشــكل كاٍف إلقناع القارئ بظاهرة عامة. بعد ذلك، يتضمن 

الكتاب خمس دراســات حالة إضافية، فشلت فيها أيضاً مجموعات خارج الجامعة، وانتهت إىل أن 

الفشــل بالتايل ليس بالرضورة متأصاًل يف املؤسســة األكادميية. ومع ذلك، ُتظهر مجموعة ثالثة من 

الحاالت كيف نجحت مجموعات الجامعات يف مســاعدة األعامل، والرشكات الهندسية والقطاعات 

األخــرى بخالف مراكز الحكم اإلداري يف املدن.  توضح مجموعة نهائية مكونة من ثالث حاالت أن 

هذه املجموعات القليلة القادرة عىل مساعدة مركز الحكم اإلداري يف املدينة كانت مهتمة بالتنفيذ 

وليس فقط بإنتاج أفكار جديدة، مام أدى إىل االستنتاج الرئييس بأن مراكز الحكم اإلداري يف املدن 

قد تكون لها احتياجات خاصة يف قبولها، ولكن أيضاً بعد ذلك يجب وضع توصيات عملية.

ضمن كل مجموعة من املجموعات األربع لدراسات الحالة، يوضح مؤلف الكتاب مبدأ التكرار 

الحــريف الدقيق عرب املجموعات األربع ؛ حيث قام بتوضيح النســخ النظري. وميكن تطبيق تصميم 

دراسة الحالة الفعالة هذه عىل العديد من املوضوعات األخرى.



تصميم دراسات الحالة

119 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

ويجب متييز منطق النســخ املتامثل، ســواء كان مطبقاً عىل التجارب أو دراسات الحالة، من 
منطق العينات الذي يســتخدم بشــكل واسع يف الدراسات املســحية. ويتطلب منطق العينات 
تعداداً تشغيلياً لكامل املجتمع بأكمله أو مجموعة من املستجيبني املحتملني، ثم إجراًء إحصائياً 
الختيار مجموعة فرعية محددة من املســتجيبني الذين سيتم استطالعهم. ويفرتض أن البيانات 
الناتجة عن العينة التي يجري استقصاؤها بالفعل تعكس املجتمع بأكمله أو مجتمع الدراسة، مع 
استخدام إحصاءات استنتاجية لتحديد فرتات الثقة التي يفرتض أن يكون فيها هذا التمثيل دقيقاً.  

ويستخدم اإلجراء بأكمله عادًة، عندما يرغب الباحث يف تحديد انتشار أو تكرار ظاهرة معينة.

وأي تطبيق ملنطق العينات هذا عىل بحوث دراســة الحالة ســيكون غري مناســباً. وذلك 
لعدة أســباب. أوالً، دراسات الحالة ليست أفضل طريقة لتقييم انتشار الظواهر االجتامعية 
واالقتصادية وغريها. وثانياً، ينبغي أن تغطي دراســة الحالــة كاًل من ظاهرة مثرية لالهتامم 
وســياقها، مام يؤدي إىل عدد كبري من املتغريات ذات الصلة املحتملة، وهذا بدوره سيتطلب 
عينة كبرية من الحاالت ) كبرية جداً من أن تسمح بإجراء فحص ظاهري ألي حالة معينة(.

ثالثــاً، إذا كان من الرضوري تطبيق منطــق العينات عىل جميع أنواع البحوث، فال ميكن 
إجراء تحقيقات تجريبية حول العديد من املوضوعات الهامة، مثل املشــكلة التالية: يتعامل 
بحثــك مع دور رئاســة الواليــات املتحدة األمريكيــة، وأنت مهتم للقيام بدراســة متعددة 
الحاالت لعدد )قليل( من الرؤســاء الختبار نظريتك حول القيادة الرئاســية، ومع ذلك، فإن 
تعقيد املوضوع الذي تدرســه يعني أن اختيارك لعدد من الرؤســاء، ال ميكن أن ميثل بشكل 
كاٍف جميع الرؤســاء الـ )44( منذ بداية تأســيس الواليات املتحدة األمريكية، وبالتايل، فإن 
النقاد الذين يســتخدمون منطق العينات قد يرفضون قبول دراســتك. يف املقابل، إذا كنت 

تستخدم منطق النسخ املتامثل، فإن الدراسة تكون ذات جدوى كبرية.

يوضح الشكل )2-5( طريقة النسخ املتامثل لدراسات الحاالت املتعددة؛ حيث يشري الشكل 
إىل أن الخطــوة األوىل يف تصميم الدراســة يجب أن تتكون من تطويــر نظرية، ومن ثم تبني 
أن اختيــار الحالة وتعريف املقاييس املحددة هي خطــوات مهمة يف عملية التصميم وجمع 
البيانات. وتتكون كل دراسة حالة فردية من دراسة »كاملة«، يتم فيها البحث عن أدلة متقاربة 
بشأن الحقائق واالســتنتاجات الخاصة بالحالة، ثم تعترب استنتاجات كل حالة هي املعلومات 
التــي تحتاج إىل تكرار من الحــاالت الفردية األخرى. وميكن لكل مــن نتائج الحاالت الفردية 
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والحاالت املتعددة أن تكون نقطة تركيز لتقرير ملخص. وبالنســبة لكل حالة، يجب أن يشــري 
التقريــر إىل " كيف" و "ملاذا " تم عرض افرتاض نظري معني )أو مل يتم عرضه(. بينام يف جميع 
الحاالت، يجب أن يشري التقرير إىل مدى منطق النسخ املتامثل، وملاذا تم توقع أن تكون بعض 
ـ من املتوقع أن تكون لها  ـ إن وجدتـ  الحاالت ذات نتائج معينة، يف حني أن الحاالت األخرىـ 

نتائج متناقضة.

جــزٌء مهم من الشــكل )2-5( هو حلقــة التغذية املرتدة املتقطعة. حيــث متثل الحلقة 

الحالة التي يحدث فيها استنتاج مهم أثناء إجراء إحدى دراسات الحاالت الفردية )عىل سبيل 

املثال، إحدى الحاالت مل تتناسب برصاحة مع التصميم األصيل(. لذا قد يتطلب منك مثل هذا 

االســتنتاج إعادة النظر يف واحد أو أكرث من االفرتاضات النظرية األصلية للدراســة. ويف هذه 

املرحلة، يجب أن يتم »إعادة التصميم« قبل االستمرار يف العمل. وقد تتضمن إعادة التصميم 

هــذه اختيار حــاالت بديلة أو تغيريات يف بروتوكول دراســة الحالة )انظــر الفصل الثالث(.  

بدون إعادة التصميم هذه، فإنك تجازف بتهمة تشويه أو تجاهل االستنتاج، ملجرد استيعاب 

التصميم األصيل. ويؤدي هذا املوقف برسعة إىل اتهام آخر، يتمثل يف كونك قد كنت انتقائياً 

يف نرش بياناتك لتتناسب مع أفكارك املسبقة )أي االفرتاضات النظرية األصلية(.

وبشكٍل عام، يصور الشكل )2-5( منطقاً مختلفاً عن منطق تصميم العينات. وقد يكون 

من الصعب متابعة املنطق وكذلك تباينه مع تصميم العينات، ويستحق مناقشة واسعة مع 

مع الفريق البحثي قبل البدء يف أي دراسة متعددة الحاالت.
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عند اســتخدام تصميم متعدد الحاالت، هناك سؤال آخر ســتواجهه يتعلق بعدد الحاالت 

التي تعترب رضورية أو كافية لدراســتك. ومع ذلك، نظراً لعدم اســتخدام منطق العينات، فإن 

املعايري النموذجية املتعلقة باستخدام تحليل القدرة لتحديد حجم العينة املطلوب )عىل سبيل 

املثــال: Lipsy, 1990( هــي أيضاً غــري ذات صلة. بدالً من ذلك، يجــب أن نفكر يف عدد من 

ـــ التي تحتاج إليها أو ترغــب يف أن تكون يف  ـ ســواء الحرفية والنظريةـ  الحــاالت  املكــررةـ 

دراستك.

ســيكون الحكم الخاص يف هــذا املوقف تقديري، وليس يف صيغــة أو فكرة ثابتة. مثل 

هذه األحكام التقديرية تحدث يف غري بحوث دراسة الحالة، مثل وضع معيار لتحديد “تأثري 

 ”p < .01“ أو ”p < .05“ كبري” يف العلوم التجريبية، وبالتايل، فإن تحديد احتامل “الكشف

لتحديد مســتوى الثقة لقبول أو رفض الفرضية الصفرية، ال يســتند إىل أي صيغة وإمنا هو 

مســألة اختيار تقديرية. الحظ أنه عندما تكون سالمة املرىض ورفاهيتهم يف مرحلة الخطر 

كام هو الحال يف التجارب الرسيرية، فإن الباحثني عادًة ال يســتقرون حتى ملســتوى أهمية 

بقيمــة “p <.01” ولكــن قد يختارون لتحقيق “p <.0001” أو حتى مســتوى أكرث رصامة. 

وعىل نحو مامثل، يعتمد تعيني عدد النسخ املتامثلة عىل اليقني )حالة التأكد( الذي تريده 

بشــأن النتائج املتعددة الحاالت. عىل ســبيل املثال، قد ترغب يف إغالق اثنني أو ثالث نسخ 

مكررة بشكل دقيق جداً عندما تكون نظريتك واضحة، والقضية املطروحة ال تتطلب درجة 

مفرطة من اليقني. ومع ذلك، إذا كانت نظريتك بســيطة أو إذا كنت ترغب يف درجة أعىل 

من اليقني، ميكنك االجتهار إلعادة التجربة ملدة خمس أو ست نسخ أو أكرث.

عنــد اتخاذ قرار بشــأن عدد من التكررات للنســخ املتامثل، هناك اعتبــار مهم يرتبط 

بإحساســك من قوة وأهمية التفســريات املناظرة. وكلام زادت قوة اآلراء املناظرة، زاد عدد 

الحاالت اإلضافية التي تريدها، فتظهر كل حالة نتيجة مختلفة عند أخذ بعض التفســريات 

املناظرة بعني االعتبار. عىل ســبيل املثال، قد تكــون الفرضية األصلية هي أن برامج القراءة 

الصيفية تحســن درجات القراءة لدى الطالب، وقــد تكون بالفعل قد ظهرت هذه النتيجة 

من خالل عدة حاالت والتي تعمل كنســخ متاثل حرفية. وقد يكون التفســري املناظر هو أن 

اآلباء يعملون أيضاً بشــكل أوثق مع أطفالهم خالل فصل الصيف، وأن هذه الظروف ميكن 

أن متثل تحســيناً لدرجــات القراءة لدى الطالب، ثم ميكنك الحصــول عىل حالة أخرى، مع 
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مشاركة الوالدين ولكن ليس برنامج القراءة الصيفية، ويف هذا التكرار النظري كنت تتنبأ أن 

درجات القراءة لدى الطالب لن تتحســن. لذا وجود اثنني من هذه التكرارات النظرية، من 

شأنه أن يوفر دعاًم أكرب للنتائج التي توصلت إليها.

املربر املنطقي لتصاميم الحالة املتعددة: باختصار، إن األســاس املنطقي لتصاميم الحالة 
املتعددة، مســتمد مبارشة من فهمك للنســخ املتامثل )الحريف والنظري(. إن أبسط تصميم 
متعــدد الحــاالت هو اختيــار حالتني أو أكرث يعتقــد أنها مكررة حرفياً، مثــل مجموعة من 
الحــاالت ذات مخرجات منوذجية فيام يتعلق ببعض أســئلة التقييم، مثل »كيف وملاذا كان 
تدخــل معني يتم تطبيقه بســهولة«.  ويتطلــب اختيار مثل هذه الحاالت معرفة مســبقة 
باملخرجات، ويركز االستفســار املتعدد الحاالت عىل كيف وملاذا كانت املخرجات النموذجية 

قد حدثت، ويأمل يف تكرارها حرفياً )أو مبارشاً( لهذه الظروف من حالة إىل أخرى5.

ومــن املحتمل أن تأيت تصاميم الحالة املتعددة األكرث تعقيداً من عدد وأنواع من النســخ 
املتامثلة النظرية التي قد ترغب يف دراســتها. عىل ســبيل املثال، استخدم الباحثون التصميم 
»املزدوج«، حيث تم اختيار الحاالت عمداً من كل من الحاالت املتطرفة )من بعض الظروف 
النظريــة الهامة، مثل النتائج الجيدة للغاية والســيئة للغاية(. وميكن أيضاً أن تكون املربرات 
املنطقية للحاالت املتعددة، مســتمدة من االفرتاضات املســبقة ألنواع مختلفة من الظروف، 
والرغبــة يف الحصول عىل مجموعات فرعية من الحاالت التي تغطي كل نوع. هذه التصاميم 
وغريها املشــابهة تعترب أكرث تعقيداً؛ ألن الدراسة يجب أن تحتوي عىل حالتني فرديتني عىل األقل 
داخل كل مجموعة فرعية، بحيث يتم استكامل النسخ املتامثل النظري عرب املجموعات الفرعية، 

من خالل النسخ املتامثل الحريف داخل كل مجموعة فرعية.

دراســات الحالة املتعددة  الشــاملة "Holistic" أو املضمنة "Embedded": حقيقة أن 
التصميم يســتدعي دراســات الحالة املتعددة، ال يلغي التباين الذي تم تحديده يف وقت 
ســابق مع دراســات الحالة الفردية: وقد تظل كل حالة فردية شاملة أو مضمنة. وبعبارة 
أخرى قد تتكون دراســة متعددة الحاالت من حاالت متعددة شاملة )انظر  الشكل 4-2 ، 

النوع 3( أو حاالت متعددة مضمنة )انظر الشــكل 2-4، النوع 4(.

الفرق بني هذين الخيارين يعتمد عىل نوع الظاهرة التي تتم دراســتها، وأسئلة البحث 
الخاصة بك. يف التصميم املضمن، قد تتطلب دراســة ما إجراء مســح يف كل موقع لدراسة 
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الحالة. عىل ســبيل املثال، لنفرتض أن دراســة ُتعنى بتأثري نفس النوع من املناهج الدراسية 
املعتمــدة يف كليات التمريض املختلفة. قد تكون كل كلية متريض موضوعاً لدراســة حالة، 
حيث ينص اإلطار النظري عىل تضمني تســع كليات كدراســات حالة، وثالث كليات لتكرار 
النتيجــة املبارشة )التكرار الحريف( وســت كليات أخــرى للتعامل مع الظــروف املتناقضة 

)التكرارات النظرية(.

بالنسبة لجميع الكليات التسع، يتم استخدام تصميم مضمن؛ ألن املسوحات للطالب )أو 

بدالً من ذلك، فحص ســجالت الطالب يف قسم األرشيف أو الوثائق(، تعترب مطلوبة ملعالجة 

أســئلة البحث عن أداء الكليات. ولكن، فإن النتائج لكل مسح لن يتم جمعها عرب الكليات. 

وبدالً من ذلك، ســتكون بيانات املســح جزءاً من النتائج لكل كلية متريض )أو حالة(. وقد 

تكون هذه البيانات كمية للغاية ،وتشتمل عىل اختبارات إحصائية، مع الرتكيز عىل اتجاهات 

وسلوك الطالب، وسيتم استخدام البيانات جنباً إىل جنب مع املعلومات حول الكلية لتفسري 

النجاح والعمليات مع املناهج الدراســية يف تلك الكلية تحديداً. وعىل العكس، إذا تم جمع 

بيانات املسح عرب الكليات، مل يعد تصميم النسخ املتامثل مستخدماً.

يف الواقع، أصبحت الدراسة اآلن )مضمنة(، والتي أصبحت فيها جميع الكليات التسع 

وطالبهــا اآلن جــزءاً من بعض وحــدات التحليل الرئيســية األكرب التي قــد ال تكون قد 

حــددت يف البداية. هذا التحول يف األحداث من شــأنه أن يخلق الحاجة امللحة لتجاهل 

التصميــم األصيل للحالة املتعددة.  وســتتطلب دراســة الحالة الفرديــة املصممة حديثاً 

إعــادة تعريف كاملة لوحدة التحليل الرئيســية، وتســتلزم تنقيحات شــاملة للنظريات 

األساسية واالفرتاضات النظرية ذات االهتامم.

ملخص: تناول هذا القســم املواقف التي قد يســتدعي فيها البحث نفســه دراســات الحالة 

املتعددة. وهذه األنواع من التصاميم أصبحت أكرث انتشاراً ، ولكنها أكرث تكلفة وتستهلك وقتاً 

طويالً عند إجراءها.

إن أي اســتخدام لتصاميم الحالة املتعددة يجب أن يتبع النســخ املتامثل، وليس منطق 

العينات، ويجب عىل الباحث اختيار كل حالة بعناية. كام ينبغي أن تعمل الحاالت بطريقة 

مامثلــة للتجارب املتعددة، مع توقــع نتائج مامثلة )تكرار حريف( أو نتائــج متباينة )تكرار 

نظري( تم التنبؤء بها رصاحة يف بداية الدراسة.
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وقد تكون الحاالت الفردية ضمن تصميم دراسة الحالة املتعددة إما شاملة أو مضمنة.  

عنــد اســتخدام التصميم املضمن، فإن كل دراســة حالة فردية قد تشــمل يف الواقع جمع 

وتحليل البيانات الكمية، مبا يف ذلك استخدام املسوحات يف كل دراسة حالة.

مترين 2-4 : تحديد تصميم بحوث دراسة الحالة

اخرت واحدة من دراســات الحالة املوضحــة يف املربعات يف هذا الكتاب، واعمل عىل مراجعة 

دراســة الحالــة بأكملها )وليس فقط املحتــوى املتوفر يف املربع(، ثم اعمــل عىل وصف تصميم 

البحث يف دراســة الحالة هذه، وكيف تربر األدلة ذات الصلــة التي يتعني البحث عنها مع األخذ 

يف االعتبار أســئلة البحث الرئيســية التي ينبغي اإلجابة عليها؟ ما هي األساليب التي استخدمت 

لتحديد النتائج اســتناداً إىل األدلة ؟ هل التصميم هــو تصميم حالة فردية أو متعددة؟ هل هي 

شاملة أم أنها قد تضمنت وحدات متعددة للتحليل؟

نصائح بسيطة عند اختيار تصاميم دراسة الحالة:

اآلن أنت تعرف كيف تحدد تصاميم دراسة الحالة وعىل استعداد للقيام بعمل تصميم، 

ولكن يجب عليك األخذ يف االعتبار النصائح الثالث التالية :

تصاميم الحالة الفردية أو المتعددة ؟

تتمثل النصيحة األوىل يف أنه عىل الرغم من أن كل التصاميم تقود إىل دراسات حالة ناجحة، 

فإذا كان لديك الخيار )واملوارد الالزمة(، فإن تصاميم دراسة الحالة املتعددة قد تكون مفضلة 

أكرث من دراســة الحالة الفردية. وإن كنت تســتطيع إجراء دراسة حالة ثنائية، فإن فرصتك يف 

إجراء دراســة حالة جيدة ستكون أفضل من اســتخدام تصميم دراسة الحالة الفردية. وتعترب 

تصاميم دراسة الحالة الفردية قابلة للنقد فقط بسبب أنك »ستضع كل البيض يف سلة واحدة«. 

واألمر األكرث أهمية، هو أنه قد تكون الفوائد التحليلية من وجود حالتني )أو أكرث( جوهرية.

يف البداية، حتى مع دراســَتي حالة اثنتني ، فإن لديك إمكانية النســخ املبارش. وســتكون 

االستنتاجات التحليلية التي تنشأ بشكل مستقل عن حالتني، كام هو الحال مع تجربتني، أقوى 

من تلك التي تأيت من دراسة حالة واحدة )أو تجربة علمية واحدة( مبفردها.  وبدالً من ذلك، 
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رمبا تكون قد اخرتت عن قصد حالتني نظراً ألنهام عرضتا مواقف متبادلة، ومل تكن تبحث عن 

النسخ املبارش. يف هذا التصميم، إذا كانت النتائج الالحقة تدعم التناقض املفرتض، فإن النتائج 

متثل بداية قوية نحو التكرار النظري، مام يعزز مرة أخرى من نتائجك مقارنًة بالنتائج التي تم 

 Eilbert & Lafronza,, 2005 :الحصول عليها من دراسة حالة واحدة فقط )عىل سبيل املثال

Hanna ;2005 ؛ انظر أيضاًَ مربع 12(.

مربع )12(

حالتان » ثنائيتان«  من دراسات الحالة
12-أ: حاالت متناقضة لبناء املجتمع

اســتخدم )Chaskin, 2001(، دراسَتي حالة لتوضيح إسرتاتيجيات متباينة، لبناء القدرات عىل 

مســتوى الحي السكني. اإلطار املفاهيمي الشــامل الذي اعتمد عليه املؤلف، والذي كان املوضوع 

الرئييس للتساؤل، ادعى أنه ميكن أن يكون هناك منهجيتان لبناء قدرات املجتمع باستخدام منظمة 

تعاونية لــ: )أ( تعزيز الشــبكات الحالية ملنظامت املجتمــع أو )ب( بدء منظمة جديدة يف الحي. 

بعد تقديم إطار شــامل ألسس نظرية، يقدم املؤلف دراسَتي الحالة، مع توضيح مدى صالحية كل 

منهجية.

12-ب: إسرتاتيجيات متناقضة للمساءلة التعليمية

وبطريقة تكاملية مبارشة، اختار)Elmore, Abelmann, & Fuhrman, 1997(، دراسَتي حالة 

لتوضيح إسرتاتيجيات متباينة لتصميم وتنفيذ املساءلة التعليمية )مبعنى أن تكون املدارس مسؤولة 

عن األداء األكادميي لطالبها(. متثل حالة واحدة تكلفة أقل وإصدار بســيط لنظام املساءلة، يف حني 

أن اآلخر ميثل تكلفًة أعىل، وإصداراً أكرث تعقيداً.

وبشــكٍل عام، فإن انتقادات دراســات الحالة الفردية تعكس يف الغالب املخاوف حول 

)التفــرد(، أو الظــروف املصطنعــة التي تحيط بالحالــة )مثل الوصول ملصــدر املعلومات 

الرئيســية(.  ونتيجة لذلك، قد تتحول تلك االنتقادات إىل شــكوك حول مقدرتك عىل إجراء 

عمــل تجريبي يتجاوز دراســة الحالــة الفردية. إن وجــود حالتني يبدد هــذه االنتقادات 

والشــكوك، كــام أنه قد يحدث تأثرياً أقوى.  ومع كل هــذه الفوائد، فإن وجود حالتني عىل 
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األقل يجب أن يكون هو هدفك. وإذا اســتخدمَت تصميم دراســة حالة فردية، فإنه يجب 

عليك أن تكون مستعداً لعمل نقاشات قوية لتربير اختيارك للحالة الفردية.

مترين 2-5 : إنشاء األساس املنطقي لدراسة الحالة املتعددة

اعمل عىل تطوير بعض األفكار األوَّلية حول »حالة ما« لدراســة الحالة الخاصة بك. وكبديٍل 

آخر، ركز عىل واحدة من دراسات الحالة الفردية املوضحة يف املربعات يف هذا الكتاب. يف أيٍّ من 

ر اآلن يف »حالة« مصاحبة قد تضيف إىل الحالة الفردية. ما هي الطرق التي ميكن أن  الحالتني، فكِّ

تكمل بها نتائج الحالة املصاحبة لتلك الحالة األوىل؟ هل ميكن لبيانات الحالة الثانية ملء الفجوة 

التي صنعتها الحالة األوىل، أو االســتجابة بشــكل أفضل لبعض أوجه القصور أو االنتقاد الواضحة 

يف الحالة األوىل؟ هل ستشــكل الحالتان معاً دراسة حالة أقوى؟ وهل من املمكن أن تجعل حالة 

ثالثة النتائج أكرث إلزاماً؟

التصاميم المِرنة أو المغلقة؟          
هنــاك نصيحة أخــرى، وهي أنه عــىل الرغم من تفاصيــل هذا الفصل حــول خيارات 

التصميــم، إال أنه يجــب علينا عدم االعتقاد بأن تصميم دراســة الحالة ال ميكن تعديله من 

خــالل معلومات جديدة أو االســتناجات خالل مرحلة جمع البيانــات. ميكن أن يكون هذا 

االستنتاج مهاًم للغاية، مام يؤدي إىل تغيري أو تعديل تصميم البحث األصيل.

عىل سبيل املثال، يف دراسة الحالة الفردية قد يتبني أن ما كان ُيعتقد أنه حالة حرجة أو غري 

عادية مل يكن كذلك بعد أن بدأت يف جمع البيانات األولية؛ كام هو الحال يف دراسة الحاالت 

املتعددة، حيث إن ما كان يعتقد أنه حاالت متوازية للتكرار الحريف ال يكون كذلك.  مع هذه 

التوضيحــات، لديك كل الحق يف اســتنتاج أن التصميم األّويل الخــاص بك يحتاج إىل تعديل، 

ولكن، يجب عليك إجراء أي تعديالت إال يف حالة توخي الحذر الشديد. والحذر هو أن نفهم 

بالضبط طبيعة التغيري : هل أنت بكل بساطة تعمل عىل اختيار حاالت مختلفة، أم أنك أيضاً 

تغري اهتامماتك وأهدافك النظرية األصلية ؟ النقطة األساســية هي أن القدرة عىل التكيف ال 

ينبغي أن تقلل من االلتزام باإلجراءات التي تتبعها دراسة الحالة. 
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تصاميم األساليب البحثية المختلطة : دمج دراسات الحالة مع األساليب األخرى؟

أعطى الباحثون اهتماماً متزايداً لبحوث األساليب المختلطة، وهي »فئة من البحوث حيث 

يخلــط الباحــث أو يجمع بين طرق البحوث الكمية والكيفية أو األســاليب أو المنهجيات 

  .)Johnson & Onwuegbuzie , 2004, p.17( »أو المفاهيم أو اللغة  في دراســة واحــدة

ويؤدي التقييد في دراســة واحدة إلى فرض األســاليب المختلطة في قالب متكامل. هذا 

القالب يختلف عن الوضع التقليدي، حيث يتم اســتخدام أســاليب مختلفة في دراســات 

منفصلة والتي قد يتم دمجها في وقت الحق.

بحوث األســاليب المختلطة تلزم األســاليب البحثية للمشــاركة يف نفس أسئلة البحث، 

 )Yin, 2006b :وجمــع البيانــات التكميلية، وإجراء التحليالت النظرية )عىل ســبيل املثــال

وباختصــار، التباع تصميم األســاليب البحثيــة المختلطة. عىل هذا النحــو ، ميكن لبحوث 

األســاليب المختلطة أن تســمح للباحثني بالتعامل مع األســئلة البحثيــة األكرث تعقيداً وأن 

يجمعوا مجموعة أدلة أكرث قوة وأكرث ثراًء مام ميكن الوصول من خالل أسلوب بحثي منفرد.  

واعتامًدا عىل طبيعة أســئلتك البحثية وقدرتك عىل اســتخدام أساليب بحثية مختلفة، تفتح 

بحوث األساليب المختلطة مجاالً من التصاميم البحثية التي تستحق االهتامم.

تشري املناقشة السابقة لتصاميم دراسة الحالة املضمنة يف الواقع، إىل حقيقة أن أنواعاً 

محددة من دراســات الحالة متثل بالفعل شــكاًل من أشــكال بحوث األساليب املختلطة: 

وقد تعتمد دراســات الحالة املضمنة عىل إســرتاتيجيات شــاملة لجمع البيانات لدراسة 

الحالة الرئيسية، ومن ثم استدعاء املسوحات أو أساليب كمية أخرى لجمع البيانات حول 

الوحــدة أو )الوحدات( املضمنــة للتحليل. يف هذه الحالة، يتم تضمني أســاليب البحث 

األخرى يف بحوث دراسة الحالة.

العالقة العكســية ميكن أن تحدث أيضاً. قد تكون دراسة الحالة الخاصة بك جزءاً من دراسة 

أساليب بحثية مختلطة بشكل واسع. لذا قد يعتمد التساؤل الرئييس عىل دراسة مسحية أو طرق 

كمية أخرى، وقد تساعد دراسة الحالة الخاصة بك لبحث الظروف داخل أحد الكيانات التي يتم 

مسحها.  وتظهر العالقات املتباينة )املسح داخل الحالة أو الحالة داخل املسح( يف الشكل )6-2(، 

)انظر أيضاً امللحق )ب( ملزيد من املناقشة حول هذا املزيج فيام يتعلق بدراسات التقييم(.
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شكل )2-6( األساليب البحثية املختلطة، اثنان من الرتتيبات املتداخلة

دراسة حالة مع دراسة مسحيةدراسة مسحية مع دراسة حالة

مسح يشمل عدد من العيادات الطبية دراسة حالة إلحدى العيادات الطبية

 دراسة حالة واحدة أو أكرث من العيادات التي مسح مع عمالء العيادة فقط
شملتها الدراسة املسحية

يف الوقت نفسه، ال تحتاج بحوث األساليب املختلطة إىل استخدام بحوث دراسة الحالة عىل 

اإلطالق. عىل سبيل املثال، حيث ميكن الجمع بني الدراسة الرسيرية واألسلوب التاريخي الذي 

يشمل التحليل الكمي للسجالت األرشيفية، مثل الصحف ومواد أخرى للملفات. والذهاب إىل 

أبعد من ذلك، ال ينبغي أن تقترص بحوث األســاليب املختلطة عىل مجموعات من األســاليب 

الكمية والكيفية. عىل ســبيل املثال، ميكن أن تســتخدم دراسة ما مزيجاً من أسلوبني كالهام 

كمياً مثل : مســح لوصف ظروف معينة ويســتكمل بتجربة تحاول أن تؤثر أو تتحكم ببعض 

.)Berends & Garet, 2002 :هذه الظروف )عىل سبيل املثال

وبحســب التعريف، فإن الدراسات التي تستخدم بحوث األساليب املختلطة تكون أكرث 

صعوبة يف التنفيذ من الدراســات التي تقترص عىل أســلوب بحثي واحد. ومع ذلك، ميكن 

لبحوث األســاليب املختلطة أن متكنك من معالجة األسئلة البحثية األوسع أو األكرث تعقيداً 

من دراســات الحالة وحدها. ونتيجة لذلك، يجب أن يكون خلط بحوث دراســة الحالة مع 

أساليب أخرى، من بني االحتامالت التي تستحق األخذ بعني االعتبار.
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مالحظات الفصل الثاني:

يركــز الشــكل )2-2( فقط عىل عملية تصميم البحث الرســمية وليس عىل أنشــطة جمــع البيانات.  . 1

وبالنســبة ألنواع البحوث الثالثة )املسحية ودراسة الحالة والتجريبية(، فإن طرق جمع البيانات ميكن 

تصويرها كام يف املســتوى أدناه، املســتوى األول يف الشــكل )2-2(. عىل سبيل املثال، بالنسبة لبحوث 

دراســة الحالة فإن ذلك قد يشمل  مصادر متنوعة لألدلة كام سيتم وصفه تفصياًل يف )الفصل الرابع(.  

وميكن وصف نفس طرق جمع البيانات للبحوث املســحية والتجريبية، مثل تصميم االستبانة بالنسبة 

للبحوث املسحية، وإسرتاتيجيات العرض التحفيزية بالنسبة للبحوث التجريبية.

وقــد خضع موضوع ما إذا كانت البحوث التجريبية تحتــاج كذلك ملعالجة التعميامت اإلحصائية إىل . 2

نقاشــات علمية حادة يف علــم النفس. ووفقاً لآلراء اإلحصائية، فإن املوضوعات اإلنســانية يف البحث 

التجريبــي يجب اعتبارها عينة ســكانية، عــىل أن تقترص نتائح البحث التجريبــي عىل نفس مجتمع 

الســكان.  وقد بدأ النقاش حول االســتخدام املفرط لطالب الســنة الثانية يف البحوث الســلوكية مثل 

 Cooper, McCord, & Socha, 1986; Peterson 2001; MeNemar, 1946; Gordon, 2011(

Slade, & Schmidt, 1986; Cooper, McCord, & Socha(. ومنــذ ذلــك الوقت، امتد إىل الوعي 

 Henrich, Heine,( بأن موضوع معظم البحوث السلوكية كان هو الرجال البيض يف الدول الصناعية

and Norenzayan, 2010(، عىل الرغم من أن النتائج التجريبية كانت تهدف لتطبيق األســلوب عىل 

.)Prescott, 2002, p.38( جميع البرش

أشار أحد مراجعي الطبعة الثالثة من هذا الكتاب، إىل أن الصدق البنايئ كذلك يتطلب العمل عىل ما . 3

إذا كان املبحوثون أو من أُجريت معهم املقابالت يستوعبون األسئلة املوجهة إليهم.

لالطالع عىل مبادئ توجيهية أخرى مقرتحة ملراجعي املقرتحات البحثية لبحوث دراسة الحالة أو النسخ . 4

.)Yin, 1999( األولية لكتابة التقارير، أنظر

 إن الدراســات الكمية الصارمة التي تختار حاالت لها نتائج معروفة، تتبع  ذات التصميم ويطلق عليها . 5

.)Rosenbaum, 2002, p. 7 :كذلك: “التحكم يف الحالة” بأثر رجعي أو دراسات الحالة املرجعية )انظر
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جلسة دراسية 1-2 
املزيد حول تعريف "التعميم التحلييل"  

يتألــف التعميــم التحليــيل مــن تقديــم بيــان نظــري بعنايــة، أو نظريــة، أو افــرتاض نظــري. وميكــن 

أن يأخــذ التعميــم شــكل الــدروس املســتفادة، أو فرضيــة عمــل، أو مبــدأ آخــر يعتقــد أنــه ينطبــق عــىل 

مواقــف أخــرى )وليــس فقــط “حــاالت مامثلــة”(.  وهكــذا، فــإن التعميــم التحليــيل املفضــل يطــرح عــىل 

مســتوى مفاهيمــي أعــىل مــن حالــة معينــة )ويفــرتض أن هــذا املســتوى العــايل، كان الزمــاً لتربيــر أهميــة 

دراســة الحالــة املختــارة يف املقــام األول(.     

عىل الرغم من عدم اســتخدام نفس املصطلحات، فقد كرســت األعامل البارزة األخرى االهتامم بالتعميم 

التحلييل، ومتييزه أيضاً عن التعميم اإلحصايئ : )Mitchell, 1983(  )1( مناقشة االستدالل املنطقي واالستدالل 

اإلحصايئ؛ )Bromley, 1986( )2( مناقشــة اســتدالل الحالة مقارنة مع االســتدالل اإلحصايئ )p. 290 -291(؛ 

ومخطــط )Donmoyer, 1990(. ويغطي العمــل الرابع، الذي قام بــه )Burawoy, 1991( ، طريقة الحالة 

.)p. 271 -280( املوسعة - يف وصف كيف أن التعميم “ميتد” من حالة ضيقة إىل بعض األهمية األوسع

إن املوقف األكرث صعوبة وتضارباً ــ هو أن الحالة املدروســة يجب أن تفرس عىل أنها مثال، أو عينة 
من مجموعة أكرب من الحاالت ــ يعود بشكل غري مرغوب فيه إىل التعميم اإلحصايئ )العالقة بني العينة 
واملجتمع األصيل ــ عىل سبيل املثال: Gomm, Hammersley, & Foster, 2000, pp. 99 - 103(. هذا 
املوقــف يعتمــد عىل حقيقة أن “الحالة” تبدو أن تكون مثياًل أو مثاالً عىل “حاالت مامثلة”.  ومع ذلك، 
فإن مثل هذا االدعاء غري مناســب عند التفكري يف التعميم التحلييل، حيث ميكن أن يكون لنتائج دراســة 
الحالــة آثــار  تتجاوز كثرياً نفس النوع من الحاالت، ومتتــد إىل مجموعة كاملة من املواقف األخرى  غري 
املشابهة )انظر مربع 7، يف النص الرئييس لثالثة أمثلة(. وعالوة عىل ذلك، ما مل تتضمن دراسة حالة عدداً 
كبرياً من الحاالت ــ عادة عرشات إذا مل يكن مئات من الحاالت )انظر الدرس التعليمي 5-3( ــ ستواجه 
الدراسة معركة شاقة من خالل استدعاء العينة إىل التجانس مع املجتمع األصيل ، وما يصاحب ذلك من 

حاجة إىل توظيف تحليالت إحصائية لتقييم قوة أي عالقة.      

يقــدم )Small, 2009( مثالــني ممتازين ومناقشــة ثاقبة للتعميم التحلييل، واستشــهد أيضاً بنفس 
املراجع العلمية الرئيسية املشار إليها أعاله. وبالنسبة له، املنطق املفضل ميثل “وجهة نظر مختلفة ولغة 

تســاؤل مختلفــة” )p.18(. ويالحظ كذلك أهميــة البدء مع اقرتاح موضوعي )عىل ســبيل املثال، عالقة 
سببية( بدالً من عالقة رقمية )عىل سبيل املثال، متثيل الحالة( لجعل التعميامت التحليلية مقبولة.
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توضيحات مختصرة عن المراجع العلمية للجلسة الدراسية 1-2:

- Bromley, D. B. )1986(. The case-study method in psychology and related disciplines. 
Chichester, England: Wiley. يقدم إرشادات شاملة حول بحوث دراسة الحالة يف علم النفس 

 - Burawoy, M. )1991(. The extended case method. In M. Burawoy, A. Burton, A. A. 
Ferguson, K. J. Fox, J. Gamson, N. Gartrell, et al. )Eds.(, Ethnography unbound: 
Power and resistance in the modern metropolis )pp. 271–287(. Berkeley: University 
of California Press.

يقدم طريقة الحالة املوسعة لتحليل بيانات املالحظة باملشاركة. 

- Donmoyer, R. )1990(. Generalizability and the single-case study. In E. W. Eisner & 
A. Peshkin )Eds.(, Qualitative inquiry in education: The continuing debate )pp. 
175–200(. New York: Teachers College Press. 

يقدم طريقة للتعميم من دراسات فردية ، ال تستند عىل أخذ العينات واألهمية اإلحصائية.

- Gomm, R., Hammersley, M., & Foster, P. )2000(. Case study and generalization. In 
R. Gomm, M. Hammersley, & P. Foster )Eds.(, Case study method )pp. 98–115(. 
London: Sage. 

 يسلط الضوء عىل استخدام أسلوب دراسة الحالة للتعميم ، بدالً من مجرد دراسة حالة ألغراضها الخاصة.

- Mitchell, J. C. )1983(. Case and situation analysis. Sociological Review, 31, 187–211. 

يشــدد على بحث دراسة الحالة كأسلوب للمحافظة على وحدة الشخصية للكائن االجتماعي الذي تتم 

دراسته، ويناقش تحدي التعميم من الحالة أو الحاالت. 

- Small, M. L. )2009(. ”How many cases do I need?“ On science and the logic of case 
selection in field based research. Ethnography, 10, 5–38.

يقدم مقالة علمية مدروســة حول القضايا الرئيســية في تصميم البحث الميداني ، بما في ذلك تحدي 

التعميم من المواقف الميدانية.



133 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

نبذة مختصرة:

يبدأ التحضري للقيام بدراســة الحالة مبهارات وقيم سابقة للباحث، ويغطي اإلعداد والتدريب إلجراء 

دراسة الحالة املحددة )مبا يف ذلك إجراءات حامية املوضوعات اإلنسانية(.

وفيــام يتعلق باملهــارات، فإن الكثري من الناس يعتقدون بشــكل غري صحيح أنهــم ماهرون مبا فيه 

الكفايــة إلجراء بحوث دراســة الحالة ألنهم يعتقدون أن الطريقة ســهلة للقيام بهــا.  يف الواقع، تعترب 

بحوث دراسة الحالة من بني أصعب أنواع البحوث بسبب عدم وجود إجراءات موثقة جيداً. لذا ؛ يحتاج 

الباحثون يف دراسة الحالة إىل الشعور بالراحة، يف معالجة أوجه عدم اليقني اإلجرائية التي قد تنشأ أثناء 

مراحل الدراســة. وتشــمل الســامت األخرى املرغوب فيها : القدرة عىل طرح أســئلة جيدة، واالستامع؛ 

والتكيــف؛ وامتالك فهم عميــق للقضايا قيد الدراســة؛ ومعرفة كيفية تجنب التحيــز، وتحقيق معايري 

أخالقية عالية للبحوث.

وميكن للباحث التحضري إلجراء دراسة حالة عالية الجودة من خالل التدريب املكثف. وسوف يغطي 

الجــزء األهم من التدريب تطوير بروتوكول دراســة الحالة لتوجيه جمــع البيانات الفعلية. حيث يعترب 

الربوتوكول حاســاًم بشــكل خاص، إذا كانت دراســة الحالة تســتخدم تصمياًم متعدد الحاالت، أو يقوم 

بإجرائهــا باحثون متعددون أو كالهام. وتشــمل الخطوات التحضريية األخرى فحص الحاالت املرشــحة، 

لتكون جزءاً من دراسة الحالة، وإجراء دراسة حالة تجريبية.

اإلعــــداد
• تطوير مهاراتك كباحث دراســة حالة .

• التدريــب لدراســة حالــة محــددة .

• إعــداد بروتوكــول دراســة الحالــة .

• فحــص الحــاالت املرشــحة للدراســة 

   واالختيار النهايئ للحاالت .

• إجــراء دراســة الحالــة التجريبيــة .

• الحصول عىل اعتامد وموافقات حامية  

   املوضوعات االنسانية .

الفصل الثالث3
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3
اإلعداد لجمع أدلة دراسة الحالة

ماذا تحتاج قبل البدء في جمع بيانات دراسة الحالة

عـىل الرغـم مـن أن إجـراء دراسـة الحالة  يبـدأ بأسـئلة البحث التي سـتتم معالجتهـا وتطوير 
تصميـم دراسـة الحالـة املناسـب، إال أن معظـم الباحثـني يربطـون إجـراء دراسـة الحالـة بعمليـة 
جمـع البيانـات لهذه الدراسـة. ويركز الفصل الحـايل و )الفصل الرابع( عىل عمليـة جمع البيانات؛ 
حيـث يتعامـل هـذ الفصل مـع اإلعداد والتحضري املطلـوب لذلك،  يف حني يغطـي )الفصل الرابع( 

الطـرق الفعلية لجمـع البيانات. 

إن عملية اإلعداد لجمع البيانات قد تكون معقدة. وإذا مل يتم القيام بها بصورة جيدة فإن 
أسئلة  ــ يف تحديد  السابق  العمل  أن كل  للفشل، كام  بأكملها  الدراسة  أن يعرض  ذلك ميكن 
الحصول عىل  فإن  ذلك،  وعالوة عىل  نتيجة.  بدون  سيكون  ــ  الحالة  دراسة  وتصميم  البحث 
املوافقة الرسمية إلجراء دراسة الحالة تبني كيف سيتم حامية املوضوعات اإلنسانية التي ميكن 

أن تشكل تحدياً آخر.  

يبــدأ اإلعداد الجيد بــ )1( توفر املهارات والقيم املطلوبة لدى الباحث يف دراســة الحالة.  

ونادراً ما كانت هذه تحظى باهتامم رصيح يف املايض. ومع ذلك، فإن جزءاً منها رضوري وميكن 

تعلمه أو مامرســته. كام أن هنــاك أربعة موضوعات إضافية يجب أن تكون جزءاً رســمياً من 

عملية اإلعداد والتحضري لدراسة حالة تتمثل يف : )2( التدريب لدراسة حالة محددة، )3( إعداد 

بروتوكول دراسة الحالة، )4( فحص الحاالت املرشحة، )5( إجراء دراسة حالة تجريبية. 

ويعترب الربوتوكول وســيلة فعالة بشــكل خاص يف التعامل مع مشكلة زيادة الثقة يف نتائج 

دراسات الحالة. ومع ذلك، فإن هناك حاجة إىل التطبيق الصحيح لجميع املوضوعات الخمسة، 

للتأكد من أن عملية جمع بيانات دراسة الحالة تسري بسهولة.  

وتغطي األجزاء التالية من هذا الفصل كل هذه املوضوعات بيشء من التفصيل.
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الباحث في دراسة الحالة ــ المهارات والقيم المطلوبة:

يتجه الكثري من الباحثني إىل دراسة الحالة ألنهم يعتقدون أنها عملية »سهلة«. ويعتقد 
العديد من املتخصصني يف االجتامع ــ وخاصة حديثي الخربة ــ أنه ميكن إجراء بحث دراسة 
الحالة باحرتافية وبدون صعوبة كبرية، وهم يعتقدون كذلك أنهم ســيتعنيَّ عليهم فقط أن 
يتعلمــوا الحــد األدىن من اإلجراءات الفنية، وأن أياً من أوجه القصور يف املهارات الرئيســة 
والتحليلية هو أمٌر غري مهم، وأن دراســة الحالة سوف تسمح لهم ببساطة “بقول الحقيقة 

كام هي” وأنه ال توجد معتقدات ميكن أن تكون أبعد من الحقيقة.

يف واقع األمر، إن الرغبة يف إجراء بحث دراســة الحالة بالنسبة للتفكري الخاص للباحث 
وذاته وعواطفه، هي أكرث بكثري من أي أسلوب بحثي آخر، وذلك بسبب أن إجراءات جمع 
البيانات غري روتينية. إذا أخذنا التجارب املعملية أو املســوحات البحثية عىل ســبيل املثال، 
فــإن مرحلة جمــع البيانات يف مرشوع البحث ميكن القيام بهــا  إىل حٍد كبري يف ظل وجود 
شــخص واحد أو أكرث من مســاعدي الباحث.  حيث يقوم هؤالء املساعدون بأنشطة جمع 
البيانات باتباع الحد األدىن من السلوك التقديري، وهنا يكون النشاط روتينياً والتحليل مماًل.

 إن إجراء دراســة الحالة ال يوفر مثل هذ 
التــوازي. ويف الواقع، فإن هناك حاجة لباحث 
صاحــب خربة وتدريــب جيد للقيــام ببحث 
دراسة حالة عايل الجودة وذلك بسبب التفاعل 
املســتمر بني املوضوعات النظريــة التي يتم 
دراستها والبيانات التي يتم جمعها.  والتوسط 
يف مثل هذا التفاعل يتطلب دقة وحساســية؛ 
ألنها قد تتضمن جوانب فنية يف جمع البيانات 
وكذلك مسائل أخالقية مثل التعامل مع تبادل 
معلومات خاصــة وكذلك مع نزاعات ميدانية 
محتملــة. ومن ثم، فإن الباحث املامرس فقط 
ســتكون له القدرة عىل االستفادة من الفرص 
الغــري متوقعة بــدالً من أن يقــع ضحية لها، 
ويف الوقت ذاته مينــح العناية الكافية لتجنب 

استخدام أي اجراءات تحيز محتملة.  

نقطــة تعلــم :  متى أكــون مســتعداً لبدء جمع 

بيانات دراسة الحالة ؟

لقــد انتهيــت مؤخراً مــن تصميم دراســة الحالة 

الخاصــة بك من خــالل اتبــاع االقرتاحات الــواردة يف 

الفصل الثاين، وتشعر بالقلق للبدء يف جمع البيانات ألن 

الوقــت قصري، وتتوفر فرص جمع البيانات املتاحة. ومع 

ذلك، ينبغي عدم تعريف اســتعدادك بقيود أو ظروف 

زمنية خارجية.  بدالً من ذلك، يعتمد »استعدادك« عىل 

مستويات املهارات الخاصة بك للقيام بدراسات الحالة، 

باإلضافة إىل االنتهاء من اإلجراءات الرسمية والتحضريية 

قبــل جمــع البيانات الفعليــة مثل إجــراءات االختيار 

املناسب للحالة التي ستقوم بدراستها. 

هل مارســت هــذه املهــارات، وهــل تعتقد أن 

بحوث دراسة الحالة تحتاج إىل اتباع إجراءات رسمية 

يف التحضري لجمع البيانات؟
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لســوء الحظ، ال توجد اختبارات لتمييز األشــخاص املتوقع أن يصبحوا باحثني جيدين يف 
مجال دراسات الحالة من غريهم.  وإذا قمنا مبقارنة ذلك مع مجاالت أخرى مثل الرياضيات أو 
حتى القانون، فسنجد يف الرياضيات مثالً أن الناس لديهم القدرة عىل تقييم قدراتهم الحسابية 
وكذلك ميكنهم فحص قدراتهم عند مراحل متقدمة ألنهم ببساطة قد ال تتوفر لديهم القدرة 
عىل حل املســاءل الرياضية عند مســتويات أعىل.  وملامرســة القانون، فإن اجتياز الشخص 
لالختبارات املهنية يف مجال القانون متاح يف أي دولة، واألشــخاص الذين يفشــلون يف اجتياز 

مثل هذه االختبارات لن تكون لهم القدرة عىل االستمرار يف هذا املجال.

مثــل هذه االختبــارات والقيود غري متوفــرة، لتقييم املهارات والقيــم املطلوبة للقيام 
بدراســات حالة جيدة. ولكن هناك قامئة باملميزات األساسية املطلوب توفرها يف أي باحث 

يف هذا املجال، وهي القدرة عىل التايل:

طرح أسئلة جيدة، وتفسري اإلجابات بصورة نزيهة.• 

أن يكون مستمعاً جيداً غري متأثر باأليديولوجيات الحالية أو األفكار املسبقة.• 

أن يكون  يف وضع االســتعداد للتكيف لالستفادة من أي أوضاع جديدة ميكن أن تشكل • 
فرصاً وليست تهديدات.

الفهم العميق للقضية قيد الدراسة حتى وإن كانت يف املرحلة االستكشافية.• 

تجنــب التحيز بأن يكون حساســاً مع األدلة املضادة، ومعرفــة كيفية إجراء البحث • 
أخالقية. بصورة 

إن عــدم توفر أي من هذه املميزات هو يشء قابل للتطوير ؛ ألن أي باحث يفتقر ميزة 
أو أكرث منها ميكنه العمل عىل تطويرها. ولكن كل باحث مطالٌب بأن يكون نزيهاً يف تقييم 

قدراته يف املقام األول. وبناًء عليه، فإنه ميكنك اختبار نفسك يف األجزاء التالية:  

طرح األسئلة الجيدة:
عىل نحو يفوق كل أساليب البحوث التي متت مناقشتها يف )الفصل األول(، فإن بحوث 
دراســة الحالــة تتطلب إىل عقلية استفســارية خالل مرحلة جمــع البيانات وليس فقط 
قبل أو بعد هذه العملية. إن القدرة عىل تقديم وطرح أســئلة جيدة هي من املتطلبات 
املسبقة التي يجب توفرها لدى الباحثني يف دراسة الحالة. والنتيجة املطلوبة من الباحث 

هي بناء حوار ثري مع توفري األدلة الالزمة وهذه هي املهمة التي يقوم بها.
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“إن التأمل يف املكتسبات التي يتم تحقيقها من التآلف العميق مع جانٍب ما من جوانب هذا العامل، 

وتنظيــم تلك األفكار من خالل عالقتها مع أنواع املعلومــات التي ميكن جمعها، والتحقق من األفكار يف 

ضوء تلك املعلومات، والتعامل مع الخالفات الحتمية بني ما كان متوقعاً وما بني النتائج املتحصلة، يكون 

.)Becker, 1998, p.66(”من خالل إعادة التفكري يف إمكانية الحصول عىل املزيد من البيانات وغري ذلك

تتبع عملية جمع البيانات بروتوكوالً رســمياً، غــري أن املعلومات املحددة التي ميكن أن 
تكون مناســبة مع دراسة الحالة ال ميكن التنبؤ بها بسهولة. وعند جمع  أي دليل يف دراسة 
الحالة، فإن الباحث مطالٌب برسعة مراجعة هذا الدليل وتوجيه أسئلة مستمرة لنفسه: ملاذا 
تظهــر األحداث أو التصورات عىل هذا النحو؟ وقد تقــود األحكام التي يصدرها إىل حاجة 

عاجلة للبحث عن دليل إضايف.

إذا كانت لديك القدرة عىل طرح أســئلة جيــدة خالل مرحلة جمع البيانات، فمن املؤكد 
أنك ستتعرض الستهالك عقيل وعاطفي مع نهاية كل يوم يف عملك امليداين.  وهذا االستنزاف 
للطاقة التحليلية هو أمر يختلف متاماً عن الخربة يف جمع البيانات التجريبية أو املسحية، والتي 
هــي اختبار »املوضوعات« أو إدارة االســتبانات، ويف هذه املواقف فإن عملية جمع البيانات 
تكون روتينية للغاية. كام يجب عىل جامعي البيانات إكامل حجم محدد من العمل، ولكن مع 
مامرسة الحد األدىن من السلوك التقديري. وإضافة لذلك، فإن أي عرض موضوعي لألدلة ال يأيت 
إال بعد فرتة من الزمن، وتكون النتيجة أن مثل جامعي البيانات هؤالء يصبحون مرهقون بدنياً، 

كام أنه سيكون من الصعب اختبارهم ذهنياً بعد يوم كامل  يف جمع البيانات.

من املفيد يف عملية طرح األسئلة الجيدة فهم أن البحث يدور حول األسئلة وليس بالرضورة 
حول اإلجابات. إذا كنت ذلك الشخص الذي تقوده مبارشًة إجابة واحدة أولية إىل طرح مجموعة 
من األسئلة الجديدة، وإذا كانت هذه األسئلة تؤدي يف النهاية إىل بعض التساؤالت املهمة حول 

كيف وملاذا يعمل العامل بطريقته الحالية، فأنت يف الغالب تعترب شخصاً يطرح أسئلة جيدة.

ُكن »مستمعاً« جيداً:

بالنسبة لدراســات الحالة، فإن »االستامع« يعني استقبال املعلومات عن طريق أشكال 
متعددة مثل إجراء مالحظات متعمقة، أو استشــعار ما يدور حولك وليس فقط اســتخدام 
حاسة السمع. أن تصبح مستمعاً جيداً يعني القدرة عىل استيعاب كمية كبرية من املعلومات 
بدون تحيز. وعندما يحيك أو يرسد الشــخص الذي ُتجــري معه املقابلة حادثة معينة، فإن 
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املســتمع الجيــد يقوم بتمييز الكلامت املحددة التي اســتخدمها ذلك الشــخص )يف بعض 
األحيــان تعكــس املصطلحات وجهة نظر مهمــة(، ويراقب مزاج وعاطفة ذلك الشــخص، 
ويفهم الســياق الذي يدرك به ذلك الشخص العامل، ويستنتج املعنى الذي يقصده الشخص 

الذي ُتجري معه املقابلة )وليس الذي يقصده الباحث(.

وهناك حاجة كذلك لتطبيق مهارة االســتامع يف مراقبة األدلة الوثائقية، وكذلك مالحظة 
الحاالت الواقعية. ويف مراجعة الوثائق، يأخذ االســتامع شــكاًل من أشــكال القلق حول ما 
إذا كان صاحب الوثيقة يهدف إليصال أي رســالة مهمة من بني الســطور. فأي اســتدالالت 
ستحتاج للتأكيد عن طريق مصادر معلومات أخرى، ولكن هناك رؤى مهمة ميكن اكتسابها 
بهذه الطريقة. إن املستمعني غري الجيدين ال ميكنهم حتى مالحظة أن هناك معلومات بني 
السطور.  وتشمل أوجه القصور السمعية األخرى: أن تكون العقلية مغلقة، واالنتقائية فيام 

يتم االستامع إليه أو ببساطة امتالك ذاكرة ضعيفة.

القدرة على التكّيف:

تنتهي القليل من دراســات الحالة بحسب ما هو مخطط لها بالضبط. واليشء امللزم أحياناً 
هو أنك ستضطر لعمل تغريات صغرية أو كبرية تتنوع من الحاجة إىل متابعة حدث غري متوقع 
)وهذا من املحتمل أن يكون تغرياً صغرياً(، إىل الحاجة لتحديد "حالة" جديدة للدراســة )وهذا 
تغري كبري بالشــك(.  وعىل الباحث املاهر أن يتذكر الغرض األســايس لدراســة الحالة، وأن يكون 

له القدرة عىل تعديل اإلجراءات أو الخطط إذا وقعت أحداث غري متوقعة )انظر مربع 13(.

وعندما يحدث التحول، يجب عليك املحافظة عىل وجهة النظر غري املتحيزة، واإلقرار بتلك 
املواقــف التي بدأت فيها حقيقًة ومن غري قصد مواصلُة دراســة جديدة متاماً. عندما يحدث 
يل لدراسة الحالة، يجب إعادة  ذلك، فإن الكثري من الخطوات املكتملة مبا يف ذلك التصميم األوَّ
تكرارها وإعادة توثيقها.  إن من أسوأ الشكاوى حول إجراء بحوث دراسة الحالة هي أن يقوم 
الباحثون بتغري اتجاه الدراســة بدون أن يعرفوا أن تصميم بحوثهم األصلية كانت غري مناسبة 
لدراسة الحالة يف النهاية، مام يرتتب عليه ثغرات وتحيزات غري معروفة. ولذلك ؛ فإن حاجتك 

ـ وليس الرصامة ــ ال ميكن املبالغة يف تأكيدها. ملوازنة القدرة عىل التكيف بالدقة املطلوبةـ 
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مربع )13(

القدرة عىل التكّيف يف تصميم دراسة الحالة
حتــى بعــد أكرث مــن )60( عاماً من نرشهــا ، ال تزال دراســة )Peter Blau )1955 للســلوك 

 The Dynamics of -  يف املنظــامت الحكوميــة الضخمة بعنــوان )ديناميكيــات البريوقراطيــة

Bureaucracy( قّيمة بســبب أفكارها حول العالقة بني التنظيم الرسمي وغري الرسمي ملجموعات 

العمل.  

عىل الرغم من أن دراسته ركزت عىل اثنني من املنظامت الحكومية، فلم يكن هذا هو التصميم 

بعد ذلك إىل  ينتقل  ثم  أوالً دراسة منظمة واحدة،  يعتزم  املؤلف، كان  للدراسة. وكام يالحظ  األّويل 

خطة ملقارنة منظمتني - منظمة عامة ومنظمة خاصة )Blau, 1955, pp. 272-273(.  غري أن محاوالته 

األولية للوصول إىل منظمة خاصة مل تنجح ، ويف الوقت نفسه وضع مربراً أقوى ملقارنة نوعني مختلفني 

من املنظامت الحكومية.

هــذه التحوالت يف الخطط األّولية، هــي أمثلة عىل أنواع التغيــريات التي ميكن أن تحدث يف 

تصميم دراسة الحالة. وتبني هذه التجربة كيف ميكن للباحث املاهر االستفادة من الفرص املتغرية، 

فضاًل عن التحوالت يف املخاوف النظرية إلعداد دراسة حالة كالسيكية.

إن التكيف املطلوب يجب كذلك أن ال يؤدي إىل أي ميول استغاللية من جانب الباحث. 
عىل سبيل املثال، إذا كان الشخص الذي ُتجري معه املقابلة يرغب يف أخذ مزيد من الوقت 
لإلجابة عن أســئلتك، فإن البقــاء متكيفاً ال يعني أنه بإمكانك يف تلــك الحالة متديد وقت 
يل باملقابلة. وعىل نحو مامثل، إذا ســمحت  املقابلة إىل ما هو أبعد من التزام الشــخص األوَّ
لك مؤسســة ما بقراءة بعض الوثائق الســابقة التي حجبتها عنك، فال تفكر مبارشًة يف نسخ 

هذه الوثائق إال إذا أشار الشخص الذي استضافك بأن ذلك ميكن أن يكون إجراًء مقبوالً.

امتالك فهم عميق للقضايا التي تتم دراستها:

إن الطريقــة الرئيســية للمحافظة عــىل الهدف هو تذكر وفهم الغرض من دراســة 
الحالــة يف املقام األول. ويجب عىل باحث دراســة الحالة فهــم املوضوعات النظرية أو 
تلــك التــي لها عالقة بالسياســات؛ وذلك ألن األحــكام التحليلية يجــب القيام بها عرب 
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مرحلــة جمع البيانات. وبدون فهم عميق لهذه املوضوعات، فإنك ســتفقد أدلة مهمة 
ولــن يكون يف مقــدورك معرفة متى كان االنحــراف مقبوالً أو حتــى مرغوباً. والنقطة 
املهمة هنا، هي أن جمع بيانات دراســة الحالة ليســت مجرد عملية لتسجيل البيانات 
بطريقــة ميكانيكيــة كــام يف بعض أنواع البحــوث األخرى. كام يجــب عليك أن تكون 
قــادراً عىل تفســري املعلومات يف وقت جمعها، وأن تعرف عىل الفور عىل ســبيل املثال 
إذا كانت هناك مصادر عديــدة للمعلومات تناقض بعضها البعض، وتقودك إىل الحاجة 

للبحث عن أدلة جديدة، متامــاً مثل املحقق الجنايئ الجيد. 

يف الواقــع، إن دور املحقق الجنايئ يقدم بعض الرؤى الجيدة يف مجال دراســة الحالة.  
الحــظ أن املحقــق الجنايئ يأيت إىل مــرسح الجرمية بعد ارتكاب الجرمية، ويتم اســتدعاؤه 
بصورة أساســية لعمل اســتدالالت عام حدث فعاًل.  ويجب أن تســتند هذه االســتدالالت 
عىل أدلة متقاربة من الشهود واألدلة املادية إىل جانب عنارص أخرى يتم التوصل إليها عن 
طريق الحس الســليم. ويف النهاية، ميكن للمحقق عمل اســتدالالت من جرائم عديدة ليك 
يحدد ما إذا كان الجاين قد ارتكبها. وهذه الخطوة األخرية مشــابهة ملنطق النســخ املتامثل 

املوجودة يف دراسات الحالة املتعددة.

تجنب التحيز، والعمل على إعداد البحث بشكٍل أخالقي:

إن كل الــرشوط الســابقة ســتعترب الغيــة، إذا كان الباحث يرغب يف اســتخدام دراســة 
الحالة إلثبات موقف مســبق. ويتعرض باحثو دراســة الحالة بصورة خاصة لهذه املشكلة ألن 
عليهم اســتيعاب املوضوعات سلفاً )انظر: Becker, 1958, 1967(، ومثل هذا الفهم يجعلهم 
مييلــون بصورة غري مرغــوب فيها نحو األدلة الداعمــة ويبعدهم عن األدلــة املناقضة. وقد 
تكــون أنت كباحث كذلك قد اخرتت إجراء دراســة حالة لتمكينك )بصــورة خاطئة( للبحث 

)واألســوأ من ذلك( الدفاع عن اتجاه محدد للموضوعات)1(.  

إن أول اختبــار لهــذا التحيــز املحتمل هو درجــة انفتاحك لألدلة املناقضة. عىل ســبيل 
املثــال، فإن عدداً مــن الباحثني يقومون بعمل دراســات عن “املنظامت غــري الربحية”، قد 
يتفاجأوا عند اكتشــافهم بأن العديد من هذه املنظامت لها دوافع رأســاملية )عىل الرغم من 
أن هذه املنظامت ال تحقق أرباحاً بشكل رسمي(. إذا استندت هذه النتائج إىل أدلة مقنعة، فإن 
اســتنتاجات دراســة الحالة هذه يجب أن تعكس هذه النتائج املناقضــة. والختبار مقدار تقبلك 
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للنتائج املناقضة، أرســل نتائجك األولية – وأنت يف مرحلة جمع البيانات – إىل اثنني أو ثالثة من 
زمالئك البارعني. يجب عىل هؤالء الزمالء تقديم تفســريات واقرتاحات بديلة لجمع البيانات. إذا 
كان الســعي نحو النتائج املناقضة ميكن أن يقــدم ردود أو إجابات قابلة للتوثيق، فإن احتامالت 

التحيز ميكن أن تنخفض.

إن االبتعــاد عن التحيز ما هو إال جانب واحد مــن مجموعة من القيم التي تندرج ضمن 
أخالقيات البحث العلمي.  لذا فإن باحث دراســة الحالة الجيد مثل علامء االجتامع اآلخرين؛ 
ســيكافح من أجل ضامن أعىل املعايــري األخالقية عند القيام بالعمــل البحثي.  وتتضمن تلك 
القيــم: التحيل باملســؤولية الالزمة تجاه املهمــة البحثية التي يقوم بها، مثــل رسقة أو تزوير 
املعلومات، وكذلك التحيل بالنزاهة وتجنب الخداع وتحمل مســؤولية العمل، وتتضمن كذلك 
التحــيل بالكفاءة املهنية الالزمة التي تشــمل التقدم يف البحوث يف مجــال تخصصه، وضامن 
الدقة، وااللتزام باملصداقية ، وفهم املؤهالت املنهجية الرضورية وحدود العمل الذي يقوم به.

ميكنــك معرفة املزيد عــن املعايــري األخالقية الخاصة التــي تؤكد عليهــا التخصصات 
األكادمييــة املختلفة من خالل التعرف عىل العديد مــن الوثائق للجمعيات التالية : جمعية 
األنرثوبولوجيا األمريكية )1998(، الجمعية األمريكية ألساتذة الجامعات )2006(، الجمعية 
األمريكية للبحــوث الرتبوية )2000(، جمعيــة التقييم األمريكيــة )2004(، لجنة األخالق 
املهنيــة والحقــوق والحريات لجمعية العلوم السياســية األمريكيــة )2008(، جمعية علم 

النفس األمريكية )2010(، وجمعية علم االجتامع األمريكية )1999(.

مترين 3-1: تحديد املهارات الالزمة إلجراء بحوث دراسة الحالة

اذكر املهارات املختلفة التي يجب أن ميتلكها باحث دراســة الحالة. هل تعرف أي أشــخاص 

كانوا ناجحني يف إجراء بحوث دراســة الحالة؟ ما هــي نقاط الضعف والقوة التي كانوا ميتلكونها 

كباحثني؟ هل هي مشابهة لتلك التي ذكرتها قبل قليل لإلجابة يف بداية تساؤالت هذا التمرين؟ 
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مترين 3-2: تحليل مهاراتك الخاصة إلجراء بحوث دراسة الحالة

ماهي املهارات املميزة التي تعتقد بأنها تســاعدك يف إجراء دراسة الحالة ؟ هل قمت بدراسات 

ســابقة تحتــاج إىل جمع وتحليل معلومــات أصلية؟ هل قمت بأي عمل بحثــي ميداين؟ إذا كانت 

اإلجابة بنعم، ففي أي الجوانب تعترب نفســك مســتمتعاً جيداً أو شــخصاً متمكناً يف املالحظة؟ وإذا 

قمت بتحديد بعض مهارات دراسة الحالة التي ال تزال تحتاج لتطويرها، كيف تتقدم يف هذه املهمة؟

اإلعداد والتدريب لدراسة حالة معينة:

حماية الموضوعات اإلنسانية:

تنشــأ بعض االعتبارات األخالقية لكافــة البحوث العلمية التي تدخل فيها "موضوعات" 
إنســانية، ويقصد بها أولئك األشخاص الذين سيشاركون يف دراستك أو الذين ستجمع منهم 
معلومات مســجلة مســبقاً، مثل ســجالت املوظفني أو العمالء أو درجات الطالب. ونتيجة 
لذلــك؛ فإنه يف الوقت الذي يكــون بني إكامل التصميم الخاص بــك وبداية جمع البيانات 
ســتحتاج إىل توضيح كيف تخطط لحامية املوضوعات اإلنســانية يف دراسة الحالة الخاصة 
بك، وســتحتاج للحصول عىل موافقة رســمية لذلك، ويجب عليك أن ال تنظر لهذه املوافقة 

عىل أنها مجرد عملية رقابة شكلية فقط.

إن الحاجــة لحامية املوضوعات اإلنســانية تنبع من حقيقة أن أغلب دراســات الحالة، 
مثل التي يغطيها هذا الكتاب، لها عالقة بالجوانب اإلنسانية.  وبذلك يف هذا الشأن، فأنت 
واملتخصصــون يف علم االجتامع اآلخرون، تختلفون عن املتخصصني الذين يدرســون النظم 
الفيزيائيــة أو الكيميائية أو النظم غري اإلنســانية األخرى، وكذلك تختلفون عن الباحثني يف 
التاريخ الذين قد يدرسون »املايض القديم«. إن دراسة »ظاهرة معارصة يف سياقها الواقعي 
"الحقيقــي" تلزمك كباحث مبامرســات أخالقية مهمة، وقريبة لتلــك التي ُتتبع يف البحوث 

الطبية. 

وكجزء من عملية الحامية، فأنت مســؤول عن إجراء دراســة الحالة الخاصة بك بعناية 
وحساســية خاصة، بحيث تذهب إىل ماهــو أبعد من تصميم البحــث واالعتبارات الفنية 
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األخــرى التي تناولها هذا الكتاب. وهــذه العناية وفقاً ملجلس البحــوث الوطني األمرييك         
) Research Council National, 2003, p.23( غالباً تشمل التايل: 

الحصــول عــىل موافقة مكتوبة من كافة األشــخاص الذين قد يكونون أطرافاً يف دراســة • 
الحالــة الخاصة بك؛ وذلك من خالل تنبيههم بطبيعة دراســة الحالــة، وأن تطلب منهم 

بصورة رسمية التطوع يف املشاركة يف دراستك.

حامية املشاركني يف دراستك من أي رضر، مبا يف ذلك تجنب استخدام  أي نوع من الخداع • 
يف دراستك.

حاميــة خصوصيــة ورسية جميع املشــاركني نتيجة ملشــاركتهم يف دراســتك؛ وذلك بعدم • 
تعريضهم من غري قصد ألي أوضاع غري مرغوب فيها، مبا يف ذلك وضعهم يف قوائم للمشاركة 
يف أي دراسات مســتقبلية، سواء ُأجريت هذه الدراسات من ِقبلك أو بواسطة باحث آخر.

اتخــاذ التدابري الخاصة الرضورية لحامية بعض الفئات )مثل البحوث التي تتناول بيانات • 
تتعلق باألطفال(. 

اختيار املشــاركني بإنصاف، بحيث ال يتم تضمني أو استبعاد مجموعات من الناس بصورة • 
غري عادلة من البحث.

إن املوافقة الرســمية عىل خطة البحث ستأيت من مجلس املراجعة املؤسسية )IRB(، حيث 
يتوىل املجلس مســؤولية مراجعة وقبول كل البحوث ذات العالقة باملوضوعات اإلنســانية قبل 
البــدء يف إجراء مثل هذه البحــوث. ونتيجة لذلك، فإن الخطوة األهم قبل الرشوع يف دراســة 
الحالة الخاصة بك، هي البحث عن مجلس املراجعة املؤسســية يف الجهة البحثية أو التعليمية 

التي تعمل معها، واتباع ارشاداته والحصول عىل موافقته.

ســتغطي مراجعة املجلس أهداف وتصميم دراستك، وكيف تخطط لحامية املوضوعات 
اإلنسانية بها.  الحظ أن تفاعلك مع املوضوعات اإلنسانية املحددة يف دراستك يتم من خالل 
االتصال املبارش )مثل املقابالت الشــخصية( واالستخدام املحتمل للسجالت األرشيفية )مثل 
ســجالت املوظف أو ســجالت املدرسة(. ومقارنًة الســتعراض املجلس للدراسات باستخدام 
أســاليب بحثية أخرى، قد يخصص املجلس اهتامماً إضافياً لدراســة حالة مقرتحة بســبب 
عدم اإلملام ببحوث دراســة الحالة. عىل ســبيل املثال، قد تكون مقابالت دراسة الحالة أكرث 
تحدياً بســبب أن التفاعالت غري منظمة كام هو الحال يف املقابالت املســحية واالســتبانات 
املغلقة. وسوف يرغب املجلس يف معرفة مثل هذه املعلومات عن كيفية التخطيط للتفاعل 



اإلعداد لدراسة الحالة

145 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

مع املشــاركني يف الدراسة، والربوتوكوالت أو أدوات جمع البيانات التي تخطط الستخدامها، 
وكيف ستضمن جوانب الحامية املختلفة مثل املوافقة املسبقة من املشاركني، ومنع الرضر، 
والخصوصيــة والرسية )انظر الــدرس التعليمي 3-1 ملزيد من التفاصيل حول االســتعداد 

والتفاعل مع مجلس مراجعة مؤسيس(.

كام أن املزيد من اإلرشادات العامة تأيت من األخالقيات املهنية الخاصة بك، وكذلك من 
جمعيات البحوث املهنية التي تنرش معايريها الخاصة إلجراء البحوث اإلنسانية، وليس فقط 
دراسات الحالة )عىل سبيل املثال، اللجنة املشرتكة ملعايري التقييم الرتبوي )1981م( ، وأيضاً 
ميكنك اإلطالع عىل وثائق الجمعيات املهنية الســبعة التي متت اإلشــارة إليها أعاله(. ومن 
املهــم أيضاً أن يكون لدى الجهة البحثية التي تعمل معها توقعاتها الخاصة ــ ســواء كنت 

جزءاً من جامعة أو منظمة بحثية مستقلة ــ وتحتاج إىل اتباع إرشاداتها وإجراءاتها.

التدريب إلجراء دراسة الحالة:

التدريــب هو أيضاً خطوة رضورية يف إجراء بحوث دراســة الحالــة. ولن تكون دامئاً 
الفرتات الزمنية للتدريب بالنســبة إىل توقيت تقديم طلب الحصول عىل موافقة حامية 
املوضوعــات اإلنســانية مجدولة أو مرتبة. لذا يجب أن يكــون لديك بعض خطط جمع 
البيانــات قبــل طلــب املوافقة، ولكن كام هو مبــني أدناه، ال ميكن أن يتــم االنتهاء من 
الخطط حتى يتم اعتامد املوافقة والحصول عليها.  ولذلك؛ ميكن أن تتم أنشطة التدريب 
املوضحــة أدناه عىل مدى فرتة ممتدة من الزمن، تبدأ قبل ذلك ولكن تنتهي بعد عملية 

املوافقة.

وبالنسبة لبحوث دراسة الحالة، فإن العنرص الرئييس لفهم التدريب املطلوب هو أن نفهم 
أن كل باحث دراسة حالة يجب أن يكون قادراً عىل العمل كباحث »خبري«.  مبجرد أن تبدأ يف 
جمع البيانات، ويجب أن تفكر يف نفسك كباحث مستقل ال ميكنه االعتامد عىل صيغة جامدة 
لتوجيه تساؤالته. كام يجب أن تكون قادراً عىل اتخاذ قرارات ذكية خالل عملية جمع البيانات.

وبهــذا املعنى، يبدأ التدريب للقيام بدراســة حالة فعلياً بتعريف أســئلة البحث التي 
يجري تناولها وتطوير تصميم دراســة الحالة. وإذا تم إجراء هذه الخطوات بشــكل ُمرٍض، 
كــام هو موضح يف )الفصلني األول و الثاين(، قد تكون هناك حاجة إىل بذل الحد األدىن من 

الجهد اإلضايف خاصة إذا كان هناك باحث واحد فقط لدراسة الحالة.
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ومع ذلك، فإنه غالباً ما يحدث أن دراســة الحالة يجب أن تتم من ِقبل )فريق( دراســة 
الحالة2، ألٍي من األسباب الثالثة التالية:

عندما تتطلب حالة واحدة جمع بيانات مكثفة يف نفس املوقع، مام يتطلب »فريقاً« من . 1
الباحثني )انظر مربع 14(.

عندما تتضمن دراســة الحالة عىل حــاالت متعددة، مع الحاجة إىل أشــخاص مختلفني . 2
.)Stake, 2006, p.21( لتغطية كل موقع أو للتناوب بني املواقع

مزيج من الرشطني السابقني.. 3

مربع )14(

األعامل اللوجستية للبحوث امليدانية، يف الفرتة 1924- 1925
يعد ترتيب الجداول الزمنية والحصول عىل مصادر األدلة ذات الصلة، أمراً مهاًم إلدارة دراســة 

الحالــة.  وقد يشــعر الباحث املبتديء بأن هذه األنشــطة مل تظهر إال مع منــو العلوم االجتامعية 

.)1960s &1970s(الكبرية« خالل فرتة الستينيات والسبعينيات«

ومع ذلك، يف دراســة ميدانية مشــهورة أجريــت منذ عقود ، فإن العديد مــن تقنيات اإلدارة 

نفســها قد متت مامرستها بالفعل. حيث فتح الباحثان الرئيسيان وفريق السكرتاية مكتباً محلياً يف 

املدينة التي كانوا يدرســونها، واســتخدم موظفو املرشوع اآلخرون هذا املكتب لفرتات طويلة من 

الزمن.  ومن هذا املنطلق، شــارك فريق البحــث يف الحياة املحلية، وفحص املواد الوثائقية، وجمع 

اإلحصــاءات املحلية، وأجرى املقابالت، وقام بتوزيع االســتبانات وجمعهــا.  ونتج عن هذا العمل 

امليداين املكثف بعد )5( سنوات نرش الدراسة الكالسيكية الحالية عن مدينة صغرية يف أمريكا هي 

.)R.Lynd, & H.Lynd, 1929( وقد قام بإعداد هذه الدراسة كاًل من ،)Middleton(

ويف ظل هذه الظروف، ينبغي أن يساهم جميع أعضاء الفريق يف إعداد املسودة األولية 
لربوتوكول دراســة الحالة. وستكون هذا املســودة بعد ذلك هي النسخة املقدمة للموافقة 
عليها من مجلس املراجعة املؤسســية )IRB(، مع األخذ يف االعتبار أن النســخة املعتمدة من 

املجلس يف نهاية املطاف هي النسخة النهائية للربوتوكول.

عندما يشارك العديد من الباحثني أو أعضاء الفريق يف نفس دراسة الحالة، فإنهم جميعاً   
بحاجة إىل التعلم ليك يكونوا باحثني لديهم الخربة . ويأخذ التدريب شــكاًل تعاونياً جامعياً 



اإلعداد لدراسة الحالة

147 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

بدالً من اإلرشــادات التوجيهية. كام يجب أن يكون هناك وقت طويل للقراءة، واالستعداد 
للتدريب، وتنفيذ التدريب )انظر الشكل 3-1 يف جدول أعامل دورة تدريبية توضيحية(.

شكل )3-1( جدول أعامل متعدد املراحل للتدريب عىل دراسة الحالة

القراءات التحضريية : يجب أن يتضمن مقرتح دراسة الحالة األصلية، ودليل منهجية العمل 

امليداين )إن وجد(؛ والعديد من األعامل عىل جوهر دراســة الحالة؛ وعينة لدراســات حالة 

)تقارير أو منشورات( من بحوث دراسة الحالة السابقة.

الجلسة 1 : مناقشة الغرض من دراسة الحالة، وأسئلة البحث الرئيسية، واختيار الحالة أو الحاالت.

الجلسة 2 : استعراض بروتوكول دراسة الحالة:

مناقشة اإلطار النظري وأدبيات الدراسة ذات العالقة.أ. 

تطوير أو مراجعة النموذج املنطقي االفرتايض، إذا كان ذلك مناسباً.ب. 

مناقشــة متعمقة للموضوعات املتعلقة بالربوتوكــول )تناقش أهمية املوضوع وأنواع ج. 

األدلة املمكنة التي ينبغي جمعها فيام يتعلق بكل موضوع(.

املوضوعات املتوقعة التي سيتم تناولها يف تقرير دراسة الحالة يف النهاية )بناء توقعات د. 

أوَّلية حول األهداف النهائية للدراسة(.

الجلسة 3 : املراجعة املنهجية:

ترتيبات االتصال مبزودي املعلومات ميدانياً )عىل سبيل املثال، منوذج رسالة تأكيد أو رسالة إلكرتونية(.أ. 

إجراءات العمل امليداين )مناقشة املبادئ املنهجية(.ب. 

استخدام األدلة )استعراض أنواع األدلة والحاجة إىل التقارب(.ج. 

 تسجيل املالحظات واملامرسات امليدانية األخرى.د. 

مهام وأعامل املتابعة )عىل سبيل املثال، منوذج خطاب شكر(.	. 

جدول الدراسة، مبا يف ذلك املواعيد النهائية الرئيسية.و. 

وعادًة ما يغطي التدريب جميع مراحل دراسة الحالة املخطط لها، مبا يف ذلك قراءات 
حول املوضوع، والقضايا النظرية التي أدت إىل تصميم دراسة الحالة، وطرق وأساليب 
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دراسة الحالة. وميكنك مراجعة أمثلة األدوات املستخدمة يف دراسات الحالة األخرى )انظر 
مربع 15( إلضافتها كتوضيحات إىل جزء املراجعة املنهجية أثناء التدريب.

مربع )15(

مراجعة األدوات واألساليب املستخدمة يف دراسات الحالة األخرى،
يف القرن الواحد والعرشين تقريباً

قدمت مواقع اإلنرتنت فرصاً جديدة للوصول إىل األدوات واألســاليب البحثية املســتخدمة يف 

دراســات الحالة األخرى. عىل ســبيل املثال، يف اإلصــدارات اإللكرتونية من املقــاالت العلمية، قد 

تصــدر املجــالت األكادميية مواد إضافية قد ال تظهر يف النســخة املطبوعة من املقالة. ويف دراســة 

حالة واحدة، تضمنت املواد التكميلية الربوتوكول الرســمي لدراســة الحالة، ودليل ترميز دراســة 

الحالة، وجداول األدلة التي تربط اإلثباتات بأقسام محددة من قاعدة بيانات دراسة الحالة، وقامئة 

.)Randolph &Eronen, 2007( بالوثائق يف قاعدة بيانات دراسة الحالة

إن الهدف من التدريب هو أن يفهم جميع أعضاء الفريق املفاهيم األساسية، واملصطلحات 
والقضايا املنهجية ذات الصلة بالدراسة. لذا يحتاج كل عضو يف الفريق إىل معرفة التايل:

ملاذا يتم إجراء دراسة الحالة ؟• 

ما هي األدلة التي يتم البحث عنها ؟• 

مــا هي االختالفات اإلجرائية التي ميكن توقعها ؟ وما الذي ينبغي القيام به إذا حدثت مثل • 

هذه االختالفات؟

ما من شأنه أن يشكل دلياًل داعاًم أو مخالفاً ألي افرتاض معني.• 

كــام أن الجزء الرئييس من جهود التدريب هو املناقشــات بــدالً من املحارضات؛ وذلك 
الختبار ما إذا كان قد تم تحقيق املستوى املطلوب من الفهم املشرتك.

وميكــن مقارنــة هذه الطريقة يف التدريب عىل دراســة الحالة مــع التدريب عىل أنواع 
أخــرى من جمــع البيانات، وذلــك كالتدريب الجامعــي لفريق مقابالت املســح )جامعي 
البيانات(. ويشــتمل التدريب لتنفيذ الدراسات املســحية عىل مناقشات، ولكنه يركز أساساً 
عىل طريقة توجيهية ترشح بنود االســتبانة أو املصطلحات املستخدمة. وقد يغطي التدريب 
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عىل الدراسات املسحية ) أو ال يغطي( االهتاممات الشاملة أو املفاهيمية للدراسة، حيث قد 
ال يحتاج جامعي البيانات إىل فهم نطاق أوسع يتجاوز آليات أداة املسح.  ونادراً ما يتضمن 
التدريب عىل الدراسات املسحية أي قراءة خارجية حول القضايا الجوهرية، وليس بالرضورة 
أن يعــرف جامعي البيانات بصفٍة عامة كيفية تحليل بيانات املســح، أو القضايا التي يتعني 
البحث فيها.  وقد تؤدي هذه الطريقة إىل تغذية نقاط القوة يف إجراء الدراســات املسحية، 

ولكنه لن يكون كافياً للتدريب عىل دراسات الحالة.

تطوير ومراجعة بروتوكول دراســة الحالة: القســم الفرعي التايل ســوف يتحدث أكرث عن 
محتوى بروتوكول دراســة الحالة. ومع ذلك، فإن مهمة التدريب املرشوعة واملرغوبة هي فهم 

الربوتوكول من ِقبل فريق دراسة الحالة بأكمله.

ولتعزيــز هــذا الفهم، ميكن أن يتــوىل كل عضو من أعضــاء الفريق جــزءاً واحداً من 
املوضوعــات الهامة التي يغطيهــا الربوتوكول. وقد يكون كل عضو بعد ذلك مســؤوالً عن 
مراجعة مواد القراءة املناسبة املتعلقة بالجزء املخصص له، ويعمل عىل إضافة أي معلومات 
أخرى قد تكون ذات صلة، وقيادة املناقشة التي تهدف إىل تبسيط وتوضيح هذا الجزء من 
أســئلة الربوتوكول. وبهذه الطريقة، مثل هذا التوزيع للمهام ينبغي أن يضمن إتقان أعضاء 
الفريق ملحتوى الربوتوكول، وأنهم عملوا ذلك كجزء من تعاون جامعي. والهدف لكل عضو 

وكذلك للفريق ككل هو بناء فهم عميق ومشرتك للربوتوكول.

المشــكالت التي يجب معالجتها أثناء التدريب: يوفر التدريب أيضاً فرصة هامة للكشف 
عن املشــكالت يف خطة دراســة الحالة أو مع قدرات فريق البحث. فإذا ظهرت مثل هذه 
املشــكالت، فإن العزاء الوحيد هو أنها ســتكون أكرث إزعاجاً إذا تم فقط التعرف عليها يف 
وقت الحق بعد بدء جمع البيانات. لذا ؛ ينبغي عىل باحثي دراسة الحالة الجيدين الضغط 

للتأكد، أثناء فرتة التدريب، عىل أن املشكالت املحتملة يتم اإلفصاح عنها.

واملشــكلة األكــرث وضوحاً، هي أن التدريب قد يكشــف عن عيوب يف تصميم دراســة 
الحالــة، أو حتى التعريف األّويل ألســئلة الدراســة. فإذا حدث هــذا ، يجب أن تكون عىل 
اســتعداد إلجراء التعديالت الالزمــة، حتى لو كان املزيد من الوقــت والجهد رضورياً. ويف 
بعض األحيان، ســوف تعرتض التعديالت الغرض األســايس من دراسة الحالة، كام هو الحال 
يف املوقف الذي رمبا يكون الهدف األصيل منه البحث يف ظاهرة تكنولوجية، مثل استخدام 
أجهزة الكمبيوتر الشــخصية، ولكن تبني يف الواقع أن دراســة الحالة تتعلق بدراسة ظاهرة 
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تنظيميــة مثل ضعــف اإلرشاف اإلداري. وبالطبع، قد تــؤدي أي تعديالت أيضاً إىل الحاجة 
إىل مراجعة أدبيات مختلفة بشــكل قليل، وإعادة صياغة دراســة الحالة بأكملها والجمهور 
املستهدف من الدراسة. كام يجب عليك أيضاً التحقق من إجراءات مجلس املراجعة املؤسسية 
)IRB( ملعرفة ما إذا كان سيحتاج إىل إجراء مراجعة جديدة لحامية املوضوعات اإلنسانية. وعىل 

الرغم من هذه التطورات غري املتوقعة، فإن تغيري الفرضية األساســية لدراســة الحالة الخاصة 
بــك لــه ما يربره متاماً إذا كان التدريب قد أكد الطبيعًة غري الواقعية )أو غري املثرية لالهتامم( 

للخطة األصلية.

واملشــكلة الثانية، هي أن التدريب قد يكشــف عن عدم التوافق بني أعضاء الفريق ــ 
وعىل وجه الخصوص، حقيقة أن بعض أعضاء الفريق قد ال يتشارك مع وجهة نظر الدراسة 
أو الجهات الراعية لها. عىل ســبيل املثال، يف دراسة متعددة الحاالت للمنظامت املجتمعية،  
تبايــن أعضاء الفريــق يف معتقداتهم فيام يتعلق بفعالية هــذه املنظامت )اللجنة الوطنية 
األمريكية لألحياء الســكنية ، 1979(. وعندما يتم اكتشــاف مثل هذه التحيزات فإن إحدى 
طــرق التعامل مــع التوجهات املختلفة هي أن تقرتح عىل الفريق أنه ســيتم احرتام األدلة 
العكســية إذا تم جمعها والتحقق منها. وبالطبع ، ال يــزال لدى أحد أعضاء الفريق الخيار 

مبواصلة املشاركة يف الدراسة أو االعتذار عنها.

وتتتمثــل املشــكلة الثالثة يف أن التدريب قد يكشــف عن بعض املواعيــد النهائية غري 
العملية، أو التوقعات املتعلقة باملوارد املتاحة. فعىل سبيل املثال، رمبا افرتضت دراسة حالة 
أن )20( شــخصاً قد تــم االتصال بهم إلجراء مقابالت مفتوحة خــالل العمل امليداين كجزء 
مــن جمع البيانات. ولكن التدريب قد يكشــف عن أن الوقت الــالزم لالجتامع مع هؤالء 
األشــخاص قد يكون أطول بكثــري مام كان متوقعاً.  ويف ظل هذه الظــروف، فإن أي توقع 
إلجراء مقابالت مع )20( شخصاً يجب أن يعتمد عىل تعديل الجدول األصيل للعمل امليداين.

وأخرياً، قد يكشــف التدريب عن بعض املميزات اإليجابية، مثل حقيقة أن اثنني أو أكرث 
مــن أعضــاء الفريق لديهم مهارات إضافيــة وقادرين عىل العمل معاً بشــكل فّعال. هذه 
العالقــة والفاعلية خالل دورة التدريب قد متتد بســهولة إىل فرتة جمــع البيانات الفعلية، 
وبالتايل قد تقرتح بعض االقرتان لِفرق العمل امليداين. وبوجٍه عام، ينبغي أن يكون للتدريب 
أثر يف وضع معايري ســلوكية جامعية لنشــاط جمع البيانات الذي ييل ذلك. إن عملية بناء 
القواعد الســلوكية هذه هي أكرث من مجرد وســيلة ، ولكن تساعد عىل ضامن ردود أفعال 

داعمة يف حالة ظهور مشاكل غري متوقعة أثناء مرحلة جمع البيانات.
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مترين 3-3: إجراء التدريب للقيام بدراسة حالة

اعمل عىل وصف الطرق الرئيسية التي يختلف فيها اإلعداد والتدريب إلجراء دراسة حالة عن 

تلك املتعلقة بإجراء الدراســات باستخدام أنواع أخرى من إسرتاتيجيات البحوث )مثل الدراسات 

املسحية والتاريخية والتجارب والتحليل األرشيفي(. اكتب جدول أعامل التدريب للتحضري لدراسة 

الحالة التي قد تفكر فيها ، والتي يتعاون فيها شخصان أو ثالثة أشخاص.

بروتوكول دراسة الحالة:

إن بروتوكول دراســة الحالة له يشء واحد فقط مشــرتك مع اســتبانة الدراسة املسحية 
حيــث يتم توجيه كالهام إىل نقطة بيانات واحدة، إما مســتجيب واحــد، أو حالة واحدة 

)حتى لو كانت الحالة جزءاً من دراسة حالة أكرب متعددة الحاالت(.

وخلف هذا التشابه هناك عدد من االختالفات الرئيسية. الربوتوكول هو أكرث من استبانة 
أو أداة. أوالً، يحتــوي الربوتوكــول عىل األداة، ولكن أيضاً يحتــوي عىل اإلجراءات والقواعد 
العامة الواجب اتباعها يف اســتخدام الربوتوكول. ثانياً ، الربوتوكول موجه إىل طرف مختلف 
متاماً عن طرف استبانة الدراسة املسحية املوضح أدناه. ثالثاً ، وجود بروتوكول دراسة الحالة 
مرغوب فيه يف جميع الظروف، ولكنه أسايس إذا كنت تقوم بإجراء دراسة الحالة املتعددة. 

وبشــكل عام ، الربوتوكول هو وســيلة رئيســية لزيادة موثوقية بحوث دراســة الحالة، 
ويهــدف إىل توجيه الباحث يف تنفيذ جمع البيانــات من حالة واحدة )مرة أخرى، حتى لو 
كانت حالة واحدة من عدة حاالت يف دراســة حالة متعددة(. ويقدم الشكل )3-2( جدول 
محتويات من بروتوكول توضيحي والذي كان يســتخدم يف دراســة مبتكرة ملامرسات إنفاذ 
القانون التي تدعمها صناديق الدعم املايل االتحادية. حيث تم تحديد املامرســات يف وقت 
ســابق من خالل عملية فحص دقيقة )انظر: املناقشة الالحقة يف هذا الفصل لتفاصيل أكرث 
حول “فرز ترشــيحات دراســة الحالة”(. وعالوة عىل ذلك، نظراً ألنــه كان من املقرر جمع 
البيانــات مــن )18( حالة من هذا النوع كجزء من دراســة حالة متعــددة، فإن املعلومات 
عن أٍي من الحاالت مل ميكن جمعها بعمٍق كبري، ولذلك فإن عدد أســئلة جمع البيانات كان 

متواضعاً بحدود )10( أسئلة يف مجملها. )انظر القسم ج، الشكل 2-3(.



الفصل الثالث

بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب152

شكل ) 3-2( جدول محتويات بروتوكول إجراء دراسات حالة ملامرسات إنفاذ القانون املبتكرة

أ - لمحة عامة عن دراسة الحالة:

رسالة وأهداف تعكس اهتاممات الرعاة لدراسة الحالة )إن وجد( والجمهور املستهدف.. 1

أسئلة دراسة الحالة، والفرضيات، واالفرتاضات النظرية.. 2

اإلطار النظري لدراسة الحالة )استنساخ منوذج املنطق(، والقراءات الرئيسية.. 3

دور الربوتوكول يف توجيه باحث دراســة الحالــة )الحظ أن الربوتوكول هو جدول أعامل . 4

موحد ملسار تساؤالت الباحث(.   

ب - إجراءات جمع البيانات:

أسامء األشخاص الذين سيتم االتصال بهم للقيام بالعمل امليداين.. 1

خطة جمع البيانات )تغطي نوع األدلة املتوقع، مبا يف ذلك أدوار األشــخاص الذين سيتم . 2

مقابلتهم، واألحداث التي ينبغي مراقبتها، وأي وثائق أخرى ليك يتم مراجعتها يف املوقع(.

اإلعداد املتوقــع قبل العمل امليداين )يعرف املعلومات املحــددة التي ينبغي مراجعتها، . 3

والقضايا التي يتعني تغطيتها قبل بدء العمل امليداين(.

ج - أسئلة جمع البيانات )انظر الشكل 3-4 لالطالع على سؤال مفصل(.

1. املامرسة العملية واالبتكار:

أ- وصف املامرسة بالتفصيل، مبا يف ذلك توزيع املوظفني والتقنية إن وجدت.

ب- ما هي طبيعة الجهود التعاونية عرب املجتمعات أو الســلطات القضائية ـ إن وجدت ـ 

التي كانت رضورية لوضع هذه املامرسة موضع التنفيذ؟

ج- كيف بدأت فكرة املامرسة؟

د- هــل كانت هناك عملية تخطيــط، وكيف عملت؟ ما هي األهــداف األصلية واملجتمع 

املستهدف أو املناطق لهذه املامرسة؟

	- بأي الطرق تكون املامرســة مبتكرة، مقارنًة مع املامرسات األخرى من نفس النوع أو يف 

نفس السلطة القضائية؟

و- وصف ما إذا كانت هذه املامرســة قد دعمت من امليزانية املخصصة للسلطة القضائية، 

أو نتيجة للتمويل من مصدر خارجي.
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2. تقييم املامرسة املبتكرة:

أ- ما هو التصميم لتقييم املامرسة، ومن الذي يقوم بالتقييم؟

ب- ما هو الجزء من التقييم الذي تم تنفيذه؟

ج- ما هي مقاييس النتائج املستخدمة ؟ وما هي النتائج التي تم تحديدها حتى اآلن؟

د- ما هي التفسريات املناظرة التي تم تحديدها واستكشافها، لتميز النتائج الستثامر 

الصناديق االتحادية؟

د - دليل تقرير دراسة الحالة:

1. الجمهور املستهدف للتقرير، واألساليب املفضلة للتواصل مع الجمهور.

2. مامرسة إنفاذ القانون العملية.

3. االبتكار من هذه املامرسة.

4. نتائج هذه املامرسة حتى اآلن.

5. سياق وكالة إنفاذ القانون والتاريخ املتعلق بهذه املامرسة.

6. املرفقات التي ســيتم تطويرها : التسلسل الزمني لألحداث التي تغطي تنفيذ ونتائج 

املامرسة يف هذا املوقع، منوذج منطقي للمامرسة؛ مصفوفات أو تقديم نتائج أو بيانات 

أخرى؛ مراجع الوثائق ذات الصلة؛ وقامئة األشخاص الذين متت مقابلتهم.

وكموضــوٍع عام، وكام يقــرتح املثال التوضيحــي يف الشــكل )3-2(، ينبغي أن يتضمن 
بروتوكول دراسة الحالة أربعة أقسام:

• القسم أ: ملحة عامة عن دراسة الحالة )األهداف والرعاية، وقضايا دراسة الحالة، والقراءات 
ذات الصلة حول املوضوع الذي يجري البحث فيه(.

• القســم ب: إجراءات جمع البيانات )إجراءات حامية املوضوعات اإلنسانية، وتحديد 
مصــادر البيانــات املحتملــة، وتقديم أوراق االعتــامد إىل جهات االتصــال امليدانية، 

وغريها من املذكرات اللوجســتية األخرى(.

• القســم ج: أســئلة جمع البيانات )األســئلة املحددة التي يجب عىل باحث الدراســة أن 
يأخذها يف االعتبار عند جمع البيانات، ومصادر األدلة املحتملة ملعالجة كل سؤال. )انظر 

الشكل 3-4 كمثال عىل ذلك(.
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• القســم د: دليل لتقرير دراســة الحالة )مخطط، مناذج البيانات، استخدام وعرض الوثائق 
األخرى، ,وقامئة املراجع واملصادر العلمية(.

ومــن خــالل نظرة رسيعــة عىل هذه املوضوعات ســوف نشــري إىل أســباب أهمية 
الربوتوكــول: أوالً ، فإنه يجعلــك كباحث تركز عىل موضوع دراســة الحالة. ثانياً ، إعداد 
الربوتوكول يجربك عىل توقع العديد من املشــكالت مبا يف ذلك الطريقة التي تكتمل بها 
تقارير دراســة حالة. وھذا یعني، علی سبیل املثال، أنه سیتعین علیك تحدید )الجمھور 
املستهدف( من تقریر دراسة الحالة الخاصة بك حتی قبل أن تبدأ يف إجرائها. وسيساعد 

هذا التفكري املســبق عىل تجنب عدم التطابق عىل املدى الطويل.

ويظهر جدول محتويات الربوتوكول التوضيحي الوارد يف الشكل )3-2( ميزة هامة أخرى 
يف تقريــر دراســة الحالة. يف هذا املثال، يبدأ مخطط التقريــر املطلوب بالدعوة إىل وصف 
املامرســة املبتكرة التي يجري دراســتها )انظر البند د 2 يف الشكل 3-2(، ويغطي بعد ذلك 
فقط ســياق الســلطة القضائية والتاريخ املتعلق بهذه املامرسة )انظر البند د 5(. ويعكس 
هذا االختيار حقيقة أن معظم الباحثني يكتبون بشكل مكثف جداً عن التاريخ واملعلومات 
األوليــة غــري املبارشة. وبينام هذه تعترب مهمة، إال أن وصف موضوع الدراســة )املامرســة 

املبتكرة( يحتاج إىل مزيد من االهتامم.

وقد تم توزيع األقسام األربعة للربوتوكول عىل النحو التايل:

استعراض دراسة الحالة: " القسم أ من البروتوكول "

ينبغي أن يغطي هذا الجزء املعلومات األساسية عن دراسة الحالة، وقضاياها املوضوعية، 
والقراءات ذات الصلة بشأن القضايا.

وميكــن أن تبدأ املعلومات األساســية من خالل توضيح مهمة وأهــداف الجهة الراعية 
دراســة الحالة )إن وجدت( والجمهور املستهدف )عىل سبيل املثال، لجنة مناقشة الرسائل 
العلمية(. ومن املهم تذكر هذه املتطلبات املســبقة عند إجراء البحث. عىل ســبيل املثال، 
قد ترغب الجهة الراعية أو الجمهور املســتهدف أن توضح دراســة الحالة عالقتها مع بعض 
الدراســات السابقة األخرى، واستخدام بعض النامذج العامة لكتابة تقرير دراسة الحالة، أو 
تناســب دراســة الحالة ضمن جدول زمني معني. االعرتاف الرصيح بهذه امليزات ينتمي إىل 

هذا القسم من الربوتوكول.
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الجزء اإلجرايئ من هذا الجزء من املعلومات األساســية، هو بيان عن دراسة الحالة التي 
ميكنك مشــاركتها مع أي شــخص قد يرغب يف معرفة موضوع دراســة الحالة والغرض منها 
والجهة الراعية، واألشــخاص املشاركني يف إجراء دراســة الحالة. وميكن أن يكون هذا البيان 
مصحوباً برسالة تعريفية يتم إرسالها إىل جميع األشخاص الذين ستتم مقابلتهم واملنظامت 
الرئيسية التي قد تكون موضوع الدراسة. )انظر الشكل 3-3 للحصول عىل رسالة توضيحية(.

غري أنه ينبغي تخصيص الجزء األكرب من هذا العرض للقضايا املوضوعية لدراسة الحالة.  
وميكن أن يشمل ذلك األساس املنطقي الختيار الحالة أو )الحاالت(، أو االفرتاضات النظرية 
أو الفرضيــات التــي يجري بحثها، واالرتباط النظري األوســع أو السياســات بالتســاؤالت.  
وبالنسبة لجميع املوضوعات، ينبغي توثيق القراءات واملراجع العلمية ذات الصلة، وينبغي 

إتاحة وتوفر مواد القراءة األساسية لجميع أعضاء فريق دراسة الحالة.

ســيوفر االستعراض الجيد لدراســة الحالة للقارئ املطلع الغرض من دراسة الحالة وإطارها 
)وهو الشــخص الذي لديه معرفة عن املوضوع العــام للبحث( . قد تكون هناك حاجة لبعض 
املواد )مثل ملخص يصف جهود دراسة الحالة( وذلك ألغراض أخرى عىل أي حال، لذلك ينبغي 
أن ينظر إىل كتابة استعراض دراسة الحالة عىل أنها نشاط مضاعف جدير باالهتامم. وعىل نفس 
املنطلق، قد يشــكل تصميم االســتعراض الجيد يف وقت الحق أســاس الخلفية األولية واألجزاء 

التمهيدية يف تقرير دراسة الحالة النهايئ.
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شكل)3-3( منوذج خطاب تعريف توضيحي

اللجنة الوطنية لألحياء السكنية

شارع 2000 ك، جناح 350

واشنطن دي يس ، الرمز الربيدي 2006 – هاتف رقم 5200 - 632- 202

30 مايو 1978

إىل من يهمه األمر:

هذا الخطاب للتعريف بـــــ ................................  ، وهو شــخص لديه تأهيل عايل وخربة واســعة يف 

مجال تطوير األحياء الســكنية وتنظيم املجتمع. لقد تم إرشاكه من قبل اللجنة الوطنية لألحياء السكنية 

لالنضامم إىل فريق من الخرباء الذين يقومون اآلن إلجراء سلســلة من 40 -50 دراســة حالة بتكليف من 

فريق عملنا املعني بالحوكمة.

يف نهاية املطاف، من خالل هذه املنهجية لدراســة الحالة ، تأمل اللجنة يف تحديد وتوثيق اإلجابات 

عىل مجموعة األســئلة مثل : ما الذي ميّكن بعض األحياء السكنية من البقاء، بالنظر إىل القوى واملواقف 

وسياسات االستثامر )العامة والخاصة( التي تعمل ضدها؟ ما هي الرشوط املسبقة الالزمة من أجل زيادة 

عدد األحياء التي ميكن فيها التطوير الناجح ، مام يعود بالنفع عىل السكان الحاليني؟ ما الذي ميكن فعله 

لتعزيز هذه الرشوط املسبقة؟

هذه الرســالة موجهة إىل قادة املجتمع واملوظفني اإلداريني ومسؤويل املدينة. يجب أن نطلب منك 

أن تعطــي وقتك وخربتك وصربك ملقابالتنا. ســيكون تعاونك يف غاية األهمية حيث أن دراســات الحالة 

تهدف إىل توجيه ودعم التوصيات النهائية للسياســة النهائية التي يجب عىل اللجنة إحالتها إىل الرئيس 

والكونغرس.

باإلنابة عن جميع أعضاء اللجنة العرشين ، نود أن نعرب عن امتناننا ملساعدتكم. وإذا كنت ترغب 

يف أن تكون مدرًجا يف قامئتنا الربيدية للنرشة اإلخبارية للجنة والتقرير النهايئ ، فســيكون فريقنا ســعيًدا 

التخاذ الرتتيبات املناسبة.

 مرة أخرى ، شكراً جزياًل

Joseph F. Timilty  التوقيع: رئيس اللجنة ، السيناتور
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إجراءات جمع البيانات: " القسم ب من البروتوكول "

تم تعريف دراســة الحالة يف )الفصل األول( بأنها تتعلق بالظواهر يف سياقاتها الواقعية 
)الحقيقية( ، ويرتتب عىل ذلك آثار هامة يف تحديد وتصميم دراســة الحالة والتي نوقشت 

يف )الفصلني األول والثاين(.

ومع ذلك، فإنه من أجل جمع البيانات، تثري هذه الصفة لدراســات الحالة أيضاً مســألة 
هامة، والتي تعترب اإلجراءات امليدانية املصممة عىل نحو سليم رضورية. سوف يكون جمع 
البيانــات من الناس واملؤسســات يف مواقفهم اليومية، وليس ضمــن حدود خاضعة لرقابة 
املخترب، أو بيئة املكتبة، أو القيود املنظمة الســتبانة الدراســة املســحية. وبالتايل، يف دراسة 
الحالة، يجب أن تتعلم دمج األحداث )الواقعية( مع احتياجات خطة جمع البيانات. يف هذا 
املعنى، ليس لديك السيطرة عىل بيئة جمع البيانات، كام قد يكون لدى اآلخرين الذين قد 

يستخدمون أساليب البحث األخرى التي نوقشت يف الفصل األول.

كام ميكن مالحظة أنه يف التجربة املختربية، تلزم املوضوعات اإلنسانية بالدخول يف املخترب 
ــ وهي بيئة يســيطر عليها الباحث بأكملها تقريبــاً. يجب أن يتبع هذا املوضوع تعليامت 
الباحث ــ ضمن القيود األخالقية والفيزيائية ــ التي تصف بدقة السلوك املطلوب. وباملثل، 
فإن )اإلنسان( املستجيب الستبانة املسح ال ميكن أن ينحرف )بعيداً( عن جدول  املحاور التي 
حددتها أسئلة االستبانة. لذلك، فإن سلوك املستجيب مقيد أيضاً بالقواعد األساسية للباحث. 
وبطبيعة الحال، فإن املوضوع أو املستجيب الذي ال يرغب يف اتباع السلوكيات املقررة، قد 
يســتبعد بكل حرية من التجربة أو الدراســة املسحية. وأخرياً، يف األرشيف التاريخي، قد ال 
تكــون الوثائق ذات الصلة متاحة دامئاً، ولكن يف حاالت نــادرة ميكن للباحث أن يتفقد ما 
هو  متوفر بالرسعة التي تناسبه ويف وقت مناسب أيضاً لجدوله الزمني. ويف جميع الحاالت 

الثالث، يراقب الباحث عن كثب النشاط الرسمي لجمع البيانات.

وينطــوي جمع البيانات لدراســات الحالة عىل حالة مختلفة متامــاً. لذلك عند البدء يف 
إجراء مقابلة األشــخاص املهمني، يجب أن تتناسب املقابالت مع جداول وأوقات احتياجات 
األشــخاص الذين ترغب يف مقابلتهم ، وهي ليســت خاصة بك فقط. فطبيعة املقابلة هي 
بشكل أكرث عبارة عن أسئلة مفتوحة. لذا قد ال يتعاون الشخص الذي تتم مقابلته بالرضورة 
يف االلتــزام برتتيب األســئلة. وباملثل، يف إجراء املالحظات من األنشــطة يف العامل الحقيقي، 
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فإنك ســوف تدخل يف عامل القضية واملشــاركني الذين تتم دراســتهم بدالً من العكس. ويف 
ظل هذه الظروف، ســتكون أنت الشخص الذي قد يضطر إىل اتخاذ ترتيبات خاصة ليصبح 
مراقباً )أو حتى كمراقب باملشــاركة(.  ونتيجة لذلك، فإن سلوكك ــ وليس سلوك املشاركني 

يف امليدان ــ هو السلوك الذي يحتمل أن يكون مقيداً.

هذه العملية املتناقضة من جمع البيانات، تؤدي إىل الحاجة إىل إجراءات ميدانية واضحة، 
ومخططة بشكل جيد تشمل املبادئ التوجيهية لسلوكيات “التأقلم”.  تخيل، عىل سبيل املثال، 
إرسال شاب إىل املخيم ؛ ألنك ال تعرف ما ميكن توقعه، فإن أفضل إعداد هو توفر املوارد التي 

يجب تجهيزها.  لذا؛ ينبغي أن تكون اإلجراءات امليدانية لدراسة الحالة بنفس الطريقة.

مع األخذ يف االعتبار التوجه الســابق، فإن الجزء الخــاص بجمع البيانات يف الربوتوكول 
يحتاج إىل التأكيد عىل املهام الرئيسية يف جمع البيانات، والتي تتضمن التايل :

• الوصول إلی املنظامت الرئیسیة أو األشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم.

• وجود املوارد الكافية أثناء القيام بالعمل امليداين، مبا يف ذلك الكمبيوتر الشخيص، وأدوات 
الكتابة، والورق، ومقاطع الورق، ومكان مجهز وهادئ لكتابة املالحظات بشكل خاص.

• وضع إجراءات لطلب املساعدة والتوجيه، إذا لزم األمر، من أعضاء الفريق اآلخرين أو الزمالء.

• وضــع جدول زمني واضح ألعامل جمع البيانات التي يتوقع إنجازها خالل فرتات محددة 
من الزمن.

• االستعداد لألحداث غري املتوقعة والتي تشمل التغيريات يف توافر أو انشغاالت من ستجرى 
معهــم املقابالت، وكذلك التغيريات يف الطاقة الخاصــة بك، واملزاج، والحوافز أثناء القيام 

بالعمل امليداين.

هذه هي أنواع املوضوعات التي ميكن تضمينها يف قسم اإلجراءات امليدانية للربوتوكول.  
مــع مالحظة أن اإلجراءات املحددة تختلف اعتامداً عىل دراســة الحالــة الفعلية التي يتم 

القيام بها.

كلام كانت هذه اإلجراءات ذات طابع تشــغييل بشــكل أكرث، كان ذلك أفضل. وألخذ 
مسألة ثانوية واحدة عىل سبيل املثال، غالباً ما يؤدي جمع بيانات دراسة الحالة إىل تراكم 
العديــد من الوثائق يف املوقع امليداين. وميكن تخفيض عبء حمل هذه الوثائق الضخمة 
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مــن خــالل إجراءين. أوالً، قد يكون فريق دراســة الحالة قد قام بتوفــري مظاريف كبرية 
معنونة مبلصقات جاهزة إلرســال الوثائق عرب الربيــد إىل املكتب بدالً من حملها.  وثانياً، 
قد يكون الوقت امليداين قد خصص جانباً لالطالع عىل هذه الوثائق، ومن ثم الذهاب إىل 
مركز للنسخ لغرض تصوير الصفحات القليلة ذات الصلة من كل وثيقة، ثم إعادة الوثائق 
األصلية إىل األشــخاص الذين وفروها للفريق يف املوقع امليداين. هذه التفاصيل التشغيلية 

وغريها ميكن أن تعزز الجودة والكفاءة الشاملة لجمع بيانات دراسة الحالة.

وينبغي أن يصف القســم األخري من هــذا الجزء من الربوتوكول بعناية إجراءات حامية 
املوضوعات اإلنســانية. أوالً، يجب أن يكرر الربوتوكول األساس املنطقي لإلجراءات امليدانية 
املعتمــدة من مجلس املراجعة املؤسســية )IRB(.  بعد ذلك، يجــب أن يتضمن الربوتوكول 
الكلامت أو التعليامت املكتوبة للفريق الســتخدامها يف الحصول عىل املوافقة املســبقة أو 
إبالغ من تتم مقابلتهم يف دراسة الحالة وغريهم من املشاركني باملخاطر والرشوط املرتبطة 

بالبحث أو الدراسة.

أسئلة جمع البيانات: " القسم ج من البروتوكول "

إن جوهر الربوتوكول هو مجموعة من األسئلة املوضوعية التي تعكس خط التساؤل الفعيل 
الخاص بك. وقد يعترب بعض الباحثني هذا الجزء من الربوتوكول ليكون دراسة الحالة »األداة«.  

ولكن، فإن اثنني من الخصائص متيز أسئلة دراسة الحالة من تلك املوجودة يف أداة املسح.

التوجه العام لألســئلة: أوالً، وقبل كل يشء، يكون طرح األسئلة لك أنت كباحث، وليس 
ملــن ُتجرى معه املقابلة. وبهذا املعنى، يتم توجيــه الربوتوكول إىل طرف مختلف متاماً عن 
أداة املسح. وتعترب أسئلة الربوتوكول، يف جوهرها، هي االستفسارات املوجهة لك مام يساعد 
عىل تذكريك باملعلومات التي تحتاج إىل جمعها، وملاذا. ويف بعض املواقف، قد تكون األسئلة 
املحددة أيضاً مبثابة موجهات يف طرح األسئلة خالل مقابلة دراسة الحالة. ولكن، فإن الغرض 
الرئييس من أســئلة الربوتوكول هو إبقاؤك عىل املسار الصحيح مع استمرار جمع البيانات. 
)انظر الشــكل 3-4 للحصول عىل ســؤال توضيحي من دراســة لربنامج مــدريس، ويتضمن 

الربوتوكول الكامل العرشات من هذه األسئلة(.
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شكل )3-4( سؤال الربوتوكول التوضيحي )من دراسة حول املامرسات املدرسية(

حدد مامرســة تم تطبيقها يف املدرســة قبل عامني أو أكرث، تهدف مبارشة إىل تحسني التعليم 

املدريس؛ ماهو إسم أو عنوان هذه املامرسة؟

تشغيل هذه املامرسة من خالل وضع اإلجراءات واألحداث التسلسلية يف إطار منوذج منطقي، • 

مع إقرتاح كيف يفرتض أن املامرسة قد حسنت التعليم املدريس.

جمع البيانات املتعلقة بطبيعة ومدى أي تحسينات للفرتة ذات الصلة بالفرتة الزمنية املحددة. • 

عىل سبيل املثال :

- أثارت التوقعات أو عززت االتفاق عىل األهداف.

- حسنت من املعايري التعليمية أو شددت عىل املتطلبات األكادميية.

- زادت من جودة هيئة التدريس.

- زادت من مشاركة أولياء األمور يف تعليم أبنائهم.

- أداء الطالب )عىل ســبيل املثال، التســجيل يف دورات محددة أو حضــور أو نتائج اختبارات 

التحصيل(.

االستشــهاد بأدلة تدعم )أو ال تدعم( منوذج املنطق األويل، يف رشح كيف وملاذا أدت هذه املامرسة • 

إىل التحسينات.

وينبغي أن يرفق بكل سؤال قامئة مبصادر األدلة املحتملة. وميكن أن تشمل هذه املصادر 
الوثائق واملالحظات وأسامء األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت.

هذا التنقل بني األســئلة ذات االهتامم واملصادر املحتملة من األدلة مفيٌد للغاية يف جمع 
بيانات دراسة الحالة. فقبل   بدء مقابلة ميدانية، عىل سبيل املثال، ميكن لباحث دراسة الحالة 
أن يراجع برسعة أســئلة الربوتوكول الرئيســية التي قد تتعلق باملقابلة املتوقعة. )مرة أخرى، 
تشكل األسئلة املتعلقة بالربوتوكول هيكل التساؤل الرئييس للبحث، وال يقصد بذلك أن تكون 
األســئلة التي ينبغي طرحها عىل أي شــخص من األشخاص الذين ُتجرى معهم املقابالت، هي 

أسئلة حرفية(.

خمســة مستويات من األســئلة: وثانياً، ينبغي أن مييز مضمون بروتوكول دراسة الحالة 
بوضوح بني مختلف أنواع األســئلة أو مســتوياتها.  وميكن أن تحدث األســئلة ذات الصلة، 
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بشكل ملحوظ، عىل أي مستوى من املستويات الخمس التالية: 

املستوى األول: أسئلة تم طرحها من أشخاص متت مقابلتهم.

املســتوى الثاين: األســئلة املطروحة من الحالة الفردية )هذه هي األســئلة يف بروتوكول 

دراســة الحالة التــي يجب اإلجابة عليها من ِقبل الباحث خــالل حالة واحدة، حتى عندما 
تكون الحالة الفردية جزءاً من دراسة أكرب متعددة الحاالت(.

املستوى الثالث: أسئلة تم طرحها من منط النتائج عرب حاالت متعددة.

املســتوى الرابع: أسئلة تم طرحها من دراســة كاملة. عىل سبيل املثال، طلب املعلومات 

خــارج أدلة دراســة الحالة، مبا يف ذلــك األدبيات أو البيانات املنشــورة األخرى التي قد تم 
مراجعتها.

املستوى الخامس: أسئلة معيارية حول توصيات واستنتاجات السياسات، تتجاوز النطاق 

الضيق للدراسة.

من هذه املستويات الخمسة، يجب الرتكيز بشكل كبري عىل )املستوى الثاين( لربوتوكول 
دراسة الحالة.

إن الفرق بني أسئلة )املستوى األول واملستوى الثاين( ذو أهمية كبرية. ولكن يتم الخلط 
بني هذين النوعني من األســئلة بشــكل شــائع وذلك ألن الباحثني يعتقدون أن أســئلتهم  
للتساؤل الرئييس )املستوى الثاين( هي أسئلة مرادفة لألسئلة املحددة التي سوف يطرحونها 
عــىل الذين تتم مقابلتهم يف امليدان )املســتوى األول(. وللتخلص من هذين املســتويني يف 
ذهنك، فكر يف طريقة عمل الطبيب. حيث إن الطبيب يضع يف تفكريه كيف من املمكن أن 
يكون مسار األحداث يف املرض )املستوى الثاين(، ولكن األسئلة الفعلية التي طرحت عىل أي 
مريض أو عميل )املســتوى األول( ال تخون بالرضورة تفكري الطبيب. ألن الخط اللفظي من 
التســاؤل يختلف عن الخط الذهني، وهذا هو الفرق بني أسئلة)املســتوى األول واملستوى 
الثاين( . وبالنسبة لربوتوکول دراسة الحالة، فإن التحدید الرصیح ألسئلة )املستوى الثاين( له 

أھمیة أکرب من أي محاولة لتحديد أسئلة )املستوى األول(.
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يف امليدان، تؤخذ يف االعتبار أن أســئلة )املســتوى الثاين( ــ أثناء التعبري عن أســئلة 
)املســتوى األول( معاً يف وقت واحد عند التحدث مع الشخص الذي ُتجرى معه املقابلة 
ــ ليست سهلة. وبطريقة مامثلة، ميكنك أن تغيب عن ذهنك أسئلة )املستوى الثاين( عند 
فحص وثيقة مفصلة والتي ســتصبح جزءاً من دليل دراسة الحالة )يحدث الفهم املشرتك 
عندما تســأل نفســك: “ملاذا أقرأ هذه الوثيقة ؟”(.  وللتغلب عىل هذه املشــكالت، فإن 
املشــاركة الناجحة يف التدريب يف وقت سابق ميكن أن تكون عاماًل مساعداً. وتذكر دامئاً 
أن كونك باحثاً “خبرياً” يعني املحافظة عىل معرفة عملية لتساؤل دراسة الحالة بأكملها.  

وتعكس أسئلة )املستوى الثاين( يف بروتوكول دراسة الحالة هذا التساؤل.

وينبغي أيضاً فهم املســتويات األخرى بوضوح. وميكن أن يكون السؤال متعدد الحاالت 
يف دراســة متعددة الحاالت من الوحدات التنظيمية ـ عىل ســبيل املثال )املستوى الثالث( 
هــو : ما إذا كانت الوحــدات التنظيمية األكرب حجاًم بني الحاالت املتعددة، أكرث اســتجابة 
مــن الحاالت األصغر حجاًم، أو مــا إذا كانت الهياكل البريوقراطية املعقدة تجعل الوحدات 
التنظيمية األكرب حجاًم مرهقة أكرث وأقل اســتجابة. ومع ذلك، ينبغي أال يكون هذا السؤال 
من )املســتوى الثالث(، جزءاً من بروتوكول جمع البيانات من دراســة الحالة الفردية؛ ألن 
الحالــة الفردية ميكن أن تعالج اســتجابة )وحدة تنظيمية( واحدة فقــط. وميكن معالجة 
أسئلة )املستوى الثالث( بعد فحص البيانات من جميع الحاالت الفردية )يف دراسة متعددة 
الحــاالت(.  وهكــذا، ميكن فقــط تحليل حالة متعددة تغطي أســئلة )املســتوى الثالث(. 
وباملثل، فإن األســئلة يف )املستوى الرابع والخامس( تذهب إىل أبعد من البيانات التجريبية 
ن هذه األســئلة يف  من دراســة الحالة الكاملة، ويجب أن تالحظ هذا التقييد إذا كنت ُتضمِّ
بروتوكول دراســة الحالة. وتذكر أن الربوتوكول هــو لجمع البيانات من حالة واحدة )حتى 

عندما تكون جزءاً من دراسة متعددة الحاالت(، وليس املقصود خدمة املرشوع بأكمله.

التداخل غري املرغوب بني وحدة جمع البيانات ووحدة التحليل: إشــارة إىل التمييز بني 
أسئلة )املستوى األول واملستوى الثاين(، ميكن أن تنشأ مشكلة أكرث دقة وخطورة يف توضيح 
األسئلة يف بروتوكول دراسة الحالة. حيث يجب أن تلبي األسئلة وحدة تحليل دراسة الحالة، 
والتي قد تكون عىل مســتوى مختلف عن وحدة جمع البيانات من دراســة الحالة. وسوف 
يحدث هذا التداخل إذا أدت عملية جمع البيانات يف ظل هذه الظروف إىل تشــويه )غري 

مرغوٍب فيه( لوحدة التحليل.
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يبدأ التداخل املشرتك ألن مصادر جمع البيانات قد تكون أشخاصاً بصفتهم الفردية  مثل 
)املقابــالت مع األفــراد(، يف حني أن وحدة التحليل يف دراســة الحالة الخاصة بك قد تكون 
جامعيــة ــ مثــل ) املنظمة التي ينتمي إليها الفرد( ــ والتصميــم املتكرر هو عندما تكون 
دراســة الحالة حــول منظمة أو مجتمع محيل أو مجموعة اجتامعيــة. وعىل الرغم من أن 
جمع البيانات الخاصة بك قد يتطلب االعتامد بشكل كبري عىل املعلومات من األفراد الذين 
أجريت معهم املقابالت، إال أنه الميكن أن تســتند اســتنتاجاتك بشــكل كامل إىل املقابالت 
كمصدر للمعلومات ) ســتتحول دراســة الحالة الخاصة بك إىل دراســة مسحية ذات أسئلة 
مفتوحة، وليس دراسة حالة(. يف هذا املثال ، يجب أن تكون أسئلة الربوتوكول حول املنظمة 
وليس األفراد. ويغطي الصف الثاين يف الشــكل )3-5( دراســة حالة تنظيمية تشري إىل نوع 
األدلة التي ميكن الحصول عليها سواء من األفراد الذين أجريت معهم املقابالت )الخلية 1( 

أو سجالت سياسات املنظمة والنتائج القابلة للتوثيق )الخلية 2(.

شكل )3-5( التصميم مقابل جمع البيانات: وحدات مختلفة من التحليل

مصدر جمع البيانات

من املنظمة

سجالت املوظف 

مقابلة الرئيس املبارش للموظف 

واملوظفني اآلخرين

سياسات املنظمة

مخرجات املنظمة

مقابالت املوظف:

كيف تعمل املنظمة؟

ماهو الغرض من املنظمة؟

سلوك الفرد

اتجاهات الفرد

آراء الفرد

من الفرد
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ومــع ذلك، فإن الوضع العكيس أيضاً ميكن أن يكون صحيحاً.  قد تكون دراســة الحالة 
الخاصة بك حول فرد ، ومصادر املعلومات ميكن أن تشمل السجالت األرشيفية )عىل سبيل 
املثال، ملفات املوظفني أو ســجالت الطالب( من منظمــة )الخلية 3(. يف هذه الحالة، أنت 
ترغــب أيضاً يف تجنب التحيز يف اســتنتاجاتك حول الفرد من خــالل االعتامد عىل املصادر 
التنظيميــة للمعلومات فقط. يف هذا املثال، يجب أن تكون أســئلة الربوتوكول حول الفرد، 

وليس املنظمة. ويغطي الصف األول يف الشكل)3-5( مثال دراسة الحالة حول الفرد.

وســائل جمع البيانات األخرى: ميكن أن تشــمل أسئلة الربوتوكول خانات جدول فارغة 
)ملزيــد من التفاصيــل، انظر: Miles & Huberman, 1994(. حيــث تحدد خانة الجدول 
الفارغة محاور الجدول، مــن خالل وضع عالمات عىل الصفوف واألعمدة بدقة قبل وجود 
أي بيانات يف خاليا الجدول. وبهذه الطريقة، فإن خانة الجدول الفارغة تشــري إىل البيانات 
التي ســيتم جمعها، وســتكون مهمتك كباحث هي جمع البيانات التي تستدعيها املحاور.  
وقــد تكون البيانــات ذات الصلة كمية )رقميــة( أو كيفية )فئوية أو نصيــة(.  وإذا كانت 
البيانــات " كيفية"، ميكنك تحويل خانــة الجدول الفارغة واملكتملــة إىل جدول يف برنامج 

.Word

وميكن لخانات الجدول الفارغة أن تســاعد يف عدة طــرق: أوالً، تلزمك خانات الجدول 
عىل التحديد الدقيق ملاهية البيانات التي يجري البحث عنها. ثانياً، تضمن خانات الجدول 
أن املعلومات املوازية ستجمع من الحاالت املختلفة عند استخدام تصميم متعدد الحاالت. 
وأخــرياً، تســاعد خانات الجدول يف فهم ما ميكــن القيام به مع البيانــات عند االنتهاء من 

جمعها، حيث ميكن أن تصبح خانة الجدول املكتملة يف الواقع أساساً للتحليل.

دليل تقرير دراسة الحالة: " القسم د من البروتوكول "
هذا املوضوع مفقود عموماً من معظم خطط دراســة الحالة. ويف تقرير دراســة الحالة 
يهمــل الباحثــون التفكري يف املخطط املبديئ أو النموذج أو الجمهور املســتهدف إىل ما بعد 
ـ املسلم به خارج التسلسل  جمع البيانات. ولكن بعض التخطيط يف هذه املرحلة التحضرييةـ 
النموذجي ملعظم البحوث ــ يعني أن املخطط املبديئ ميكن )وينبغي أن( يظهر يف بروتوكول 
دراسة الحالة )هذا التخطيط يفرس السهم الذي يربط بني »اإلعداد« و »املشاركة« يف الرسم 

التوضيحي يف بداية هذا الفصل(.
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مرة أخرى، ســبب واحد للتسلســل الخطي التقليدي ــ أي اســتكامل جمــع البيانات 
فقط وبعد ذلك التفكري يف التقرير ــ يأيت من املامرســات يف أســاليب البحث األخرى.  عىل 
ســبيل املثال، هناك حاجة أقل للقلق حول كتابة تقرير التجربة العلمية ألن منوذج التقرير 
والجمهور املحتمل يتأثر فعلياً بالنامذج املســتخدمة يف املجالت العلمية األكادميية. ولذلك، 
فــإن معظم تقارير التجــارب العلمية تتبع مخططاً مامثاًل يتضمن : طرح األســئلة البحثية 
والفرضيات، وصف تصميم البحث، وصف األجهزة واألدوات، إجراءات جمع البيانات؛ عرض 

البيانات التي تم جمعها وتحليلها ، ومناقشة النتائج واالستنتاجات.

ولســوء الحظ، فإن تقارير دراســات الحالــة ال تتضمن مخططاً مقبوالً بشــكل موحد. 
لية قبل إجراء  لهــذا الســبب، يجب عىل كل باحث أن يقــدم عىل األقل بعض األفــكار األوَّ
دراســة الحالة وصوالً إىل تصميم تقرير دراسة الحالة النهايئ )الفصل السادس يناقش كذلك 
إعداد التقرير(. وميكن أن تستمد إمكانية واحدة من توقع أن جودة دراسة الحالة النهائية 
ستضمن نرشها يف مجلة أكادميية. وقد يكون توقع وتحديد مجلة أو اثنتني ممكن أن يكون 
خطوة مفيدة ألن تقرير دراســة الحالة ميكن أن يحايك مــا يعتقد أنه مقبول لدى املجالت 
العلميــة.  ومثة احتامل آخر، هو أن دراســة الحالة قد تــم التكليف بها من بعض الجهات 
املمولــة للبحوث والتي قد يكون لديها بالفعــل مناذج محددة للتقارير ميكن االطالع عليها 

واالستفادة منها.

وبالنسبة ألي من االحتامالت السابقة، فإن تطوير الربوتوكول سوف يستفيد من مراجعة 
األعامل السابقة. عىل سبيل املثال، دراسات الحالة السابقة التي ُنرشت يف املجالت العلمية، 
أو التقارير الحالية التي نرشتها الجهة املمولة للدراسة. وميكن لإلرشادات يف الربوتوكول أن 
يشــري بعد ذلك إىل الجمهور املستهدف، واملوضوعات، وعدد صفحات تقرير دراسة الحالة 
النهــايئ. عىل ســبيل املثال، قد يكون لــدى بعض الجهات املمولة لبحوث دراســات الحالة 
اهتامم يف التقارير التي تتخللها صور أو رسومات مزخرفة مثرية لالنتباه إن مل تكن حكايات 

قصصية، وستؤكد اإلرشادات عىل رضورة التنبه إىل فرص جمع مثل هذه البيانات.

باإلضافة إىل اإلرشادات حول التقرير، ميكن لهذا الجزء من الربوتوكول أن يشري إىل مدى 
التوثيق لتقرير دراسة الحالة. وقد يؤدي جمع البيانات بشكل صحيح إىل كميات كبرية من 
األدلة الوثائقية يف شكل تقارير منشورة ومراجع علمية ومذكرات ووثائق أخرى تم جمعها 
بشــأن الحالــة. لكن مالذي يجب العمــل به مع هذه الوثائق لعرضهــا يف وقت الحق؟ يف 
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معظم الدراســات، يتم حفظ الوثائق بعيداً ونادراً ما يتم اســرتجاعها.  ومع ذلك، تعد هذه 
الوثائــق جزءاً مهاًم من “قاعدة البيانات” لدراســة الحالة )انظر الفصــل الرابع(.  ويتمثل 
أحــد االحتــامالت يف أن يتضمن تقرير دراســة الحالة النهايئ قامئــة باملراجع مع رشوحات 
أو تعليقات إضافية توضح كاًل من الوثائق املتاحة، ومن شــأن هذه الرشوحات أن تســاعد 

القارئ الذي يرغب يف مزيد من االطالع عىل الوثائق التي قد تكون ذات صلة.

يل لتقرير دراســة الحالة جزءاً من الربوتوكول  وباختصــار، ينبغي أن يكون النموذج األوَّ
قدر اإلمكان.  ومن شــأن ذلك أن يســهل جمع البيانات ذات الصلة، ويقلل من احتامل أن 
تكون العودة لزيارة موقع العمل امليداين رضورية. ويف الوقت نفســه، فإن وجود مثل هذا 
النموذج ال ينبغي أن ينطوي عىل التقيد الصارم بالربوتوكول املصمم مسبقاً. يف الواقع، ميكن 
أن تتغري خطط دراســة الحالة نتيجة لجمع البيانات األولية، ويتم تشــجيعك عىل األخذ يف 
االعتبار وجود املوقف التكيفي ــ إذا اســتخدم بشكٍل صحيح وبدون تحيز ــ باعتباره ميزة 

لبحوث دراسة الحالة.

مترين 3-4: تطوير بروتوكول دراسة حالة

حــدد بعض الظواهر التي تحتاج إىل تفســري من الحياة اليوميــة للجامعة التي تدرس بها أو 

منظمة ســواء يف )املــايض أو الحارض(. املوضوعات التوضيحية قد تكون، عىل ســبيل املثال، ملاذ 

غريت الجامعة أو املنظمة بعض السياســات، أو كيف اتخذت القرارات حول املناهج الدراسية أو 

متطلبات التدريب. لهذه املوضوعــات التوضيحية )أو موضوع من اختيارك(، اعمل عىل تصميم 

بروتوكول دراســة الحالة لجمع املعلومات الالزمة لتقدم تفســرياً يعد كافياً. ما هي أسئلة البحث 

الرئيسية أو االفرتاضات النظرية الخاصة بك ؟ ما هي املصادر املحددة للبيانات التي تسعى إليها 

)عىل ســبيل املثال، األشخاص الذين سيتم مقابلتهم، والوثائق املطلوب البحث عنها، واملالحظات 

امليدانيــة التي ينبغي إنجازها(؟ هل ســيكون الربوتوكول الخاص بك كافيــاً لتوجيهك من خالل 

العملية بأكملها لجمع البيانات لدراسة الحالة الخاصة بك؟
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فحص واختيار الحاالت المرشحة لدراسة الحالة:

خطوة تحضريية أخرى، هي االختيار النهايئ للحالة التي ســتكون محور دراســة الحالة 
الخاصــة بــك. يف بعض األحيان، يكون االختيار مبارشاً ألنك إخرتت دراســة حالة غري عادية 
تعــرف هويتها منذ بداية تســاؤلك البحثــي، أو أنك قد تعرف بالفعل الحالة التي ســوف 
تدرســها بسبب بعض الرتتيبات الخاصة التي لديك أو قدرتك عىل الوصول ملصادر البيانات 
للحالــة. ولكن يف أوقــات أخرى، قد يكون هنــاك العديد من الرتشــيحات للحالة املؤهلة 
للدراسة ويجب عليك اختيار الحالة النهائية )واحدة( أو مجموعة من الحاالت املتعددة من 
بني الحاالت املرشــحة. والهدف من إجراء الفرز هو التأكد من تحديد )الحالة( أو الحاالت 
النهائية بشكل صحيح قبل بدء عملية جمع البيانات الرسمية. والسيناريو األسوأ ممكن أن 
يحدث عندما تبدأ عملية جمع البيانات رســمياً، ويتبني أن الحالة ليست قابلة للتطبيق أو 

لتمثيل يشء آخر غري مل تكن تخطط لدراسته.

طريقة اختيار املرحلة الواحدة: عندما يكون لديك فقط عرشة أو نحو ذلك من الحاالت 
املرشــحة املحتملة التي ميكن أن تخدم كحاالت مناســبة ملرشوع البحث )سواء كانت هذه 
الحاالت املرشــحة عبارة عن منظامت أو أفراد، أو كيانات أخرى تعتمد عىل وحدة التحليل 
الخاصة بالدراسة(، قد يتكون الفحص من االستفسار من أشخاص لديهم املعرفة بكل حالة 
مرشحة، كام ميكنك أثناء مرحلة االستفسار أن تجمع وثائق محدودة عن كل حالة.  والذي 
ينبغي تجنبه، وبأي مثن، هو إجراء الفحص املكثف ليصبح بشــكل فعال عبارة عن دراســة 
حالة “مصغرة” لكل حالة مرشــحة. وقبل جمع بيانات الفرز، يجب أن تحدد مجموعة من 
املعايــري التشــغيلية التي من خاللها ميكن اعتبار الحاالت املرشــحة مؤهلة للعمل كحاالت 
نهائية. ويف حالة أنك تقوم بإجراء دراســة حالة فردية، ينبغي عليك اختيار الحالة التي من 
املحتمل أن تكون كل الحاالت األخرى متســاوية معها وذلك للحصول عىل مصادر البيانات 
األكرث واملتاحة. أما إذا كنت تقوم بإجراء دراسة متعددة الحاالت، فينبغي أن تحدد الحاالت 

التي تناسب تصميم النسخ املتامثل )الحريف أو النظري(.

طريقة اختيار املرحلة الثنايئ: إن وجود عدد كبري من الحاالت املؤهلة )مثل 12 حالة أو 
أكــرث( يتطلب أن تكون عملية االختيار  من مرحلتني.  حيث ينبغي أن تتألف املرحلة األوىل 
مــن جمع البيانات الكمية ذات الصلة بجميع الحاالت املرشــحة وذلــك من بعض املصادر 
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األرشــيفية )مثل قواعد البيانات اإلحصائية املتعلقــة باملدارس أو الرشكات(. وقد تضطر إىل 
الحصــول عىل البيانات األرشــيفية من بعــض املصادر املركزية )عىل ســبيل املثال، الوزرات 
والهيئات الحكومية أو الجمعيات الرسمية(. ومبجرد الحصول عىل هذه البيانات، يجب عليك 
تحديد بعض املعايري ذات الصلة، إما لتصنيف أو خفض عدد الحاالت املرشحة. والهدف من 
ذلك هو تخفيض عدد الحاالت املرشحة إىل )12( حالة أو أقل، وبعد ذلك تأيت املرحلة الثانية 
من خالل تنفيذ )طريقة اختيار املرحلة الواحدة( التي تم وصفها يف الفقرة الســابقة.  وقد 
اتبع تطبيق االختيار عرب مرحلتني يف دراســة حالة عن التنمية االقتصادية املحلية، وتم نرش 
هذه التجربة بشــكل كامل يف كتاب )Yin, 2012, chap.3(. )انظر أيضاً : مربع 16 للحصول 

عىل مثال آخر(.

عنــد إكامل عملية الفرز واالختيار، قد تحتاج إىل إعادة النظر يف قرارك الســابق بشــأن 
العدد اإلجاميل للحاالت التي يجب دراســتها. واحرتام قيود املــوارد املالية واإلدارية وغريها 
الخاصــة بك. مــع مالحظة أنه إذا كان هنــاك العديد من الحاالت املرشــحة مؤهلة للعمل 

كحاالت، كلام زاد عدد الحاالت التي ميكنك دراستها، وبالتايل كان ذلك أفضل.

مربع )16(

اإلجراء املنهجي الختيار الحاالت
بدأت دراسة إلعادة تأهيل وتطوير األحياء الحرضية بافرتاض أن املنظامت املجتمعية تلعب 
دوراً هاماً يف هذه العملية )Marwell, 2007(. حيث أجريت الدراســة يف اثنني من األحياء، مع 

عمل ميداين مكثف يغطي عمل أربعة أنواع مختلفة من املنظامت املجتمعية يف كل حي.

ويصــف ملحق الدراســة تفصيل إجراءات اختيــار األحياء، حيث اســتخدمت أوالً البيانات 
الدميوغرافية  لتخفيض مجموعة أولية من )59( حياً ســكنياً إىل )14( حياً مرشــحاً للدراســة، ثم 
اســتخدمت أربعة معايري إضافية الختيار اثنني من األحياء الســكنية فقط من بني الـــ )14( حي 
املتأهلني للرتشيحات النهائية.  ويف وقت الحق، قام املؤلف بتقسيم هذين الحيني وفقاً ملنظامتهام 
املجتمعية، ويتضمن امللحق املعايري املحددة الختيار هؤالء املتأهلني للرتشــيحات النهائية.  تقدم 
األوصــاف أمثلة جيدة لكيفيــة عمل إجراءات اختيار الحاالت التي ممكــن أن تعمل، فضاًل عن 
 Marwell, 2007,pp. املشــكالت غري املتوقعة التي ميكن أن تنشــأ )ملزيد من التفاصيل، انظــر

.)241 - 248
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دراسة الحالة التجريبية:

ستساعدك دراسة الحالة التجريبية عىل تحسني خطط جمع البيانات الخاصة بك خاصة 
فيام يتعلق مبحتوى البيانات واإلجراءات الواجب اتباعها. يف هذا الجانب، من املهم مالحظة 
أن االختبــار التجريبي ليس اختباراً مســبقاً. والحالة التجريبية هي منوذجية بشــكل أكرث، 
حيث تســاعد عىل تطوير الخطوط ذات الصلة باألسئلة، ورمبا حتى تقديم بعض التوضيح 
املفاهيمي لتصميم البحث أيضاً. ويف املقابل، فإن االختبار األويل هو مثل مناسبة لـ »بروفة 
رسمية«، تكون فيه خطة جمع البيانات املستخدمة طبق األصل قدر اإلمكان للخطة النهائية. 
ونتیجــة لذلك، قد یفضل إجراء االختبار التجریبي قبــل الحصول عىل املوافقة النھائیة من 

مجلس املراجعة املؤسسية )IRB(، کام متت مناقشتھا سابقاً يف ھذا الفصل.

وميكنــك تحديــد حالــة تجريبيــة من خالل عــدة طرق. عىل ســبيل املثــال، قد تعلم 
أن األشــخاص )مــزودي املعلومات( يف موقع العمل امليداين متجانســون بشــكل غري عادي 
وميكن الوصول إليهم، أو قد يكون املوقع مناســباً جغرافياً أو قد تتوفر كمية غري عادية من 
الوثائــق والبيانات.  واالحتــامل اآلخر، يتمثل يف أن الحالة تجريبية قــد متثل حالة معقدة، 
مقارنة بالحاالت الحقيقية املحتملة لذلك ســتتعرف وتواجه جميع مشكالت جمع البيانات 
ذات الصلــة تقريبــاً يف الحالة التجريبية.  ويف بعض الظروف، ميكن أن تكون دراســة الحالة 
التجريبيــة مهمة جــداً بحيث ميكن تخصيص موارد كبرية لهــذه املرحلة من البحث.  ولهذا 
الســبب، تستحق العديد من املوضوعات الفرعية مزيداً من املناقشة وهي : اختيار الحاالت 
التجريبية، وطبيعة التساؤل يف الحاالت التجريبية، وطبيعة التقارير من الحاالت التجريبية.

اختيار الحاالت التجريبية:

بشــكل عام، تعتــرب املالءمة ملتطلبات الدراســة، وســهولة الوصول للبيانــات، والقرب 
الجغرايف، هي املعايري الرئيسية الختيار حالة أو حاالت تجريبية، وهذا سيسمح بعالقة أقل 
تنظيــاًم وطويلة األمد بينك أنت كباحث وبني املشــاركني أكرب مام قــد يحدث يف الحاالت 
“الحقيقيــة”.  وميكن للحالة التجريبية أن تفرتض لعب دور “املخترب أو املعمل” يف تفصيل 
الربوتوكول الخاص بك، مام يسمح لك ملراقبة الظواهر املختلفة من زوايا مختلفة كثرية، أو 

ملحاولة طرق مختلفة عىل أساس تجريبي.
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 Yin,(وكانت إحدى الدراسات التي أجريت عىل االبتكارات التقنية يف الخدمات املحلية
p.29- 32,2012( يف الواقع هي ســبع حاالت تجريبية، تركز كل منها عىل نوع مختلف من 
التقنية. ووقعت )أربع( من هذه الحاالت يف نفس املنطقة الرئيسية )العاصمة( التي يتواجد 
بهــا فريق البحث ومتــت زيارتها أوال،  بينام  )ثالث( من هذه الحــاالت كانت موجودة يف 
مدن مختلفة والتي متثل أساساً ملجموعة ثانية من الزيارات. ومل يتم اختيار الحاالت بسبب 
خصائصهــا التقنية املميزة أو ألي ســبب موضوعي آخر.  وكان املعيــار الرئييس إىل جانب 
القرب الجغرايف، هو أن الوصول إىل الحاالت كان سهاًل من خالل بعض العالقات واالتصاالت 
الشــخصية الســابقة من جانب فريق البحث. وأخرياً، كان األشــخاص الذين أجريت معهم 
املقابــالت يف الحــاالت متوافقني أيضاً مع فكرة أن فريق البحــث كان يف مرحلة مبكرة من 

البحث ومل يكن له جدول أعامل ثابت.

يف مقابل العمل كحالة تجريبية، عادة ما يتوقع مزودو املعلومات الرئيسيون تلقي بعض 
التغذيــة الرجعية من الباحث حول الحالة أو موضوع الدراســة. والقيمة املضافة لهم منك 
كمراقب خارجي، ولذا يجب أن تكون مستعداً لتقديم مثل هذه التغذية الراجعة. وللقيام 
بذلــك، عــىل الرغم من أنه يجب أن تكون قد طورت نســخة أوليــة للربوتوكول ــ تعكس 
املوضوعات التي تهم دراسة الحالة الخاصة بك ــ يجب عليك تكييف أجزاء من الربوتوكول 
لتتناســب مع احتياجات مزودي املعلومات. ويجب عليك بعد ذلك إجراء الحالة التجريبية 

باتباع اإلجراءات امليدانية الرسمية )واختبارها التجريبي(.

نطاق التساؤل التجريبي:

وميكن أن يكون نطاق التســاؤل يف الحالة التجريبية أوســع بكثري من الخطة النهائية لجمع 
البيانات. وعالوة عىل ذلك، ميكن أن يشمل التساؤل كاًل من القضايا املوضوعية واملنهجية.

ويف املثال املذكور أعاله، اســتخدم فريق البحث الحاالت الســبعة التجريبية، لتحسني تصورها 
ملختلف أنواع التقنية وارتباطها بالتأثريات التنظيمية. وقد أجريت الدراســات التجريبية قبل اختيار 
تقنيات محددة لجمع البيانات النهائية وقبل الصياغة النهائية لالفرتاضات النظرية للدراسة.  وهكذا، 
وفرت البيانات التجريبية نظرة ثاقبة كبرية يف القضايا األساســية التي يجري دراســتها.  واستخدمت 
هذه املعلومات بالتوازي مع اســتعراض مستمر لألدبيات ذات الصلة، بحيث تم استنباط التصميم 
النهــايئ للبحوث من خــالل النظريات الســائدة ومجموعة جديــدة من املالحظــات التجريبية3.  
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وساعدت املصادر املزدوجة للمعلومات عىل ضامن أن تعكس الدراسة الفعلية أهمية كبرية للقضايا 
النظرية أو السياسات، باإلضافة إىل األسئلة ذات الصلة بالحاالت )الواقعية( الحقيقية.

ومن الناحية املنهجية، ميكن أن يوفر العمل عىل الحاالت التجريبية معلومات عن األسئلة 
امليدانية ذات الصلة، والخدمات اللوجســتية للتســاؤل امليداين.  ويف الحاالت التجريبية يف 
مجال التقنية، كان أحد األســئلة اللوجســتية الهامة هو ما إذا كان ينبغي مراقبة التقينة يف 
العمل أوالً، أو جمع املعلومات عن القضايا التنظيمية السائدة قبل ذلك. وتفاعل هذا االختيار 
مع سؤال آخر عن توزيع الفريق امليداين مثالً : إذا كان الفريق يتألف من شخصني أو أكرث، فام 
هي املهام التي تلزم الفريق بالعمل معاً، وما هي املهام التي ميكن إنجازها بشــكل منفصل؟ 
ومتــت تجربة االختالفات يف هذه اإلجراءات خالل دراســات الحالــة التجريبية، وتم االعرتاف 

باملفاضلة بينهام ، وأخرياً، تم تطوير إجراء متفق عليه للخطة الرسمية لجمع البيانات.

تقارير الحاالت التجريبية:
إن تقاريــر الحاالت التجريبية ذات قيمة كبرية لفريق البحث نفســه، ويجب أن تكون 
مكتوبــة بوضوح، حتى ولو كان ذلك يف شــكل مذكرات فقط.  وأحــد الفروق بني التقارير 
التجريبية والتقارير الفعلية عن دراسات الحالة، هو أن التقارير التجريبية ينبغي أن تكون 
رصيحة بشــأن الدروس املســتفادة من تصميم البحوث واإلجراءات امليدانية. وقد تتضمن 

التقارير التجريبية أقساماً فرعية لهذه املوضوعات.  

وإذا تم التخطيط ألكرث من حالة تجريبية واحدة، فإن التقرير من حالة تجريبية واحدة 
ميكن أن يشري أيضاً إىل التعديالت التي سيجري إجراؤها يف الحالة التجريبية التالية. وبعبارٍة 
أخــرى، ميكن أن يتضمن التقرير جدول األعامل للحالــة التدريبية التي تيل ذلك.  وإذا تم 
إجراء حاالت تجريبية كافية، بهذه الطريقة، فإن جدول أعامل الحالة التجريبية النهائية، قد 

يصبح فعاًل منوذجاً أوليَّاً جيداً لربوتوكول دراسة الحالة النهايئ.

مترين 3-5 : اختيار حالة إلجراء دراسة تجريبية

حــدد املميزات املطلوبة لحالة تجريبية، متهيداً لدراســة حالة جديدة. كيف ميكنك االتصال 

باملشــاركني املحتملني واســتخدام مثل هذه الحالة؟ ماهو ســبب رغبتك يف إجراء حالة تجريبية 

واحدة فقط، بدالً من حالتني تجريبيتني أو أكرث.
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ملخص:

استعرض هذا الفصل األعامل التحضريية لعملية جمع البيانات.  واعتامداً عىل نطاق دراسة 
ـ سواء يف حالة إجراء دراسة حاالت فردية أو متعددة، أو ما إذا كان سيتم تكليف باحث  الحالةـ 

واحد أو عدة باحثني ــ فإن املهام التحضريية ستكون باملثل سهلة أو معقدة.
وكانت املوضوعات الرئيســية يف هــذا الفصل هي املهارات والقيم املرغوبة لباحث دراســة 
الحالة، وإعداد وتدريب فريق دراســة الحالة لدراســة حالة محددة، وطبيعة بروتوكول دراســة 
الحالة، وفحص )اختيار( الحاالت املرشــحة، والدور والغرض من دراسة حالة تجريبية.  ويجب أن 

تتبع كل دراسة حالة هذه الخطوات املختلفة بدرجات متفاوتة، اعتامداً عىل التساؤل املحدد.

ومن وجهة نظر إدارية ، وكام هو الحال مع إدارة الشــؤون األخرى، فإن الخربة التي يتم بها 
إنجاز هذه األنشــطة ستتحسن مع املامرسة.  وبالتايل، فإن التسلسل املرغوب فيه هو أن تكمل 
دراســة حالة بســهولة نسبياً، قبل محاولة القيام مبزيٍد من التعقيد.  ومع االنتهاء بنجاح من كل 
دراســة حالة، قد تصبح املهام التحضرييــة ذات طبيعة ثانية.  وعالوة عىل ذلك، إذا أجرى نفس 
فريق دراســة الحالة العديد من الدراسات املختلفة معاً، فإن الفريق سيعمل مع زيادة الكفاءة 

والرضا املهني مع كل دراسة حالة تيل ذلك.

مالحظات الفصل الثالث:

يفرتض )Thacher, 2006( بقوة تأييد ما يســميه دراســات الحالة “املعيارية”.  يف مثل هذه الدراسات، . 1

يستخدم الباحثون دراسات حالة للدفاع عن قضايا محددة، مع وجود مخاطرة  التعارض يف نزاهة جمع 

البيانات الخاصة بهم.  وقد يكون من األفضل ترك هذه املخاطر إىل الباحثني األكرث خربة، ولكن ال يوىص بها 

ملن لديهم خربة أقل ) أو أقل من املبتدئني( يف إجراء دراسات الحالة.

الفرق بني وجود باحث دراســة حالة واحدة والحاجة لعدد من الباحثني، ميكن أن تخلق توجهاً مهاًم ومختلفاً . 2

لدراســة الحالة بأكملها. وقد كان الباحثون التقليديــون الذين يعملون بصفة فردية يف كثري من األحيان رائعني 

ومبدعني، وبشــكٍل رسيع يتكيفون مع الظروف الجديدة أثناء جمع البيانات أو إيجاد أمناط جذابة حديثاً أثناء 

تحليــل البيانات. ولكن مــع تعدد الباحثني، قد يكون مــن الرضوري تقييد هذه املواهب بســبب الحاجة إىل 

التجانس بني الباحثني، ولكن االنضباط الجيد يكافأ بتقليل احتامل إدخال التحيز يف دراسة الحالة. 

حصلت الدراســة النهائية، يف شكلها املنشور، عىل جائزة )William E. Mosher(، املقدمة من الجمعية . 3

األمريكية لإلدارة العامة، ألفضل مقال نرش يف مجلة )Public Administration Review( يف عام 1981م.
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جلسة دراسية 1-3
)IRBs( مزيد من املراجعة عرب مجالس املراجعة املؤسسية

أصبــح الحصول عىل موافقة  مجلس املراجعة املؤسســية )IRB( جزءاً معيارياً من القيام بأي بحث 

يشــمل موضوعات إنســانية.  ولكن، ميكن أن تكون عملية املوافقة أي يشء ولكن بشكل معياري.  عىل 

سبيل املثال، إذا أثار مجلس املراجعة أسئلة مهمة حول بحثك، فقد ينبغي عليك تقديم طلبات املوافقة 

أكرث من مرة قبل الحصول عىل املوافقة، وقد يؤثر الوقت الذي تستغرقه هذه الطلبات يف جدولك الزمني 

إلجراء البحث.

وكمســألة عامة، سوف تحتاج إىل التحضري بحذر ملراجعة املجلس. حيث إن لكل جامعة أو مؤسسة 

بحثية مجلس مراجعة خاص بها والذي يتكون عادة من خمســة من الباحثني الخرباء أو أكرث يتطوعون 

للعمل عىل أساس التناوب. وميكنك الحصول عىل فهم سليم لتوقعات مجلس املراجعة لديكم يف الجهة 

البحثية التي تعمل معها من خالل التحقق أوالً ملعرفة ما إذا كان املجلس لديه موقعه اإللكرتوين الخاص.  

حيث تقدم معظم هذه املواقع إرشادات مفصلة حول إجراءات وتجارب تطبيقية لعملية املراجعة.

إضافة إىل هذه املعلومات، قد ترغب يف مراجعة الطلبات الســابقة إىل مجلس املراجعة التي تغطي 

مشــاريع بحثية مثل مرشوعك البحثي املقرتح.  وباملثل، قد تســلط مراجعة األدبيات الخاصة بك الضوء 

عىل الدراسات السابقة، مع موضوعات وأساليب بحثية مشابهة للغاية. وإذا كانت دراستك تتميز بطابٍع 

مبتكر أقل بكثري من املنهجية فاستعد مسبقاً لألسئلة الحتمية التي قد يثريها املجلس.

وعىل نطاق أوسع، ميكنك التعرف عىل املبادئ الكامنة وراء الحاجة إىل حامية املوضوعات اإلنسانية، 

مــن خالل مراجعة البحــوث األخرى التي تغطي اإلجــراءات مبزيد من التعمــق، وخاصة االعتامد عىل 

املصــادر التــي تعكس موضوع البحث الخاص بك.  عىل ســبيل املثال، للبحــث يف مجال إدارة األعامل، 

انظــر ) Eriksson & Kovalainen, 2008, p.62- 76( ، ويف مجــال الخدمة االجتامعية وعلم االجتامع، 

انظــر )Grinnell & Unrau, 2008 , p.30- 59(، ويف مجــال الصحــة العامــة ، ميكنــك االطــالع عىل              

)Speiglman & Spear, 2009(. وباملثل، ميكنك االســتفادة من األدلة االسرتشادية الرسمية الصادرة عن 

مختلف الجمعيات العلمية يف مجال العلوم االجتامعية، واختيار ما يناسبك منها )عىل سبيل املثال، انظر 

االستشهادات عىل العديد من وثائق الجمعيات العلمية واملهنية املدرجة يف الفصل الثالث تحت عنوان: 

“تجنب التحيز وإجراء البحوث أخالقياً”(.

وميكن اإلشــارة إىل أن مخاوف مجلس املراجعة قد تختلف من مؤسســة بحثية إىل أخرى، ومن مجلس  

إىل آخــر مع انتهاء عضويتــه. وال ترتدد أبداً يف التحدث مع عضو أو اثنني من املجلس لديكم يف الجامعة أو 

املؤسسة البحثية يف وقت مبكر، للحصول عىل آراء مبارشة حول عملية املراجعة وتوقعاتها.
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توضيحات مختصرة عن المراجع العلمية للجلسة الدراسية 1-3:

-Eriksson, P., & Kovalainen, A. )2008(. Qualitative methods in business research. 

London: Sage. 

تعامل بحوث دراسة الحالة باعتبارها واحدة من تسعة أساليب يف البحوث الكيفية يف إدارة 

األعامل.

- Grinnell, R. M., & Unrau, Y. A. )Eds.(. )2008(. Social work research and evaluation: 

Foundations of evidence-based practice. New York: Oxford University Press. 

يعترب كتاباً مرجعياً شاماًل حول البحث والتقييم يف مجال الخدمة االجتامعية.

- Speiglman, R., & Spear, P. )2009(. The role of institutional review boards : Ethics: Now 

you see them, now you don’t. In D. M. Mertens & P. E. Ginsberg )Eds.(, The handbook 

of social research ethics )pp. 121–134(. Thousand Oaks, CA: Sage. 

         .)IRB( يصف دور مجالس املراجعة املؤسسية
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نبذة مختصرة:

قد تأيت أدلة دراســة الحالة من ســتة مصادر تتمثل يف : الوثائق، والســجالت األرشيفية، واملقابالت، 

واملالحظات املبارشة، واملالحظة باملشاركة، واألدوات واملقتنيات املادية. ويتطلب استخدام هذه املصادر 

الســتة إتقان إجراءات جمع البيانات املختلفة. ومع تقدم العمل عىل البحث، قد يكون هدف الباحث 

هو جمع بيانات حول األحداث والسلوك اإلنساين الفعيل أو التعرف عىل وجهات نظر مميزة للمشاركني 

يف دراســة الحالة التي يعمل عليها )أو كليهام(. هذه التســاؤالت املوسعة تعني أن جمع بيانات دراسة 

الحالة ميكن أن يتطلب الكثري من وقت العمل امليداين ، مبا يف ذلك إجراء املقابالت املطولة التي تحدث 

خالل جلسات متعددة.

باإلضافة إىل تقدير طريقة العمل مع املصادر الستة ، هناك أربعة مبادئ جوهرية والتي تعترب مهمة 

ألي جهد لجمع البيانات عند إجراء بحوث دراسة الحالة. أحد املبادئ هو استخدام مصادر أدلة متعددة 

)أدلة من مصدرين أو أكرث ، تتالقى يف نفس النتائج(. واملبدأ اآلخر هو إنشاء قاعدة بيانات لدراسة الحالة 

ــ وهي عبارة عن تجميع رسمي لألدلة يختلف عن تقرير دراسة الحالة النهايئ ــ حيث تحتوي عىل كل 

مالحظات الدراسة، والوثائق واملواد املجدولة من امليدان ، والروايات األولية أو مذكراتك حول البيانات. 

بينام تغطي املبادئ األخرى قدرتك )أو حساســيتك( يف الحفاظ عىل ترابط األدلة والحذر عند اســتخدام 

مصادر األدلة اإللكرتونية ، مثل وسائل التواصل االجتامعي. ومن خالل دمج جميع هذه املبادئ يف دراسة 

الحالة، ستزيد من جودتها بشكل كبري.

جمع األدلة
• األخذ يف االعتبار ستة مصادر من األدلة.

• إلتقاء أو تقارب األدلة من عدة مصادر .

• تجميع البيانات يف قاعدة بيانات شاملة 
  لدراسة الحالة .

• املحافظة عىل ترابط بني األدلة.

• الحذر عند استخدام البيانات من 
  مصادر إلكرتونية .

الفصل الرابع4
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4
جمع أدلة دراسة الحالة

 المبادئ التي يجب اتباعها أثناء العمل مع ستة مصادر من األدلة

ميكن جمع أدلة دراسة الحالة من مصادر متعددة، إال أن هذا الفصل يقترص عىل تناول 
ستة من هذه املصادر هي : التوثيق، والسجالت األرشيفية، واملقابالت، واملالحظات املبارشة، 
واملالحظة باملشاركة، واألدوات واملقتنيات املادية. ويرتبط كل مصدر مبجموعة من البيانات 
أو األدلــة. ويتمثــل أحد أهداف هذا الفصل يف مراجعة املصادر الســتة بإيجاز. أما الهدف 

اآلخر، فهو عرض املبادئ األربعة الالزمة لجمع البيانات دون اعتبار للمصادر املستخدمة.

المراجع العلمية الداعمة:

قد تجد ترابطاً محتماًل بني املصادر الســتة لألدلة، حتى عند إجراء نفس دراســة الحالة.   
لهذا السبب ؛ فإنه قد يكون من املفيد استعراض هذه املصادر بإيجاز يف هذا الفصل.  حيث 
يحتــوي كل مصدر من مصادر األدلة عىل مزيد مــن التفصيل يف عدد من الكتب املنهجية 
واملقــاالت العلمية. لذا؛ قد تكون هناك حاجة أيضــاً ملراجعة بعض تلك الكتب واملقاالت، 
خاصة إذا كان أحد املصادر له أهمية خاصة لدراسة الحالة، إال أن االختيار بني هذه املراجع 

العلمية وغريها قد يتطلب بعض البحث واالنتقاء بعناية. 

أوالً، قد تجد إرشادات يف كتب قدمية مخصصة بالكامل لجمع البيانات )عىل سبيل املثال: 
 Bouchard,1976;Fiedler,1978;Murphy,1980; Schatzman & Strauss,1973;Wax,(
1971(. تحتوي تلك الكتب عادًة عىل “عمل ميداين” أو “بحث ميداين” كجزء من عناوينها، 
وهي غري موجهة لبحث موضوع ما بشــكل خاص مثل دراســة األجناس البرشية. كام توفر 
تلك الكتب إرشادات قيمة عن كيفية تخطيط العمل امليداين وتنفيذه، إضافة إىل استعراض 
اإلجراءات األساسية لجمع البيانات. وعىل الرغم من أنها ال تركز مبارشة عىل بحوث دراسة 
الحالة، إال أن التشابه يف اإلجراءات يجعل الكتب ذات قيمة نظراً لسهولة استخدامها. ولكن 

كام تالحظ تقادم تاريخ النرش، فإن هذه الكتب يف تناقص مستمر.
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ثانياً، تتوفر الكتب املعارصة بســهولة لكنها تجعل عملية االختيار أكرث تعقيداً؛ فهي 
قــد تغطي أنواعاً محــدودة من األدلــة أو تتخصص يف مصدر واحد فقــط كاملقابالت 
امليدانية ومن أمثلتها )Rubin, & Rubin, 2011; Weiss, 1994( أو املالحظة باملشاركة 
ومــن أمثلة هذه الكتــب )DeWalt, & DeWalt, 2011; Jorgensen, 1989(  أو أدلة 
التوثيق، مثل )Barzun & Graff, 1985(، ومن ثم تفقد ميزة تكامل املصادر املتعددة 
لألدلــة بعضها ببعض. كام قد تتوفر بعض الكتب التي تغطي مجاالً واســعاً من األدلة، 
إال أنهــا قد تأيت موجهة ال تلبي احتياجاتك البحثية مثل البحوث الرسيرية )الطبية(، أو 
بحوث الرعاية األولية مثل )Crabtree & Miller, 1999( أو بحوث تقييم الربامج مثل 
)Patton, 2002(، أو بحوث الخدمة االجتامعية )Rubin & Babbie, 1993( أو بحوث 

.)Robben & Sluka, 2007( علم األجناس البرشية

ثالثــاً، توجد أنواع مــن الكتب تبدو من الوهلــة األوىل أنها كتب منهجية شــاملة، 
وتغطــي العديد من املوضوعات إضافة إىل جمع البيانــات.  وكنتيجة لذلك، ال تخصص 
لجمــع البيانات ســوى حيز قليل، مثل تخصيــص فصل واحد من أحد عرش فصاًل كام يف 
كتــاب )Creswell, 2007 (، وفصــل واحد من مثانية وعرشيــن فصاًل كام هو يف كتاب 
)Silverman, 2010(.  أما الكتب األخرى الشــاملة والتــي تتناول طرق جمع البيانات 
بتفصيل أوســع، فنجدها ُصممت لتكون مراجع علمية وليســت كتباً منهجية يستخدمها 

.)Bickman & Rog, 2009( الباحثون مثل

ومع األخذ يف االعتبــار هذه االختالفات، 
فإنه يجب عىل الباحث التغلب عىل الصعوبة 
إذا مل متثــل هــذه الكتب املتنوعــة الطبيعة 
املجزأة للنشــاط املنهجي، وعند تجاوز هذه 
الصعوبات ســتكون إجراءات جمع البيانات 

أفضل.  

المبادئ الداعمة:

إضافــة ألهميــة التعرف عــىل إجراءات 
جمــع البيانات باســتخدام املصادر الســتة 
لألدلة، كذلك هناك حاجة أيضاً للتعرف عىل 

نقطــة تعلم: مــا مقــدار الوقت والجهــد الذي 

يحتاجــه الباحث لجمــع بيانات دراســة الحالة؟ 

وكيف يعرف أنه انتهى من عملية جمع البيانات؟

عىل عكس األساليب األخرى، ال توجد نقطة فاصلة، 

عليــك محاولة جمع بيانــات كافية حتــى :  )أ( يكون 

لديــك أدلة مؤكدة )مــن مصدرين مختلفــني أو أكرث( 

ألغلــب املوضوعات الرئيســية،  )ب( أن تتضمن األدلة 

محاوالت لفحص االفرتاضات أو التفسريات املناظرة.

ما هي بعض النقاط الفاصلة يف األساليب البحثية 

األخــرى، وملاذا هي غري صالحة إلجراء بحوث دراســة 

الحالة؟
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تحديــات وصعوبات التصميم التي تناولها )الفصل الثــاين( وهي : الصدق البنايئ، والصدق 
الداخيل، والصدق الخارجي، والثبات. 

لهذا الســبب، يقدم الجــزء األخري من هذا الفصل تأكيداً أكرث عــىل الغرض الثاين، وهو 
مناقشة املبادئ األربعة لجمع البيانات. 

وقد تم تجاهل تلك املبادئ ســابقاً ومتت مناقشــتها بشكل مطول بعدة طرق هي: )أ( 
استخدام عدة مصادر لألدلة وليس مصدراً واحداً، )ب( إنشاء قاعدة بيانات لدراسة الحالة، 
)ج( املحافظة عىل سلســلة مرتابطة من األدلة، )د( االلتزام بالدقة والحذر عند اســتخدام 
البيانات من مصادر إلكرتونية مثل مواقع التواصل االجتامعي.  وتحمل تلك املبادئ أهمية 
كبرية إلجراء دراسات حالة عالية الجودة، وهي مرتبطة بجميع األنواع الستة لألدلة، ويجب 
اتباعها قدر اإلمكان.  وبشــكٍل خاص، وكام ُأشــري لها يف الفصل الثاين )الشكل٢-٣( ستساعد 

عىل التعامل مع القضايا الخاصة بالصدق البنايئ والثبات.

مترين 4-1: تحديد مصادر األدلة يف دراسات الحالة األخرى

اخرت إحدى دراسات الحالة الواردة يف مربعات النص يف هذا الكتاب. استعرِض دراسة الحالة 

وحدد أهم خمس نتائج للدراســة. حدد املصدر أو مصادر األدلة التي اســتخدمت لدعم أٍي من 

النتائج الخمسة، إن وجدت، وكم عدد األمثلة التي كان بها أكرث من مصدر واحد لألدلة؟

ستة مصادر من األدلة:

تعد مصادر األدلة التي تناولها هذا الكتاب هي األكرث استخداماً إلجراء بحوث دراسات 

الحالة وهي : التوثيق، والســجالت األرشــيفية، واملقابالت، واملالحظات املبارشة، واملالحظة 
باملشــاركة، واألدوات واملقتنيــات املادية، ولكــن ينبغي عليــك إدراك أن قامئة كاملة من 
املصادر قد تكون واسعة النطاق، وتشمل األفالم والصور الفوتوغرافية وتسجيالت الفيديو 
وتاريخ حياة األشــخاص، واالختبارات النفســية واإلسقاطية ودراســة املسافة املكانية بني 
األشــخاص وتفاعلهم اإلنساين، ودراسة لغة الجســد، وأنرثبولوجيا الشارع ، وتاريخ الحياة 

 .)Marshall & Rosman, 2011( اإلنسانية
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ويكون اســتعراض املصادر الستة مفيداً إذا تضمن مقارنة لنقاط القوة والضعف )انظر 
الشــكل 4-١(. وعىل الباحث مالحظة أنه ال يوجد مصدر واحد له ميزة كاملة عىل اإلطالق 
متيزه عن املصادر األخرى.  ويف الواقع، تعترب املصادر املتنوعة مكملة لبعضها اآلخر، ودراسة 
الحالة الجيدة هي التي تعتمد عىل الكثري من املصادر )انظر املناقشة التي وردت الحقاً يف 

هذا الفصل بشأن »املصادر املتعددة لألدلة«(. 

 شكل )4-1( املصادر الستة لألدلة : نقاط القوة والضعف

نقاط الضعفنقاط القوةمصدر األدلة

التوثيق

• ثابت ـ ميكن استعراضه بشكل متكرر.
• غري مالحظ ـ مل يجمع كنتيجة لدراسة الحالة.

• محدد ـ ميكن أن يحتوي عىل أسامء ومراجع 
وتفاصيل للحدث.

• واسع ـ يغطي مدى زمني طويل، والعديد من 
األحداث والظروف.

• القابلية لالستعادة ـ يصعب إيجادها.
الوثائق  جمع  حالة  في  ـ  االنتقائي  التحيز   •

بشكل غير مكتمل.
• تحيز التقاريرـ  يعكس التحيز )غير المعروف( 

ألي مؤلف لهذه الوثائق.
• الوصول ـ يمكن حجب الوثائق عن عمد.

 السجالت 

األرشيفية

• النقاط أعاله التي تنطبق على التوثيق.
• دقيقة وغالباً تكون كمية.

• النقاط أعاله التي تنطبق على التوثيق.
• إمكانيــة الوصــول للســجالت ألســباب تتعلق 

بالخصوصية.

املقابالت

على  مباشر  بشكل  تركز  ـ  هدف  ذات   •
موضوعات دراسة الحالة.

• العمقـ  تقدم تفسيرات ووجهات نظر شخصية 
)وجهات نظر، اتجاهات، معاني(.

• التحيز بسبب األسئلة غير المصاغة بشكل جيد.
• التحيز في اإلجابات.

• عدم الدقة بسبب االستدعاء غير الدقيق.
التي  اإلجابات  المحاَور  يتلقى  ـ  االنعكاسية   •

يرغب في سماعها من المحاِور )الباحث(.

املالحظات 

املبارشة

• فورية ـ تغطي الحدث في الوقت الفعلي.
• سياقية ـ يمكن أن تغطي سياق الحالة.

• تستهلك الوقت.
• االنتقائيــةـ  يصعب التغطية الواســعة المدى إال 

في حالة وجود فريق من المالحظين.
• االنعكاسية ـ قد تســير األحداث بشكل مختلف 

بسبب خضوعها للمالحظة.
• التكلفة والساعات التي تتطلبها المالحظة الشخصية.

 املالحظة 

باملشاركة

المالحظة  على  تنطبق  التي  أعاله  النقاط   •
المباشرة.

• العمق في فهم السلوكيات والدوافع الشخصية.

• النقاط أعاله التي تنطبق على المالحظة المباشرة.
• التحيــز بســبب تغيير المالحظ و/أو المشــارك 

للوقائع.

 األدوات

واملقتنيات املادية

• العمق في فهم الخصائص الثقافية.
• العمق في فهم العمليات الفنية.

• االنتقائية.
• التوفر.
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التوثيق:

باســتثناء الدراســات الخاصة باملجتمعات األمية، فإن املعلومات التوثيقية من املحتمل 
أنهــا ترتبــط بكل موضوع من موضوعات دراســة الحالة١.  ميكــن أن يتخذ هذا النوع من 
املعلومات أشــكاالً كثرية، ويجب أن يكون هو موضوع خطط جمع البيانات املجردة، عىل 

سبيل املثال األخذ يف االعتبار الوثائق املتنوعة التالية: 

الخطابات واملذكرات الرســمية ورســائل الربيد اإللكرتوين، وغريها من الوثائق الشخصية • 
مثل املذكرات الشخصية والتقويم واملالحظات.

جداول أعامل االجتامعات واإلعالنات ومحارض االجتامعات، وغريها من التقارير املكتوبة • 
للفعاليات األحداث.

الوثائق اإلدارية مثل املقرتحات وتقارير سري العمل، وغريها من السجالت الداخلية.• 

الدراسات الرسمية أو عمليات التقييم للحالة الخاضعة للدراسة.• 

قصاصات األخبار وغريها من املقاالت املستخدمة يف اإلعالم أو الصحف املحلية.• 

تتوفــر هذه األنواع وغريها من الوثائق بكرثة عىل محركات البحث يف شــبكة اإلنرتنت، 
وهي مفيدة عىل الرغم من أنها ليســت دقيقة دامئــاً وقد ال تخلو من التحيز. ويف الواقع ، 
يجب استخدام الوثائق بعناية وال يجب قبولها بوصفها سجالت حرفية للوقائع التي حدثت.  
والقليــل فقط من النــاس يدركون أن »املحارض الحرفية« لجلســات الكونجرس األمريكية، 
ـ قبل  ـ عىل يد طاقم عمل الكونجرس وغريهم ممن شــهدوا الجلســةـ  تم تحريرها بعنايةـ 
طباعتها يف شــكلها النهــايئ.  ويف مجال آخر، يجب أن يهتم املؤرخــون ممن يتعاملون مع 

الوثائق الرئيسية مبصداقية املستند أو الوثيقة. 

وبالنسبة إىل بحوث دراسة الحالة، يعترب أهم استخدام للوثائق هو إثبات صحة وتعزيز 
األدلــة الــواردة مبصادر أخرى. أوالً، تعتــرب الوثائق مفيدة يف التحقق مــن صحة العبارات، 
وأســامء وألقاب األشخاص واملؤسســات التي ترد يف املقابلة. ثانياً، قد توفر الوثائق تفاصيل 
أخرى معينة لتأكيد صحة املعلومات الواردة من املصادر األخرى. فإذا كان الدليل التوثيقي 
مناقضاً وليس داعاًم له، فعىل الباحث معالجة املشكلة مبزيد من البحث يف املوضوع. ثالثاً، 
ميكن للباحث الخروج باســتنتاجات من الوثائق مثل مالحظة قامئة التوزيع لوثيقة معينة، 
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وقد يجد أسئلة جديدة بشأن االتصاالت والعالقات مع منظمة ما، إال أنه يجب معاملة تلك 
االســتنتاجات بوصفها مؤرشات أولية تحتاج ملزيد من البحث وليست كنتائج مؤكدة، نظراً 

ألن االستنتاجات قد تتغري فيام بعد وتصبح نتائج خاطئة. 

وبســبب قيمتها الكلية نجد أن الوثائق تلعب دوراً واضحاً يف أي عملية جمع البيانات 
عند إجراء بحوث دراســة الحالة. ويعترب البحث اإلجرايئ )املنظم( للوثائق ذات العالقة له 
أهمية يف أي خطة لجمع البيانات. عىل سبيل املثال، قبل إجراء العمل امليداين، قد ينتج عن 
البحــث يف اإلنرتنت معلومات قّيمــة جداً. بينام أثناء العمل امليداين، عىل الباحث تخصيص 
وقت الســتخدام املكتبات املحلية وغريها من املراكز التي ال تتوفر مراجعها إلكرتونياً، مثل 
اإلصدارات الســابقة للدوريات العلمية. كام أن عىل الباحــث العمل عىل الوصول وفحص 
ملفات أي منظامت متت دراســتها، ويشــمل ذلك مراجعة الوثائــق التي قد ُتحفظ لوقت 
طويل دون نرشها يف املنظمة. وتعترب جدولة أنشــطة البحث الوثائقي مرِنة ومســتقلة عن 
غريها من أنشــطة جمع البيانــات األخرى، وميكن إجراء البحث داخل الوثائق بأي شــكل 
يناســب الباحث. لهذا الســبب، قد ال يكون هنالك عذر لعدم إجراء مراجعة شاملة لدليل 
وثائقي، ومن أمثلة هذه األدلة : تعترب األخبار مصادر ممتازة لتغطية بعض املوضوعات مثل 

تلك الواردة يف املربعات )١٧( و )١٨( أدناه. 

مربع )17(

دمج املشاركة الشخصية مع التوثيق الصحفي املكثف 
ـ خاصة يف مــدارس املدن الصغرية والضواحــي يف الواليات  أصبــح تحســني البيئة التعليميــةـ 

املتحدة األمريكية ــ أحد أكرب تحديات القرن الحادي والعرشين. وهو موضوع كتاب شــيق تضمن 

دراسة الحالة التي أجراها )Donald McAdams, 2000( حول كيفية تعامل نظام مدينة هيوسنت 

يف والية تكســاس مع املوارد املالية املقيدة، وتنوع الفئات الطالبية والترشيعات السياسية املحلية، 

حيث استفاد من كونه عضواً يف مجلس تعليم منتخب إلحدى املدارس لثالث فرتات كل منها أربع 

سنوات.  وقدم تجربة شخصية، ومل يحاول أن يكون محلل علوم اجتامعية. يف الوقت ذاته، يحتوي 

الكتاب عىل مراجع ثرية ملقاالت محلية تتناول األحداث.  وكانت النتيجة واحدًة من أكرث دراسات 

الحالة األكرث قراءًة ولكن أيضاً أفضلها توثيقاً والتي لن يتوقعها القارىء.
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مربع )18(

مقارنة األدلة من مصدرين لألرشيف لتغطية نفس األحداث املجتمعية 
من بني أهم األحداث امللتهبة التي وقعت يف بداية التسعينيات )١99٢(، تلك التي عرفت باسم 

“أزمــة رودين كينــج” )Rodney King crisis( ؛ حيث تم تصوير ضباط رشطة من البيض يرضبون 

رجــاًل أمريكياً مــن أصل أفريقي، إال أنه متت تربئة أولئك الضباط الحقاً بعد عام من ذلك الحادث، 

غــري أن حكم الرباءة هذا أثار اضطرابات مدنية كبرية، قتل فيها )٥٨( رجاًل وجرح أكرث من )٢٠٠٠( 

شخص وقبض عىل )١١,٠٠٠( آخرين من مثريي الشغب.

أجريت دراســة حالة لهذه األزمــة )R.N. Jacobs, 1996( معتمدة عىل مصدرين مختلفني من 

الصحف هي: الصحيفة اليومية الرئيسية للمدينة والصحيفة األخرى للمجتمع األفرو- أمرييك، وكانت 

الدراســة تغطي الفــرتة التي أحاطت بهذه األزمة.  أصدرت الصحيفــة األوىل )٣٥٧( مقاالً، وأصدرت 

الصحيفة الثانية  والتي تصدر بشــكل أســبوعي )١٣٧( مقاالً.  تتبعت دراســة الحالة مسار األحداث 

وكشــفت كيف أظهرت الصحيفتــان فهاًم مختلفاً لألحداث، موضحًة التحيــز املحتمل لألدلة املوثقة 

والحاجة لتناول مثل هذا التحيز.

يف نفس الوقت، تعرض الكثريون إىل النقد بســبب االعتــامد الزائد عىل الوثائق يف بحوث 
دراسة الحالة، وقد يرجع سبب ذلك إىل افرتاض الباحث )غري املتخصص( خطأًً أن جميع أنواع 
الوثائق ــ مبا فيها مقرتحات املرشوعات أو الربامج ــ تحتوي عىل الحقيقة املطلقة. ويف الواقع، 
مــن املهم أن يتم مراجعــة الوثائق يك نفهم أنها كتبت لغرض محــدد، وتخاطب فئة محددة 
تختلف عن الغرض والفئة املســتهدفة من دراســة الحالة. وبذلك، فــإن الباحث الذي يجري 
دراســة الحالة هو مراقب خبري؛ ألن األدلــة الوثائقية تعكس اتصاالت جرت بني أطراف أخرى 
يســعون لتحقيق بعض األهداف األخرى، وباستمرار يحاولون تحديد هذه األهداف. ومبحاولة 
ذلك يقل احتامل التضليل بسبب األدلة الوثائقية، وتزداد احتامالت التفسري الصحيح ملحتويات 

تلك األدلة٢. 

وظهرت مشكلة جديدة جديدة بسبب وفرة املواد املتاحة عرب محركات البحث عىل شبكة 
اإلنرتنت، حيث من املمكن هدر الوقت يف مراجعة املواد االلكرتونية دون الحصول عىل نتائج. 
ولكن ميكن مالحظة أن املشــكلة ال تختلف عن وفرة البيانات الرقمية حول موضوع دراســة 
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الحالة الخاصة بك ؛ إذ قد تتوفر من مصادر مثل تعداد اإلحصاءات الســكانية الرســمية )انظر 
أيضاً : السجالت األرشيفية الحقاً(. يف كال املوقفني ينبغي أن يتوفر لديك إدراك قوي بتساؤالت 
دراســة الحالة الخاصة بك والرتكيز عــىل املعلومات األكرث أهمية. ومن بني املقرتحات تصنيف 
املواد واختبارها )الوثائق أو البيانات الرقمية( وفقاً ملدى مناســبتها لتســاؤالت الدراسة، بعد 
ذلك ، اســتثمر وقتاً يف قراءة الوثائق املهمة واستبعد األقل أهمية لالطالع عليها يف وقت آخر.  

قد ال يكون اإلجراء مثالياً، لكنه يسمح بالتقدم يف إنجاز مهام الدراسة األخرى. 

السجالت األرشيفية:
ـ التي تتخذ شــكل ملفات كمبيوتر أو السجالت مثل   قد تكون الســجالت األرشــيفيةـ 
اإلحصاءات السكانية الرسمية ــ ذات صلة للكثري من دراسات الحالة، ومن أمثلتها ما ييل: 

ملفــات لالســتخدام العام مثل اإلحصاءات الســكانية الرســمية، وغريها مــن البيانات • 
اإلحصائية التي توفرها الهيئات واملؤسسات الحكومية.

سجالت الخدمة مثل تلك التي توضح عدد العمالء الذين تلقوا خدمات خالل فرتة زمنية محددة.• 
السجالت املؤسسية مثل املوازنة وسجالت املوظفني.• 
الخرائط والرسوم البيانية الخاصة بالخصائص الجغرافية ملكاٍن ما.• 
بيانات املســوحات من مصادر أخرى ، ســجالت الفريق البحثي، أو ســجالت الســكان • 

املقيمني يف موقع الدراسة أو املشاركني يف املقابالت وغريهم.
وميكن اســتخدام تلك السجالت األرشيفية وغريها مع مصادر أخرى للمعلومات إلعداد 
دراســة الحالة.  ولكن بعكس األدلة الوثائقية، قد تختلف فائدة تلك الســجالت األرشيفية 
من دراســة حالة إىل أخرى.  فبالنســبة إىل بعض الدراسات، قد تكون السجالت مهمة جداً 
حتى تصبح هدفاً لالســتعادة والتحليل الكمي الشــامل )مثال ذلــك : انظر بيانات التكلفة 
املستخدمة يف دراسة حال متعددة لعرشين جامعة يف كتاب )Yin, 2012, chap.11(.  ويف 

دراسات أخرى، قد تعترب فقط ذات صلة مؤقتة. 

يف حالــة اعتبار األدلة األرشــيفية ذي صلــة، يجب عىل الباحث أن يــويل عناية خاصة 
للظروف التي تظهر فيها الدراســة باإلضافة إىل الدقة.  وأحياناً تكون الســجالت األرشيفية 
كمية، ولكن ال تعترب األرقام وحدها مبارشة دلياًل عىل الدقة.  فعىل ســبيل املثال، يتنبه كل 
علــامء االجتامع تقريباً إىل الصعوبــات واألخطاء عند اســتخدام التقارير املوحدة للجرمية 
الصادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرايل، أو أي سجالت أرشيفية أخرى تعتمد عىل الجرائم 
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والتــي أعدتها الهيئــات القانونية األخرى. وينطبق نفس التنبيه حــول األدلة الوثائقية كام 
أرشنا إىل ذلك قبل يف الجزء الســابق عىل الســجالت األرشــيفية ، حيث تــم إعداد معظم 
الســجالت األرشــيفية لغرض معني وفئة معينة غري دراســة الحالة، وال بــد من تقييم تلك 

الظروف يف توضيح مدى فائدة ودقة تلك السجالت. 

المقابالت: 

تعترب املقابلة من أحد أهم مصادر أدلة دراســة الحالة.  قد تصاب بالدهشــة من هذا 
التأكيد بسبب العالقة املعتادة بني املقابالت والبحوث املسحية. ومع ذلك، توجد املقابالت 
بصورة شــائعة يف بحوث دراسة الحالة.  فهي تشبه املحادثات املوجهة أكرث من التساؤالت 
املنظمة.  وبالرغم من تتبعك ألسلوب متناسق للتساؤل، قد تظهر األسئلة يف املقابلة لدراسة 
الحالــة بشــكل فيه نوع من املرونة وليس الجمــود )Rubin & Rubin, 2011(.  وبالتايل 
يســمى هذا النوع من املقابالت »املقابلة املكثفة« أو »املقابلة املتعمقة« أو »املقابلة غري 

.)Weiss, 1994, pp.207-208( »املقننة

وميكــن مالحظة أن ذلــك يعني أنه يجب عــىل الباحث أن يلتزم مبهمتــني خالل عملية 
املقابلة: )أ( االلتزام بخط تســاؤل الدراســة كام يعكســه بروتوكول دراسة الحالة، )ب( طرح 
األسئلة الفعلية )الحوارية( بطريقة غري متحيزة تقوم بتلبية احتياجات مسار تساؤل الدراسة 
)انظر الفرق بني أســئلة املستوى األول وأسئلة املستوى الثاين يف الفصل الثالث(.  فعىل سبيل 
املثال، قد ترغب )يف مسار تساؤل الدراسة( معرفة أسباب حدوث عملية معينة كام حدثت.  
ولكــن، أشــار )Becker, 1998, pp.58 -60( إىل الفــروق الهامة يف طرح األســئلة التي تبدأ 
بــــ )ملاذا( عىل الشــخص املزود باملعلومات )التي تخلق املوقــف الدفاعي من جانب املزود 
باملعلومــات حســب رأي Becker (، وذلك مقارنًة بصياغة ســؤال )كيف( ــ حيث يعترب هو 
الطريقــة املفضلة يف توجيه أي ســؤال يبــدأ بــ )ملاذا( يف املحادثة الفعليــة.  ولذلك؛ تلزمك 
مقابالت دراســة الحالة العمل عىل مستويني يف الوقت نفســه : من أجل اإليفاء باحتياجات 
مسار تساؤل الدراسة )أسئلة املستوى الثاين(، وكذلك طرح أسئلة ودية وهادئة )غري عدائية( 

يف املقابالت املفتوحة )أسئلة املستوى األول(. 

 هناك ســؤال شائع حول مدى امكانية تسجيل مقابالت دراسة الحالة. ويعترب استخدام 
أجهزة التســجيل مسألة اختيار شخيص. فمثاًل، تقدم أجهزة التسجيل الصويت أداًء أكرث دقة 
للمقابلة بدالً من كتابة املالحظات.  ومع ذلك، قد ال تســتطيع اســتخدام أجهزة التسجيل 
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عندما: )أ( يرفض الشخص الذي تقابله ذلك أو يبدو منزعجاً من وجود هذه األجهزة، )ب( 

عندمــا ال توجــد خطة معينة لتحويل املقابلــة الصوتية إىل )كتابية( الحقــاً أو عدم وجود 

طريقة منظمة لعملية االســتامع إىل محتوى التسجيل اإللكرتوين، وهي عملية تتطلب وقتاً 

طويــاًل وجهــداً كبرياً، )ج( عندما ال يتقن الباحث مهارة اســتخدام األجهــزة التقنية، حيث 

تســبب عملية التسجيل ارتباكاً أو تشتيتاً لالنتباه أثناء املقابلة،  )د( أو عندما يظن الباحث 

أن جهاز التسجيل بديل عن اإلنصات أثناء املقابلة. 

وإشارة إىل النقاط السابقة، قد ترغب يف إدراك أنه ميكن أن تكون هناك ثالثة أنواع من 

املقابالت هي : مقابالت دراســة الحالة املطولة، ومقابالت دراسة الحالة القصرية، ومقابالت 

دراسة الحالة املسحية. 

مقابالت دراسة الحالة املطولة:  تستغرق تلك املقابالت ساعتني أو أكرث يف جلسة واحدة، 

أو مدة زمنية أطول تشــتمل عىل جلسات متعددة.  تســتطيع أن تسأل ــ األشخاص الذين 

ـ عن تفســرياتهم وآرائهم حول أشــخاص أو أحداث، أو قد تسأل عن وجهات  تتم مقابلتهمـ 

نظرهم وتفسرياتهم وفهمهم بشأن أحداث معينة. وقد تستخدم مثل تلك املقرتحات كأساس 

للمزيد من عملية التساؤل، كام ميكن أن يقرتح هؤالء االشخاص الذين متت مقابلتهم أشخاصاً 

آخرين إلجراء مقابالت معهم، باإلضافة إىل اقرتاح مصادر أخرى لألدلة.

وكلام كانت مساعدة من تتم مقابلتهم كبرية، اعُترب دوره مثل دور املزود باملعلومات بدالً 

من دور املشــارك، حيث ميثل املزودون باملعلومات أهمية قصوى بالنســبة إىل نجاح دراسة 

الحالة. وبإمكان هؤالء املزودين تزويدك بوجهات نظر تتعلق مبســألة معينة، أو يساعدونك 

يف فرصــة االتصال بأشــخاص آخرين ملقابلتهم قد تتوفر لديهــم أدلة مؤيدة أو معارضة.  يف 

هذا اإلطار ، هناك مثال لشــخص يدعــى »دوك - Doc« والذي لعب دوراً جوهرياً يف إجراء 

دراســة الحالة املقدمة يف دراسة »Whyte,1943 /1993( »Street Corner Society، انظر 

مربع ٢-أ، الفصل األول(. وقد تم التنويه عىل مزودين مشــابهني أساسيني يف دراسات الحالة 

األخرى.  وبالطبع ينبغي الحذر من اعتامدك بشــكل واضح عىل املزود األسايس باملعلومات، 

خاصة بسبب التأثري العكيس ــ الخفي يف أحيان كثرية ــ الذي من املمكن أن يقوم به مزود 

املعلومات اتجاه الباحث. وتتمثل الطريقة املنطقية للتعامل مع هذه املشــكلة يف االعتامد 
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عىل مصادر أخرى لألدلة لتأييد اآلراء التي يقدمها املزودون باملعلومات، والعمل عىل البحث 

عن أدلة عكسية من خالل املزيد من الجهد. 

مقابالت دراسة الحالة القصرية:  قد تكون العديد من مقابالت دراسة الحالة أكرث تركيزاً، 

وتســتغرق من الوقت ما يقرب من ســاعة واحدة بدالً عن حدوثها يف فرتة زمنية طويلة أو 

من خالل جلســات متعددة. ففي مثل هذه الظروف، قد تبقى املقابالت مفتوحة ويفرتض 

أن تأخذ شــكل املحادثة، ولكن عىل الباحث التقيد أكرث بربوتوكول دراســة الحالة )أو جزء 

منه(.

مثــاًل، قد يكون الغرض من مثل هذه املقابالت هو ببســاطة تأييــد نتائج معينة والتي 

تعتقد صحتها من قبل، ولكن ليس لغرض االستفســار عن موضوعات ذات طبيعة موّســعة 

أو يف شــكل مقابــالت مفتوحة.  ففي مثل هذه املواقف، ال بد من صياغة األســئلة بعناية 

حتى تبدو كأنك ال تعلم شيئاً عن املوضوع، وتسمح للشخص الذي تقابله بتقديم تفسري أو 

تعليــق جديد. وعىل العكس، إذا طرحت أســئلة جوهرية فإنك لن تحقق الغرض التأييدي 

من املقابلة، حتى وإن حققت الغرض من املقابلة فال بد من الحذر عندما يكرر األشــخاص 

الذيــن تتم مقابلتهم نفس األفكار التي يؤيد بعضها البعــض اآلخر ولكن بطريقة تآمرية٣، 

ولذلــك ال بد من املزيد من التحقيق والبحث. وتتمثل إحدى الطرق يف اختبار صحة اآلراء، 

من خالل املراجعة مع أشــخاص ُيعــرف أن لديهم وجهات نظر مختلفة.  فإذا مل يســتطع 

أحد األشــخاص الذي تتم مقابلتهم إبداء رأي، حتى وإن كان اآلخرون يؤيدون آراءهم فيام 

حدث، عليك كباحث تسجيل ذلك يف مفكرتك، مشرياً إىل أن هذا الشخص قد ُسئل عن رأيه 

فيام حدث لكنه مل يعلق، كام يحدث يف الكتابات الصحفية. 

وكمثال مختلف متاماً، قد يتطلب بروتوكول دراسة الحالة من الباحث اهتامماً أكرث  لألداء 

أو التفاعل الشخيص ملن تتم مقابلته بشأن الحدث.  ففي هذه الحالة، تكون تصورات الشخص 

 Merton,( الذي تتم مقابلته وإحساســه الخاص باملعنى هــي املحتويات التي يجب فهمها

Fiske & Kendall, 1990(.  ويتشابه هذا النوع من املقابلة الفردية مع مجموعات الرتكيز 

)focus group(، والتي اســتخدمت للمرة األوىل يف دراسة الحاالت املعنوية العسكرية أثناء 

الحرب العاملية الثانية، ثم أصبحت شائعة يف أبحاث السوق، مثل الحصول عىل ردود أفعال 
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املســتهلكني للربامج اإلذاعية املتوقعة. ويتطلب إجــراء مجموعة الرتكيز دعوة عدد محدود 

من األشــخاص ، ثم تتوىل إدارة ومناقشــة االجتامع الذي يتعلق بأحد جوانب دراسة الحالة، 

محاوالً إظهار آراء كل فرد يف املجموعة )Krueger & Casey, 2009(، وليك تحصل عىل آراء 

مجموعة كبرية من األشــخاص، فلن تحتاج للقيام بتوسيع مجموعة الرتكيز ، وبدالً من ذلك ، 

تقوم بتوزيع الحضور عىل مجموعات تركيز صغرية. 

يف املثالني الســابقني، ال بد من تخفيف التهديد املنهجي الذي تصنعه الطبيعة الحوارية 

للمقابلة، ســواء أكنت تستخدم املقابلة لتأييد نتائج معينة أو ليك تحقق إحساس الشخص 

الــذي تجــري معه املقابلة بالواقع.  وقــد تخلق املقابلة تأثرياً دقيقــاً ومتبادالً بني الباحث 

والشــخص الذي تتم مقابلته ــ وهذا يســمى أحياناً االنعكاســية : وهــي أن وجهة نظرك 

كباحث تؤثر بشــكل غري مقصود عىل ردود أو )إجابات( الشخص الذي تتم مقابلته، ولكن 

هذه الردود تؤثر أيضاً عىل مسار تساؤل الدراسة دون قصد. وتكون النتيجة هي التحريف 

غري املرغوب يف محتوى املقابلة. 

يف حني أنه من املحتمل أن يكون لديك الوعي بأن املقابالت املطولة قد تحدث عالقة 

ـ ومن جانب  ـ وهذا يجــب مالحظتهـ  بينــك كباحث وبني الشــخص الذي تتــم مقابلتهـ 

آخر، مثلت املقابالت القصرية تهديداً منعكساً، وقد ال تستطيع التغلب عىل هذا التهديد 

بشكٍل تام، ولكن إحساسك بوجوده يتيح لك فرصة إجراء مقابالت جيدة لدراسة الحالة. 

مقابالت املسح يف دراسة الحالة: تعترب املقابلة النمطية نوعاً آخر من املقابالت لدراسة 

الحالة باســتخدام استبانة منظمة. تصمم الدراســة املسحية كجزء من دراسة حالة مضمنة 

)انظر الفصل الثاين(، كام تقدم بيانات كمية كجزء من أدلة دراسة الحالة )انظر مربع ١9(. 
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مربع )19(

دراسة حالة مشتملة عىل دراسة مسحية 
اســتخدم )Hanna, 2001( مصادر متنوعة من البيانات، مبا يف ذلك دراســة مســحية إلجراء 

دراسة حالة لبيئات مصبات األنهار يف ضواحي املدن واملناطق الريفية.  ويف هذه البيئة تم تأسيس 

برنامج إدارة موارد متكامل للمســاعدة يف إدارة قضايا التخطيط البيئي واالقتصادي. وركزت دراسة 

الحالة عىل بيئات مصبات األنهار مبا يف ذلك أوصافها، والسياسات واملشاركة العامة التي تبدو أنها 

تؤثر يف ذلك.  وقد عمل املشــاركون يف عملية صنع السياسات ضمن دراسة الحالة كوحدة مضمنة 

للتحليل. وقام )Hanna( بدراســة مســحية لهؤالء األفراد، وتم عرض بيانات الدراسة املسحية مع 

اختبارات إحصائية كجزء من دراسة الحالة الفردية.

ســيكون هذا املوقف ذات عالقة مثاًل، إذا كنت تقوم بدراســة حالة ملرشوع تصميم  عمراين، 

واستطلعت آراء مجموعة من املصممني بخصوص املرشوع )٢٠٠١ ,Crewe( أو إذا كنت تقوم 

بدراسة حالة ملنظمة حكومية اشتملت عىل دراسة مسحية للموظفني واملديرين. ومن ناحيٍة 

أخرى، هذا النوع من الدراســة املسحية يتطلب االلتزام بإجراءات سحب العينات وتصنيفها 

واألدوات املستخدمة يف الدراسات املسحية املعروفة، ولذا يتم تحليلها بطريقة مشابهة. وقد 

يكون االختالف متمثاًل يف دور الدراســة املســحية بالنســبة إىل مصادر األدلة األخرى.  فعىل 

سبيل املثال، ال ُيعترب تراجع أو تحسن آراء سكان الحي بالرضورة مقياساً للرتاجع أو التحسن 

الواقعي، ولكن ينظر إليه فقط كعنرص واحد من عملية التقييم الكيل للحي. 

ملخص: تعترب املقابالت مصدراً أساسياً ألدلة دراسة الحالة؛ ألن معظم دراسات الحالة تتعلق 

بشؤون األفراد أو ترصفاتهم. وقد يقدم األشخاص الذين تتم مقابلتهم وخاصة أولئك الذين 

يتمتعون بقدر كبري من االطالع واملعرفة أفكاراً، ووجهات نظر مهمة عن هذه املســائل أو 

األحداث. كام أنه أيضاً بإمكانهم تقديم نبذة قصرية للفرتة التاريخية السابقة لتلك الظروف، 

مام يساعد الباحث عىل تحديد مصادر األدلة األخرى ذات العالقة. 

يف نفس الوقت، عندما تركز املقابالت عىل األحداث نظراً لكونها عنرصاً رئيسياً يف دراسة 

الحالــة، ينبغي أن تعترب تلــك املقابالت دامئاً تقارير لفظية أو شــفهية فقط. وباملثل، عند 
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إعــداد التقارير عن األحداث أو تقديم تفســريات توضح أســباب حدوثها، تتعرض إجابات 

األشخاص أثناء املقابلة إىل املشكالت الشائعة املتمثلة يف: التحيز، وضعف الذاكرة، والتعبري 

اللفظــي الركيك أو غري الدقيق.  ومرة أخرى ، تكون الطريقة املنطقية يف التعامل مع هذه 

الحالة هي دعم بيانات املقابلة مبعلومات من مصادر أخرى . 

ويف مواقف أخرى، ســيهتم الباحث بوجهات النظر الشخصية الخاصة باألشخاص الذين 

تتم مقابلتهم مثل )اآلراء واالتجاهات واملعاين(، بعيداً عن تفســري األحداث الســلوكية. كام 

أن تأكيد وجهات النظر هذه مقارنة باملصادر األخرى لن يكون ذا صلة كام لو كنت تتعامل 

مع األحداث السلوكية. وقد تتطلع إىل اإلحساس بتميز اآلراء من خالل مقارنتها بآراء أخرى، 

ولكن كلام قمت بهذه املقارنة، اتجهت نحو دراســة مسحية تقليدية، وبالتايل يجب عليك 

اتباع إجراءات وتنبيهات الدراسة املسحية.

المالحظات المباشرة:

نظراً لرضورة حدوث دراسة الحالة يف البيئة الحقيقة للحالة، فأنت توفر فرصاً للمالحظات 

املبارشة. وإذا افرتضنا أن الظاهرة ذات االهتامم مل تكن تاريخية فقط، كلام كانت الظروف 

االجتامعيــة أو البيئية ذات العالقة متوفرة للمالحظة. وتعمل تلك املالحظات كمصدر آخر 

لألدلة يف القيام ببحوث دراسات الحالة. 

تتنوع املالحظات بني أنشــطة رسمية وغري رسمية لجمع البيانات. وبصورة أكرث رسمية، 

تتطور أدوات املالحظة كجزء من بروتوكول دراســة الحالة، ويحاول الباحث امليداين تقييم 

حدوث أنواع معينة من الســلوكيات، أثناء فرتات زمنية محددة يف امليدان )انظر املثالني يف 

مربع ٢٠(.  ويشــمل هذا : مالحظات االجتامعات، واألنشــطة الثانوية، والعمل يف املصانع، 

والفصول الدراسية وغري ذلك. وبصورة أقل رسمية، قد تتم املالحظات املبارشة أثناء البحث 

امليداين، مبا يف ذلك املناســبات التــي تتم أثناءها جمع أدلة أخرى ــــ مثل األدلة التي يتم 

جمعها من املقابالت ــ وعىل ســبيل املثال، قد تشري ظروف البيئة الحالية أو أماكن العمل 

إىل أمــور تتعلق بثقافة املنظمة.  وباملثل، يعترب املبنى )موقع العمل( أو األثاث املكتبي يف 

مكتب الشخص الذي تتم مقابلته كمؤرش عىل وضع هذا الشخص داخل املنظمة. 
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مربع )20(

استخدام أدلة املالحظة 

20-أ: إعداد تقرير المالحظات الميدانية

تعد “معامل األبحاث أو التصنيع - Clean rooms” جزءاً رئيســياً من عملية التصنيع إلنتاج 

رشائح إلكرتونية شــبه موصلة. وكان من بني املواصفات ارتداء املوظفني زياً مصنوعاً من القامش 

الخايل من الوبر، حيث يتعاملون مع مكونات متناهية الصغر يف هذه املعامل. ويف دراسة الحالة 

  )Rogers and Larsen, 1984( عــن الحياة العملية يف البيئة عاليــة التقنية التي أجراها كل من

حول بيئات تقنية ــ مثل وادي السيليكون ــ يف كتابهم بعنوان )Silicon Valley Fever ( حيث 

اســتخدموا األدلة القامئة عىل املالحظة لتوضيح كيف تأقلم املوظفون مع ظروف العمل يف مثل 

هذه املعامل، يف الوقت نفسه أشاروا إىل أن معظم املوظفني كانوا من النساء، يف حني كان معظم 

املرشفني من الرجال. 

20-ب: دمج المالحظات الميدانية مع أنواع أخرى من أدلة دراسة الحالة

ال ينبغي أن تنحرص دراســات الحالة يف مصدر واحد مــن األدلة. ويف الحقيقة، تعتمد معظم 

دراســات الحالة املميزة عىل مجموعة متنوعة من مصادر األدلة.  عىل سبيل املثال، دراسة الحالة 

 )Gross et al., 1971(  التي استخدمت مجموعة متنوعة من األدلة، هو الكتاب الذي قام بتأليفه

ويغطي هذا الكتاب األحداث يف مدرســة واحدة )انظر أيضاً : مربع ٨ ، الفصل الثاين(. اشــتملت 

دراسة الحالة عىل بروتوكول املالحظة من أجل قياس الوقت الذي قضاه الطالب يف مهام متنوعة، 

كام اعتمدت دراســة الحالة أيضاً عىل دراســة مسحية منظمة لعدد أكرب من املعلمني، ومقابالت 

مفتوحــة مع عدد محــدد من املوظفني الرئيســيني، ومراجعة لوثائق املدرســة.  وأدت البيانات 

القامئة عىل املالحظات، وبيانات الدراسة املسحية إىل معلومات كمية بشأن االتجاهات والسلوك 

يف املدرســة، يف حــني أدت املقابالت املفتوحة واألدلــة الوثائقية إىل املعلومــات الكيفية. ومتت 

مراجعــة جميع مصادر األدلة وتحليلها مع بعضها البعض حتى تعتمد نتائج دراســة الحالة عىل 

التقاء املعلومات من املصادر املختلفة، وليس البيانات الكمية أو الكيفية وحدها. 
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تتمثل فائــدة األدلة القامئة عىل املالحظة يف توفري املعلومــات اإلضافية حول املوضوع 

الذي تتم دراســته. وإذا كانت دراســة الحالة متعلقة بتقنية جديدة أو منهج مدريس مثاًل، 

ســتكون مالحظــات التقنيــة أو املنهج الدرايس يف مــكان العمل أدوات مســاعدة يف فهم 

االســتخدامات الفعليــة لتلك التقنية أو املنهج الدرايس وفهم أي مشــكالت يتم مواجهتها.  

وباملثل، تضيف مالحظات الحي السكني أو وحدة تنظيمية أبعاداً جديدة لفهم السياق أو 

الظاهرة التي تتم دراستها. وقد تكون املالحظات ذات قيمة كبرية، لدرجة أنك قد تفكر يف 

التقاط الصور الفوتوغرافية يف موقع البحث امليداين. وعىل أقل تقدير، تســاعد تلك الصور 

يف نقل الصفات الهامة للحالة إىل املالحظني من خارج املوقع )انظر: Dabbs, ١9٨٢(، ولكن 

ميكــن مالحظة أنه يف معظم املواقف ــ حتــى يف البيئات الخارجية، مثل تصوير الطالب يف 

ملعب مبدرسة حكومية أو أفراد ميشون عىل الرصيف ــ يحتاج الباحث إىل إذن رصيح قبل 

اتخاذ مثل هذه اإلجراءات. 

ويتمثل اإلجراء الشــائع يف زيادة مصداقية األدلة القامئة عىل املالحظات، يف إيجاد أكرث 

من شخص مراقب )observer( يقوم بعملية املالحظة سواء كانت املالحظات رسمية أو غري 

رســمية. ولهذا ؛ عندما تتوفر اإلمكانات البرشية أو املالية، فإن عملية جمع بيانات دراســة 

الحالة ينبغي أن تسمح باستخدام أكرث من شخص مراقب يف عملية املالحظة. 

المالحظة بالمشاركة:

تعترب املالحظة باملشــاركة أسلوباً خاصاً من املالحظات التي ال يكون فيها الباحث مجرد 

مراقب سلبي، وبدالً من ذلك ، قد تفرتض مجموعة من األدوار داخل بيئة ومواقف البحث 

 DeWalt, & DeWalt 2011, :امليداين، ورمبا تشــارك يف األحداث التي يتم دراســتها )انظر

chap.2(. ففــي أحياء يف ضواحي املدن مثاًل، قد ترتاوح تلك األدوار من التفاعل االجتامعي 

غري الرسمي مع فئات مختلفة من السكان، إىل القيام بأنشطة وظيفية محددة داخل الحي 

)Yin, 1982a(،  وقد اشــتملت األدوار ملختلف الدراســات التوضيحية يف املناطق السكنية 

واملؤسسات عىل ما ييل:  
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أن تكون من سكان الحي، فإن ذلك هو موضوع دراسة الحالة ) انظر مربع ٢١(. • 

القيام بدور وظيفي يف الحي، مثل القيام بوظيفة مساعد بائع يف أحد املحالت التجارية.• 

القيام بدور موظف يف بيئة مؤسسية.• 

القيام بدور صانع قرار رئييس يف بيئة املؤسسة.• 

وقد استخدمت طريقة املالحظة باملشاركة بصورة متكررة، يف دراسات علم األنرثبولوجيا 

حول الجامعات الثقافية أو االجتامعية املختلفة.  وميكن اســتخدام هذه الطريقة كذلك يف 

مجموعة متنوعة من البيئات اليومية، مثل املنظامت الكبرية )انظر مربع ٢٢( أو املجموعات 

الصغرية غري الرسمية. 

مربع )21(

املالحظة باملشاركة يف حي سكني قريب من “مجتمع ركن الشارع”
أصبحت املالحظة باملشاركة أسلوباً مستخدماً بشكل متكرر لدراسة األحياء السكنية يف ضواحي 

 )Herbert Gans( املدن، وقد قام مبثل هذه الدراســات التي نالت شــهرة واســعة يف وقت الحق

مؤلف كتاب )The Urban Villagers, 1962(، وكانت هذه الدراسة خاصة بالجامعات والطبقات 

االجتامعية يف حياة اإليطاليني ــ األمريكيني يف أحد أحياء مدينة بوســطن األمريكية. وقد تم توثيق 

منهجية  )Gans( يف فصل مســتقل من كتابه تحت عنوان “املناهج املستخدمة يف هذه الدراسة”. 

ويشــري إىل أن أدلته كانت قامئة عىل ســت طرق هي : استخدام مرافق الحي، حضور االجتامعات؛ 

الزيارات غري الرسمية إىل األصدقاء والجريان؛ املقابالت الرسمية وغري الرسمية؛ التعاون مع األشخاص 

املزوديــن باملعلومات واملالحظات املبارشة. ومن بني كل هذا املصادر اتضح أن دور املشــاركة أكرث 

إنتاجيــة وفائــدة )p.339-340(، واعتمد هذا الدور عىل كون )Herbert Gans( هو أحد ســكان 

الحــي الذي كان يقوم بدراســته برفقة زوجتــه. والنتيجة هي بيان تقليدي عــن حياة الحي التي 

متر بتغريات وتطويرات حرضية وتناقض قوي مع االســتقرار املالحظ يف حي قريب والذي ناقشــه 

كتاب )Whyte,1943/1993( بعنوان مجتمع ركن الشــارع )Street Corner Society(، قبل ذلك 

بعرشين عاماً )انظر أيضاً : مربع ٢ أ ، الفصل األول(.
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مربع )22(

دراسة )املراقب( باملشاركة يف الحياة " اليومية " 
يقــدم )Eric Redman, 1973( روايــة املطلــع عــىل تفاصيل األمور، بخصــوص كيف يعمل 

الكونجرس يف دراسة الحالة الشهرية “the Dance of Legislation”. تتبع الدراسة تقديم وإصدار 

الترشيعات التي أدت إىل إنشــاء هيئــة الخدمات الصحية الوطنية أثناء فــرتة الكونجرس الحادي 

والتسعني يف عام ١9٧٠م.  وتعترب هذه الدراسة جيدة التأليف وسهلة القراءة ألنها نبعت من وجهة 

 .)Warren G. Magnuson( نظر مؤلــف كان من ضمن الفريق املؤيد للقانون، مثل: الســيناتور

ومتــد الدراســة أيضاً القارئ برؤية عميقة بشــأن العمليات اليومية للكونجــرس، بدايًة من تقديم 

القانون حتى إصداره النهايئ، مبا يف ذلك سياســات الدورة االنتقالية للرئاســة عندما كان ريتشــارد 

نيكســون رئيساً للواليات املتحدة األمريكية. وتعترب الدراســة منوذجاً جيداً للمالحظة باملشاركة يف 

البيئة املعارصة؛ فهي تحتوي عىل معلومات بخصوص أدوار األشــخاص املطلعني، والتي كان القليل 

من األفراد املتميزين مشــاركني فيها.  و من خالل دراســة الحالة، تم إعادة ابتكار اإلســرتاتيجيات 

الترشيعية الدقيقة والدور املهمل لكّتاب اللجنة، وأعضاء جامعات الضغط الســيايس والتفاعل بني 

الهيئة التنفيذيــة والترشيعية للحكومة، وأدى هذا كله إىل زيادة الفهم العام لدى القارئ للعملية 

الترشيعية.

تتيح املالحظة باملشــاركة فرصاً غري عادية لجمع بيانات دراســة الحالة، ولكنها تتضمن 

بعض التحديات الجوهرية. وتتمثل أفضل هذه الفرص يف قدرتك عىل الوصول إىل األحداث 

أو الجامعــات، التــي ال ميكن الوصول إليها من خالل دراســة ما. أو مبعنى آخر قد ال يكون 

هناك طريقة لجمع األدلة بالنســبة إىل بعض املوضوعات إال من خالل املالحظة باملشاركة. 

ومــن بني تلك الفــرص املميزة األخرى، القــدرة عىل إدراك الواقع من وجهة نظر شــخص 

داخــل الحالة بدالً من خارجها.  ويشــري الكثري من الباحثــني إىل أن وجهة النظر هذه تفيد 

بدرجة كبرية يف خلق تصوير دقيق لظاهرة دراســة الحالة. وأخرياً، تنشــأ فرص أخرى ألنك 

تســتطيع التعامل )التحكم( مع األحداث البســيطة، مثل إجراء مقابلة أو اجتامع ملجموعة 

من األشــخاص يف  الحالة.  وميكن من خالل املالحظة باملشــاركة حدوث هذا التعامل؛ ألن 

استخدام الوثائق وسجالت األرشيف واملقابالت مثاًل متثل الباحث السلبي.  وتلك املعالجات 
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لــن تكون دقيقــة مثل التجارب، ولكنها تنتج مجموعة مــن املواقف املختلفة لغرض جمع 

البيانات. 

مــن جانب آخــر، تتمثل التحديات الرئيســية املرتبطة باملالحظة باملشــاركة يف رضورة 

التعامل مع التحيزات املحتملة الناتجة عنها )انظر: Becker,8591 (. أوالً، ال يتمتع الباحث 

بقدرة أقل عىل العمل كمالحظ خارجي، وقد يضطر أحياناً إىل اتخاذ مواقف أو أدوار تأييد 

مناقضة ملصالح املامرســة العلمية االجتامعيــة الجيدة. ثانياً، قد يتبع )املالحظ املشــارك( 

ظاهرة معروفة بشــكٍل عــام، ويصبح مؤيداً للجامعة أو املنظمة التي يتم دراســتها، إذا مل 

يوجــد هذا التأييد مــن قبل.  ثالثاً، يتطلب دور )املشــارك( عناية كبرية بالنســبة إىل دور 

)املراقب(. ولذلك؛ قد ال ميتلك املالحظ املشــارك الوقت الكايف لتدوين املالحظات، أو طرح 

األســئلة حول األحداث من وجهات نظر مختلفة مثل املهام التي يقوم به )املراقب الجيد(. 

رابعــاً، إذا اختفت الجامعة أو املنظمة املراد دراســتها عــن مكانها الفعيل، قد يصعب عىل 

املالحظ التواجد يف الوقت املناسب، واملكان املناسب أو املشاركة يف مراقبة األحداث املهمة. 

وينبغــي أن تأخذ يف االعتبار هذه املفاضالت بني الفرص والتحديات بشــكل كبري، عند 

القيــام بأي عمل ميداين قائم عىل املالحظة باملشــاركة. ففي بعض الظروف، قد تبدو هذه 

الطريقة يف أدلة دراسة الحالة هي الطريقة الصحيحة، ويف ظروف أخرى قد تكون مصداقية 

دراسة الحالة بأكملها قابلة للنقد أو الشك. 

األدوات والمقتنيات المادية:

يعــد األثر املــادي أو الثقايف هو املصدر النهايئ ألدلة دراســة الحالة،عىل ســبيل املثال، 

األجهــزة التقنية، أو القطع األثرية ، أو الوســائل، أو األعامل الفنيــة أو بعض األدلة املادية 

األخــرى. وميكن جمع هــذه األدوات املادية أو مالحظتها كجزء من دراســة الحالة، وميكن 

استخدامها بشكل مكثف يف بحوث األنرثبولوجيا. 

إن األدوات واملقتنيات املادية لها عالقة أقل بالنوع النمطي لدراســة الحالة، ومع ذلك، 
إذا كان لها عالقة بالنوع النمطي فقد تكون تلك األدوات واملقتنيات املادية عنرصاً أساسياً يف 
الحالة كلها. فعىل سبيل املثال، يتطلب عىل إحدى دراسات الحالة املتعلقة باستخدام أجهزة 
الحاســب اآليل الشخصية يف الفصول الدراســية، التأكد من طبيعة االستخدام الفعيل لهذه 
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األجهزة. وعىل الرغم من مالحظة هذا االستخدام بصورة مبارشة، كان يتوافر يشء مادي هو 
)نســخ مطبوعة من أجهزة الحاسب اآليل(. وقد عرض الطالب هذه النسخ املطبوعة كمنتج 
نهايئ لعملهم، واحتفظوا مبذكرات لتلك النسخ املطبوعة. وأظهرت كل نسخة مطبوعة نوع 
الواجب املدريس الذي تم القيام به، باإلضافة إىل تاريخ ومقدار الوقت املســتخدم يف إنجاز 
هذا العمل عرب الحاســب اآليل.  ومن خالل فحص هذه النســخ املطبوعة، اســتطاع باحثو 
دراســة الحالة تقديم وجهة نظر واســعة بخصوص جميع تطبيقات الفصول الدراسية أثناء 
الرتم الدرايس، وهو أبعد بكثري من ذلك الذي ميكن مالحظته بصورة مبارشة من خالل زيارة 

قصرية للفصول الدراسية.

ملخص:

اســتعرض هذا الفصل من الكتاب مصادر أدلة دراســات الحالة الشــائعة االســتخدام.  
وينبغــي تطويــر وإتقان إجــراءات كل مصدر من مصادر األدلة بشــكل مســتقل لضامن 
استخدامها بشكل صحيح.  وليست كل املصادر مرتبطة بجميع دراسات الحالة. وعىل الرغم 
من ذلك، ينبغي عىل الباحث املبتديء يف مجال دراسة الحالة أن يكون عىل علم بإجراءات 
اســتخدام كل مصدر لألدلة، أو أن يكون له زمالء ميتلكون الخربة الالزمة ويعملون كأعضاء 

يف فريق دراسة الحالة.

مترين 4-2 : تحديد أنواع معينة من األدلة يف دراسة الحالة

اذكر موضوعاً لدراســة حالة ترغب يف دراســته ، ومن بعض جوانب هذا املوضوع، حدد نوع 

األدلة التي ممكن أن تكون ذات صلة. عىل ســبيل املثال، إذا كان الدليل وثيقة رســمية ، ما هو 

نوع الوثيقة؟ . وإذا كانت األدلة مقابالت، فمن هم األشــخاص الذين ســتتم مقابلتهم ؟ وما هي 

تلك األســئلة التي ســيتم طرحها؟ وإذا كانت األدلة سجالت أرشــيفية، فام هي هذه السجالت ؟ 

وما هي تفاصيلها ؟ وإذا كنت ترغب يف التنويه عىل وجهات نظر املشــاركني وآرائهم ، فمن هم 

هؤالء املشاركون؟
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أربعة مبادئ لجمع البيانات:

ميكن مضاعفة مزايا املصادر الســتة لألدلة إذا اتبعنــا املبادئ األربعة لجمع البيانات، وهذه 
املبادئ ترتبط بجميع املصادر الستة لألدلة. وإذا استخدمت بطريقة صحيحة، فإنها تساعد عىل 
معالجة املشكالت الخاصة بتكوين الصدق البنايئ والثبات لألدلة، وتأيت املبادئ األربعة كام ييل: 

المبدأ األول - استخدام عدة مصادر من األدلة:  

قــد يكون أي نوع مــن مصادر األدلة الســابق ذكرها هو القاعدة الوحيدة لدراســات 
بأكملها.  فعىل ســبيل املثال، اعتمدت بعض الدراســات عىل املالحظات باملشاركة، ولكن مل 
تفحص وثيقة واحدة. وباملثل، اعتمدت دراســات متعددة عىل السجالت األرشيفية ولكنها 

مل تتضمن مقابلة واحدة. 

قد يكون هذا االســتخدام املنفصل لألدلة وظيفة من ضمن الطريقة املستقلة، التي تم 

تصورها بشــكل منوذجــي لتلك املصادر، كام لو كان الباحث قد اختار املصدر األنســب أو 

األكرث مالءمة، أو املصدر الذي يكون لديه معرفه حوله بشــكل أكرث.  ولهذا ؛ ويف مناســبات 

كثرية، أعلن الباحثون عن تصميم دراســة جديدة من خالل تحديد املشكلة املراد دراستها، 

واالنتقاء املسبق ملصدر األدلة مثل املقابالت كنقطة ارتكاز لجهود جمع البيانات.  

التقاء أو تقارب البيانات "Triangulation" مربرات اســتخدام عدة مصادر من األدلة: 

ال يوىص باالعتامد عىل املصادر الفردية لألدلة كام ســبق رشحه عند القيام ببحوث دراســة 

الحالة. وعىل العكس متاماً، تتمثل أهم ميزة لجمع بيانات دراسة الحالة يف فرصة استخدام 

مصــادر متنوعة من األدلة )انظر مربع ٢٣، وقبل ذلك يف هذا الفصل: مربع ٢٠ ب، كأمثلة 

ملثل هذه الدراســات(.  وعالوة عىل ذلك، أظهر تحليل أســاليب دراسة الحالة أن دراسات 

الحالة التي تســتخدم مصادر متعددة لألدلة، كان تقييمها مرتفعاً من حيث جودة البحث 

بشــكل عام، مقارنًة بدراســات الحالة التي اعتمدت عىل مصادر فردية للمعلومات )انظر: 

.)Cosmos Corporation, 1983
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مربع )23(

دراسة حالة تجمع بني الخربة الشخصية والبحث امليداين املكثف 
معظم الناس يف جميع أنحاء البالد ســمعوا  عــن برنامج االنطالقة الفيدرايل. وقد متت متابعة 

الربنامــج عن طريق كل مــن )Zigler & Muenchow,1992( منذ تطوره ومنوه املبكر حتى أصبح 

من أنجح الربامج. فقد كان كتابهام ذا نظرة ثاقبة بصورة متفردة واســتثنائية؛ وهذا ألنه كان مبنياً 

عىل تجارب الباحث الشــخصية مع هذا الربنامج، بدايًة مــن دوره كمديره األول. ومع ذلك، يدعو 

الكتاب إىل اســتخدام مصادر أخرى مستقلة لألدلة؛ حيث يساهم املؤلف املساعد بأبحاث تاريخية 

وميدانيــة، مبا يف ذلك مقابالت تم إجراؤها مع أكرث من )٢٠٠( شــخٍص مرتبطني بربنامج االنطالقة. 

وتكاملــت كل تلك املصادر املتعدد لألدلة يف دراســة متناســقة وُمِلحة لربنامــج االنطالقة. وكانت 

النتيجــة النهائيــة هي الدمج الناجح بــني مصادر األدلة، وكتاب ممتع للقــراءة إىل حٍد كبري وجيد 

التوثيق أيضاً.

تتعدى الحاجة إىل استخدام املصادر املتعددة لألدلة، الحاجة يف أساليب البحوث األخرى 
مثل التجارب والدراســات املســحية والتاريخية.  فمثاًل، تنحرص التجارب يف قياس وتسجيل 
الســلوك يف املخترب أو املعمل، وال تشــمل عموماً االســتخدام املنهجي للدراسة املسحية أو 
املعلومــات اللفظية. وعىل العكس، تتجه الدراســات املســحية إىل التأكيد عىل املعلومات 
اللفظية، ولكن ليس مقياساً أو تسجياًل للسلوك الفردي.  وأخرياً، تنحرص الدراسة التاريخية يف 
األحداث يف املايض البعيد، ولهذا ؛ نادراً ما يكون لها مصادر معارصة لألدلة، مثل املالحظات 

املبارشة للظاهرة أو املقابالت مع الشخصيات الفاعلة. 

وبالطبع، ميكن تعديل كل من هذه اإلســرتاتيجيات، وهذا يخلق إســرتاتيجيات متنوعة 
ميكــن أن نســتخدم فيها مصادر متعــددة لألدلة من املحتمل أن تكــون ذات صلة. ومثال 
عىل ذلك، هو تطور دراســات التاريخ الشفهي يف العقود القليلة املاضية؛ فقد تشتمل تلك 
الدراسات عىل مقابالت مكثفة مع قادة سياسيني تقاعدوا مؤخراً، برشط أال تنرش معلومات 
املقابلــة إال بعد وفاة هؤالء القــادة. وبعد ذلك، يدمج املؤرخ بيانات املقابلة مع املجموعة 
التقليديــة من األدلــة التاريخية. وبالرغم من ذلك، ال يغري هــذا التعديل الذي يجري عىل 
أســاليب البحوث التقليدية من طبيعة تعامل بحوث دراســات الحالة مع مجموعة واسعة 

من األدلة، يف حني ال تتعامل أساليب البحوث األخرى مع هذه األدلة. 
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ويسمح استخدام املصادر املتعددة لألدلة يف بحوث دراسة الحالة للباحث مبعالجة مجموعة 

كبرية من القضايا التاريخية والسلوكية.  ومع ذلك، تتمثل أهم ميزة الستخدام املصادر املتعددة 

لألدلة يف تطوير مســارات متجانســة من التســاؤل. ومن ناحيٍة أخرى، ينشــأ إلتقاء أو تقارب 

البيانات املطلــوب "Triangulation"  من املبدأ املامثل لعمليــة تحديد املواقع عرب الخرائط 

والتي تعتمد عىل اســتخدام تقاطــع النقاط املرجعية املختلفة لتحديــد املوقع الفعيل لليشء 

)Yardley, 2009(. ولهــذا؛ قد تكون نتائج أو اســتنتجات أي دراســة حالة مقنعة ودقيقة، إذا 

كانت قامئة عىل مصادر متعددة ومتنوعة للمعلومات بعد التقارب املامثل )انظر مربع ٢4(. 

مربع )24(

التقاء أو تقارب البيانات "Triangulation" عرب املصادر املتعددة من األدلة 

 قام كل من )Basu, Dirsmith, & Gupta, 1999( بدراسة حالة لوكالة تدقيق الحسابات التابعة 
للحكومة الفيدرالية )مكتب املحاسبة األمرييك(.  كانت هذه الحالة نظرية التوجه، وقامت بفحص 

العالقــة بني العمــل الفعيل للمنظمة والصورة التي تقدمها إىل األطــراف الخارجية )كانت النتيجة 

أن العمل والصورة متباعدان(. واســتخدمت دراســة الحالة مجموعة مثرية من مصادر األدلة مثل 

: املالحظــات امليدانيــة املمتدة لفرتة زمنية مع دفاتر تدوين املالحظــات، واملقابالت التي أجريت 

مع )٥٥( شــخصاً ؛ وعمليات مراجعة للحســابات التاريخية والسجالت العامة؛ وامللفات الشخصية 

لإلدرايني، ومقاالت إخبارية. واعتمد تقارب األدلة عىل نفس املجموعة من أسئلة البحث.

يتنــاول )Patton, 2002( أربعة أنواع من إلتقاء أو تقارب البيانات "Triangulation" يف 

إجراء التقييامت، أي االلتقاء والتقارب :

١. بني مصادر البيانات )التقاء أو تقارب البيانات(.

٢. بني مختلف املقّيمني )التقاء أو تقارب الشخص املقّيم(.

٣. بني وجهات النظر املتعلقة بنفس مجموعة من البيانات )التقاء أو تقارب النظرية(.

4. بني أساليب البحث )االلتقاء أو التقارب املنهجي(.
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وتتعلــق املناقشــة الحالية فقط بأول نــوع من األنواع األربعة وهــو )التقاء أو تقارب 

البيانات-Triangulation(، مام يعمل عىل تحفيز الباحث عىل جمع املعلومات من مصادر 

متعددة، ولكنها موجهة نحو تأييد النتيجة نفســها. وعند اتباع اإلســرتاتيجيات املؤيدة مييز 

شــكل )4-٢( بني حالتني: عندمــا تكون بالفعل قمت بتقارب البيانــات )الجزء العلوي من 

شــكل 4-٢(، وعندما يكون لديك مصادر متعددة كجزء من نفس الدراسة، ولكنها مع ذلك 

تعالج نتائج مختلفة )الجزء الســفيل من الشــكل  4-٢(. وحينام تقوم بتقارب البيانات يتم 

دعم نتائج دراســة الحالة وذلك من خالل أكرث من مصدر لألدلة بشــكل مســتقل )الجزء 

العلوي من الشــكل 4-٢(.  وبالعكس، عندما تســتخدم مصادر متعددة وتحلل كل مصدر 

عىل حدة يشبه هذا اإلجراء مقارنة النتائج من مصادر مستقلة )تقوم كل نتيجة عىل مصدر 

مختلف(، ولكن مل يحدث تقارب أو التقاء للبيانات. 

شكل )4-2( التقاء وعدم التقاء املصادر املتعددة من األدلة 

التقاء األدلة 

النتائج 

عدم التقاء األدلة 

)دراسة واحدة(

)الدراسات الفرعية املستقلة( 

سجالت األرشيف املقابالت املفتوحة

مقابالت  مركزة

زيارات ميدانيةاالستنتاجات النتائج

النتائج

النتائج

دراسة مسحيةاالستنتاجات

تحليل الوثائقاالستنتاجات

مقابالت منظمة 

ودراسات مسحية

املالحظات املبارشة 

واملالحظة باملشاركة

الوثائق
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من خالل تطوير األدلة املتقاربة، يســاعد التقــاء أو تقارب البيانات عىل تقوية الصدق 
البنايئ لدراســة الحالة. كام توفر املصادر املتعددة لألدلة بشــكل أســايس مقاييس متعددة 
لنفس الظاهرة. وقد تختلف الظاهرة موضع االهتامم يف أنواع مختلفة من دراسات الحالة4: 
أوالً، قد تتعلق الظاهرة موضع االهتامم يف كثري من دراســات الحالة باألحداث السلوكية أو 
االجتامعيــة، ومع وجود النتائج املتقاربة والتي ضمنياً تشــري إىل حقيقة واحدة. من جانب 
آخــر، يزيد اســتخدام األدلة من املصادر املتعــددة الثقة التي صنعتها دراســة الحالة عن 

الحدث بطريقة دقيقة. 

يف األنواع األخرى من دراســات الحالة، قد تكــون الظاهرة موضع االهتامم هي املعنية 
أو وجهة النظر املميزة للمشــارك ألنك كباحث قد اتخذت توجهاً نســبياً يف تقدير احتاملية 
األحــداث املتعددة. وقد يكون التقــاء أو تقارب البيانات مفيداً يف ضامن أن تعرب دراســة 
الحالة عن وجهة نظر املشــارك بصورة دقيقة وصحيحــة.  وإذا مل يوجد يشء آخر، فينبغي 
عليك عىل أقل تقدير أن تكون قد اســتجوبت املشــارك نفســه عدة مرات أو يف مناسبات 

عديدة، وهذا يف النهاية بعد ذلك يشكل مجموعة من املصادر املتعددة. 

املتطلبات املسبقة الستخدام عدة مصادر من األدلة: يف الوقت نفسه، يشكل استخدام 

املصــادر املتعددة لألدلة عبئاً كبرياً عىل الباحثني يف دراســة الحالة مــن عدة جوانب. أوالً، 

يكــون جمع البيانات من املصادر املتعددة أكــرث تكلفة من جمع هذه البيانات من مصدر 

واحد )Denzin,1978, p.61(. ثانياً، وهذا هو األهم، يتعني عىل باحث دراسة الحالة معرفة 

تطبيق طرق جمع البيانات بشــكل تام.  فعىل ســبيل املثال، قــد تضطر إىل جمع وتحليل 

األدلة الوثائقية كام يف إجراء الدراسات التاريخية، أو فحص وتحليل السجالت األرشيفية كام 

هو الحال يف علم االقتصاد، أو تصميم وإجراء االســتبانات كام يف البحوث املسحية. وإذا تم 

اســتخدام أي من هذه الطرق بشكل غري صحيح، فلن يكون هناك فرصة ملعالجة مجموعة 

من املشــكالت أو إيجاد مســارات متقاربة من التســاؤل البحثي. ولهذا يثري متطلب إتقان 

طرق جمع البيانات املتعددة مسائل هامة، تتعلق بتدريب ومهارات باحث دراسة الحالة. 

ولســوء الحظ، تفضل الكثري مــن برامج تدريب طالب الدراســات العليــا نوعاً واحداً 

مــن إجــراءات جمع األدلة عىل بقيــة األنواع، وال ميلك الطالب املميــز فرصة إتقان جميع 

اإلجراءات. وللتغلب عىل مثل هذه الظروف، ال بد من مامرســة طرق أخرى للحصول عىل 
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التدريــب املطلوب والتطبيق.  وأحد هذه الطرق تتمثل يف التعاون مع فريق بحث متعدد 

املجــاالت، وليس مقصوراً عىل مجــال أكادميي واحد.  وتتمثل الطريقــة األخرى يف تحليل 

املؤلفــات املنهجية ملجموعة من علامء االجتامع )انظر: Hammond, 1968(، وتعلم نقاط 

القــوة والضعف لطرق جمــع البيانات املختلفة كام طبقها الباحثــون األكرث خربة. وتتمثل 

الطريقة الثالثة يف تصميم الدراسات التجريبية التي متنحك فرصة تطبيق الطرق املختلفة. 

وبرصف النظر عن كيفية اكتســاب الخربة، ال بد أن يكون باحث دراســة الحالة مطلعاً 

عىل مجموعة من طرق جمع البيانات، حتى ميكن لدراسة الحالة استخدام مصادر متعددة 

لألدلة. وبدون وجود املصادر املتعددة لألدلة، فلن يكون هناك ميزة كبرية لبحوث دراســة 

الحالة، واألســوأ ، أن تتحول دراســة الحالة التي تم القيام بها إىل يشء آخر مختلف. فعىل 

ســبيل املثال، قد تعتمد بشــكل مفــرط عىل املقابــالت املفتوحة للحصول عــىل البيانات 

املطلوبــة، والتعطــي االهتامم الكايف باألدلة التوثيقية أو أدلة أخــرى لتأييد تلك املقابالت.  

وإذا أمتمت التحليل والدراســة، فقد قمت بدراســة قامئة عىل املقابلة مشــابهة للدراسات 

املســحية التي تقوم بشــكل كامل عىل التقارير اللفظية التي تنشأ من املقابالت املفتوحة 

ولكنك مل تقم بإجراء بدراسة حالة. ويف تلك الدراسة املعتمدة عىل املقابالت، ال بد أن يشري 

النــص إىل الطبيعة املبلغ عنها ذاتياً للبيانات، باســتخدام عبارات مثل : “كام أفاد من متت 

مقابلتهم” أو “كام ُذكر يف املقابالت”، “كام أشــار هو أو هي )وتذكر اســم الشخص( وغري 

ذلك من العبارات. 

مترين 4-3 : الحصول عىل األدلة املتقاربة

اذكــر حادثة معينة حدثث من عهد قريب يف حياتك اليومية. كيف ســتبدأ يف تحديد بعض 

جوانب هذه الحادثة، إذا أردت اآلن )بأثر رجعي( لتوضيح ما حدث؟ هل ســتجري مقابالت مع 

أي أشخاص مهمني )وأنت أحدهم(؟ هل سيوجد أشياء مادية أو وثائق لتعتمد عليها؟ هل تتعلق 

وجهات النظر املتعددة يف تذكر وتحديد هذا الجانب من الحادثة؟
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المبدأ الثاني - بناء قاعدة بيانات دراسة الحالة:

يرتبط املبدأ الثاين بطريقة تنظيم وتوثيق البيانات املراد جمعها لدراســات الحالة، وهنا 

تستعري بحوث دراســات الحالة الكثري من املامرسات التي تتبعها أساليب البحوث األخرى، 

كام تم توضيحها يف )الفصل األول(. ويتكون توثيق تلك املامرسات من مجموعتني مستقلتني: 

البيانات أو قاعدة األدلة.. ١

تقرير الباحث سواء يف شكل مقالة أو تقرير أو كتاب أو صورة شفهية. . ٢

يصنع استخدام ملفات الحاسب اآليل الفرق بني هاتني املجموعتني بشكل أوضح.  فعىل 

سبيل املثال، يتبادل الباحثون الذين يقومون ببحوث نفسية أو دراسات مسحية أو اقتصادية، 

ملفات بيانات أو وثائق إلكرتونية أخرى التي تحتوي فقط عىل قاعدة بيانات الفعلية مثل: 

االستجابات السلوكية أو درجات االختبارات يف علم النفس، واالستجابات التفصيلية لألسئلة 

املســحية املتنوعة، أو بيانات املــؤرشات االقتصادية.  وقد تكون قاعــدة البيانات موضوع 

التحليل املستقل والثانوي، وغري مرتبطة بالتقارير التي يعدها الباحث األصيل. 

وبالنسبة إىل بحوث دراسة الحالة، أصبح التمييز بني قاعدة البيانات املستقلة وتقرير دراسة 

الحالة ببطء مامرسة يومية، وليست شاملة حتى اآلن. ويف أغلب األحيان يف املايض، كانت بيانات 

ـ مضمنة يف النص املقدم يف تقرير دراسة الحالة،  ـ تأخذ يف الغالب شكل الرواياتـ  دراسة الحالةـ 

ومل يــرتك هــذا فرصة للقارئ الناقد بفحص )البيانات الخام( التي أدت إىل اســتنتاجات دراســة 

الحالة ؛ ألن الرواية يف تقارير دراسة الحالة امتزجت بتفسريات الباحث لتلك البيانات. 

ســتكون قاعدة بيانات دراســة الحالة املطلوبة عبارة عن تجميع منفصل ومنظم لجميع 

البيانات من دراسة الحالة. وتتجاوز تلك البيانات املعلومات الروائية أو الكمية، وتشتمل أيضاً 

عىل الوثائق ومواد أخرى تم جمعها من امليدان. وقد تستخدم برامج تحليل البيانات الكيفي 

مبســاعدة الحاســب اآليل مثــل )CAQDAS(، أو أدوات معالجة النصــوص املعروفة )مثل: 

ملفــات Word أو Excel( لغرض ترتيب البيانــات الروائية والكمية. ومع ذلك، ولإلبقاء عىل 

املواد األخرى كجزء من قاعدة البيانات، ال بد من التفكري يف حفظ الوثائق يف أدراج امللفات أو 

مجموعة من صناديق األرشــفة، واالحتفاظ مبجموعة من املجلدات تحتوي عىل وثائق ومواد 

أخرى. وبالتايل ، يســتطيع أشــخاص آخرون فحص جميع محتويات قاعدة البيانات )ســواًء 
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ملفات إلكرتونية أو ورقية(، بشــكل منفصل عن قراءة تقرير دراسة الحالة. وبهذه الطريقة، 

يزيد إنشاء قاعدة بيانات الدراسة من مصداقية دراسة الحالة بأكملها وبصورة ملحوظة. 

ويف نفس الوقــت، ال يعني وجود قاعدة البيانات عدم الحاجة إىل تقديم أدلة متكاملة 

داخل تقارير دراسة الحالة نفسها )سيتم مناقشتها يف الفصل السادس(.  وينبغي أن يحتوي 

كل تقريــر عىل بيانات كافية حتى يســتطيع القارئ تخمني التفســريات واالســتنتاجات يف 

دراسة الحالة، كام هو الحال يف قراءة أي تقارير بحثية أخرى.  وقد يتخذ القراء املتحمسون 

خطــوات إضافية لفحص قاعــدة البيانات؛ ألنها تحتوي عىل مجموعــة كاملة من البيانات 

وليس فقط أدلة تم عرضها يف التقارير. 

وينبغي أن تكون قاعدة بيانات دراســة الحالة مرتبة بشكل جيد، ولكن ليس بالرضورة 

أن تكون إحرتافية بدرجة عالية. وتتمثل وظيفة قاعدة البيانات يف اإلبقاء عىل البيانات التي 

تم جمعها بصورة ميكن اســرتجاعها. ويف الوقت ذاته، ليســت قاعدة البيانات املرتبة ذات 

فائدة بالنسبة إىل القراء الخارجيني، ولكنها أيضاً تجعل عملية تحليل البيانات أكرث سهولة. 

ولسوء الحظ، ال تعرتف معظم الكتب املتعلقة بأساليب البحوث امليدانية مبشكلة إنشاء 

قاعدة بيانات لدراســة الحالة. ولهذا ؛ متثل األقســام الفرعية أدناه من هذا الكتاب توســعاً 

للحالة الحالية لهذا املوضوع.  وبشــكل عام ، يتم وصف تحدي تطوير قاعدة البيانات من 

خالل أربعة عنارص هي : املالحظات امليدانية، والوثائق، واملواد املجدولة، والروايات. 

المالحظات الميدانية: بالنســبة إىل دراسات الحالة، قد تكون املالحظات امليدانية العنرص 

األكرث شــيوعاً يف قاعــدة البيانات، وهذه املالحظات تتخذ أشــكاالً متنوعــة، وقد تكون 

نتيجة للمقابالت واملالحظات امليدانية وتحليل الوثائق. وميكن كتابة املالحظات يدوياً أو 

إلكرتونياً أو تســجيلها صوتياً، أو وضعهــا يف ملفات معالجة النصوص أو ملفات إلكرتونية 

أخــرى.  وتظهر تلــك املالحظات يف البدايــة كملحوظات رسيعة يف مدونــة ميدانية، أو 

بطاقات مفهرسة أو يتم تدوينها بطريقة أقل تنظياًم. 

دون األخذ يف االعتبار شكل أو مضمون هذه املالحظات امليدانية، يجب حفظها بطريقة 

يستطيع الفريق البحثي من خاللها اسرتجاع تلك املالحظات بفاعلية يف وقٍت الحق. وبوجٍه 

عام، ميكن تنظيم املالحظات طبقاً للموضوعات الرئيســية التي غطتها دراسة الحالة ــ كام 
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تم توضيح ذلك يف بروتوكول دراسة الحالة.  ومع ذلك، ميكن ألي نظام تصنيفي القيام بذلك 

طاملا ال يســتخدم هذا النظام طرفاً خارجياً.  وبهذه الطريقة، تتوافر تلك املالحظات كجزء 

من قاعدة بيانات دراسة الحالة. 

ولكن ال يعني تحديد املالحظات امليدانية كجزء من قاعدة بيانات دراسة الحالة رضورة 

قضــاء الكثري من الوقت يف إعــادة كتابة املقابالت، أو القيام بتعديالت تحريرية مكثفة من 

أجل تحســني تلك املالحظات وصقلها.  وقد يكون إنشاء سجل حالة رسمي بواسطة تدقيق 

وإعادة كتابة املالحظات أولوية خاطئة؛ وذلك ألن عملية التدقيق ال بد أن توجه إىل تقارير 

دراســة الحالة نفســها وليس إىل املالحظات. وتتمثل الخصائص األساسية للمالحظات يف أن 

تكون مرتبة، ومصنفة، ومكتملة، ويسهل الرجوع لها )انظر مربع ٢٥(. 

مربع )25(

مجموعات متنوعة من املالحظات امليدانية
ينبغــي تحويل املالحظات املوجزة واملكتوبة التي تم إنشــاؤها أثنــاء البحث امليداين، برسعة 

إىل مالحظات ميدانية رســمية بشــكل يومي أو يف نهاية املســاء. ولذا ؛ تصبح املالحظات املوجزة 

واملالحظات الرسمية جزءاً من قاعدة بيانات دراسة الحالة. وتأيت أربعة أمثلة للمالحظات كالتايل : 

يف املثال األول ، تغطي املالحظات مشاهدات يوم كامل يف حي سكني يف إحدى ضواحي املدن، 

مع موظف العالقات املجتمعية من محطة اإلطفاء املحلية. )Yin,2012, chap.2(. وتركز املالحظات 

عىل الظروف املادية للحي ووجهات نظر الشــخصيات الهامة بخصوص تلك الظروف، بحيث تكون 

تلك الشــخصيات منتميــة إىل ثالث مجموعــات مجتمعية محلية، كام يتم تضمــني تصورات وآراء 

موظــف العالقات املجتمعية حول الحي. ثم يتم جمــع مالحظات مامثلة خالل األيام الالحقة التي 

قضاها يف نفس الحي. وتنشأ األمثلة الثالثة األخرى من كتاب )DeWalt & DeWalt, 2011(، حيث 

يغطي كل مثال دراسة مختلفة هي : دراسة تتعلق بالصالحيات االجتامعية للمرأة واإلسرتاتيجيات 

االقتصادية يف مدينة مانايب باإلكوادور؛ وتتناول الدراســة الثانية اســرتاتيجيات التغذية لكبار السن 

يف املدن الريفية يف والية كنتايك األمريكية؛ وتناقش الدراســة الثالثة، تقييم مرشوع زراعة الغابات 

باملكســيك. وتوضح كل تلك األمثلة مســتوى عالياً من التفاصيل، وتعكس أيضاً الكثري من البحث 

امليداين الصعب.
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وثائق دراســة الحالة: ســيتم جمع العديد من الوثائق املرتبطة بدراسة الحالة أثناء إجراء 

الدراســة. وقد أوضح )الفصل الثالــث( أن طبيعة تلك الوثائق يجــب أن تتم تغطيتها يف 

بروتوكول دراســة الحالة، واقرتحت أن أحد الطرق املثىل هو إيجاد قامئة مراجع تفسريية 

لتلك الوثائق. وبجانب تقديم نظرة دقيقة لتلك الوثائق، تعمل قامئة املراجع كفهرس يقوم 

بتيســري االحتفاظ بالوثائق واسرتجاعها حتى يتمكن الباحثون الحقاً من فحص أو مشاركة 

محتويات قاعدة البيانات.  

وتتمثل امليزة الفريدة والوحيدة لتلك الوثائق يف أنها قد تتطلب مقداراً كبرياً من املساحة 

التخزينية، ما مل يكن هناك نســخ وثائقية عىل هيئة ملفات )PDF( ميكن تخزينها إلكرتونياً. 

هــذا وقد متثل الوثائق أهميــة متفاوتة لقاعدة البيانات، وقد تلجأ إىل إنشــاء ملف رئييس 

وملف ثانوي ملثل هذه الوثائق. ويتمثل الهدف مرة أخرى يف جعل الوثائق قابلة لالسرتجاع 

ألجل فحصها أو االطالع عليها الحقاً.  ويف تلك األمثلة التي تكون الوثائق ذات صلة مبقابالت 

ميدانية محددة، سيكون هناك مالحظة إضافية ملالحظات املقابالت لالستشهاد بالوثائق.  

المــواد المجدولــة: تحتوي قاعدة البيانات عىل مواد مجدولــة، إما أن يكون تم جمعها من 

موقع الدراسة أو من إنشاء فريق البحث.  وال بد من تنظيم وحفظ تلك املواد من أجل إمكانية 

اسرتجاعها يف وقت الحق. 

تتضمن املواد دراسة مسحية وبيانات كمية أخرى. فعىل سبيل املثال، ميكن إجراء الدراسة 

املســحية يف موقع البحث امليداين كجزء من دراســة حالة مضمنــة. ويف تلك املواقف، ميكن 

حفــظ املواد املجدولة يف ملفات إلكرتونية )حاســوبية(. وكمثال آخر، عند التعامل مع األدلة 

القامئة عىل السجالت األرشيفية أو املالحظة، قد تتطلب دراسة الحالة عدداً من الظواهر التي 

تم مالحظتها، والتي ُتعرف بشكل عام بــ )الدراسة املسحية املعتمدة عىل املالحظات املقننة( 

)انظر: ,Miles & Huberman  1994(. وينبغي تنظيم وتوثيق تلك املواد التي قام بها فريق 

دراسة الحالة، وحفظها كجزء من قاعدة البيانات. 

المصنفــات الروائيــة الجديدة: وأخرياً، قد تقوم بجمع وتصنيف املــواد الروائية كجزء من 

قاعدة البيانات. وقد تأخذ تلك املواد أشــكاالً عدة : الشــكل األول والذي متت اإلشارة إليه 



جمع أدلة دراسة الحالة

207 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

مسبقاً يتكون من قوائم املراجع واملصادر العلمية واملالحظات املرجعية والتصنيفات األخرى 

التي تساعد يف تنظيم املواد األخرى يف قاعدة البيانات حتى ميكنك اسرتجاعها بسهولة.

ويركــز النوع الثاين من املواد الروائية عىل جمع وتصنيــف األدلة التي تتناول موضوعات 

معينة، أو أفكاراً تلفت االنتباه أثناء أو حتى بعد جمع البيانات. وتســاعد تلك التصنيفات 

عىل فرز األدلة منهجياً بشكل أكرب لتحديد قوة الدعم التجريبي لتلك املوضوعات واألفكار. 

ويشــبه هذا اإلجراء كتابة املذكرات التــي قدمها الباحثون الذين يطبقون النظرية املجذرة 

)Corbin & Strauss, 2007, chap.6(. وعــىل الرغــم من أن املوضوعــات واألفكار التي 

توجد يف الروايات واملذكرات تبدو يف البداية منعزلة عن بعضها البعض إىل حد ما، وقد يوفر 

التصنيف خطوات مقرتحة يف تحليل البيانات الحقاً بصورة متكاملة. 

ويتجــة النوع الثالث مــن املواد الروائية نحــو التحليل، وهذا يتطلــب كتابة اإلجابات 

املفتوحة ألســئلة بروتوكول دراســة الحالة.  ومتثل كل إجابة محاولة الباحث لتصنيف األدلة 

املتعلقة بنتائج محددة كاســتجابة ألحد أســئلة الربوتوكول.  وباالعتامد عىل طبيعة أي سؤال 

محدد، قد يتالقى التصنيف إما عىل حقائق املوضوع أو يســعى لتقدير الحقائق املتعددة ملن 

أجريت معهم املقابالت وتفسرياتهم املؤقتة. وتعترب العملية فعالً عملية تحليلية، كام أنها تعترب 

انطالقة لتحليل دراسة الحالة. 

ويبدو شــكل وتصميم اإلجابات مشــابهاً لشــكل االختبارات الشــاملة املرنة )املنزلية( 

املستخدمة يف املواد األكادميية. فأنت الباحث واملستجيب، ويتمثل هدفك يف اقتباس األدلة 

ذات الصلــة يف صياغة اإلجابات الكافية ســواء كانت من املقابــالت والوثائق واملالحظات، 

أو األدلة األرشــيفية. ويتمحور الغرض األســايس لإلجابة املفتوحة يف توثيق الرتابط بني أدلة 

محددة، وموضوعات متعددة يف دراســة الحالة باســتخدام الهوامش واالقتباســات بشكل 

واسع ومكثف. 

وميكن اعتبار اإلجابات جزءاً من قاعدة بيانات دراســة الحالة، كام ميكن أن تصبح بداية 

تقارير دراســة الحالة الفعلية )بالنسبة إىل حالة واحدة(، أو تحليل حاالت متعددة )بالنسبة 

إىل دراســة حالة متعددة(. ولكن تظل اإلجابات جزءاً من قاعدة بيانات دراســة الحالة حتى 

تصبح اإلجابات نفســها جزءاً من تقارير دراســة الحالة، وال ينبغي عليك كباحث قضاء الكثري 
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مــن الوقــت يف مراجعة وصياغة اإلجابــات. أو مبعنى آخر، ال ينبغي عليــك القيام بالتدقيق 

املعياري وأعامل تحرير النســخ.)رغم ذلك، كمثال لدراســة حالة تم كتابتها بشــكل كامل يف 

صــورة إجابات روائية عىل أســئلة الربوتوكول ، وتم عمل التحريــر والتدقيق اللغوي ، انظر          

) Yin,2012, chap.6(. وتعترب الســمة األكرث أهمية لإلجابات الجيدة هي أنها بالفعل تربط 

القضايا ذات الصلة ــ من خالل االستشهادات الكافية ــ بأدلة محددة.

مترين 4-4 : مامرسة تطوير قاعدة البيانات

فيــام يتعلق باملوضوع الذي قمت بتغطيتــه يف مترين 4-٣ )الذي يغطي أحد جوانب حادثة 

يومية(، اكتب تقريراً موجزاً )ال يقل عن صفحتني ذات مســافات مزدوجة( بحيث يلتزم التقرير 

مبخطط املحتويات التايل : ابدأ التقرير بتناول أحد أســئلة البحث التي تحاول مناقشــتها )حول 

جانب ما(.  واآلن اعرض إجابتك مستشــهداً باألدلة التي اســتخدمتها )ال بد أن يشــتمل منوذج 

التقرير عىل اقتباســات وهوامش رســمية(. كرر اإلجراء مع ســؤال ثاٍن من أسئلة البحث.  تخيل 

كيف يكون تسلســل الســؤال واإلجابة واحداً من العديد من املحتويات يف كامل قاعدة بيانات 

دراسة الحالة.

المبدأ الثالث - المحافظة على ترابط األدلة:

املبدأ الثالث الذي ينبغي اتباعه لزيادة ثبات ومصداقية املعلومات يف دراسة الحالة، هو 

املحافظة عىل ترابط وتسلسل األدلة. يقوم هذا املبدأ عىل فكرة تشبه الفكرة املستخدمة يف 

تحقيقات الطب الرشعي. 

ويتضمن املبدأ السامح للمراقب الخارجي ــ الذي يعترب يف هذه الحالة هو قارئ دراسة 

لية، إىل استنتاجات دراسة الحالة  ـ مبتابعة اشــتقاق أي دليل من أســئلة البحث األوَّ الحالةـ 

النهائية )انظر الشــكل 4-٣(. عالوة عىل ذلك، ينبغي أن يكون املراقب الخارجي قادراً عىل 

لية، أو من  تتبع الخطوات يف أي اتجاه )من االســتنتاجات بالعودة إىل أســئلة البحــث األوَّ

األسئلة حتى االستنتاجات(. وكام هو الحال مع األدلة املتعلقة بعلم الجرمية، ال بد أن تكون 
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العملية مرتابطة بشكل كاٍف، حتى تكون األدلة املقدمة يف "املحكمة" ــ  أي " تقرير دراسة 

الحالة" ــ بكل تأكيد هي نفس األدلة التي تم جمعها يف مرسح "الجرمية" أثناء عملية جمع 

البيانــات.  وبالعكــس، ال ينبغي َفْقد أو ضياع األدلة األصليــة من خالل اإلهامل أو التحيز، 

ومن ثم الفشــل يف تلقي االهتامم املناسب ملعالجة نتائج دراسة الحالة. وإذا تحققت تلك 

األهداف، يجب أن تعرض أدلة دراسة الحالة درجة عالية من الصدق البنايئ، وبالتايل تزداد 

الجودة الكلية لدراسة الحالة.

تخيل السيناريو التايل : لقد قمت قبل قليل بقراءة االستنتاجات يف تقرير دراسة الحالة، 

وتريد معرفة املزيد حول أســاس تلك االســتنتاجات، ولهذا تريد أن تتبع عملية االســتدالل 

بالعودة إىل أساسها. 

أوالً، ينبغي أن يتضمن تقرير الدراســة بشكل كاٍف االقتباسات أو الهوامش من املصادر 

ذات الصلة املستخدمة للوصول إىل نتائج محددة ــ عىل سبيل املثال، من خالل اإلشارة إىل 

وثائــق معينة، أو مقابالت، أو مالحظات. ثانياً، ينبغي أن تحتوي تلك املصادر املحددة عند 

الفحــص عىل األدلة الفعلية، حيث ُيربز الباحث العبارات أو الكلامت األساســية يف الوثائق 

مــن خالل تظليلها بقلم أصفر مثاًل. كام ينبغي أن يشــري الجزء الخاص مبنهجية البحث إىل 

الظروف التي من خاللها تم جمع األدلة مثل: وقت ومكان املقابلة.
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شكل )4-3( املحافظة عىل ترابط األدلة

تقرير دراسة الحالة

قاعدة بيانات دراسة الحالة

اقتباسات ملصادر األدلة املحددة يف قاعدة 
بيانات دراسة الحالة

بروتوكول دراسة الحالة )ربط األسئلة 
مبوضوعات الربوتوكول(

أسئلة دراسة الحالة

ثالثــاً، ينبغــي أن تتجانس هذه الظروف مع اإلجراءات واألســئلة املحددة يف بروتوكول 

دراســة الحالة من أجل توضيح أن جمع البيانات كان متطابقاً مع اإلجراءات التي يشرتطها 

هذا الربوتوكول.  وأخرياً، ينبغي أن تشري املراجعة الرسيعة للربوتوكول إىل الرتابط بني أسئلة 

الربوتوكول وأسئلة الدراسة األصلية.  

بوجٍه عام، ســتكون قادراً عىل االنتقال من جزء من عملية دراســة الحالة إىل آخر، من 

خــالل املالحظات املرجعيــة إىل اإلجراءات املنهجيــة واألدلة الناتجة. وهذه هي سلســلة 

وترابط األدلة النهائية املرغوبة. 
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مترين 4-5 : إنشاء سلسلة من األدلة

اذكر نتيجة فرضية قد تنشــأ من دراسة الحالة التي ستقوم بإجرائها.  واآلن ُعد للوراء وحدد 

البيانــات أو األدلة التي دعمت هذه النتيجة.  وباملثل، ُعد للوراء وحدد ســؤال الربوتوكول الذي 

أدى إىل جمع هذه األدلة، ثم ســؤال الدراســة الذي أدى إىل تصميم سؤال الربوتوكول. هل تفهم 

كيف يتم إنشــاء هذه السلســلة من األدلة وكيــف تتخذ خطوات لألمام أو الــوراء يف تتبع تلك 

السلسلة؟

المبدأ الرابع - الحذر عند استخدام البيانات من مصادر إلكترونية:

مجموعة واســعة من المصــادر اإللكترونية: ميكن متثيل معظم املصادر الســتة لألدلة التي 

نوقشت يف بداية هذا الفصل من خالل املصادر اإللكرتونية مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتامعي. 

عىل ســبيل املثال، ميكن للباحث إجراء املقابالت إلكرتونياً من خالل ترتيبات رســمية مع بعض 

املواقــع اإللكرتونية مثل موقع )Survey Monkey(، أو من خالل إجراء دردشــة عرب اإلنرتنت 

مع أحد األشــخاص. وباملثل، قد يساعدك زميل متعاون يف استخدام الهاتف الجوال أو الحاسب 

اللوحي )Tablet( إلجراء نقل مبارش ألحداث يومية بعيدة. كام توفر املشاركة يف غرف الدردشة 

والحوارات الجامعية نوعاً من املالحظة باملشــاركة، وميكن عــرض األدوات واملقتنيات املادية 

يف صيغــة صور وتســجيالت فيديو عــرب اإلنرتنت.  لذلك؛ ميكن القول أن الوســائط اإللكرتونية 

املعارصة ومحتوياتها األرشــيفية تفتــح مجاالً كبرياً من مصادر األدلة، مبــا يف ذلك الوصول إىل 

البحوث والدراسات السابقة.

بالنسبة إىل بعض دراسات الحالة، قد يكون أحد املصادر اإللكرتونية هو موضوع الدراسة 
 .)Skype( الفعيل )مثاًل: عندما تدرس محادثات وعالقات تفاعلية بني أشخاص عرب برنامج
يف ظل تلك الظروف، ســتكون حِذراً للغاية عند إجراء البحث. ومع ذلك عندما ُيســتخدم 
مصدر إلكرتوين ليس كموضوع دراســة يف حد ذاته، ولكن فقط لجمع أي نوع من األنواع 
الســتة لألدلة التــي تم تناولها يف مطلع هــذا الفصل ــ مثل اســرتجاع الوثائق، أو إجراء 
مقابلــة عرب اإلنرتنــت، أو مراقبة حدث عن ُبعد ــ فإنه يجب عــىل الباحث إتخاذ املزيد 

من الحذر. 
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تنبيهات: قد يدهشك ثراء املعلومات اإللكرتونية، ولذلك فإن أول التنبيهات عند استخدام 
املصــادر اإللكرتونيــة هو وضع بعض الحــدود أو القيود ، والتي ميكــن أن تدعم مثاًل من 
خالل : تحديد الوقت الذي تقضيه يف البحث اإللكرتوين؛ وتحديد األولويات للتنقل وتصفح 
صفحــات اإلنرتنت املختلفة؛ والحصول عىل فكــرة عن مركزية تلك املعلومات اإللكرتونية 
بالنسبة إىل البحث الذي تقوم به. وبالطبع، قد تزيد التزاماتك أو تتقلص عندما تقوم بجمع 

معلومات جديدة، ولكن حاول جاهداً أال تخرج األمور عن سيطرتك كباحث. 

ويتعلــق التنبيه الثاين مبدى اســتعداد الباحث بالتأكد من صحة املصادر املســتخدمة 
واملعلومــات التي تــم جمعها من هذه املصادر. فعىل ســبيل املثال، ميكن أن ميثل موقع 
)ويكيبيديــا - Wikipedia(نقطة انطالق لفهم مصطلح جديد أو موضوع حديث. ولكن، 
بالرغــم مــن أن موقع ويكيبيديــا  يبذل جهداً كبرياً يف التحقق من دقــة املعلومات التي 
تنرش عىل املوقع، ومع ذلك قد يهيمن بعض املؤلفني للمحتوى يف املوقع عىل املساهامت 
حول مفهوم أو موضوع معني. ونتيجة لهذا ، قد يكون للمحتوى ميل تفســريي قد يتضح 
عندما يراجع الباحث مؤلفات أخرى لهؤالء املؤلفني. وســتكون مقارنة مادة عرب اإلنرتنت 

مبصادر أخرى وســيلة هامة لفهم قصور محتمل، أو نقص أو تحيز تفسريي. 

ويرتبط التنبيه الثالث باســتخدام الباحث ملواقع التواصل االجتامعي، مثل الفيســبوك وتويرت 
ويوتيــوب واملدونــات الخاصة.  مرة أخرى ، وخاصة إذا كانت دراســة الحالــة تركز عىل التجارب 
املستمرة يف هذه املواقع كموضوع للدراسة، ينبغي أن تستخدم املعلومات من تلك املواقع بدرجة 
عالية من الشــك ــ عىل ســبيل املثال، إدراك أن ادعاءات التأليف واألماكن واألوقات املنسوبة إىل 
تلك املادة )املحتوى( قد تكون خاطئة متاماً.  ونذّكر أخرياً برضورة االستفسار حول املوافقة الالزمة 

الستخدام املواد من تلك املواقع وخصوصاً استخدام الصور الفوتوغرافية يف دراسة الحالة. 
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ملخص:

ناقش هذا الفصل ســتة مصادر ألدلة دراســة الحالة، وكيف ميكن جمع األدلة من هذه 

املصادر، كام تناول الفصل أربعة مبادئ هامة بخصوص عملية جمع البيانات. 

تعترب عملية جمع البيانات بالنســبة إىل دراسات الحالة أكرث تعقيداً من أساليب البحث 

األخــرى. فال بد أن ميتلك باحث دراســات الحالــة تنوعاً منهجياً، وليــس بالرضورة الالزمة 

الســتخدام أســاليب بحثية أخرى، كام يجب عليه أن يتبع إجراءات رســمية لضامن مراقبة 

الجودة أثناء عملية جمع البيانات. وتعمل املبادىء األربعة التي تم وصفها يف هذا الفصل 

كخطــوات يف هذا االتجاه. وال تهدف تلــك املبادىء إىل تقييد الباحث الذي يتمتع باإلبداع 

والنظرة الثاقبة، بل تهدف إىل توضيح العملية بأقىص ما ميكن، حتى تعكس النتائج النهائية 

)البيانات التي تم جمعها( الصدق البنايئ والثبات، وبذلك تصبح جديرة باملزيد من التحليل.  

وستكون طريقة تنفيذ هذا التحليل هي موضوع الفصل القادم. 
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مالحظات الفصل الرابع:

كان التوافــر املحدود للمــواد املطبوعة يف املجتمعــات ذات الدخل املنخفــض يف الواليات املتحدة . ١

ـ  ـــ حتى مبا يف ذلــك الالفتات يف األماكن العامــة واملواد يف املــدارس واملكتبات العامةـ  األمريكيــةـ 

موضوع دراســة كل من )Neuman & Celano, 2001(. وبالنســبة إىل مدى هذا النقص الحاد، قد 

يجد الباحثون الذين يدرســون مثل هذه األحياء واملؤسســات املجتمعية )أو املدارس( أن اســتخدام 

املصادر التوثيقية لألدلة محدود أيضاً. 

يعــرض كل مــن )Barzun and Graff,1985, p.109-133( مقرتحات ممتازة بشــأن طرق التحقق . ٢

من األدلة التوثيقية، مبا يف ذلك مشــكلة تحديد هوية املؤلف الفعيل للوثيقة. وهناك دراســة كمية 

 Mosteller &( منوذجية ملشــكلة التأليــف ترتبط بالتقارير الفيدرالية ميكن اإلطالع عليهــا يف كتاب

 .)Wallace 1984

تحدث االســتجابات املتجانســة عند إجراء مقابالت مع أفراد يعملون يف مؤسسة منغلقة، مثل نزالء . ٣

الربنامج املجتمعي لعالج املخدرات، أو املعلمني يف مدرسة متامسكة بشكل وثيق . حيث تنشأ املؤامرة 

الواضحة عندما يتفق كل الذين تم إجراء مقابالت معهم عىل استجابات اجتامعية مرغوبة، ثم يبدو 

أنهم يقدمون أدلة داعمة، يف حني أنهم يف الحقيقة يكررون ويرددون وجهات نظر مؤسساتهم. 

يقدم املؤلف امتنانه إىل محكمي النسخة الرابعة من هذا الكتاب. فقد أشاروا إىل أن النسخة األصلية . 4

من شــكل )4-٢(، والذي ميثل التقاء األدلة حول حقيقة واحــدة ميثل وجهة نظر واقعية؛ وذلك ألنه 

مل يكن هناك متثيل مقصود، والشــكل املعدل اآلن يشــري إىل التقاء بعض "النتائج". ويهدف استخدام 

مصطلح النتائج إىل تغطية األحداث واألهداف ووجهات النظر، بحيث تكون دراسات الحالة والنتائج 
قادرة عىل التوافق مع التوجهات الواقعية أو النسبية.    
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نبذة مختصرة:
تتكون عملية  تحليل البيانات من فحص األدلة، أو تصنيفها، أو جدولتها، أو اختبارها، أو إعادة تجميعها 

بأي طريقة أخرى للحصول عىل نتائج تســتند عىل أســاس تجريبي. ويعد تحليل أدلة دراســة الحالة أمرًا 

صعًبا بشــكل خاص ألن الطــرق التحليلية ما زالت غري محددة جيًدا. وميكن البــدء يف التحليل الخاص بك 

عــن طريق "التوظيف املناســب" أو )اللعب( بالبيانــات والبحث عن أمنــاط أو رؤى أو مفاهيم واعدة ــ 

والهــدف هو تحديــد أولوياتك ملا يجب تحليله وملاذا. وعند غياب اســراتيجية التحليل الخاصة بك، هناك 

أربع اســراتيجيات عامة أخرى هي االعتامد عىل االفراضات النظرية، والعمل عىل البيانات من "األساس" ، 

وتطوير وصف الحالة، وفحص التفســريات املناظرة. وميكن أن يساعد استخدام الربامج الحاسوبية املختلفة 

يف معالجــة كميات كبرية من البيانات )التالعب بالبيانات(، ولكــن ال يزال عليك تحديد الرموز ذات الصلة 

وتفســري أي أمناط ملحوظة. وبهذا املعنى، ال ميكن للربامج الحاســوبية املساعدة أن ُتستبدل بدالً من وجود 

اسراتيجية تحليلية عامة.

من جانب آخر، ميكن اســتخدام أي من االســراتيجيات العامة يف تطبيق خمس طرق محددة من أجل 

تحليل دراســات الحالة وهي : األمناط املتشابهة، وبناء التفســري، وتحليل السلسلة الزمنية، ومناذج املنطق، 

ودمج الحاالت املتعددة. وعندما تشــتمل دراســة الحالة عىل تصميم مضمن وبيانات دقيقة بالنســبة إىل 

وحــدة التحليل املضمنة، قد تتضمن التحليــالت مناذج إحصائية للوحدة املضمنة للتحليل وليس لدراســة 

الحالة كوحدة متكاملة. ويتمثل التحدي الدائم يف تقديم تحليالت عالية الدقة، األمر الذي يتطلب االهتامم 

بكل األدلة التي تم جمعها وعرضها منفصلة عن أي تفسريات واألخذ يف االعتبار التفسريات البديلة. 

التحليـــل
• تصنيف وعرض البيانات بطرق مختلفة .

• البحث عن األمناط والرؤى، واملفاهيم الواعدة .

• تطوير اسراتيجية تحليلية عامة .

• مع االسراتيجية العامة للتحليل، يجب األخذ يف 
االعتبار خمس طرق تحليلية.

• خالل عملية التحليل، قدم توضيحات    
   وتفسريات مناظرة.

الفصل الخامس5
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5
تحليل أدلة دراسة الحالة

كيف تبدأ التحليل، الخيارات التحليلية، وكيف تعمل

اإلستراتيجية التحليلية ــ أكثر من المعرفة باألدوات التحليلية

الحاجة إلى إستراتيجية تحليلية:

التحدي اآلخر: يعترب تحليل أدلة دراســة الحالة أحد أوجه إجراء دراســات الحالة األقل 

تطوراً. ففي أغلب األحيان، يبدأ الباحثون دراســات الحالة دون أن يكون لديهم فكرة فيام 

يتعلــق بكيفية تحليل األدلة )رغم أن الفصل الثالــث أوىص برضورة أخذ طرق التحليل يف 

االعتبار، عند تطوير بروتوكول دراســة الحالة(. فقد أصبحت دراســات الحالة تلك متوقفة 

عند مرحلة التحليل، وقد عرف املؤلف بعض الزمالء الذين تجاهلوا ببساطة بيانات دراسات 

الحالة التي كانوا يقومون بها شهراً بعد شهر دون املعرفة مبا يجب فعله بخصوص األدلة.  

وبســبب هذه املشكلة، ميتاز باحث دراســة الحالة األكرث خربة عن الباحث املبتديء يف 

مرحلة التحليل. وعىل العكس من عملية التحليل اإلحصايئ، هناك معادالت إحصائية قليلة 

وثابتــة أو خطوات اسرشــادية للباحث املبتدئ.  ولكن يتوقــف الكثري من تلك األمور عىل 

أســلوب الباحث يف التفكري التجريبي، باإلضافة إىل العرض الكايف لألدلة والدراســة املتأنية 

للتفسريات البديلة. 

واليزال الباحثون وخصوصاً املبتدئني يبحثون عن معادالت إحصائية، أو أدلة اسرشادية 

أو أدوات مســاعدة، آملــني يف أن تكون معرفتهم بهذه الوســائل وحدها ســتحقق نتيجة 

التحليل الالزمة. نتفق جميعاً عىل أهمية هذه األدوات ومدى فائدتها، ولكنها ستكون ذات 

فائدة أكرب إذا كنت تعرف ما يجب أن تبحث عنه، أو لديك إســراتيجية شــاملة للتحليل، 

وهذا لسوء الحظ يعيدك إىل التحدي األصيل إذا مل تالحظ ذلك. 



الفصل الخامس  

بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب218

ـ  البرامج الحاســوبية المساندة: عىل ســبيل املثال، األعامل التي تتم مبساعدة الحاسب اآليلـ 

والتــي تعتمد عىل برامج مجهزة مســبقاً مثــل: NVivo, HyperRESEARCH, Atlas.ti أو  

The Ethnograph ــ تعترب جميعاً أمثلة لربامج حاسوبية لتحليل البيانات الكيفية مثل برنامج     

)CAQDAS,Fielding & Lee, 1998(. فقــد أصبحت الربامــج اإللكرونية متنوعة ومتعددة 

الوظائف خالل الســنوات املاضية، ومشتملة عىل بيانات نصية ومرئية. كام أن مهارات الرميز 

والطرق املســتخدمة تحسنت كثرياً وأصبح من الســهل اتباعها وتنفيذها ، انظر عىل سبيل 

املثال )Auerbach & Silverstein,2003 ; Saldana 2009(. وبصورة أساســية، تســاعدك 

األدوات واألدلــة االسرشــادية عىل ترميز وتصنيف كميات ضخمة مــن البيانات، أو عندما 

تتخذ هذه البيانات شــكل النــص الروايئ التي ميكن أن يكون قد تــم جمعها من املقابالت 

املفتوحة، أو من كميات ضخمة من املواد املكتوبة مثل الوثائق واملقاالت الصحفية. 

تعتــرب الكلمتان: assisted )ُمســاعدة( و tools )أدوات( كلــامت مفتاحية لفهم قيمة 

تلــك الربامج اإللكرونية. وهذه الربامج لن تقوم بالتحليل النهايئ من تلقاء نفســها، ولكنها 

وسيلة مساعدة وأدوات ميكن االعتامد عليها. وعىل سبيل املثال، إذا أدخلت البيانات النصية 

وحددت مجموعة أوَّلية من الرموز، ســيقوم أحد هذه الربامج املتنوعة بسهولة يف البيانات 

النصيــة بتحديــد مواضع كل األلفاظ والعبــارات التي تطابق تلك الرموز، ويحســب عدد 

تكرارات أو حدوث الكلامت أو الرموز ، وميكن أن يعمل عمليات بحث منطقية لتحدد متى 

وأين توجد التطابقات املتعددة. وميكنك إجراء تلك العملية بصورة ترابطية، وإنشاء أصناف 

أكــرث تعقيداً ومجموعات من الرمــوز. وبخالف التحليالت اإلحصائية، ال ميكنك اســتخدام 

مخرجات ونتائج الربامج كام لو كانت الغاية من التحليل. 

بدالً من ذلك، تحتاج إىل دراســة املخرجات لتحديد ما إذا كانت هناك أمناط أخرى قد 

ـ أكرث  ـ مثل تكرار الرموز أو تركيبات الرموزـ  تظهــر. ومن املحتمــل جًدا أن تظل أي أمناطـ 

بدائية )أقل( من الناحية املفاهيمية من أســئلة البحث األوليــة "كيف" و "ملاذا" التي رمبا 

أدت إىل دراســة الحالة التي تعمل عليها يف املقام األول. وبعبارة أخرى، فإن تطوير تفســري 

ثــري ومتكامل أو حتى وصف جيد للحالة، اســتجابةً  لألســئلة األوليــة "كيف" أو "ملاذا" ، 

سيتطلب الكثري من التفكري والتحليل من جانب الباحث بعد االنتهاء من استخدام الربنامج 

الحاسويب.  وعند الرجوع إىل نفس املسار، ينبغي عليك توضيح أسباب تحديد الرموز األوَّلية 
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أو الالحقة، باإلضافة إىل ربط هذه الرموز بتصميم البحث األصيل )فأنت من أنشأتها وليس 

الربنامج الحاســويب(. وهناك تساؤل حول ماهية الطرق التي تعكس بها الرموز أو املفاهيم 

معــاين الكلامت أو العبارات املســرجعة بصورة دقيقة، وملــاذا ؟ وتتطلب اإلجابة عن هذه 

األسئلة األساس املنطقي التحلييل الخاص بك. 

 يف ظــل بعض الظروف، قد تكــون الوظائف أو العمليات املحوســبة ذات فائدة كبرية للغاية 

)انظر الدرس التعليمي 5-1(. حيث تشــمل الحــاالت األدىن عندما )أ( متثل الكلامت والتقارير 

اللفظية السجالت الحرفية، وتشكل الجزء الرئييس ألدلة دراسة الحالة، )ب( وعندما يكون لديك 

مجموعة كبرية من البيانات. وتحدث تلك الحاالت بصورة شــائعة يف البحوث التي تســتخدم 

إســراتيجيات النظرية املجــذرة )Corbin & Strauss, 2007(، حيث يكــون إبراز مفهوم أو 

موضــوع جديــد أمراً قياًم للغاية. ولكــن يف أفضل الحاالت يعرب جميــع الباحثني عن محاذير 

تتعلق باستخدام األدوات التي تعتمد عىل الحاسب اآليل عند التعامل مع بيانات دراسة الحالة 

)Patton, 2002,p.442(، ولكن عليك االستعداد ألن تكون املحلل الرئييس وتدير )أو تتحكم( 

يف األدوات وليس العكس، فهي تعترب أدوات مساعدة فقط. 

يف الواقع، تشــكل معظم دراســات الحالة تحدياً خطرياً للجهود املحفزة الستخدام األدوات 

املعتمدة عىل الحاسب اآليل. حيث تعترب السجالت الحرفية مثل إجابات األشخاص الذين أُجريت 

معهم مقابالت جزءاً فقط من املجموعة الكلية 

من أدلة دراســة الحالة. وعادة، تكون دراســة 

الحالة عن الســلوك املعقد الذي يحدث داخل 

ســياق معقد للعــامل الحقيقي. ومــا مل يعمل 

الباحــث عىل تحويل جميــع األدلة مبا يف ذلك 

املالحظات والوثائــق امليدانية التي تم جمعها 

إىل صورة نصية فلن تستطيع األدوات املعتمدة 

عىل الحاســب اآليل بســهولة معالجــة األدلة 

املتنوعــة.  ورغم ذلك وكــام أكدنا يف )الفصل 

الرابع( ، ينبغــي أن متثل تلك املجموعة نقطة 

نقطــة تعلم : كيف أبــدأ تحليل بيانات دراســة 

الحالة ؟

قــد تبــدأ بأســئلة )مثل األســئلة التــي توجد يف 

بروتوكول دراســة الحالة( بدالً من البدء بالبيانات.  ابدأ 

بســؤال بســيط أوالً ، ثم حدد األدلة التــي تتعامل مع 

هذا الســؤال. بعد ذلك، اعمل استنتاجات مؤقتة قامئة 

عىل وزن األدلة، وأيضاً تساءل كيف ينبغي عرض األدلة 

حتــى يتحقق القراء من تقييمك. انتقل إىل ســؤال أكرب 

وكرر نفس اإلجراء. استمر يف عمل ذلك حتى تتأكد أنك 

عالجت كل األسئلة الرئيسية املتعلقة بالبحث.

هل استطعت البدء بالبيانات بداًل من األسئلة؟
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قوة لدراســة الحالة. وبالنســبة إىل األدلــة املتنوعة، ينبغي عىل الباحث تطوير إســراتيجيات 

التحليل. 

البدء في إســتراتيجية التحليل: تتمثل نقطة االنطالق يف إمكانية )اللعب( بالبيانات، فأنت 

كباحــث تبحــث عن مناذج، وأفــكار أو مفاهيم تبدو مرجوة.  ويربز هــذا حينام تعالج أو 

)تتحكــم( يف البيانــات مثاًل من خالل مزجها من شــخصني مختلفني ممــن متت مقابلتهم. 

 .)Miles & Huberman, 1994 :وتشمل معالجات البيانات األخرى ماييل، )انظر

وضع البيانات يف مصفوفات مختلفة.• 

وضع مصفوفة للتصنيفات ووضع األدلة داخل كل صنف.• 

إنشاء بعض العروض لفحص البيانات مثل الخرائط الذهنية والرسومات. • 

جدولة التكرارات لألحداث املختلفة.• 

وضع البيانات يف ترتيب زمني أو استخدام برنامج زمني آخر.• 

كام أن هناك طريقة أخرى للبدء يف إسراتيجية التحليل، هي كتابة مذكرات أو مالحظات 

حــول ماتم مالحظته يف البيانات )انظر : الفصل الرابع(. يف هذا اإلطار، دعا الباحثون الذين 

  .)Corbin and Strauss, 2007( يطبقون النظرية املجذرة إىل اســتخدام تلك املالحظــات

حيث تبدأ كتابة املالحظات املطلوبة والرســم البياين )الرسم الذي يأيت من كتابة املذكرات( 

أثناء العمل امليداين وتستمر حتى مرحلة التحليل.  وتحتوي تلك املالحظات عىل تلميحات، 

أدلــة رسيعة، ومقرحات تدخل يف كتابة أي تفســري متهيدي ألي جزء مــن البيانات، وهذا 

ميكنــك من وضع تصــورات للبيانات )Lempert, 2011(.  وللبدء يف تســجيل املالحظات ، 

فكر يف األفكار والخواطر الذهبية التي تتبلور  مثاًل خالل مامرسة هواياتك أو أي وقت آخر. 

وتســاعد اإلنشــاءات التمهيدية مثل املصفوفات، والعروض، والجــداول، واملالحظات، أو 

الرســوم البيانية يف توجيهك إىل إســراتيجية عامة للتحليل، وتتبع تلك اإلسراتيجية دورة )أو 

دورات متكررة( تشتمل عىل أسئلة البحث األصلية، والبيانات، وطريقة تعاملك وتفسريك لها، 

وقدرتك عىل الوصول إىل بعض النتائج واالســتنتاجات. ويف الواقع ميكن أن تحاول التقدم أو 

الرجوع إىل الوراء من خالل هذه الدورة، مام يدفع بظهور إســراتيجية للتحليل. وعىل سبيل 
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املثال، قد ترجع للوراء بســؤال نفســك : ما الذي تستطيع أن تستنجه من دراسة الحالة ؟  ثم 

اختبار البيانات بنزاهة لرى كيف ميكن ) أو ليس ممكناً ( أن تدعم االستنتاجات التي وصلَت 

إليها. وعندما تصل إىل عالقة مؤقتة، قد تفهم جيداً ماذا ينبغي عليك فعله لتحليل البيانات. 

ينبغي أن ترشــدك اإلســراتيجية املطلوبة خالل مرحلة التحليل، وعــالوة عىل ما تبتكره 

من إســراتيجيات، عليك النظر يف اإلســراتيجيات األربعة املوضحة أدنــاه، والتي بعدها تتم 

مراجعة خمســة أســاليب خاصة لتحليل بيانات دراســة الحالة. وليست هذه اإلسراتيجيات 

وتلك األســاليب حرصية، لذا ميكنك أن تستخدمها يف أي اندماج للبيانات. ولكن ينبغي عليك 

أن تتنبه لهذه الخيارات قبل جمع البيانات لتساعدك يف التأكد من أن البيانات قابلة للتحليل. 

أربع إستراتيجيات عامة: 

 1- االعتماد علــى االفتراضات النظرية: تتعلق إحدى اإلســراتيجيات باتباع االفراضات 

النظرية التي أدت إىل دراسة الحالة. ومن املحتمل أن األهداف األصلية وتصميم دراسة 

الحالة اعتمدت عىل تلك االفراضات التي بالتايل عكســت مجموعة من أســئلة البحث، 

 .)propositions( أو االفراضات )hypotheses( ومراجعة األدبيات والفرضيات الجديدة

تشــكل االفراضات خطة جمع البيانات، وبالتايل من املمكــن أن تقدم أولويات تحليلية. 

وكمثــال، بدأت دراســة العالقات الحكومية الدولية بافــراض أن الصناديق الفيدرالية لها آثار 

 Yin,( يف إعــادة توزيع الدعم املــايل، ولكنها تحدث تغريات تنظيمية عىل املســتوى الداخيل

1980(. االفراض األسايس هو ــ إنشاء بريوقراطية موازية يف صورة منظامت محلية للتخطيط، 

وجامعــات العمل املدين ومكاتب أخــرى داخل الحكومة املحلية ذاتهــا، والتي تناغمت كلها 

مع برامج فيدرالية محددة ــ  وقد تم تتبع مســار هذا االفراض من خالل دراســات حالة يف 

العديد من املدن. وكان الغرض من دراســة الحالة لكل مدينة هو توضيح كيف حدث تكوين 

وتعديل يف املنظامت املحلية، بعد التغريات التي تتعلق بالربامج الفيدرالية، وكيف عملت تلك 

املنظامت نيابة عن تلك الربامج، حتى وإن كانت هيئات داخل الحكومة املحلية. 

يبني االفراض الســابق كيف يؤدي التوجه النظري إىل تحليل دراســة الحالة، وقد ساعد 

هذا االفراض يف تنظيم التحليل بأكمله، مشــرياً يف الوقت ذاته إىل الظروف الســياقية ذات 
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الصلة والتي ســتتم مناقشــتها، والتفســريات التي ســيتم فحصها )ميكن االطالع عىل أمثلة 

إضافية يف مربع 26(.

2- العمل على البيانات من األســاس: تتعارض اإلســراتيجية الثانية مع األوىل. فبدالً من 

التفكــري يف أي افراضات نظريــة تتدفق من خالل البيانات. ســواء كان نتيجة " اللعب 

بالبيانــات" أو مالحظــة منط للمرة األوىل، فقــد تجد اآلن أن جزءاً مــن بياناتك يقرح 

مفهومــاً مفيــداً أو مفهومني. وقد تصبح تلك النظرة نقطة انطالق ملســار التحليل الذي 

يقودك إىل البيانات ومن املحتمل أن يقرح عالقات إضافية )انظر مربع 27(. 

مربع )26(

استخدام النظرية لتحليل دراسات الحالة يف علم السياسة املقارن 
تبني دراســات الحالة يف علم السياســة املقارن، كيف يعمل تحليل دراسة الحالة عىل معالجة 

النظريات السابقة، حيث يصف )Rogowski, 2010( خمس دراسات حالة تقليدية، موضحاً كيف 

استفادت من النظريات السابقة بقوله: "إنها دقيقة مبا يكفي ليك تقود إىل أهمية عملية أو تأثريات 

عــىل مالحظــة واحدة أو عدد قليل من املالحظات. وقد قدمت كل دراســة حالــة يف البداية أدلة 

تجريبية ُتظهر حاالت شاذة مهمة يف النظرية السابقة، ثم انتقلت للتخمني بذكاء حول نظرية عامة 

مرضية ميكنها تجنب مثل هذه الحاالت الشاذة" )p. 95(. وكان لثالث دراسات حالة حاالت فردية 

تتمثل يف )هوالندا وانقســاماتها الدينية واالجتامعية، وعامل التحالفات أو االتحادات يف أحد املدن 

ـ  ـــ مثل النوادي، والجمعيات، والجامعات الدينية قبــل الحرب العاملية الثانيةـ  األملانيــة الصغريةـ 

وتطور دولة بوسط أوربا إىل أقوى دولة يف العامل الحديث(.  وبالنسبة إىل دراسَتي الحالة األُخرَيني، 

فــكان لهام حاالت متعــددة: االزدهار االقتصادي للدول يف أفريقيا ما بعد االســتقالل، والنجاح يف 

األسواق الدولية لعدد من الدول األوروبية الصغرية.   
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مربع )27(

ظهور علم أمناط ورموز الحالة من خالل العمل عىل البيانات من األساس 
يتناول هذا املثال،  دراســة االسراتيجية االستقرائية لفرق الحراسة األمنية املكونة من املدنيني 

أنفســهم  يف األحياء الســكنية )Yin, 2012,chap.5(. ومن خالل الفحص الدقيق للبيانات ظهرت 

مفاهيم جوهرية، ولكنها مل تظهر من افراضات نظرية مسبقة. وكان هدف الدراسة متمثاًل يف فهم 

الظروف التي من خاللها أصبحت فرق الحراسة األمنية عرضة لسلوك غري مرغوب مثل انتحال صفة 

رجــل األمــن.  وتضمنت معايري اختيار الحاالت : تنفيذ فريق الحراســة األمنية من خالل مجموعة 

مدنية )وليس رشكة خدمات أمنية خاصة(، والتعلم لحامية مناطق ســكنية وليست تجارية. وبعد 

إجراء دراســات حالة لـ )32( فريقاً أمنياً فقط ، اتضح أن ثالثة أنواع من هذه الفرق كانت قارصة 

عــىل املباين أو املجمعات الســكنية )فرق خاصة للمباين(، وفرق تراقب شــوارع الحي )فرق الحي 

السكني(، وفرق أخرى تقوم بتقديم خدمات حراسة وخدمات مجتمعية أخرى )فرق خدمية(. وقد 

اتضح أن فرق الحي الســكني أكرث عرضة لسلوكيات االنتحال األمني ؛ ألنها بعكس الفرق األخرى ، 

مل يســتطع أفراد هذه الفرق أن مييزوا بني الســكان املقيمني يف الحي وبني الغرباء من خارج الحي، 

وترصفوا كرجال أمن عند مواجهة األفراد الذين أظهروا ســلوكيات مثرية للشــك )وأحياناً يكون من 

بني هؤالء األشخاص بعض سكان الحي(.

تشتمل اإلسراتيجية االستقرائية عىل فوائد ملحوظة رغم وجود أحد االعراضات؛ إذ  إنه من 

املحتمل أن الباحثني األكرث خربة ميتلكون مفاهيم ذات صلة بســبب فهمهم العميق ملجال 

دراســتهم، ورمبا أيضاً يتبعون االسراتيجية االســتقرائية يف دراسات سابقة. وعىل العكس 

متامــاً، قد يكون الباحثــون املبتدئون أقل خربة بالقضايا ذات الصلــة يف املقام األول، وقد 

يواجهون صعوبة يف إيجاد صلة ذات فائدة بهذه البيانات. 

                  Grounded theory - يف البحوث الكيفية، قدم مؤسســو النظرية املجذرة منذ سنوات

Corbin & Strauss, 2007; Glaser & Strauss, 1967 - إرشــادات تتعلق إلتباع الطريقة 

االستقرائية يف تحليل البيانات. حيث تتضمن اإلجراءات أنواعاً مختلفة من الرموز للبيانات، 

بحيــث ميثل كل رمــز مفهوماً أو مصطلحاً هامــاً. وقد يكون لهذه اإلرشــادات عالقة بكل 

دراسات الحالة، باإلضافة إىل الدراسات القامئة عىل النظرية املجذرة. 
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وبالنسبة إىل دراسات الحالة، فهناك أهمية إضافية لإلسراتيجية االستقرائية إذا كانت دراسة 
الحالة تســتدعي جمع البيانات الكمية، والتي ميكن أن يكون لها صلة لســببني، وهام : أوالً، قد 
تغطي البيانات الســلوك واألحداث التي تحاول دراســة الحالة تفســريها، وهي عادًة النتائج يف 
دراســة الحالــة التقييمية. ثانياً، قد تتعلق البيانات بوحــدات مضمنة من التحليل داخل حدود 
دراســة الحالة. ففي كلتا الحالتني متثل البيانات الكيفية أهمية يف تفســري أو اختبار االفراضات 
الجوهرية لدراسة الحالة.  إذن، تخيل أن دراسة حالة عن مدرسة، أو حي سكني، أو مؤسسة، أو 
مجتمع، أو مامرسة طبية، أو موضوع دراسة حالة آخر. فبالنسبة إىل املوضوعات، قد تكون نتائج 
دراســة الحالة التقييمية التحصيل الدرايس للطالب )بالنسبة إىل دراسة حالة متعلقة باملدرسة(، 
وأسعار السكن )بالنسبة إىل الحي السكني(، ورواتب املوظفني )بالنسبة إىل املؤسسة(، ومعدالت 
الجرمية )بالنســبة إىل املجتمع(، أو حدوث أحد األمراض )بالنســبة إىل املامرسة الطبية(.  وبناًء 
عــىل ذلك، قد تكون وحدات التحليل املتعددة طالباً أو)معلمني(، أو مجموعات العد الســكاين 
أو )ســكن األرسة الواحدة(، أو املوظفني )بالنســبة إىل املؤسســة(، أواألفراد املوقوفني يف جرائم 

)بالنسبة إىل املجتمع(، أو املرىض )بالنسبة إىل املامرسة الطبية(. 

النتائــج التوضيحية أو وحدات  التحليل املضمنــة من املمكن أن تكون فرصة لجمع 
بيانات كمية دقيقة. ومع ذلك، قد تكون األسئلة العامة لدراسة الحالة عىل مستوى أعىل:  
مدرســة واحدة )وليس الطالب(، أو الحي السكني )وليس الوحدات السكنية(، أو رشكة 
تجارية )وليس موظفوها(، أو مجتمع محيل )وليس الســكان( أو مامرســة طبية جديدة 
)وليــس املرىض(. وليك نفحص أو َنِصف أو نفرس األحداث عىل هذا املســتوى األعىل، ال 
بد أن يكون الباحث قد جمع واســتخدم البيانات الكيفية. وبالتايل، فإن دراســة الحالة 

استخدمت عمداً البيانات الكيفية والكمية. 

مترين 5-1 : استخدام البيانات الكمية يف دراسة الحالة

اخر إحدى الدراســات التجريبية الخاصة بك )وليست دراسة حالة(، بحيث تكون قد أنهيت 

تحليل بعض البيانات الكمية )أو اخر هذه الدراسة من األدبيات واملراجع العلمية(.  قم بوصف 

طريقــة تحليل البيانات يف هذه الدراســة، وناقش هل ميكن العثــور عىل نفس التحليل يف نفس 

صورتــه كجزء من تحليل متكامل يف دراســة حالة؟ وهل تعتقد أن البيانــات الكمية أقل ارتباطاً 

بدراسات الحالة من البيانات الكيفية؟   
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3- تطوير وصف الحالة: تتمثل إسراتيجية التحليل الثالثة العامة يف تنظيم دراسة الحالة 

طبقاً لإلطار الوصفي )انظر مربع 28(. ورغم أن هذه اإلســراتيجية عملية يف حد ذاتها، 

إال أنها قد تكون بدياًل إذا كان لديك صعوبة يف اســتخدام أٍي من اإلســراتيجيات )األوىل 

أو الثانيــة( . ومبعنى آخر، رمبا أنك قمت بجمع الكثري من البيانات دون االســتقرار عىل 

لية من أســئلة البحث أو االفراضات النظرية )التي متنعك من االعتامد عىل  مجموعة أوَّ

اإلســراتيجية األوىل(، ورمبا أيضاً قد ال تستطيع استنتاج مفاهيم ذات داللة من البيانات 

ب اللجوء إىل اإلسراتيجية الثانية أو اإلسراتيجية االستقرائية(. )وهذا ُيصعِّ

مربع )28(

تنظيم دراسة الحالة وفقاً لإلطار الوصفي 
تناولت دراســة حالة تجربــة مجلس إحدى القــرى يف تنزانيا يف تويل مســؤولية إدارة املوارد 

الطبيعية )Nathan, Lund, Gausset; Andersen, 2007(.  وكان هدف سياسة املجلس هو رفع 

مستوى الكفاءة واملســاواة والدميوقراطية بالنسبة إىل ترشيعات الغابات، وتم تنظيم نتائج دراسة 

الحالة طبقاً للموضوعات األربعة التي تتعلق بتجربة املجلس وهي : عالقته باملستويات الحكومية 

األعىل، وعالقته كذلك بالقرى األخرى، وســكان القرية نفســها، وقيود أو صالحيات املجلس. ونظراً 

لكون املوضوعات األربعة تعكس مجموعة منطقية لجوانب السياســة، فقد أضفى استخدام اإلطار 

الوصفي مصداقية عىل االســتنتاجات الرئيســية لدراســة الحالة، حيث مل يسهم تفويض صالحيات 

اإلدارة فقط يف التغلب عىل القيود املتعلقة بإدارة املوارد الطبيعية.

يف أغلب األحيان ، يكون الهدف األسايس والظاهر من دراسة الحالة، وصفياً، وكان هذا 

أيضاً هدف الدراســة االجتامعية الشهرية ملدينة ميدلتاون )Middletown( وهي دراسة 

حالة قام بإعدادها كل من )Lynd & Lynd, 1929(. واملثري يف هذه الدراســة، باإلضافة 

إىل قيمتها الكالسيكية كحالة تاريخية وثرية، هو محتواها  الذي يتمثل يف الفصول التالية: 

الفصل األول: الحصول عىل مصادر املعيشة. • 

الفصل الثاين: بناء املنزل. • 



الفصل الخامس  

بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب226

الفصل الثالث: تدريب الشباب.• 

الفصل الرابع: استخدام املرافق الرفيهية.• 

الفصل الخامس: املشاركة يف املامرسات الدينية. • 

الفصل السادس: االنضامم يف األنشطة املجتمعية. • 

وتغطــي هذه الفصول موضوعــات ذات صلة بالحياة املجتمعية يف القرن العرشين، أي 

حينام تم دراسة مدينة ميدلتاون )Middletown(. مع مالحظة كيف ينظم اإلطار الوصفي 

تحليل دراســة الحالة، و لكن أيضاً يفرض أنه تــم جمع البيانات عن كل موضوع يف املقام 

األول. وبهــذا املعنى، يجــب أن تفكر  )عىل األقل( يف اإلطــار الوصفي قبل تصميم أدوات 

جمع البيانات. وكاملعتاد ، فإن األفكار املتعلقة باإلطار  ينبغي أن تنبثق من املراجعة األولية 

ألدبيات البحث، والتي ُتظهر ثغرات أو موضوعات ذات اهتامم بالنسبة لك كباحث، أو التي 

تثري اهتاممك بإجراء دراســة حالة.  وهناك مقرح آخر، يتمثل يف النظر يف هيكلة دراســات 

الحالــة القامئة )من خالل االطالع عىل الحاالت التي متت اإلشــارة إليهــا يف املربعات بهذا 

الكتــاب بتفصيل أكرث(، وعىل األقل مالحظة جــداول محتويات هذه الحاالت للتعرف عىل 

الطرق الوصفية املختلفة. 

يف مواقــف أخــرى قد ال يكون الهدف األصيل من دراســة الحالة وصفيــاً، إال أن املنهج 

الوصفــي قد يســاعد الحقاً يف تحديد التفســري املراد تحليله، حتــى وإن كان هذا التحليل 

كمياً.  وقد اهتمت إحدى دراسات الحالة املميزة بصعوبة تنفيذ برنامج أشغال عامة محيل 

مبدينــة أوكالند بوالية كاليفورنيا )Pressman & Wildavasky,1973(. وأدرك الباحثون أن 

تلك الصعوبة ميكن وصفها فيام يتعلق بتعدد القرارات التي يتخذها مسئولو القطاع العام 

والتي ال بد من اتخاذها لنجاح تنفيذ الربنامج.  وكانت هذه النظرة الوصفية قادت الحقاً إىل 

خدم املنهج الوصفي  تعداد وجدولة وتصنيف القرارات املتنوعة كمياً. ويف هذا املعنى، اســتُ

لتحديد النمط العام لتعقيدات الربنامج والتي اســتخدمها الباحثون الحقاً لتفســري أسباب 

فشــل التنفيذ. ويف النهاية اعتربت دراســة الحالة هذه إســهاماً متقدمــاً يف البحوث األوىل 

 .)Yin,1982b( املتعلقة بتنفيذ املشاريع
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4- اختبار التفسيرات المناظرة المعقولة: تعد دراسة التفسريات املناظرة هي اإلسراتيجية 

الرابعة للتحليل، وتسعى هذه اإلسراتيجية إىل تحديد واختبار التفسريات املناظرة املنطقية، 

وتعمل بشكل عام باالندماج مع اإلسراتيجيات الثالثة السابقة : االفراضات النظرية األولية 

)اإلسراتيجية األوىل التي نوقشت مسبقاً( والتي ممكن أن تشمل فرضيات مناظرة؛ والعمل 

من األســاس )اإلســراتيجية الثانية( التي قد تنتج عنها إطارات استقرائية مناظرة ؛ ووصف 

الحالة )االسراتيجية الثالثة( التي قد تتضمن أوصافاً بديلة للحالة. 

عىل سبيل املثال، االفراض النمطي يف التقييم الذي يفيد أن النتائج التي تم مالحظتها 

هي نتيجة تدخل مخطط. وقد يكون التفســري املناظر البســيط أو املبارش هو أن النتائج 

التــي متت مالحظتهــا كانت يف الواقع نتيجة لبعض التأثــريات األخرى إىل جانب التدخل 

املخطط له، وأن اســتثامر املوارد يف التدخل قد ال يكون مطلوًبا بالفعل. وإدراًكا )مســبًقا( 

لهذا التفســري املناظر املبارش، ينبغي بعد ذلك أن يحتوي جمع بيانات دراسة الحالة عىل 

محــاوالت لجمع أدلة بشــأن التأثريات األخرى املمكنة. عالوة عــىل ذلك، ال بد أن تبذل 

جهــوداً كبــرية يف جمع األدلة بخصوص تلك التأثريات، كام لو كنــت تحاول إثبات فعالية 

التأثريات األخرى بدالً من إيجاد ســبب لرفضها. بعد ذلك، إذا كانت األدلة غري كافية قد 

تتهــم بالتالعــب باألدلة من أجل تحقيق النتيجة التي تريدهــا لصالح الفرضيات األصلية 

.)Patton, 2002,p.553; Rosenbaum, 2002, pp. 8- 10(

التفســري املناظر املبارش ــ الذي يرى أن االستثامر األصيل ليس هو السبب وراء النتائج 

التي تم مالحظتها ــ هو أحد أنواع التفسريات املناظرة املنطقية. ومن ناحيٍة أخرى، يصنف 

شــكل )5-1( ويشري إىل أنواع عديدة من التفسريات املناظرة )Yin,2000b(. بالنسبة لكل 

نــوع من هذه األنواع ، يوجد وصف غري رســمي وأكرث قابليــة للفهم كام هو موضح )بني 

قوســني وعالمات اقتباس يف الشــكل 5-1( إىل جانب تصنيف العلوم االجتامعية الرسمي، 

عىل أمل أن يجعل جوهر التفكري املناظر أكرث وضوًحا.
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شكل )5-1( أوصاف موجزة لألنواع املختلفة من التفسريات املناظرة

الوصف أو األمثلةنوع التفسري املناظر

التفسريات املناظرة املبتكرة:

املالحظة هي نتيجة فرصة الظروف العرضية فقط.1- فرضيات العدم

 أمثلــة : التاريخ، النضج، عدم االســتقرار، االختبــار، أدوات القياس،2- تهديدات صدق البناء

االنحدار، االختيار، االستنزاف التجريبي، التفاعل بني االختيار والنضج.

أمثلة : "تأثري الباحث"، التفاعلية يف البحث امليداين.3- تحيز الباحث

التفسريات املناظرة الواقعية:

 التدخل )املشتبه به الثاين( وليس التدخل املستهدف )التطبيق أو4- التفسري املناظر املبارش

 السياســة(، )املشتبه به األول( يفرس النتائج )"املساعد الشخيص

هو من فعل هذا"(.

 ســاهمت كل مــن التدخــالت األخــرى والتدخل املســتهدف5- التفسري املناظر املختلط

 )التطبيق أو السياسة( يف النتائج )"مل أكن أنا وحدي"(.

 عمليــة التنفيذ، وليــس التدخل الجوهري تفــرس النتائج )"هل6- تفسري التنفيذ املناظر

 فعلنا ذلك بشكل صحيح؟"(.

 نظرية مختلفة عن النظرية األصلية ترشح النتائج بشكل أفضل7- النظرية املناظرة

)"إنه يشء أويل وبسيط"(.

 قــوة أكرب من التدخــل ولكن تتضمن تفســري النتائج )"إنه أكرث8- التفسري املناظر املتكامل

  قدرات منا جميعاً"(.

 االتجاهات االجتامعية وليســت قــوة معينة أو تدخل هي التي9- التفسري املناظر االجتامعي

  تفرس النتائج )"األوقات التي تكون فيها تغيريات"(.

.)Yin, 2000b( :املصدر 
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تذكرنــا القامئة أعــاله بثالثة أنواع من التفســريات املناظرة املبتكــرة التي تكمن يف 

بحــوث العلوم االجتامعية، كام أن املراجع العلمية أولت عناية كبرية لتلك التفســريات 

املبتكــرة. ومع ذلك، تحدد القامئة ســتة تفســريات مناظرة هامــة أو واقعية مل تتلقى 

اهتاممــاً من ِقبــل املراجع العلمية األخرى )ولســوء الحظ، مل تتنــاول املراجع العلمية 

بشــكل مفصل تحديات ومزايا التفكري املناظر أو اســتخدام التفسريات املناظرة(؛ حيث 

ينبغــي عىل الباحث بدقة أن يحدد التفســريات املناظرة الواقعية قبــل جمع البيانات 

)ولكــن مع عدم تتجاهل التفســريات املناظرة املبتكرة(. كــام ينبغي عىل الباحث أن ال 

ُيظهر التفســريات املناظرة الواقعية حتى يكون متعمقاً يف جمع البيانات، واالهتامُم بها 

عنــد هذا الحد أمٌر مقبــول ومرغوب. وبوجٍه عام، كلام عالج أو رفض التحليل أكرب عدد من 

من التفسريات املناظرة، كانت الثقة كبرية يف النتائج. 

وتعترب التفســريات املناظرة جــزءاً جوهرياً لعدة دراســات حالة موجــودة باملربعات 

املذكورة مســبقاً )انظر : املربعات 1 و 11 يف الفصلني األول والثاين(. وقد اســتخدم مؤلفو 

دراســات الحالة هذه التفســريات املناظرة، لدفع عملية تحليل دراسة الحالة بأكملها. كام 

توجد أمثلة أخرى يف )Yin, 2012,chap.10(، وتلك األمثلة تغطي حاالت التنمية االقتصادية 

وكذلــك انهيــار رشكة )Fortune 50( )انظر أيضاً : مربع 50، الفصل الســادس(، لكنها تركز 

عمداً عىل جوهر األدلة حول التفسريات املناظرة. 

ملخــص: إذا أردت اإلعداد والتحضري األمثل إلجراء تحليل دراســة الحالة ينبغي أن يكون 

لديك إســراتيجية تحليلية عامة. ويتمثل الغرض من إســراتيجية التحليل يف ربط بيانات 

دراســة الحالة ببعض املفاهيم ذات االهتامم، وجعل تلك املفاهيم ذات أهمية إرشادية يف 

تحليل البيانات. وقد أوضحنا من قبل أنه بإمكانك تطوير إسراتيجية التحليل، ولكن عليك 

أيضاً النظر يف اإلســراتيجيات األربعة التي ناقشناها سابقاً وهي: االعتامد عىل االفراضات 

النظريــة، والعمل عىل البيانات من األســاس، وتطوير وصف الحالة، واختبار التفســريات 

املناظرة. 

كام ينبغي عليك التفكري يف اســتخدام أي من االســراتيجيات العامــة والتي قد تتضمن 

اســراتيجية قمت بتطويرها من نفســك ، وينبغي أن تأخذ يف االعتبار خمس طرق تحليلية 
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اآلن والتــي ســتوضح يف الجزء املتبقي مــن هذا الفصل. وكام ســيوضح الحقاً، تهدف طرق 

التحليل أساســاً إىل معالجة مشكالت تطوير الصدق الداخيل والخارجي )انظر الفصل الثاين( 

عند إجراء بحوث دراسة الحالة. 

وتشــمل الطرق املحددة التايل: )1( األمناط املتشــابهة، )2( بناء التفسري، )3( السلسلة 

الزمنية للتحليل، )4( مناذج املنطق، )5( دمج الحاالت.

مترين 5-2 : بناء إسرتاتيجية تحليلية عامة

افرض أنك بدأت تحليل بيانات دراسة الحالة بدون وجود إسراتيجية عامة للتحليل، وبدالً من 

البقاء عىل تلك الخطوة من التحليل عليك االنتقال إىل الخطوة التالية، وفكر كيف  ميكن أن تنظم 

)الحقاً( تقرير دراسة الحالة يف فصول أو أقسام منفصلة. ثم حاول ابتكار عناوين حقيقية داخل كل 

فصل أو قســم بدالً من املقدمة، واجعل العنوان موضحاً مضمون املقدمة حتى إذا تطلب الحاجة 

لكلامت محدودة. حاول كتابة سلسلة مختلفة من العناوين الرئيسية والفرعية، مالحظاً كيف تؤدي 

هذه االختالفات إىل إنشاء إسراتيجيات تحليلية مختلفة. واآلن اعمل عىل اختيار سلسلة العناوين 

وابــدأ يف فرز البيانات حســب الفصــول أو األجزاء املخصصة لها. وبذلك ســتكون يف طريقك نحو 

تحليل بيانات دراسة الحالة. 

خمس طرق تحليلية: 

يجب عدم اعتبار جميع طرق التحليل ســهلة االســتخدام، بل تحتاج جميعها إىل املزيد 

من املامرســة والتطبيق حتى يتم اســتخدامها بشكل فعال وقوي. وينبغي أن يكون هدفك 

هو البدء بتواضع أو تدرج، والعمل بشــكل مكثف ومتكامل والتفكري بعمق، وبناء قدراتك 

التحليلية مع مرور الوقت. وستصل يف النهاية إىل شكل تحليل دراسة حالة مقنعة، وبالتايل 

دراسة حالة مقبولة. 

1. األنماط المتشابهة: 

بالنســبة إىل تحليل دراســة الحالة، يعترب أحد أهم الطرق املفضلة هو اســتخدام منطق 

األمناط املتشــابهة أو )املتجانســة(.  ويقوم هذا املنطــق )Trochim,1989( مبقارنة النمط 
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التجريبــي ــ القائم عىل نتائج دراســة الحالة ــ بنمط آخر تم إعــداده قبل جمع البيانات 

)أو مقارنتــه بعدد من التنبؤات البديلة(. ويف مجال بحوث العلوم السياســية، هناك طريقة 

 Goerge & Bennett, :مشــابهة لألمناط املتشــابهة يطلق عليها »طريقة التطابق« )انظــر

chap. 9 ,2004(. ويف حالة تشــابه األمناط التجريبية واألمناط امُلتنبَّأ بها تســاعد النتائج يف 

تعزيز الصدق الداخيل لدراسة الحالة. 

إذا كانت دراســة الحالة تفســريية فقط، فقد تتعلق األمناط باملتغريات التابعة أو املســتقلة 

للدراســة كام ستتم مناقشته أدناه.  أما إذا كانت دراسة الحالة وصفية، كانت األمناط املتشابهة 

ذات صلة برشط تحديد النمط امُلتنبَّأ به للظروف الوصفية املهمة قبل جمع البيانات.

المتغيرات التابعة غير المتساوية كنمط: ينشأ منط املتغريات التابعة من أحد أقوى تصاميم 

 Cook &( »البحوث شبه التجريبية التي يطلق عليها »تصميم املتغريات التابعة غري املتساوية

Campbell, 1979, p.118(. وطبقاً لهذا التصميم قد تكون للتجربة العلمية أو شبه التجربة 

متغــريات تابعة متعددة، أي مجموعة من النتائج ذات الصلة.  وعىل ســبيل املثال، يف مجال 

دراســات الصحــة العامة ميكن التنبؤ ببعض النتائج التي قد تتأثــر بالعالج، بينام ميكن التنبؤ 

بنتائــج ال تتأثر بذلــك )Rosenbaum, 2002, pp. 110- 211( . وتحدث األمناط املتشــابهة 

بالطريقة التالية: إذا وجدت القيم األولية التي تم التنبؤ بها بالنسبة إىل كل نتيجة، ومل توجد 

يف الوقــت ذاتــه األمناط البديلة للقيم املتنبــأ بها )مبا يف ذلك القيم املســتنتجة من األدوات 

املنهجية أو تهديدات صدق البناء(، ميكن عمل استنتاجات سببية قوية. 

وكمثال محدد، فكر يف حالة واحدة تدرس فيها آثار نظام حاســب آيل مكتبي ال مركزي، 

واجعــل افراضك الرئييس هو ـــ نظراً ألن كل جهاز طريف قد يعمل مســتقاًل عن أي خادم 

)حوســبة( فإنه ســيحدث منط معني من التغــريات التنظيمية والضغــوط. ومن بني هذه 

التغــريات والضغــوط تقوم بتحديد األمور التالية، معتمداً عــىل الفرضيات التي جاءت من 

خالل معرفتك السابقة بنظرية الالمركزية:

ســيقوم املوظفون بإنشــاء تطبيقات حاســوبية جديدة للنظام املكتبي، وتلك التطبيقات • 

ستكون خاصة لكل موظف.

ســتتعرض روابط اإلرشاف اإلداري التقليدي للتهديد؛ ألنه سيتم التقليل من سيطرة اإلدارة • 
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عىل مهام العمل واستخدام املصادر األساسية للمعلومات. 

ســتزيد الرصاعات التنظيمية ؛ بسبب الحاجة إىل تنســيق املوارد والخدمات يف الوحدات • 

الالمركزية. 

رغم ذلك كله، ستزيد اإلنتاجية عىل جميع املستويات قبل تطبيق النظام الحاسويب الجديد.• 

يف هذا املثال، تقدم كل من النتائج األربعة متغريات تابعة ومختلفة، وميكنك أن تعمل 

عــىل تقييــم كل متغري من خــالل مقاييس كميــة أو كيفية. إىل هذا املدى، لديك دراســة 

حددت املتغريات التابعة غري املتساوية. كام تنبأت بنمط عام للنتائج التي تغطي كل هذه 

املتغريات. إذا كانت النتائج كام تم التنبؤ بها، فإن بإمكانك استخالص االستنتاجات الخاصة 

بآثار الالمركزية. ولكن ، إذا مل تنجح تلك النتائج يف توضيح النمط بالكامل كام تم التنبؤ به 

يل سيكون محل  ــ أي حتى إذا م تأِت نتيجة واحدة ل كام تم التنبؤ به ــ فإن افراضك األوَّ

التساؤل والشك )انظر مربع 29 كمثال إضايف(. 

مربع )29(   

األمناط املتشابهة لكل من النتائج املتعددة 
يقر الباحثون والسياسيون عىل حد سواء، بأن القواعد العسكرية األمريكية املوجودة يف جميع 

أنحاء البالد تســاهم بدرجة كبرية يف اإلســكان والتوظيف واألســواق األخرى لالقتصاد املحيل. ويف 

حالــة إغالق تلك القواعد، فإن االعتقاد املقابل هو أن املجتمع ســيعاين بصــورة كارثية )اقتصادياً 

واجتامعياً(.  والختبار االفراض األخري، أجرى )Bradshaw,1999( دراسة حالة إغالق أحد القواعد يف 

مجتمع محيل متوسط الحجم يف والية كاليفورنيا. وقام الباحث أوالً بتحديد سلسلة من القطاعات 

)مثل : مبيعات اإلســكان، الوظائف املدنية، البطالة، الهجرة الداخلية، واالستقرار السكاين، وأسواق 

التجزئة(، التي كان يخىش أن تطولها النتائج الكارثية، بعد ذلك، جمع البيانات املتعلقة بكل قطاع 

)قبل وبعد( إغالق القاعدة.  ومن خالل إجراء األمناط املتشابهة واختبار أمناط النتائج )قبل وبعد( 

يف كل قطــاع، وأيضاً مقارنة املجتمعات األخرى واالتجاهات عىل مســتوى الوالية، حيث أوضحت 

الدراســة أن النتائج كانت أقل خطورة مام توقع.  فبعض القطاعات مل يظهر فيها أي إنخفاض. كام 

قدم الباحث أدلة تفرس منط النتائج، مقدماً بذلك مناقشة مقنعة لالستنتاجات التي توصل إليها.
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 واستكامالً لنفس املثال، ميكن إضافة الحالة األوىل لنظم الحاسب اآليل املكتبي إىل الحالة 

الثانيــة، والتي تم فيها تطبيق نظام مكتبي جديد ولكنــه ذو طبيعة مركزية، أي أن جميع 

األجهــزة يف مكاتب املوظفني متصلة بشــبكة إلكرونية.  واآلن ســتتنبأ بنمط مختلف من 

النتائج باســتخدام نفس املتغريات التابعة األربعة، والتي تم ذكرها أعاله. إذا أثبتت النتائج 

أن النظام الالمركزي )حالة أ( سببت النمط املتنبأ به، وأن النمط األول كان مختلفاً عن هذا 

الذي تم التنبؤ به وسببه النظام املركزي )حالة ب(، سيكون بإمكانك استخالص استنتاجات 

قوية بخصوص آثار الالمركزية.  ويف هذه الحالة ســتقوم بالنسخ النظري يف جميع الحاالت. 

)يف حاالت أخرى قد تحاول النسخ املتامثل الحريف، من خالل تحديد ودراسة حالتني أو أكرث 

من النظم الالمركزية(.

 Cook & :يف النهايــة، قــد تتنبه إىل وجــود تهديدات ملصداقيــة هذا املنطق )انظــر

Campbell, 1979 ــ من أجل االطالع عىل القامئة الكاملة لتلك التهديدات(.  فعىل ســبيل 

املثال، كحالة ســياقية تغطيها دراســة الحالة، تجد أن املدير التنفيــذي للرشكة الجديد قد 

توىل املنصب )يف الحالة أ( تاركاً املجال ملناقشــة مضــادة هي أن : اآلثار الظاهرة لالمركزية 

كانت بســبب تعيني املدير التنفيذي، وليس بسبب النظام املكتبي الذي تم تطبيقه حديثاً. 

لية،  وللتعامــل مع هذا التهديد، ال بد أن تحدد مجموعة فرعية مــن املتغريات التابعة األوَّ

وتوضح أن النمط يكون مختلفاً )يف الحالة ب( إذا كان املدير التنفيذي للرشكة هو السبب 

الفعــيل لتلــك اآلثار.  وإذا كان لديك دراســة حالة واحدة، كان هــذا النوع من اإلجراءات 

رضورياً؛ حيث ستستخدم نفس البيانات الستبعاد األدلة القامئة عىل تهديد محتمل للصدق.  

وبالنظــر إىل وجود الحالــة الثانية كام يف املثال االفرايض، ميكنك أن تبني أن االدعاء املتعلق 

مبديــر الرشكــة التنفيذي لن يفرس أجــزاًء من النمط املوجود يف )الحالــة ب( " التي يكون 

فيهــا غياب هذا املدير مرتبطاً بنتائج أخرى متعارضة".  ومن حيث املبدأ، يتمثل هدفك يف 

تحديــد كل التهديدات املمكنة للصدق وإجراء مقارنات متكــررة، مبيناً يف الوقت ذاته أن 

تلك التهديدات ال ميكن أن تفرس النامذج املزدوجة يف كلتا الحالتني االفراضيتني. 
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مربع )30( 

األمناط املتشابهة للتفسريات املناظرة والنسخ املتامثل يف الحاالت املتعددة 
هناك مشــكلة شــائعة يف السياســات العامة تتمثل يف فهم الظروف التي يف ظلها تكون نتائج 

البحوث الجديدة مفيدة للمجتمع. كانت هذه املشكلة هي موضوع دراسة حالة متعددة ملشاريع 

بحوث املخاطر الطبيعية )Yin, 2012,chap.3, pp 46 -48(. حيث قدمت دراسة الحالة أوالً أدلة 

حاسمة، تفيد بأن نتائج البحث الهامة تم تطبيقها عملياً يف كل املشاريع، بدءاً من تخفيض خسائر 

األرواح بســبب الزالزل إىل الوســائل الجديدة للري. بعد ذلك تعامل التساؤل الرئييس للبحث مع 

أســئلة )كيف( و )ملاذا( حدثت هذه النتائج. ومن ناحية أخرى، قارن الباحثون بني ثالث نظريات 

)تفســريات مناظرة( من األدبيــات املميزة، وهــي: )أ( يختار الباحثون موضوعاتهــم التي يودون 

دراستها، ثم ينرشون نتائجهم إىل العامل العميل أو ما يسمى ) دفع االبتكار التكنولوجي إىل السوق  

“technology “push(، )ب( يحدد العامل العميل املشــكالت التي تلفت اهتامم الباحثني، ثم يقود 

إىل حل ناجح لتلك املشكالت أو مايسمى ) جذب الطلب “demand “pull(، )ج( يعمل الباحثون 

واملامرســون سوياً، ويخصصون عملية ممتدة لتحديد املشكلة واختبار الحل )التفاعل االجتامعي(.  

وتتنبأ كل نظرية بنمٍط مختلٍف من األحداث املناظرة، التي تســبق النتائج املحددة مســبقاً. وعىل 

ســبيل املثال، تتطلب نظرية "جذب الطلب" الوجود املسبق للمشــكلة، كتمهيد للبدء يف مرشوع 

البحث، ولكن ال توجد نفس الحالة يف النظريتني األُخريني. 

وبالنسبة إىل الحاالت التسعة، تحولت األحداث لتتناسب بشكل أفضل مع مزيج من النظريتني 

الثانية والثالثة. وبالتايل، فإن دراســة الحالة املتعددة تطابق منط األحداث يف كل حالة مع تنبؤات 

نظرية مختلفة واستخدمت أيًضا منطق النسخ املتامثل عرب الحاالت.

المتغيرات المســتقلة المناظرة كنمط: باإلضافة إىل كونها إسراتيجية تحليلية عامة، ميثل 

اســتخدام التفســريات املناظرة مثاالً لألمناط املتشابهة بالنسبة إىل املتغريات املستقلة. ففي 

مثــل هذه الحاالت )انظــر مربع 30 كمثال لذلك(.  هناك عدة حــاالت لها نوع معني من 

النتائج، ويركز البحث فيها عىل )كيف( و)ملاذا( حدثت تلك النتائج يف كل حالة. 

ويتطلــب التحليل تطوير الفرضيات النظرية املناظــرة التي تصاغ مبصطلحات إجرائية. 

والســمة املرجوة للتفســريات املناظرة، هي أن كل تفســري منها يتضمن منطاً من املتغريات 

املســتقلة والذي يكون حرصياً بشــكل متبادل. وإذا ثبت صحة تفســري واحد، فلن تكون 
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التفســريات األخرى كذلك.  وهذا يعني أن وجود متغريات مستقلة ) التي يتنبأ بها التفسري 

األصــيل( مينع وجود متغريات أخرى مســتقلة )التي يتنبأ بها تفســري مناظر(. وقد تتضمن 

املتغريات املســتقلة عدة أنواع من الســامت أو األحداث، ويتم تقييم كل متغري من خالل 

مقاييــس وأدوات مختلفــة. ومع ذلك، فإن صعوبة تحليل دراســة الحالــة تأيت مع النمط 

الكامل للنتائج، ودرجة تطابق النمط التجريبي مع النمط املتنبأ به. 

وقد يتم تطابق هذا النوع من األمناط املتشــابهة للمتغريات املســتقلة مع دراسة حالة 

فردية أو دراسات متعددة. فبالنسبة إىل دراسة الحالة الفردية، يكون التطابق الناجح دلياًل 

عىل أن التفســري األصيل والذي يعترب هو التفســري األمثل )وأن التفســريات األخرى مقبولة 

بدرجــة أقــل(. وعالوة عىل ذلك، إذا تــم الحصول أيضاً عىل النتائــج املتطابقة يف الحاالت 

املتعددة، ســيتم تحقيق النســخ املتامثل الحريف للحاالت الفردية، ورمبا تم الترصيح بنتائج 

الحــاالت بصورة أكرث جزمــاً. بعد ذلك، إذا مل توجد نفس النتيجــة يف املجموعة الثانية من 

الحاالت بســبب الظروف املختلفــة املتنبأ بها، يتم تحقيق النســخ املتامثل النظري وتظل 

لية ثابتة بقوة. وســواء تم التعامل مع حــاالت فردية أو حاالت متعددة ، فإن  النتيجــة األوَّ

هناك بعض التهديدات للصدق ــ بشــكل أســايس تشــكل مجموعة أخرى من التفسريات 

املناظرة ــ والتي ينبغي أيضاً تحديدها واستبعادها.

الدقة في األنماط المتشابهة: يف أحسن األحوال، ال يتضمن إجراء تطابق األمناط مقارنات 

دقيقة. وســواًء كنــت تتنبأ بنمط من املتغــريات التابعة غري املتســاوية أو منط املتغريات 

املستقلة املناظرة فإنه قد ال تشتمل املقارنة األساسية بني النمط املتنبأ به والنمط الحقيقي 

معايري كمية أو إحصائية ) قد تكون الطرق اإلحصائية املحتملة غري ذات صلة؛ ألن كل متغري 

يف النمط من املحتمل أن ميثل نقطة بيانات واحدة، وال يشتمل أي من هذه املتغريات عىل 

التفــاوت الرضوري لإليفاء بالحاجة اإلحصائية(. وقد تحدث النتيجة األكرث رقمية إذا ُحدد 

للدراسة مجموعة من املقارنات املعيارية مسبقاً )مثل : سيزيد اإلنتاج بنسبة 10% أو أكرث(، 

ويتم بعد ذلك، مقارنة قيمة النتائج الحقيقية مع هذه املقارنة املعيارية. 
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وميكن أن تســمح املســتويات املنخفضة مــن الدقة ببعض حرية التفســري من جانب 

الباحــث، الــذي من املمكــن أن يكون مقيداً يف االدعاء بشــكل مبالغ مبخالفــة النمط، أو 

التســاهل بشــكل كبري يف قرار تطابق النمط. ولذا؛ فإن بإمكانك أن تعزز دراسة الحالة من 

خــالل تطويــر مقاييس أكرث دقة، ويف حالة انعدام تلك الدقــة، هناك اقراح مهم يتمثل يف 

تجنب افراض أمناط دقيقة للغاية حتى يتعامل تطابق األمناط مع حاالت واضحة للتطابق، 

أو حاالت عدم التطابق التي يشكل تفسريها تحدياً كبرياً أيضاً. 

2. بناء التفسير:

تعــد طريقة التحليل الثانية نوعاً خاصاً من األمناط املتشــابهة، ولكن اإلجراء أكرث صعوبة 

وبالتايل يستحق اهتامماً مستقاًل. هنا ، يتمثل الهدف يف تحليل بيانات دراسة الحالة من خالل 

بناء تفسري بشأن الحالة )مرة أخرى، يطلق عىل الطريقة التي تشبه بناء التفسريات يف أبحاث 

.)Bennett, 2010; George & Bennett, 2004:العلوم السياسية : تعقب العمليات(. )انظر

كام ُأستخدم يف هذا الفصل، يتعلق هذا اإلجراء بصفة رئيسية بدراسات الحالة التفسريية. 

وعادة، يتم االستشهاد باإلجراء املوازي لدراسات الحالة االستكشافية كجزء من عملية توليد 

الفرضيــات )انظــر: Glaser & Strauss, 1967(، ولكــن هدفها ليس إنهاء الدراســة، وإمنا 

تطوير أفكار للمزيد من الدراسات. 

عناصر التفسيرات: "تفســري" الظاهرة، هو أن تشرط مجموعة مفرضة من الروابط السببية 

حولها، أو التســاؤل )كيف( و )ملاذا( يشء ما حدث. وتلك الروابط رمبا تكون معقدة ويصعب 

قياسها بأي طريقة دقيقة )انظر مربع 31(. 

ويحدث بناء التفسريات يف معظم دراسات الحالة يف صورة قصصية أو )روائية(؛ ألن مثل 

هذه الروايات ال تتصف بالدقة الكافية. ولذا؛ تعترب أفضل دراسات الحالة هي التي تعكس 

فيها التفســريات بعض الفرضيات النظرية الهامة والتي تكمــن أهميتها يف تعويض انعدام 

الدقــة. وعىل ســبيل املثال، تعكس الروابط الســببية رؤى ووجهات نظر حاســمة لعملية 

صنع السياســات العامة أو نظرية العلوم االجتامعية. فإذا كانت فرضيات السياســة العامة 

صحيحة، أدى ذلك إىل توصيات بشــأن إجراءات السياســة العامة املســتقبلية )انظر مربع 
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32 أ كمثال(.وإذا ثبتت صحة فرضيات العلوم االجتامعية، أســهم ذلك بدرجة كبرية يف بناء 

النظريــة، مثل تحول بعض الدول من مجتمعات زراعية إىل مجتمعات صناعية )انظر مربع 

32 ب كمثال عىل ذلك(. 

مربع )31(  

بناء التفسري يف دراسة الحالة الفردية 
ال يزال موضوع فشــل أو نجاح الرشكات التجارية ميثل موضوعاً شــائعاً باإلضافة إىل االهتامم 

البحثي.  لذا تكون التفسريات رضورية عندما يحدث فشل لرشكة ظلت تنمو بنجاح ملدة 30 عاماً، 

وكانت هي الرشكة الثانية يف صناعة الحاســب اآليل عىل مستوى الواليات املتحدة األمريكية وكافة 

القطاعــات الصناعيــة، وكانت من بني أفضل )50( رشكة عمالقة. وافرضت دراســة الحالة الفردية 

التي قام بها )Edgar Schein,2003( بالضبط هذا التحدي، واحتوت عىل وثائق وبيانات مقابالت 

شخصية )انظر أيضاً : مربع 50، الفصل السادس(.  ويعمل )Schein( أستاذاً يف معهد ماساشوستس 

للتكنولوجيا )MIT(، ومستشــاراً لــإلدارة العليا للرشكة عىل امتداد تاريخها كله.  وتحاول دراســة 

الحالــة التي قام بها تفســري كيف وملاذا كانت الرشكة تعاين من “جينات أو شــفرة“ مفقود كانت 

جوهريــة لبقائها؛ إذ يرى الباحث أن هذه )الشــفرة( كان رضوريــاً للتغلب عىل اتجاهات الرشكة 

األخــرى؛ حيث أكد عىل الجودة الفائقة واملبدعة لعملياتهــا التقنية. ولذا؛ كان ينبغي عىل الرشكة 

أن تويل املزيد من االهتامم لنشــاطها التجاري وعمليات التســويق. ورمبا اســتطاعت الرشكة ذاتها 

التغلب عىل عجزها يف معالجة عملية ترسيح املوظفني، التي من خاللها تخلصت من املوظفني غري 

املرغوبني يف الوقت املناســب، وحددت األولويات التي كان من بينها املشــاريع الداخلية املنافسة 

)تطوير ثالثة أنواع من الحاسب اآليل الشخيص، بدالً من نوع واحد مثاًل(.
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مربع )32(   

بناء التفسري يف دراسات الحالة املتعددة 

32-أ : دراسة عن المجتمعات المحلية المتعددة 

يتمثل أحد أهداف دراســة الحالة املتعددة يف بناء تفســري عام يناسب كل حالة فردية حتى 

وإن اختلفــت تلك الحاالت يف تفاصيلها. ويشــبه هذا الهدف بناء تفســري عــام علمي من أجل 

 Martha Dirthick,( اســتخالص النتائج من التجــارب املتعددة. يف هذا اإلطار، يتحدث كتــاب

 New - 1972( عن ســبب فشــل برنامج اإلســكان الفيدرايل“ بعنوان )أبراج جديــدة يف املدينة

Towers In-Town(، تحت إدارة الرئيس ليندون جونســون، وكان لزاماً عىل الحكومة الفيدرالية 

أن متنــح األرايض الفائضــة ــ التي تقــع يف مناطق داخل املدن ــ للحكومــات املحلية، من أجل 

تنمية قطاع اإلســكان.  وبعد أربع ســنوات، تــم إنجاز القليل من التقدم يف ســبعة مواقع هي: 

)سان أنتونيو، تكساس(، )نيوبدفورد، ماساشوســتس(، )سان فرانسيسكو، كاليفورنيا(، )واشنطن 

العاصمة(، )أتالنتا، جورجيا(، )لويزفيل، كنتايك(، )بلدة كلينتون، ميتشــجن(. ورغم ذلك، اعترب أن 

الربنامج قد فشــل. لذا تحلل دراســة )Dirthick, 1972, p. 91- 93( األحداث يف كل واحد من 

املواقع السبعة. وظهر التفسري العام القائل بأن املشاريع فشلت يف توليد الدعم املحيل الكايف وأن 

هذا الدعم غري مرض؛ ألن الظروف مل تكن ســائدة يف جميع املواقع.  وعىل حد وصف الباحث، 

كان الدعــم املحيل موجوداً ولكن املســؤولني الفيدراليني مل يرصحوا باألهــداف الطموحة، ومن 

ثم كان هناك درجة من الفشــل املؤكد. ونتيجة لهذا، يبني الباحث تفســرياً معدالً ويســتخلص 

االستنتاج القائل بأن مرشوع األرايض الفائضة فشل؛ ألن الحكومة الفيدرالية كان نفوذها محدوداً 

عىل املستوى املحيل، وألنها أيضاً وضعت أهدافاً مستحيلة. 

32-ب: دراسة عن المجتمعات المتعددة

 )Dirthick, 1972( منهجاً تحليلياً مشابهاً ملنهج )Barrington Moore,1966( يستخدم كتاب

يف تاريخه عن األصول االجتامعية للديكتاتورية والدميوقراطية.  ويقدم الكتاب مثاالً توضيحياً لبناء 

التفسري يف دراسات الحالة املتعددة، عىل الرغم من أن الحاالت كانت أمثلة تاريخية.

ويغطي الكتــاب االنتقال من مجتمعات زراعية إىل مجتمعات صناعية يف ســتة دول مختلفة 

وهي: إنجلرا، فرنسا، الواليات املتحدة األمريكية، الصني، اليابان، الهند، ويغطي أيضاً التفسري العام 

لدور الطبقات العليا وسكان الريف، والذي أصبح موضوعاً أساسياً وجزءاً جوهرياً يف مجال التاريخ. 
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الطبيعة المتكررة لبناء التفســير: مل يتم التوثيق الجيــد يف املصطلحات اإلجرائية لعملية 

بناء التفســري، فيام يتعلق بدراســات الحالة التفســريية. ورغم ذلك، من املحتمل أن يكون 

التفسري النهايئ نتيجة لسلسة من عملية التكرار: 

يل.•  لية أو افراض تفسريي أوَّ تقديم عبارة نظرية أوَّ

لية مع العبارة النظرية أو االفراض. •  مقارنة نتائج الحالة األوَّ

إعادة صياغة العبارة النظرية أو االفراض.  • 

لية بعملية مع إعادة الصياغة يف الخطوة السابقة. •  مقارنة تفاصيل الحالة األوَّ

مقارنة إعادة الصياغة مع النتائج املستخلصة من حالة ثانية أو ثالثة أو أكرث.• 

إعادة تكرار هذه العملية مرات عديدة عند الحاجة.• 

بهــذا املعنى، قد ال يكون التفســري النهايئ قــد تم تحديده يف بداية الدراســة، وبالتايل 

يختلــف عن طرق تطابق األمناط التي تم وصفها من قبل. وبدالً من ذلك، أثناء فحص أدلة 

دراســة الحالة، تتم إعادة صياغة االفراضات التفســريية ، ويتم فحص األدلة مرة أخرى من 

منظور جديد بهذا األسلوب املتكرر. فإذا كنت تقوم بدراسة حالة فردية، لن ينتهي اإلجراء 

بصــورة نهائية، ولكنها قد تكون مقنعة بشــكل أكرث إذا طبقت التفســري الــذي تم إعادة 

صياغته عىل حاالت إضافية، كجزء من دراسة الحالة املتعددة. 

ويتشابه البناء التدريجي للتفسري مع عملية إعادة تشكيل األفكار، حيث يكون الجانب 

املهــم مــرة أخرى األخذ يف االعتبار التفســريات املناظرة واملعقولة األخــرى.  وكام أوضحنا 

يف الســابق، يتمثــل الهدف يف توضيح كيــف ال ميكن دعم التفســريات املناظرة بالنظر إىل 

املجموعة الفعلية لنتائج دراسة الحالة. 

المشــكالت المحتملة لبناء التفســير: أشــار بعض الباحثني إىل تحديات ومشكالت لهذه 

 )Vaughan, 1992( العمليــة املتكــررة، كام هــو يف التقديم املعمق والتفســري املفيد لـــ

ملفهومها عن " النظرية التوســعية ـ Theory elaboration " . وبشكل عام، ال بد أن تتنبه 

إىل أن هذه الطريقة لتحليل دراســة الحالة محدودة باملخاطر. فينبغي أن يكون لدى من 

يقوم ببناء التفســريات عمق الرؤية يف التحليل والحساسية. عىل سبيل املثال، عندما تقدم 
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عمليــة بناء التفســريات املتكررة،  قد ينحــرف الباحث قلياًل عــن املوضوع األصيل محل 

االهتامم. واألسوأ من ذلك، قد يترسب التحيز االنتقايئ غري املرغوب إىل العملية، مام يؤدي 

إىل تفسري يقلل من أهمية بعض البيانات الرئيسية أو يتجاهلها.     

وللتقليل من تلك املخاطر، عليك التحقق من الغرض األصيل بشــكل متكرر من تســاؤلك 

البحثي، واالستفادة من الزمالء من خارج الجامعة مثاًل كأصدقاء مميزين يف النقد، وباستمرار 

اختــرب التفســريات البديلة املمكنــة. وقد غطى )الفصــل الثالث والرابع( بعــض اإلجراءات 

االحرازية، مثل استخدام بروتوكول دراسة الحالة )موضحاً ما هي البيانات التي يتم جمعها(، 

وإنشــاء قاعدة بيانات دراسة الحالة لكل حالة )تنظيم وفرز البيانات التي تم جمعها بشكل 

رسمي، وجعلها متاحة ليك يختربها طرف ثالث(، واتباع سلسلة من األدلة. 

مترين 5-3 : بناء التفسري

حــدد بعــض التغريات القابلة للمالحظة التي تحدث يف الحي الســكني الذي تعيش فيه )أو 

أي حي قريب منك(. اعمل عىل تطوير تفسري لهذه التغريات، وحدد مجموعة األدلة الهامة التي 

تريد جمعها لدعم أو رفض هذا التفســري. هل ســيكتمل تفســريك إذا كانت األدلة متاحة ؟ هل 

سيكون مقنعاً ؟ هل سيفيد يف دراسة تغريات مشابهة يف حي سكني آخر ؟

3. تحليل السلسلة الزمنية:  

يعترب إجراء تحليل  السلسلة الزمنية هو الطريقة الثالثة للتحليل، وهي مامثلة لتحليل 

السلسلة الزمنية الذي يتم إجراؤه يف التجارب العملية وشبه التجارب. وقد يتبع هذا التحليل 

أمناطاً عديدة معقدة، والتي كانت موضوع املراجع العلمية يف مجال علم النفس التجريبي 

واإلكلينيــيك ذات املوضوعات الفردية.)انظــر: Kratochwill,1978(. وميكن للقارىء الذي 

لديه اهتامم يف هذه املوضوعات االطالع عىل تلك املراجع العلمية ملزيد من االرشادات التي 

تحتوي عىل بعض التفاصيل. وكلام كان النمط دقيقاً ومعقداً، قدم تحليل السلسلة الزمنية 

أساساً ثابتاً الستنتاجات دراسة الحالة. 
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السلسلة الزمنية البسيطة: مقارنًة بتحليل األمناط املتشابهة األكرث عمومية، ميكن أن يكون 

تصميم السلســلة الزمنية أكرث بساطة مبعنى واحد حيث إنه يف السلسلة الزمنية قد يكون 

هناك متغري واحد تابع أو مستقل. ويف هذه الظروف، عندما يتم متثيل املتغري الواحد بعدد 

كبــري من نقاط البيانات الزمنية، ميكن اســتخدام االختبارات اإلحصائيــة لتحليل البيانات 

 .)Kratochwill, 1978 انظر(

ورغــم ذلــك، قد يكون النمط أكرث تعقيــداً ، ومبعنى آخر ألن نقــاط البداية أو النهاية 

املناســبة لهذا املتغري الواحد رمبا مل تكن واضحــة. وكنتيجة واحدة ممكنة، قد تكون نقاط 

البيانــات املتاحة جــزءاً مقتطعاً أو )مخترصاً( من توجه واســع و)معــارض(. وبرغم هذه 

املشــكلة، تعترب القدرة عىل تعقب التغريات عرب الوقت ضمن املزايا الرئيســية لدراســات 

الحالة، التي ال تقترص عىل تقييامت متعددة أو ثابتة ملوقف معني  فإذا تم تعقب األحداث 

عىل مرور الوقت بصورة مفصلة ودقيقة، فقد يكون تحليل السلســلة الزمنية دامئاً ممكناً، 

حتى وإن تضّمن تحليل دراسة الحالة بعض الطرق التحليلية األخرى أيضاً )انظر مربع 33(. 

مربع )33(  

استخدام تحليل السلسلة الزمنية يف دراسة الحالة الفردية 
يف مدينــة نيويــورك، وبعد حملة موازية لجعل أنفاق قطارات املــرو أكرث أماناً باملدينة، اتخذ 

مركز الرشطة إجراءات عديدة لخفض معدل الجرائم عىل نطاق واســع.  وشــملت تلك اإلجراءات: 

تجريم االنتهاكات الطفيفة )استعادة النظام واملحافظة عليه(، وإنشاء نظم مراقبة الجرمية املعتمد 

عىل الحاسب اآليل، وإعادة تنظيم مركز الرشطة ملحاسبة الضباط عىل مراقبة وضبط الجرمية. 

ويصــف كل من )Kelling & Coles,1997( جميع هذه اإلجراءات أوالً بالتفصيل لجعل أثرها 

املحتمل عىل خفض معدل الجرمية مفهوماً ومعقوالً.  وتقدم دراسة الحالة بعد ذلك سالسل زمنية 

للمعدالت الســنوية ألنواع معينة من الجرائم لفرة زمنية امتدت لســبعة أعوام. وأثناء تلك الفرة 

ارتفع معدل الجرمية لعامني ثم انخفض يف املدة الباقية. وتفرس دراسة الحالة كيف تزامن )تطابق( 

توقيــت اإلجــراءات ذات الصلة التــي اتخذتها الرشطة مــع التغريات التي طــرأت عىل اتجاهات 

الجرمية. ولذا؛ يستشهد الباحثان مبعقولية آثار اإلجراءات باإلضافة إىل توقيتها بالنسبة إىل التغريات 

يف اتجاهات الجرمية لدعم تفسريهم يف خفض معدالت الجرمية مبدينة نيويورك يف ذلك الوقت.
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املنطق األســايس الكامن يف تصميم السلســلة الزمنية هو التطابق بني االتجاه املالحظ 

)التجريبــي( وبني أي من األمور التاليــة : )أ( االتجاه النظري الهام الــذي تم تحديده قبل 

البحــث، )ب( االتجــاه املناظــر الذي تم تعيينه أيضــاً من قبل. وعىل ســبيل املثال، ميكن 

افراض منطني زمنيني متعارضني داخل نفس دراســة الحالة الواحدة، وهذا ما فعله بالضبط 

)Campbell, 1969( يف دراســته املشهورة عن تغيري قانون حد الرسعة يف والية كونيتيكت 

األمريكية، الذي ينص عىل تقليل الرسعة القصوى إىل )55( مياًل يف الســاعة يف عام 1955م.  

وقامت السلســلة الزمنية املتنبأ بهــا للتحليل عىل افراض أن القانــون الجديد )انقطاع يف 

ض إىل حٍد كبري عدد الوفيات، بينام قام منط السلسلة الزمنية اآلخر  السلســلة الزمنية(، خفَّ

عــىل فرضية أن هذا التأثري مل يحدث منذ ســنوات قبل وبعــد تطبيق القانون الجديد. بعد 

ذلك، تم تحديد أي من السالســل الزمنية البديلة يتناســب أو )يتطابق( بشــكل أفضل مع 

األدلة التجريبية. وميكن استخدام مثل هذه املقارنة للسالسل الزمنية املنقطعة داخل دراسة 

الحالة يف مواقف عديدة ومختلفة. 

كام ميكن اســتخدام نفس املنطق يف إجراء دراســة حالة متعددة مع ذات أمناط سلسلة 

زمنية متباينة مقرحة لحاالت مختلفة. وعىل ســبيل املثال، اختربت إحدى دراســات الحالة 

التي كانت حول التنمية االقتصادية يف املدن، األسباَب التي توضح كيف كان للمدينة القامئة 

عىل التصنيع اتجاهات سلبية يف التوظيف، أكرث من اتجاهات املدينة القامئة عىل الخدمات. 

وتتكون بيانات النتائج الوثيقة الصلة من بيانات التوظيف الســنوية لفرة محددة مســبقاً، 

عرش ســنوات مثاًل. ففي املدينــة القامئة عىل التصنيع، قد يكون اتجــاه التوظيف املتنبأ به 

منخفضاً، بينام يكون مرتفعاً يف املدينة القامئة عىل الخدمات. وميكن تصور التحليالت املشابهة 

بالنســبة إىل تحليل العصابات الشــبابية عرب الوقت داخل املــدن ،والحالة الصحية )معدل 

وفيات األطفال حديثي الــوالدة(، وتحليل اتجاهات ترتيب الجامعات باإلضافة إىل مؤرشات 

أخرى. مرة أخرى، مع البيانات الزمنية املناسبة، يخضع تحليل االتجاهات للتحليل اإلحصايئ. 

فمثاًل، قد تحسب املنحدرات لتغطي االتجاهات الزمنية تحت ظروف مختلفة )مثل: مقارنة 

اتجاهــات التحصيل الدرايس يف املدارس مع مناهج مختلفة(، ومقارنة املنحدرات لتحديد ما 

إذا كانت الفروق ذات داللة إحصائية )انظر: Yin, Schmidt & Besag, 2006(.  وكطريقة 

أخرى، ميكن اســتخدام تحليل انقطــاع االنحدار الختبار الفــروق يف االتجاهات، قبل وبعد 

.)Campbell, 1969( حدث جوهري، مثل: إصدار قانون جديد للحد من الرسعة
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السلســلة الزمنية المعقدة: قد تكون تصميامت السلســلة الزمنية أكرث تعقيداً عندما يفرض 

أن االتجاهــات داخل حالة معينة أكرث تعقيداً. فعىل ســبيل املثــال، ميكنك افراض ليس فقط 

اتجاه متصاعد أو منحدر )أو مســتوي(، ولكن أيضاً ارتفاعاً يتبعه بعض االنحدار داخل نفس 

الحالــة. وقد يكون هــذا النوع من األمناط املختلطــة، عرب الوقت، بداية سلســلة زمنية أكرث 

ية. وكام هو الحال  تعقيــداً. وتتطلب الطرق اإلحصائية ذات الصلة اســتخدام مناذج غــري خطِّ

دامئاً، ال تتمثل قوة بحوث دراســة الحالة فقط يف تقييم هذا النوع من السالســل الزمنية )مع 

اإلحصائيات أو بدونها( ، ولكن يف تطوير تفسري أكرث إثراًء للسلسلة الزمنية املعقدة. 

وتنشــأ التعقيدات الكربى أيضاً عندما ترتبط مجموعة من املتغريات املتعددة بدراســة 

ـ وأيضــاً عندما يكون لكل متغري يتم  ـــ وليس فقط مجموعة واحدة من املتغرياتـ  حالــةـ 

التنبــؤ به منط مختلف مع مرور الوقت. وقد توجد مثل هذه الظروف يف دراســات الحالة 

املضمنة، ولكن البيانات الشاملة أيضاً تغطي وحدة مضمنة من التحليل وذلك عندما تتعلق 

دراسة الحالة بحالة فردية )انظر الفصل الثاين، شكل 2-3(. ومن ناحية أخرى، يحتوي مربع 

)34( عىل مثالني يف هذا الجانب. 

املثال األول )انظر مربع 34 أ( دراسة حالة واحدة عن نظام مدريس واحد، إال أن النامذج 

الهرمية الخطية استخدمت لتحليل بيانات التحصيل الدرايس ملجموعة من الطالب. واملثال 

الثــاين )انظر مربع 34 ب( كان حول إســراتيجية إعادة تطوير وتأهيل حي ســكني واحد 

والتــي طبقــت يف عدة أحياء، حيث اســتخدم الباحثون مناذج االنحــدار اإلحصايئ لتحليل 

االتجاهات الزمنية ألســعار املبيعات ملنازل األرسة الواحدة يف األحياء املســتهدفة واملقارنة، 

وبالتايل، تقييم نتائج إسراتيجية واحدة. 

وبوجٍه عام، عىل الرغم من أن السلســلة الزمنية األكرث تعقيداً تســبب مشــكالت كثرية 

بالنســبة إىل جمع البيانات، لكنها أيضاً تقــود إىل اتجاه أكرث دقة يف التفاصيل )أو مجموعة 

مــن االتجاهــات( وهذا ميكن أن يؤدي إىل تحليل أقوى. كام أن أي تطابق لسلســلة زمنية 

متنبَّأ بها مع سلسلة زمنية حقيقية سيؤدي إىل تقديم أدلة أفضل لالفراض النظري، خصوصاً 

إذا كانت كلتا السلسلتني معقدتني.
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مربع )34(

تحليل السلسلة الزمنية األكرث تعقيداً: استخدام األساليب الكمية 

عندما تتضمن دراسات الحالة الفردية وحدة تحليل مضمنة

34-أ: تقييم تأثري إصالح منظومة التعليم

قــام )Sabovitz & Taylo, 2005( بدراســة حالة عن إحدى املــدارس مبقاطعة دوفال بوالية 

فلوريدا، حيــث كان طالب املنطقة التعليمية يعملون كوحدة مضمنة للتحليل. واســتمر التحليل 

الكمي لدرجات التحصيل الدرايس للطالب أربعة أعوام وذلك باســتخدام النامذج الهرمية الخطية 

التي تم ضبطها لعوامل خارجية، وأوضح هذا التحليل أدلة قليلة عىل تأثريات املنظومة املســتدمية 

عىل تعليم الطالب مقارنًة باملناطق التعليمية األخرى. 

وتشمل دراسة الحالة مجموعة ثرية من املالحظات امليدانية ودراسات مسحية ملدراء املدارس، 

ملتابعــة صعوبات تنفيــذ تغيريات املنظومــة قبل وأثناء فــرة األربعة أعوام. ويناقــش الباحثون 

بالتفصيل وجهات نظرهم بشأن إصالح منظومة التعليم والـتأثريات عىل املقّيمني ــ وأن مثل هذا " 

التدخل"  من الصعب احتواؤه ذاتيًّا ، وأن تقييمه قد يحتاج إىل تبني البيئة املؤسسية بشكل واسع 

خارج عمل النظام املدريس بحد ذاته. 

34-ب: تقييم إسرتاتيجية إعادة تطوير وتأهيل الحي السكني 

ال يقــدم كل مــن )Galster, Tatian, & Accordino ,2006( عملهم كدراســة حالة، بل كان 

هدف دراســتهم تقييم إســراتيجية واحدة إلعادة تطوير وتأهيل حي سكني )كام يف دراسة حالة 

واحدة( يف مدينة ريتشــموند بوالية فرجينيا. وتعرض الدراسة مربرات اإلسراتيجية وتاريخ تطبيقها 

واالستنتاجات الرئيسية املتعلقة بإسراتيجية إعادة تطوير وتأهيل الحي.  ومع ذلك، ال يزال الركيز 

امللحوظ للتحليل عىل ما ميكن اعتباره وحدة مضمنة للتحليل، وهي : أســعار املبيعات بالنسبة إىل 

مســاكن األرسة الواحدة. أما بالنسبة إىل تصميم التقييم العام، فيمكن تطبيقه عىل مجموعة كبرية 

من دراســات الحالة املضمنة.  ومن أجل اختبار فعالية إســراتيجية إعــادة تطوير وتأهيل الحي، 

اســتخدم الباحثون مناذج االنحدار ملقارنة اتجاهات السلسلة الزمنية قبل وبعد التدخل بني أسعار 

العقــارات يف األحياء املســتهدفة واملقارنة.  وأظهرت النتائج أن إســراتيجية إعادة تطوير وتأهيل 

الحي أحدثت فعلياً تقديراً أكرب بكثري يف القيم السوقية ملنازل األرسة الواحدة يف املنطقة املستهدفة 

أكرث من املنازل )املقارنة( يف األحياء الفقرية املامثلة.
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التسلســل المرتب زمنيــاً: يعترب إعداد األحداث املرتبة زمنياً طريقة متكررة يف دراســات 

الحالــة، كام تعترب نوعــاً خاصاً من تحليل السلســلة الزمنية. مرة أخرى، يركز التسلســل 

الزمني مبارشة عىل امليزة الرئيسية لدراسات الحالة املشار إليها سابقاً ــ أي دراسات الحالة 

التي تسمح للباحث بتعقب األحداث مع مرور الوقت. 

ال ينبغي التفكري يف تصنيف األحداث يف سلســلة زمنية مرتبة كوسيلة وصفية فقط، بل 

يشــمل اإلجراء هدفاً تحليلياً آخر، أي البحث يف األحداث الســببية املفرضة  ألن التسلسل 

األسايس للسبب والنتيجة ال ميكن وضعه يف ترتيب معاكس بصورة مؤقتة. عالوة عىل ذلك، 

من املحتمل أن يغطي التسلســل املرتب زمنياً أنواعاً مختلفة من املتغريات، وال يقترص عىل 

متغري واحد سواء مستقل أو تابع.  ويعني هذا أن  التسلسل املرتب زمنياً  قد يكون ثريًّا وذا 

نظرة ثاقبة مقارنًة بطرق السلســلة الزمنية العامة. والهدف التحلييل هو مقارنة التسلســل 

الزمني مع ذلك الذي تنبأت به بعض النظرية التفسريية ــ حيث حددت النظرية واحًدا أو 

أكرث من أنواع الرشوط التالية :

بعض األحداث يجب دامئاً أن تحصل قبل أحداٍث أخرى، حيث يستحيل عكس التسلسل • 

الزمني. 

بعض األحداث يجب دامئاً أن يتبعها أحداث أخرى بصفة طارئة.• 

بعض األحداث ميكن أن َتْتبع أحداثاً أخرى بعد فرة زمنية محددة مسبقاً.• 

قد تتميز فرات زمنية معينة يف دراســة الحالة بفئات من األحداث، التي تختلف بصورة • 

جوهرية عن فئات تتعلق بفرات زمنية أخرى. 

ويف حالة اتباع األحداث الحقيقية لدراســة الحالة، كام وثَّقها وحددها الباحث لتسلسل 

األحداث املتنبَّأ بها وليس تسلساًل مقنعاً أو مناظراً، قد تصبح دراسة الحالة الفردية مرة أخرى 

هي األساس األويل لالستنتاجات السببية.  ومن خالل املقارنة مع الحاالت األخرى، إضافة إىل 

األخذ يف االعتبار بشكل رصيح تهديدات الصدق الداخيل، يتم تعزيز هذا االستنتاج. 

ملخص شــروط تحليل السلســلة الزمنية: برصف النظر عن الطبيعة املرشوطة للسالســل 

الزمنية، يظل الهدف املهم لدراســة الحالة هو اختبار بعض أسئلة )كيف( و )ملاذا( املتعلقة 
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بعالقــة األحداث مبرور الوقت، وليس فقط مالحظة االتجاهات الزمنية وحدها. أما االنقطاع 

الذي يحدث يف السلســلة الزمنية، فسيكون مناسباً الفراض عالقات سببية محتملة. وبصورة 

مامثلة، ينبغي أن يحتوي التسلسل املرتب زمنياً عىل افراضات سببية. 

يف تلــك املواقف التي يكون فيها اســتخدام تحليل السلســلة الزمنية مرتبطاً بدراســة 

الحالة، يكون هناك ميزة أساســية تتمثل يف تحديد املؤرشات ليتم قياسها مع مرور الوقت، 

باإلضافــة إىل تحديد الفرات الزمنية التي يــراد تغطيتها، وكذلك العالقات الزمنية املفرضة 

بني األحداث، وذلك قبل جمع البيانات الحقيقية.  وكنتيجة لهذا التحديد املسبق، يتم جمع 

البيانات ذات الصلة يف املقام األول، ولكن بدرجة أقل يف دقة التحليل والتحيز األقل أيضاً. 

وبالعكس متاماً عام ســبق، إذا كانت دراســة ما مقترصة عىل تحليل االتجاهات الزمنية 

وحدهــا كام يف الطريقة الوصفية التي تكون فيها االســتنتاجات الســببية غري مهمة، فمن 

املحتمل أن ال تكون اسراتيجية دراسة الحالة ذات صلة، مثل : التحليل االقتصادي التجاهات 

ثقة املســتهلك مبرور الوقت. وعلينا أن نالحظ أيضاً أنه بدون فرضيات أو افراضات سببية، 

قد يصبح الرتيب الزمني معرضاً لخطر التحول إىل مجرد رسد تاريخي لألحداث، أي تفسريات 

وصفية ألحداث تفتقد للقيمة التفسريية. 

مترين 5-4 : تحليل اتجاهات السلسلة الزمنية

حدد سلســلة زمنية بسيطة. عىل سبيل املثال، عدد الطالب امللتحقني يف الجامعة التي تدرس 

بهــا يف العرشين عاماً املاضية. كيف تقارن فرة زمنية واحــدة بأخرى خالل فرة العرشين عاماً؟ 

إذا تغريت سياســة القبول يف الجامعة أثناء هذه الفرة، فكيف تقارن آثار تلك السياسات؟ وكيف 

يعترب هذا التحليل جزءاً من دراسة حالة واسعة حول الجامعة؟

4. نماذج المنطق: 

مثلــت الطريقة الرابعة أهمية كبرية يف الســنوات األخرية، خصوصــاً فيام يتعلق بعمل 

تقييامت دراســة الحالة )مثل: Mulroy & Lauber, 2004( ودراسة نظريات التغري )مثل: 

Funnel & Rogers، 2011(. يشــرط منوذج املنطق ويطبق سلسلة معقدة من الوقائع أو 
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األحــداث عرب فرة طويلة من الزمن. حيث يتم تنظيم األحداث يف أمناط الســبب والنتيجة 

املتكــررة، والتي من خاللها يصبح املتغري التابع )الحدث( يف املرحلة األوىل املتغري املســتقل 

 Peterson & Bickman, 1992; Rog & Huebner,( للمرحلة التاليــة )الحدث الســببي(

1992(. أيضاً أوضح الباحثون مزايا تطوير مناذج املنطق بصورة تعاونية ــ أي عندما يتعاون 

الباحثــون واملســؤولون يف تنفيذ برنامج قيد الدراســة لتحديد منوذج منطــق هذا الربنامج 

)انظــر: Nesman, Batsche & Hernandez, 2007(. وقد تســاعد هذه العملية مجموعة 

العمــل يف تحديد رؤيته وأهدافه بشــكل أكرث وضوحاً، باإلضافة إىل تحديد كيف ســيحقق 

تسلسل األحداث الربامجية األهداف )نظريًّا(. 

وكطريقة تحليلية، يتكون استخدام مناذج املنطق من مطابقة األحداث املالحظة تجريبيًّا 

باألحــداث املتنبَّأ بها نظريًّا. ومن الناحية النظرية، قد تنظر إىل طريقة منوذج املنطق كنوع 

آخر مــن تطابق األمناط. ولكن، نظراً لطبيعة مراحلها التسلســلية تســتحق مناذج املنطق 

متيزها كطريقة تحليل مستقلة عن  تطابق األمناط.  

ويعتــرب  )Joseph Wholey, 1979( أحد رواد مطوري منــاذج املنطق كطريقة للتحليل، 

حيــث بدأ برويج فكرة منوذج منطق الربنامج من خالل تعقب األحداث، وذلك عندما يهدف 

تدخــل برنامــج حكومي عام لصنع نتيجة معينة أو سلســلة من النتائــج.  ويف البداية، يصنع 

التدخــل أنشــطة ذات نتائج مبارشة، وهــذه النتائج املبارشة بدورها تــؤدي إىل بعض النتائج 

الوسيطة التي من املفرض أن تقود إىل نتائج نهائية أو ختامية. 

ولتوضيــح منــوذج )Joseph Wholey, 1979( مبثال افرايض، خــذ يف االعتبار التدخل 

املدريس الهادف إىل تحســني األداء األكادميي للطالب.  ويتضمن التدخل االفرايض أنشــطة 

صفية جديدة يف الساعة اإلضافية من اليوم الدرايس )التدخل(؛ حيث إن تلك األنشطة توفر 

الوقــت للطالب ليك يتعاونوا مــع زمالئهم يف بعض التامرين املشــركة )النتيجة املبارشة(.  

وتلك النتيجة املبارشة دليل عىل زيادة الفهم والرضا بالعملية التعليمية من جانب الطالب 

املشــاركني وزمالئهم واملعلمني )النتيجة الوسيطة(.  ويف النهاية، تقود التامرين والرضا لدى 

الطالب إىل زيادة تعلمهم ملفاهيم رئيسية محددة، ومن ثم يربهنون عىل اكتسابهم املعرفة 

من خالل الحصول عىل درجات عالية يف االختبارات )النتيجة النهائية(. 
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يبني هذا املثال كيف يســاعد منوذج املنطق يف تفســري النتيجة النهائية، متجاوزاً بذلك 

إمكانية التصميم التجريبي الشــائع، الذي بشــكل أســايس فقط يختــرب العالقة بني وجود 

تدخل املدرســة وحدوث درجات االختبار املرتفعة. وبســبب عدم القدرة عىل تفسري كيف 

أحدث التدخل النتيجة النهائية، أُعترب مثل هذا التصميم التجريبي بشــكل شائع مبا يسمى 

طريقة تقييم " black box" أو الصندوق األسود )Rogers, 2000, p.213( ــ وتعتمد هذه 

الطريقــة عىل مدخالت الربنامج ومخرجات الربنامج دون النظر يف ما يجري داخل الربنامج. 

وباستخدام مناذج املنطق، تستطيع بحوث دراسة الحالة فتح الصندوق األسود. 

وإذا تجاوزنــا منهج )Joseph Wholey, 1979(، واســتخدمنا إســراتيجية التفســريات 

املناظــرة املعقولة التي نتبناها يف هذا الكتاب، فإن التحليل أيضاً ميكن أن يتضمن سلســلة 

من األحداث املناظرة باإلضافة إىل األهمية املحتملة لألحداث الخارجية العرضية. وإذا عدنا 

اآلن إىل املثال السابق، إذا دعمت البيانات الدور املتوقع  للساعات الدراسية اإلضافية، وإذا 

مل ميكن إثبات بيانات مناظرة، فإنه ميكن أن يفرض التحليل عالقًة سببية بني تدخل املدرسة 

األويل ونتائج االختبارات األخرية. وبدالً من ذلك، ميكن اســتخالص النتيجة التي تشري إىل أن 

ـ عىل ســبيل املثال، تضمن تدخل املدرسة  السلســلة املحددة لألحداث كانت غري منطقيةـ 

طالباً أثناء الفصل الدرايس، وقبل الفصل الذي تم فيه تقييم عملية التعلم. ويف هذا املوقف، 

ميكن أن يساعد منوذج املنطق عىل تفسري النتيجة العرضية. 

وتنطبــق منــاذج منطق الربامج عىل مواقف أو ظروف متنوعــة، مثل : األبحاث املتعلقة 

بالتغيــري التنظيمــي )Burke, 2007( أو املجتمعــات املحليــة والتنميــة االقتصادية )مثل: 

Phillips & Pittman, 2009(، وليس فقط املواقف التي يكون فيها التدخل موضوع دراسة 

الحالة. والعنرص األســايس لهذه النامذج هو الجدل حول تسلســل السبب والنتيجة املتكررة 

لألحداث املرابطة مع بعضها البعض. واســتناداً إىل عدد الحاالت املوجودة يف دراسة الحالة، 

يكون تحليل العالقات أو الروابط بينها كيفيًّا أو كميًّا.  

يقارن التحليل الكيفي أوالً التجانس بني التسلسل املالحظ والتسلسل املرشوط األصيل 

لكل حالة، وعند ذلك ُيثبت )أو يرفض أو يعدل( التسلسل األصيل. أما التحليل الكامل، فإنه 

بعد ذلك يستمر ليقدم البيانات الكيفية، ويفرس بطريقة عادلة ملاذا تم التأكيد )أو الرفض 
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أو التعديل(. وبالنســبة للتحليل الكمي، فهو يتبع نفس إسراتيجية التحليل، ولكن يعتمد 

عىل عدد كبري من الحاالت، ومع العدد الكبري من الحاالت تكون املقارنة األولية باستخدام 

 Bryk, Bebring, Kerbow, Rollow, &( منوذج املســار، مثل : منوذج املعادلة البنائيــة

Easton, 1998(. وبعد التأكيد )أو رفض أو تعديل( التسلسل األصيل، يضيف التحليل مرة 

أخرى بيانات جديدة، التي من املحتمل أن تفرض شــكل املتغريات املختلفة التي تضاف 

لية لتفسري سبب التأكيد )أو الرفض أو التعديل(.  إىل منوذج املعادلة البنائية األوَّ

وتنطبق إســراتيجيات التحليل الكيفية والكمية عىل األنــواع الثالثة من مناذج املنطق 

التي ســتتم مناقشــتها الحقاً، وتختلف تلك األنــواع الثالثة وفقاً لنوع )الحالة( يف دراســة 

الحالة، أي وحدة التحليل. 

وألغراٍض توضيحية، تصف الرســوم البيانية تسلســاًل خطيًّا أو تقدم األحداث مع مرور 

الوقــت. ولذا ؛ ميكــن أن يخدم مثل هذا التفســري املبــارش بصورة تخطيطيــة احتياجات 

معظم دراســات الحالة عىل الرغم من أن األحداث الحقيقيــة بالتأكيد أكرث تعقيداً. ولكن، 

بالنســبة إىل الذين يرغبون التعمق يف التعقيدات الرســومية، توضح الجلسة الدراسية )5-

ي. واألكرث أهمية من الرســوم البيانية يف حد ذاتها  2( منوذجاً منطقيًّا أكرث تعقيداً وغري خطِّ

هــو التقديــر املتزايد يف أن تحليل دراســة الحالة ميكن أن يفحــص الرابطات غري الخطية 

والعالقات املتبادلة، كام تم وصفه يف اســتخدام دراســات الحالة يف مجال الرعاية الصحية 

 Anderson,Crabtree, Steele & McDaniel, 2005; Anaf, Drummon, Sheppard(

 .)Dubois & Gadde, 2002( ومجال إدارة األعامل مثل )2007

نمــوذج المنطق على مســتوى األفــراد: يفرض النوع األول من مناذج املنطق أن دراســة 

الحالــة تتعلــق بـ )فرد واحد(، حيث يصور الشــكل )5-2( الدورة الســلوكية للمواقف أو 

األحداث لـ )شاب( افرايض. وتتواىل األحداث عرب مجموعة من املربعات واألسهم التي ُتقرأ 

من اليســار إىل اليمني يف الشــكل )5-2(. حيث يشري الشــكل إىل أن الشاب ُمعرض للخطر 

عندما يتحول إىل فرد يف عصابة شبابية أو ينضم يف نهاية املطاف إىل هذه العصابة، ويتورط 

يف أعامل العنف واملخدرات، والحقاً، ميكن أن يشارك يف ارتكاب األعامل اإلجرامية املرتبطة 

بالعصابة. ويتضمن منوذج املنطق أحد عرش رقاًم مرتبطاً باألســهم املختلفة يف الشكل، وكل 
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رقــم ميثــل فرصة من خالل نوع مــن التدخل املخطط له من )املجتمــع املحيل أو برنامج 

حكومي عام(؛ ملنع الفرد )الشــاب( من االستمرار يف مسار األحداث. فمثاًل، قد توفر برامج 

تنمية املجتمع املحيل )رقم 1( بعض الوظائف واإلســكان الجيد يف األحياء السكنية، وتقلل 

احتامالت تعرض الشباب إىل الخطر يف املقام األول. 

وإذا تم تجاهل هذه التدخالت لوقت قصري، قد تتبع دراسة الحالة بشكل بسيط مسار 

الشاب من خالل التسلسل املرشوط للمربعات يف شكل )5-2(، الذي ينتهي بارتكاب الشاب 

جرميــة مرتبطة بالعصابة )رمبا تتبع كباحث التسلســل بالعودة اىل املايض وجمعت بيانات 

ماضية )بأثر رجعي( عن الشــاب الذين ارتكب بالفعل مثل هذه الجرمية(، ورمبا تكتشــف 

دراسة الحالة أن التسلسل مل يكن دقيقاً، وبعد تحليل املسارات التي تم اتخاذها لعدد من 

الشــباب )النسخ املتامثل(، قد تصل دراسة الحالة إىل تسلســل جديد. وإذا قدمت دراسة 

الحالــة رؤى ووجهات نظر جديدة خاصة بتنمية الشــباب، فإن النتائج قدمت مســاهمة 

للمعرفة الجديدة للبحث العلمي أو ألغراض تطبيقية. 

وبدالً من ذلك، قد تركز دراسة الحالة عىل أحد عرش تدخاًل يف شكل )5-2(، ويقوم التحليل 

باختبــار كيف يواجه شــاب معني أو يتعامل مع هــذه التدخالت، ومن ثم يقــوم بالتأكيد أو 

الوصول إىل اســتنتاجات جديدة حول دور هذه التدخالت. وسواء تناول الباحث مسار الشاب 

من خالل تسلســل املربعات وحدها أو من خالل التدخالت سيمكنه أن يرى كيف ميثل منوذج 

لية بشأن الحالة )أو الحاالت(، وبعد ذلك يقدم إطاراً لتحليل البيانات.  املنطق النظرية األوَّ
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نموذج المنطق على المســتوى التنظيمي أو مســتوى الشــركات: النوع الثاين من مناذج 

املنطق يتتبع األحداث يف منظمٍة ما، مثل : رشكة صناعية عىل سبيل املثال. ويوضح الشكل 

)5-3( افراض كيف تؤدي التغريات يف الرشكة )انظر املربع 5 و6 يف شــكل 5-3( إىل تحسني 

التصنيع )املربع 8 - يف نفس الشــكل(، ويف النهاية تقود إىل تحســني أداء األعامل التجارية 

لية كانت  )املربــع 10 و11(.  ويعكس توايل املربعات فرضية معينــة، هي أن التغريات األوَّ

نتيجة أعامل الوساطة املالية الخارجية وخدمات املساعدة التقنية )املربع 2 و3(.  وبالنظر 

إىل هــذه الفرضيــة، يحتوي منوذج املنطق عالوة عىل ذلك تفســرياٍت مناظرة أو منافســة 

)املربــع 12 و13(. بعد ذلك يتكون تحليل بيانات دراســة الحالة هذه من تعقب األحداث 

الحقيقية مبــرور الوقت، واالهتامم الوثيق للحد األدىن للتسلســل الزمنــي لتلك البيانات.  

وكان ينبغي أيضاً أن تحاول عملية جمع البيانات تحديد الطرق التي تم بها ربط املربعات 

يف الحياة الواقعية، وبالتايل دعم ترتيب األسهم التي تربط بني هذه املربعات. 

نموذج المنطق على مســتوى البرامج: يحتوي شــكل )5-4( نوعاً ثالثاً من مناذج املنطق، 

وهنــا يصف النموذج األســاس املنطقي وراء برنامج حكومي عــام والذي يهدف إىل الحد 

مــن حدوث مرض اإليدز، أو فريوس نقص املناعة البرشية )HIV/AIDS( وذلك من خالل 

دعم مبادرات التخطيط املجتمعي والوقاية. حيث مينح الربنامج املوضح يف الشــكل الدعم 

املايل ومســاعدات فنية لـ )65( إدارة صحية عىل املســتوى املحيل ومســتوى الواليات يف 

جميــع أنحاء الواليات املتحدة األمريكية. وقد اســتخدم النموذج لتنظيم وتحليل البيانات 

من مثاين دراســات حالة، مبا يف ذلــك جمع البيانات حول التفســريات املناظرة التي يتضح 

دورهــا يف النموذج )Yin, 2012,chap.15(. وعىل نفس املنوال، ميكن تطوير منوذج منطق 

عىل مستوى الربنامج لدراسة أي برنامج حكومي عام يف أي دولة أخرى.     

تحســين استخدام نماذج المنطق: تقدم لنا األمثلة الســابقة حتى اآلن المبادئ األساسية 

الســتخدام نماذج المنطق كأدوات تحليلية، متجاوزًة دورها العام في تصميم الدراســات 

الجديــدة )تؤكد المراجع العلمية المخصصة لنماذج المنطق على بداية دراســة جديدة، 

وتعطي اهتماماً مختصراً لمرحلة التحليل )Knowlton & Phillips, 2009(. لذا ؛ سيعمل 

الموضوعان اللذان يوضحهما الشكالن )5-5( و )5-6( على تحسين استخدام نماذج منطق 

حتى على مستوى درجة أكبر. 
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ويتكون الشــكل )5-5( من جزأين يعكســان املوضوع األول وهــو : إبراز التحوالت يف 

مناذج املنطق وليس فقط األنشــطة، ويكرر كالهام نفس منوذج املنطق الذي يشرط كيف 

يدعم عمل الرشاكة التعليمية األنشــطة املناســبة التي يف النهاية تقود إىل النتائج املرغوبة 

للطــالب مــن مرحلة التمهيدي إىل نهايــة املرحلة الثانوية. ولكن، ُيربز الجزء الســفيل من 

الشكل )5-5( "األسهم" بني املربعات، وهذا يلفت النظر إىل الحاجة لدراسات الحالة لتقديم 

تفســريات واقعية توضح كيف تتحول األحداث مــن مرحلة إىل أخرى، أو مبعنى آخر، متيل 

بيانات معظم دراسات الحالة إىل معالجة "املربعات" وتتعامل مع حصول األحداث بطريقة 

ارتباطية، ولكنها تهمل التحوالت.
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شكل )5-5( إبراز التحوالت وليس فقط األنشطة

معايري وتقييامت 

موحدة املناهج 

الصعبة

محتوى املعرفة 

لدى املعلم

التعلم 
والتدريس 
يف الصف 
لجميع 

املراحل

مخرجات

الطالب

مخرجات

الطالب

عىل سبيل املثال، تغطي البيانات الكيفية التسلسل الزمني لألحداث، , والتي ميكن بعد 

ذلك أن توجد لتتطابق )أو ال تتطابق( مع التسلسل يف منوذج املنطق األصيل. ومن الناحية 

الكميــة، باملثل قد يقّيم منــوذج املعادلة البنائية قوة وتسلســل املربعات. ولكن ال تحاول 

املواقف الكيفية أو الكمية تفســري التحوالت ـ مثاًل ، كيف وملاذا جاء حدث معني )يف أحد 

املربعات( ليك يقود إىل حدث الحق )يف املربع التايل(. وتؤدي تلك التفسريات اختباراً أقوى 

وأكــرث إقناعــاً لنموذج املنطق، ولذا نقطة التعلم هنا هي  جمــع وتقديم البيانات الخاصة 

بالتحوالت وليس فقط األحداث1. 

التطوير املهنى 

الداخيل والخارجي

املناهج 

الصعبة

محتوى املعرفة 

لدى املعلم

التعلم 

والتدريس 
يف الصف 
لجميع 

املراحل
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العامل الحقيقي 

والظروف السياقية األخرى

التدخالت املناظرة

املوارداألنشطةاملخرجاتالنتائج

يوضح شكل )5-6( املوضوع الثاين وهو : االهتامم بالظروف السياقية كجزء ال يتجزأ من 

مناذج املنطق. حيث تهتم الكثري من مناذج املنطق بدرجة ضئيلة بالظروف السياقية ــ مثل 

ـ. وليس من املحتمل أن تكــون هذه الظروف جزءاً مهاًم من  تلــك التــي تم تقدميها أعالهـ 

ـ قد تهيمن عىل "الحالة" املراد دراســتها.  ـ ولكن يف بعض املواقفـ  كل دراســة حالة فقطـ 

وبالتــايل، فإن إهامل تلك الظروف قد يقدم دراســة الحالة مــع فهم غري متكامل مامل يكن 

مضلاًل للحالة. 

عىل سبيل املثال، يصور منوذج املنطق يف الشكل )5-6( التدخل العام بتقدم مفرض من 

استثامر "املوارد" إىل حدوث "النتائج".  مثل هذا التدخل قد يعمل )كحالة( يف دراسة حالة، 

ومن خالل استثناء واحد؛ يشرك منوذج املنطق يف بناء مشابه مع مناذج املنطق التي عرضت 

مســبقاً يف الشــكلني )5-2( و)5-3(.  وبعكس مناذج املنطق السابقة، يتمثل االستثناء يف أن 

منوذج املنطق يف الشــكل )5-6( يوسع بشــكل مقصود النطاق املحتمل لدراسة الحالة من 

خالل لفت االنتباه إىل إمكانية مجموعة كاملة من الظروف السياقية الحقيقية وغريها ذات 

الصلة، مبا يف ذلك التدخالت املناظرة. ورغم االستقالل الخارجي للظروف السياقية واملناظرة 

شكل )5-6( االهتامم بالظروف السياقية واملناظرة
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عن الحالة، فإنها يف الواقع وجدت ليك تؤثر تأثرياً قويًّا عىل نتائج التدخل ورمبا بشــكل أكرث 

أهمية من تأثريات املوارد واألنشطة التي يدعمها التدخل. 

وتختلف الظروف السياقية املحددة التي تتطلب التحديد واملراقبة يف دراسة الحالة من 

حالة إىل حالة أخرى. فعىل ســبيل املثال، ينبغي أن تكون دراســات الحالة املتعلقة باألفراد 

حذرة من ظروف األرسة ، والجامعات، واملجتمع، التي قد تعمل عىل إثراء فهم تقدم الشاب 

االفرايض يف شكل )5-2(.  وباملثل، ينبغي أن تكون دراسات الحالة للمنظامت مثل الرشكات 

التجارية أن تكون حذرة من دور الرشكات املنافســة، وظروف املجال التجاري بشكل عام ، 

وظروف البيئة الترشيعية التي تم اإلشارة إليها بشكل محدود يف شكل )3-5(. 

ملخص: ميثل اســتخدام مناذج املنطق طريقة رابعة لتحليل بيانات دراســة الحالة، ســواء 

الختبار نظرية التغيري )التي تتناول تسلســل مفرض لألحداث كام متت مناقشته يف عملية 

إعادة وتطوير األحياء السكنية( أو لتقييم عملية التدخل. وهذا التحليل ميكن أن يستخدم 

البيانات الكيفية والكمية )أو كليهام(، وقد متت مناقشة ثالثة أنواع من النامذج التوضيحية، 

كل نوع من الثالثة يختلف بالنســبة إىل نوع الحالة التي ُيراد دراســتها ســواء كانت هذه 

الحالة )فرد أو مؤسسة أو برنامج(. 

5. دمج الحاالت:

تطبق الطريقة الخامسة فقط عىل تحليل الحاالت املتعددة )أما الطرق األربعة السابقة، 

فيمكن اســتخدامها مع دراسات الحاالت الفردية أو املتعددة(، والطريقة هذه تكون ذات 

صلــة إذا كانت دراســة الحالة تتكــون من حالتني عىل األقل كام متت مناقشــته يف الفصل 

الثــاين )من أجل دمج ســت حاالت، انظــر: Ericksen & Dyer, 2004(. ومن املحتمل أن 

يكون التحليل أكرث سهولة، وتكون النتائج أكرث قوة وسالمة عام تكون دراسة الحالة فردية.  

ويعرض مربع )35( منوذجاً متميزاً من البحوث الهامة، وموضوعات البحوث التي تعالج من 

خالل دراســة الحالة املدمجة. مرة أخرى، العمل عىل أكرث من دراستى حالة ميكن أن يعزز 

النتائج بشكل أكرب. 
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مربع )35(   

استخدام دراسة الحالة املدمجة الختبار النظرية املوجهة للسياسة العامة 
متيز السوق الدويل يف السبعينات والثامنينات )1980s /1970s( بصعود اليابان، وكان هذا يرجع 

إىل دور التخطيط املركزي والدعم من وزارة حكومية خاصة، وهو ما اعتربه الكثريون ميزة تنافســية 

غري عادلة مقارنًة بالدول األخرى. فعىل ســبيل املثال، مل يكــن لدى الواليات املتحدة هياكل داعمة 

ُمناِظرة.  ومن جانٍب آخر، تشــري دراســة الحالة املميزة التي قام بها )Gregory Hooks,1990( إىل 

الجانب املناظر الذي يتجاهله املؤيدون بشــكل متكرر، وهو دور وزارة الدفاع األمريكية يف تطبيق 

سياسة التخطيط الصناعي ضمن املجاالت الصناعية املتعلقة بالدفاع. 

يقــدم )Hooks,1990( بيانات كمية عن حالتني هــام : صناعة الطائرات وصناعة اإللكرونيات 

الدقيقة )الرائدة يف رقائق ســوق الحاسب اآليل وتقنياتها، مثل الحاسبات الشخصية(. فمن املعروف 

أن صناعة الطائرات تقليدياً تعتمد عىل دعم الحكومة الفيدرالية. أما صناعة اإللكرونيات الدقيقة، 

فلم تعتمد عىل ذلك. ويف كلتا الحالتني توضح أدلة دراسة الحالة كيف دعمت وزارة الدفاع األمريكية 

يف املرحلــة املبكــرة لتطوير تلك الصناعات من خالل الدعم املايل ودعــم البحث والتطوير، وإيجاد 

ليــة للعمالء ملنتجات هذه الصناعات، وبذلك يتبني أن الواليات املتحدة األمريكية كان لها  قاعدة أوَّ

ميزة تنافســية مثل اليابــان. ونظراً لوجود كال الحالتني ، وليس فقــط )حالة صناعة الطريان(، جعل 

مناقشات الباحث قوية ومقنعة.

وميكن أن تســتخدام دراســة الحالة املدمجة الختبار النظرية التي تركز عىل السياسة التي 
أُجريت مســبقاً كدراســات بحثية مســتقلة )قام بها باحثون مختلفون( أو كجزء تم تصميمه 
مسبقاً من نفس الدراسة. يف كال الحالتني، تعامل طريقة التحليل كل دراسة حالة فردية كدراسة 
منفصلة. وبهذا الشــكل، ال تختلف طريقة التحليل عن عمليات دمج البحوث األخرى وهي ــ 
تجميع النتائج عرب سلسلة من الدراسات الفردية )انظر مربع 36(. وإذا كان هناك أعداد كبرية 
متوفرة من دراســات الحالة الفردية، فقد يشــمل الدمج طرقاً كمية تشرك فيها عمليات دمج 
البحــوث األخرى )Cooper and Hedges, 1994(، أو دمــج البيانات أو النتائج من مجموعة 
Meta-( من الدراســات التي تتناول مســألة علمية مشــركة بطريقة منظمة وهو مايسمى ـ

analysis( التي أشــار إليها مثاًل )Lipsey, 1992(. وباإلضافة إىل ذلك، تناقش الجلسة الدراسية 
)5-3( طريقتني تم تطويرهام خصيصاً لدراسات الحالة ذات العدد الكبري من )الحاالت(. ولكن، 

إذا توفر فقط عدد متواضع من دراسات الحالة، كانت الطرق البديلة رضورية.   
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مربع )36(  

تقييامت أحد عرش برنامجاً والتحليل املدمج 
جمع )Dennis Rosenbaum,1986( أحد عرش تقيياًم كفصوٍل مستقلة يف كتاب قام بتحريره، 

وهذه التقييامت قام بها باحثون مختلفون، واســتخدمت أساليب بحثية متنوعة ومل تكن دراسات 

حالــة، وتنــاول كل تقييم عملية تدخل مختلفــة للوقاية من الجرائــم املجتمعية، وعرضت بعض 

التقييامت أدلة كمية كافية واستخدمت تحليالٍت إحصائية. تم انتقاء هذه التقييامت ألن جميعها 

أشــار إىل نتائــج إيجابية. وقد قام )Yin,1986( بتحليل مدمــج، وَتعاَمل مع كل تقييم كام لو كان 

حالة مســتقلة، ومن خالل هذا التحليل تم تنسيق وتصنيف األدلة املستقاة من األحد عرش تقيياًم 

يف صورة جداول برنامج Word.  وبعد ذلك ، تم عمل تعميامت عن الوقاية من الجرائم املجتمعية 

الناجحة، بشــكل مســتقل عن أي تدخل محدد، باستخدام منطق النسخ املتامثل باعتبار أن جميع 

التقييامت أشارت إىل نتائج إيجابية.

ينطلــق أحد االحتامالت بإنشــاء جداول برنامــج Word التي تعــرض بيانات الحاالت 
الفردية طبقاً لنوع أو أنواع موحدة. ويف هذا الجانب، يشتمل شكل )5-7( عىل مثال مبسط 
 Cosmos Corporation,( ًومتضمناً لنتائج أربعة عرش مركزاً تنظيميا Word لجدول برنامج
1998(. وقد تلقت ســبعة مراكز من أصل أربعة عرش مركزاً دعــاًم برامجيًّا واعُتربت مراكز 

تدخل. أما السبعة الباقية، فقد تم اختيارها كمراكز مقارنة. 

بالنســبة لكل مركز، تناولت الفئة املهمة ترتيبات املوقع املشرك للمركز )أو املشاركة يف 
أماكن العمل( مع املنظمة أو )املنظامت( املشــاركة، وكان مثل هذا املوقع املشــرك واحداً 
من عدة نتائج ذات اهتامم يف الدراسة األصلية : التي تفرض أن املراكز ذات الدعم الربامجي 
ســتتخذ موقعاً مشــركاً، بينام مل يكن متوقعاً أن تشــري مراكز املقارنة إىل أي مشــاركة. ويف 
الشــكل )5-7( مل تبــني النتائج أي اختالفات جوهرية بــني املجموعتني، ولذلك؛ مل يثبت أن 
الدعــم الربامجي يرتبط بأي تأثري عىل هذه النتيجة. وقد تم بنفس الطريقة اختبار جداول 
برنامج Word اإلضافية التي تتناول كيف وملاذا  املراكز األربعة عرش شكلت )أو مل تشكل( 
مواقع مشــركة. ومن ثم، مّكن التحليل الكيفي لجميع جداول برنامج Word الدراسة من 
استخالص نتائج مدمجة بشأن مجموعَتي املراكز، وخصوصاً أسباب فشل املراكز ذات الدعم 

الربامجي يف تطوير موقع مشرك. 
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شكل )5-7( املوقع املشرك للرشكاء بني املنظامت )14 مركزاً ومنظامتها امُلناِظرة(

   مراكز املنظمة

) العينة = 14(
خصائص املوقع املشرتك مع مركز الرشاكات

مراكز التدخل )العينة = 7(

يتواجد املوظفون الرشكاء يف املبنى ذاتها كمركز )1( ويتبعون سياســاته التي وضعت قبل عملية 1

الرشاكة.  يتلقى مركز )1( 25،000 دوالر سنوياً من ميزانية الرشاكة املخصصة للربامج اإللكرونية 

والطرفيات واالتصاالت واإلمدادات. 

كوحدة عمل ملركز )2(، يتم استضافة املوظفني الرشكاء يف مكاتب مركز )2(.  وتساهم املنظمة األم ملركز 2

)2( بــ 2,500 دوالر للمقرات و 23,375 دوالر للمصاريف غري املبارشة سنوياً مليزانية الرشاكة.

تشرك خمسة مكاتب للرشاكة يف نفس املوقع مع موظفي املركز )3(.3

يشرك املركز )4( ورشيكه يف املساحات املكتبية.4

يتواجد موظفو املركز )5( واملوظفون الرشكاء يف نفس املبنى ولكن ال يشركون يف نفس املساحات املكتبية.5

ال تشرك املنظمتان يف نفس املوقع.6

يتواجد املوظفون الرشكاء يف مكاتب املركز )7(.7

مراكز املقارنة )العينة = 7(

يشرك املركز )8( ورشيكه يف املساحات املكتبية يف )8( مواقع عىل مستوى الوالية. 8

يتم االشراك يف نفس املواقع.9

ال يشرك املركز )10( ورشيكه يف نفس املوقع.10

 يشرك موظفو املركز ورشكاؤهم يف املساحات املكتبية.11

 يتواجد موظفو املركز )12( ورشكاؤهم يف نفس املبنى.12

يتواجد موظفو املركز )13( ورشكاؤهم يف نفس املكاتب.13

يشرك املركز )14( يف املساحات املكتبية مع ثالثة رشكاء إقليميني.14

 COSMOS Corporation )1998( :املصدر  
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رمبا مل تبدأ دراسة الحالة بأي تجميعات محددة مسبقاً مثل مجموعتي املراكز التنظيمية. 

وعالوة عىل ذلك، ميكن إنشــأ املزيد من جداول برنامج Word لتكون أكرث تعقيداً ، متجاوزاً 

األصنــاف الفردية من خــالل تصنيف مجموعة كاملة من املصفوفــات أو املميزات، وتقديم 

ال لكل حالة ــ والذي اليزال عىل أســاس مســتقل بصورة فردية. واآلن تســمح  الوصف الفعَّ

تلــك املجموعة من األصناف للتحليل بالكشــف عام إذا كانت الحاالت املختلفة تشــارك يف 

نفس األوصاف، وتســتحق أن يتم اعتبارها أمثلة )نســخاً متامثلة( لنفس "النوع" من الحالة 

العامة. وبدالً من ذلك، قد تختلف تلك األوصاف بشكل كاٍف بحيث تستحق الحاالت أن يتم 

اعتبارهــا حاالت متباينة. ويعترب هذا التباين أو التشــابه املتنبَّأ به جزءاً من التصميم األصيل 

لدراسة الحالة. فإذا كان كذلك، فإن النتائج القامئة عىل األوصاف املالحظة سوف تثبت صحة 

أو عدم صحة التوقعات األصلية، وارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالبحث الســابق الذي تم مراجعته 

عند تطوير التصميم األصيل. 

ويوضح املثال السابق إجراء عملية الدمج ، عندما تحاول دراسة الحالة اكتشاف ما إذا كانت 

دراســات الحالة املراد دراستها تتشــابه أو تتباين مع بعضها البعض. وأهم إجراء احتياطي عند 

القيــام بهذا النوع من الدمــج هو اختبار جداول برنامج Word لألمنــاط املدمجة الذي يعتمد 

بقوة عىل التفسري الجديل وليس التكرارات الرقمية. ومع ذلك، فقد أشار )الفصل الثاين( أن هذا 

األســلوب يعترب مامثاًل مبارشة لتفســريات التجارب املتعددة التي ليس لها خواص رقمية عندما 

يتوفر عدد قليل من التجارب لغرض الدمج. ولهذا؛ ال بد أن يكون الباحث مستعداً ملواجهة أحد 

التحديات عند إجراء دراســة الحالة، وهو أن يعرف كيف يطور جدليات أو )مناقشــات( قوية، 

ومعقولة، ومنطقية، والتي تدعمها البيانات. 

تشتمل عمليات الدمج عىل تباين واحد عىل األقل : وبعكس ما ناقشناه سابقاً، قد ُتصمم 

دراســة الحالــة لتمتد إىل مســتوى أعىل، أي أبعد مــن عملية الدمج. ويف هــذا املوقف، قد 

تكون دراســة الحالة الرئيسية حول حالة أو وحدة التحليل أشمل أو أكرب مع دراسات الحالة 

املتعددة )وعمليات دمج الحاالت( التي تعمل كوحدات مضمنة. وبعد ذلك، تتطلب النتائج 

أو االســتنتاجات بيانات منفصلة عن وحــدة التحليل الكبرية أو الشــاملة التي تعمل كحالة 

رئيسية، وباإلضافة إىل بيانات الحاالت املدمجة من دراسات الحالة املتعددة )التي اليزال يتم 
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تحليلها يف منط النســخ املتامثل كام ناقشنا سابقاً(، فإن البيانات من هذين املستويني )وحدة 

التحليل الكبرية والحاالت املضمنة( تغذي دراسة الحالة النهائية )انظر مربع 37(. 

يقــدم الجزء الختامي لهــذا الفصل بعض األفكار للنظر فيها، برصف النظر عام إذا كنت 

تقــوم بدمج حالــة متعددة، أو تتبع أيًّا مــن طرق التحليل األخرى التي نوقشــت يف هذا 

الفصل. وتعمل هذه األفكار عىل زيادة جودة تحليل دراسة الحالة بأكمله. 

مربع )37( 

دراسات الحالة املدمجة يف دراسة حالة واحدة 
ُيعترب دمج الحاالت جزءاً من الصورة يف بعض دراســات الحالة املتعددة. ففي أحد التقييامت 

التي أجراها )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئـ  UNDP, 2010(، جاءت أربع دول كموضوعات دراسات 

حالة مســتقلة هي : بوتســوانا، وباراجواي، وتوغو، واململكة العربية السعودية.  وكان الهدف من 

ذلك هــو تقييم كيفية معالجة تلك الدول ألهداف التنمية الوطنية. ورغم ذلك، عملت دراســات 

الحالة األربعة كوحدات مضمنة للتحليل وذلك ألن دراســة الحالة الشــاملة كانت عن الدور الذي 

تلعبه منظمة واحدة هي )برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ـ UNDP(، يف تقديم مســاعدات تنموية 

إىل هذه الدول. ونظراً للتســاؤل الثنايئ املستوى، يشــمل التحليل النهايئ بيانات عن الدول بشكل 

مستقل، ولكن أيضاً يشــمل بيانات حالة واحدة منفصلة عن السياسات واملامرسات والتوظيف يف 

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ كمؤسســة مســاعدة. واملنتج النهايئ يف الحقيقة دراسة حالة لربنامج 

األمم املتحدة اإلمنايئ، قائم جزئياً )فقط( عىل دمج الحاالت املتعددة للدول األربعة معاً.

االجتهاد من أجل تحليل عالي الجودة: 

مهام تكون إســراتيجية أو طرق التحليل التي تم اختيارها، يجب أن يقوم الباحث بكل يشء 

ليتأكد من أن عملية التحليل ذات جودة عالية. يف هذا الجانب، عىل األقل تكمن أربعة مبادئ يف 

بحوث العلوم االجتامعية الجيدة )Yin, 1994a, 1994b, 1997, 1999( والتي تستحق االهتامم.

أوالً، ينبغــي أن يوضــح التحليــل اهتــامم الباحث بــكل األدلة، كام يجــب أن تغطي 

إســراتيجيات التحليل، مبا يف ذلك تطوير الفرضيات املناظرة، كَل األســئلة البحثية )ميكنك 

أن تقدر أهمية األســئلة املحددة والواضحة مقارنًة باألسئلة الغامضة(. كام ينبغي أن يشري 
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التحليل إىل كيف حاول الباحث استخدام الكثري من األدلة املتاحة، وينبغي كذلك أن توضح 

التفســريات كل هــذه األدلة، وأن ال يرك األشــياء التي ال يزال يتعني القيــام بها أو رشحها.  

فبدون تحقيق هذا املعيار، يصبح التحليل عرضًة للتفسريات البديلة القامئة عىل األدلة التي 

تجاهلها الباحث دون قصد.  

ثانياً، ال بد أن يتناول التحليل ــ إذا كان ذلك ممكناً ــ كل التفسريات املناظرة املعقولة.  

فإذا كان لدى شــخص آخر تفســري بديل لنتيجة واحدة أو مجموعة من النتائج، جعل هذا 

التفســري البديل يتحول إىل تفســري مناظر. هل توجد أدلة للتعامل مع التفسري املناظر؟ إذا 

كانت هناك أدلة، فام هي النتائج؟ وإذا مل توجد، هل ينبغي  إعادة صياغة التفسري املناظر 

باعتباره جزءاً مل ُيغطى يف التحليل ليك يتم بحثه يف الدراسات املستقبلية؟ 

ثالثــاً، ينبغي أن يتناول التحليل الجانب األكرث أهمية يف دراســة الحالة. وســواء أكانت 

دراســة الحالة فردية أم متعــددة، ينبغي عىل الباحث أن ُيظهر مهــارات التحليل إذا كان 

التحليل يركز عىل املوضوع األهم. )ســواء كان املوضوع محدداً من بداية دراسة الحالة، أو 

محدداً من خالل العمل عىل البيانات من األســاس(. ومن خالل تجنب االنحرافات املفرطة 

نحــو املوضوعات األقل، ســيكون التحليل أقــل عرضة لالتهام يف أن الباحــث قام بتحويل 

االهتامم عن القضية الرئيسية بسبب النتائج التي قد تكون متناقضة. 

رابعاً، ينبغي أن يوظف الباحث معلوماته وخرباته الســابقة يف دراسة الحالة. واألفضلية 

األقــوى هنا هي إظهار الوعي بالتفكري الحايل والتحدث حول موضوع دراســة الحالة. فإذا 

كان الباحث يعرف املوضوع كنتيجة لبحث أو نرش علمي، فهذا أفضل كثرياً. 

أجرى فريق بحثي ذو مؤهالت أكادميية وخربات عملية كبرية ومتقاربة دراســة الحالة 

املوضحة يف مربع )38(. وقد أظهر الباحثون يف تلك الدراسة عنايًة كبرية بالبحث التجريبي 

الــذي يجدر أخذه يف االعتبار يف كل دراســات الحالة.  وتنعكــس هذه العناية يف طريقة 

عرض الحاالت نفسها، وليس يف وجود منهجية البحث الصارمة التي قد ال تكون إجراءاتها 

أو أسســها املنهجيــة قد اتبعت بشــكل كامل يف دراســة الحالة الفعلية. لــذا إذا متكنت 

كباحث من محاكاة طريقة عمل هؤالء الباحثني، فســيحظى أيضاً تحليل دراســة الحالة 

التي تدرسها باالحرام والتقدير املناسَبني. 
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مربع )38(   

جودة التحليل يف دراسة حالة متعددة عن التنافس التجاري الدويل 
ال تعتمد جودة تحليل دراسة الحالة فقط عىل الطرق املستخدمة عىل الرغم من أهميتها. فمن 

بني األمور املهمة هو أن ُيثبت الباحث قدراته ومهاراته يف تنفيذ عملية التحليل. وقد ظهرت هذه 

املهارات يف كتاب كل من )Patinkin & Magaziner,1989( بعنوان “الحرب الصامتة : من داخل 

ل مستقبل أمريكا“.  معارك األعامل التجارية التي تشكِّ

نظــم الباحثان )9( حاالت بطريقــة متميزة، ويف هذه الحاالت تم تغطية موضوعات رئيســة 

عن مزايا )وعيوب( تنافســية أمريكا باســتخدام تصميم النسخ املتامثل. قدم الباحثان يف كل حالة 

ال عليهــا. )ولجعل قراءة  مقابــالت مكثفة وبعــض الوثائق التي توضح مصــادر النتائج التي تحصَّ

الرواية النصية ســهلة؛ ُنقلت الكثري من البيانات ــ يف جداول برنامج Word، والهوامش الســفلية، 

والجدولة الكمية ــ إىل الهوامش واملالحق(.  إضافة إىل ذلك، أوضح الباحثان اندماجهم الشــخيص 

يف املوضوعات املدروسة نتيجة للزيارات الداخلية والخارجية املتعددة. 

من الناحية الفنية، كان القســم املنهجي األكرث وضوحاً عاماًل مساعداً يف جودة الدراسة. ولكن 

ـ ســاعد يف توضيح ما يســعى  ـ حتى يف ظل غياب القســم املنهجيـ  العنايــة والعمــل التفصييلـ 

الباحثون إىل تحقيقه )انظر أيضاً مربع 6ب ، الفصل الثاين(.

مترين 5-5 : تحليل العملية التحليلية

اخر واحدة من دراســات الحالــة املوجودة يف أحد املربعات بهــذا الكتاب. اذهب إىل أحد 

فصول دراســة الحالة )عادة يف منتصف هذه الدراســة( الذي ُتعرض فيه األدلة، ولكن ، يتم فيه 

أيضاً اســتخالص االستنتاجات. بعد ذلك، اعمل عىل وصف كيف يحدث هذا الرابط ــ بدايًة من 

األدلة التي تم االستشــهاد بها أو اقتباسها وانتهاًء باالستنتاجات ــ هل ُعرضت البيانات يف جداول 

أم يف مناذج أخرى؟ وهل تم عقد املقارنات؟ 
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ملخص:

قــدم هذا الفصــل عدَة طرق لتحليل دراســات الحالة. أوالً، ميكــن الحد من صعوبات 

التحليل املحتملة إذا كان الباحث لديه إسراتيجية عامة لتحليل البيانات ــ سواء كانت تلك 

اإلســراتيجية قامئة عىل االفراضات النظرية، أو من خالل العمل عىل البيانات من األساس، 

أو تســتخدم إطاراٍت وصفية أو تخترب التفسريات املناظرة. أما عند غياب تلك اإلسراتيجية، 

قــد يضطر الباحث أن )يتالعــب( يف البيانات للفهم األويل كمقدمة لتطوير اتجاه منظم ملا 

يستحق أن يكون ضمن عملية التحليل وكيف ينبغي تحليله. 

ثانياً، مع األخذ يف االعتبار اإلسراتيجية العامة، هناك عدة طرق محددة للتحليل ذات صلة، 

من بينها خمس طرق قد تكون ذات فعالية يف وضع أسس دراسات الحالة العالية الجودة، هي 

)األمناط املتشــابهة، وبناء التفســري، والتحليل الزمني، ومناذج املنطق، ودمج دراسات الحالة(، 

ولجميع هذه الطرق يجب تطبيق منطق النسخ املتامثل إذا تضمنت الدراسة حاالت متعددة، 

ويجب االهتامم باالفراضات املناظرة وتهديدات الصدق الداخيل داخل كل حالة فردية.

ليس من الســهل اســتخدام أي من هذه الطرق، كام ال ميكن تطبيق أي منها بإجراء بسيط 

دون التفكري يف طريقة عملها، فليس من املستغرب أن تحليل دراسة الحالة هو أصعب مرحلة 

يف إجراء دراســات الحالــة، وقد يتعرض الباحثــون املبتدئون لبعض املواقــف الصعبة يف هذا 

الجانب. مرة أخرى؛ من أهم التوجيهات هو أن يبدأ الباحث بدراسة حالة مبارشة وبسيطة )أو 

األفضل اســتخدام تصميم »الحالة الثنايئ«(، حتى وإن كانت أســئلة البحث ال تتصف بالعمق 

واالبتكار كام هو مرغوب. لذا، فإن الخربة التي يكتســبها الباحث من خالل إجراء دراســة حالة 

نه من التعامل مع موضوعات أكرث صعوبة يف دراسات الحالة الالحقة.  مبارشًة سُتمكِّ

مالحظة في الفصل الخامس: 

  .)flowchart( 1- ينشأ عدم االهتامم بالتحوالت بسبب عدم التمييز البياين بني منوذج املنطق والرسم التخطيطي

ففي الرســم التخطيطي، تشــري الخطوط فقط إىل أن املربع يتبعه مربع آخر. أما يف منوذج املنطق، تفرض 

الخطوط مســبقاً عالقة تحفيزية أو )تأثري(، أي إن كل مربع يقود إىل حدوث املربع التايل. وتتطلب كيفية 

حدوث العالقة التحفيزية )التي متثل بعد ذلك التحول( تفسرياً عند استخدام مناذج املنطق. 
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جلسة دراسية 1-5
املزيد حول برنامج )CAQDAS( لتحليل بيانات دراسة الحالة

قــدم الفصــل الخامــس الدعم الــكايف وبعض املحاذيــر املتعلقــة باســتخدام أدوات برنامج 

CAQDAS. فــإذا كنت تخطط الســتخدام هذه األدوات، فإن التمييز بــني ثالث وظائف لربنامج  

CAQDAS قــد يكون مفيداً )Yin, 2011(، وهذه الوظائف هي )1( تصنيف البيانات )اســرجاع 

وفــرز تكرارات كلامت ومصطلحات معينة من مالحظــات الباحث(، )2( تجزئة البيانات )االنتقال 

منهجيًّــا إىل مســتوى نظري أعىل من خالل تخصيــص الرموز للكلامت واملصطلحات املتشــابهة(، 

)3( إعادة تجميع البيانات )تفســري العالقات بني الرموز، وعمليات الدمج واألمناط األعىل نظريًّا(. 

وبالنســبة لهــذه الوظائف الثالث، فإن األدوات املختلفة لها عنارص قــوة مختلفة أيضاً. ولكن عىل 

 ,Saldaña :الباحث الحِذر عىل الرغم أن معظم األدوات تساعد يف تصنيف وتجزئة البيانات )مثال

2009( فمــن املحتمــل أن يضطــر إىل توجيــه األدوات يف إعادة تجميع البيانــات. كام يجب عىل 

الباحث أن يعلم كذلك أن النتيجة النهائية قد ال تربر الوقت والجهد الذي يبذله يف جمع أو تجزئة 

وتحليل البيانات. 

للنظر يف املشــكالت املمكنــة، فقد يأخذ الباحث جــزءاً من البيانات لــيك يعمل عىل تطبيق 

الوظائف الثالث يدويًّا قبل اســتخدام أي أدوات حاسوبية مساعدة. وإذا قررت بعد ذلك استخدام 

أدوات برنامــج CAQDAS )خصوصاً إذا كان لديك الكثري من البيانات(، فينبغي عليك االســتعانة 

 Hahn, 2008; :بدليــٍل شــامل لتتمكن من اختيــار أدوات الربنامج واســتخدامها بفعالية. )مثــل

Lewins & Silver, 2007( ثم اعمل عىل فحص اإلرشادات التي تشمل األدوات املستخدمة األكرث 

          .)Friese, 2012 :شيوعاً )مثل

تأيت التوقعات بخصوص أدوات برنامج CAQDAS كنتيجة لتجارب الجميع مع الربامج الحاسوبية 

املســاعدة يف التحليل الكمي. ففي هذه الحاالت، تتبع إجراءات الحاسب اآليل خوارزميات إحصائية 

معقــدة ومحددة مســبقاً، حيث يقدم املحلل مجموعة من بيانات املدخالت ويقوم الحاســب اآليل 

بالوصول إىل املخرجات أو النتائج. وبالعكس، فيام يتعلق بأدوات CAQDAS ال بد أن يحدد الباحث 

الخوارزميات املعقدة بنفســه، مبا يف ذلك مســتوى التفاصيل الدقيقة )سواء ترميز كلامت معينة أو 

ألفاظ أو جمل أو فقرات(، وتتطلب عمليات الدمج االهتامم والروتني التحلييل لغرض تصنيف النتائج 

النهائية )Fielding & Warnes, 2009, p.278(. وبدون إرشادات واضحة، وعىل العكس من تجربة 

التحليل الكمي، ال يستطيع الحاسب اآليل وحده الوصول إىل مخرجات صالحة لالستخدام. 
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مراجع الجلسة الدراسية 5-1 بإيجاز

-Fielding, N, & Warnes, R. )2009(: Computer-based qualitative methods in case study 

research. In D. Byrne & C. C. Ragin )Eds.(, The Sage handbook of case-based 

methods )pp. 270–288(. London: Sage. 

يقدم الكتاب ملحة عامة نظرية وليس خطوات محددة، كام هو الحال يف املراجع الثالثة التالية حول 

كيفية تطبيق أدوات ووظائف برنامج CAQDAS عىل بيانات دراسات الحالة. 

-Friese., S. )2012(. Qualitative data analysis with ATLAS.ti. London: Sage.

                         يغطي برنامج ).ATLAS.ti ( املخصص ألغراض تحليل البيانات الكيفية .    

- Hahn., C. )2008(. Doing qualitative research using your computer: A practical guide. 

Thousand Oaks., CA: Sage.

يقدم هذا الكتاب إرشــادات خطوة بخطوة الســتخدام ثالث برامج شائعة من مايكروسوفت هي : 

 .Access وبرنامج Excel وبرنامج Word برنامج

-Lewins, A., & Silver, C. )2007(. Using software in qualitative research: A step-by-step 

guide. London: Sage.

.ATLAS.ti5,MAXqda2, and NVivo7 : وهي ،CAQDAS يناقش الكتاب ثالث حزم رائدة لربنامج

-Saldaña, J. )2009(. The coding manual for qualitative researchers. London: Sage.

يقدم هذا الكتاب مجموعة كبرية من خيارات وتطبيقات الرميز. 

-Yin., R. K. )2011(. Qualitative research from start to finish. New York: Guilford.

يعرض هذا الكتاب إرشادات عملية لتصنيف وتحليل وإعادة تجميع البيانات الكيفية. 



تحليل أدلة دراسة الحالة

269 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

جلسة دراسية 2-5 
تصور منوذج املنطق غري الخطي

تصف مناذج املنطق يف )الفصل الخامس( التسلسل الخطي لألحداث. ومع ذلك، تتشابك وتتأرجح 
األحداث الحقيقية بطريقة أكرث تعقيداً.  وقد يتميز منوذج املنطق الخطي ببعض املزايا؛ ألن التسلسل 
قد يكون خطيًّا يف املدى البعيد، مام يقلل من التأرجح القصري املدى. ولكن الشكل )5-أ( قد يساعدك 

   .)Yin & Davis, 2006, 2007( إذا أردت وصف التعقيد غري الخطي بشكٍل رصيح

 t 1( يحتوي الشــكل عــىل أربع لوحات، كل منها لــه عنوان يف الجزء العلــوي وفاصل زمني
إىل t 4( يف الزاويــة الســفىل اليمنــى منه. ويف كل لوحة نجد أن مجموعــة الدوائر متحدة املركز 
متثــل املنظمة التي يتقلب فيها وضع اإلصالح عموديًّا مــن لوحة إىل أخرى. وهكذا، عند الفاصل 
الزمني األول )t 1( تكون الدوائر يف أدىن مستوياتها، وتشري إىل أن وضع اإلصالح للمنظمة يف أدىن 
مســتوياته، بينام يشري الفاصل الزمني الثالث )t 3( إىل املنظمة يف أعىل وضع لها. وتسمح املرونة 
يف الُبعــد العمودي بالتمثيل غري الخطي لوضــع اإلصالح، وإذا كان ذلك ألغراض توضيحية توضح 
حالة اإلصالح االنحداري عند الفاصل الزمني الرابع )t 4(، وبهذه الطريقة ميكن تصوير التحوالت 

التصاعدية واالنحدارية عرب أي مقدار من الزمن وميكن توضيح ذلك بالرسم البياين.   

يف هذا املثال، متثل املنظمة )نظام مدريس(، وتظهر عنارصه املتباينة داخل هذا النظام كأشياء 
مرقمة بأحرف داخل كل مجموعة من الدوائر متحدة املركز )يتم فك رموز األشياء املرقمة بأحرف 
يف قاعدة شــكل 5-أ(. وتفرض نظرية إصالح التعليم أن إصالح النظام التعليمي سيســتمر عندما 
تتحــد العنارص )يتم توضيح ذلك من خالل تحولها من الحــد الخارجي إىل مراكز الدوائر متحدة 

املركز مع مرور الوقت(. 

وميثــل املقياس العمودي أداء الطــالب، حيث تعتقد النظريــة أن املزيد من اإلصالحات 
يرتبط بتحسني أداء الطالب. ونتيجة لهذا، تشرط النظرية أيضاً أن احتياجات اإلصالح املنشود 
تحتــاج أن تؤثر عىل العدد املتزايد من الوحــدات داخل املنظمة. ويف هذه الحالة، يتم متثيل 

املدارس )باألعالم( داخل النظام املدريس كام هو موضح يف أسفل الشكل )5-أ(. 

وميكن لنموذج منطق غري خطي مشابه أن ميثل رشكة تجارية أو أي منظمة أخرى تواجه 
بتغريات تشــغيلية منســقة، تهدف إىل تغيري املنظمة وثقافتها وأعاملها التجارية وحتى تغيري 
اســم املنظمة )انظر: Yin, 2012,chap.9 &12ـ لدراسة حالة لرشكة واحدة، ثم تحليل الحاالت 

املتعددة ملجموعة من الرشكات املتحولة(.
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شكل )5-أ( الحاالت الفرضية لنظام إصالح التعليم العام
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مراجع الجلسة الدراسية 5-2 بإيجاز:

-Yin, R. K. )2012(. Applications of case study research )3rd ed.(. Thousand Oaks، CA: 

Sage.

يحتوي هذا الكتاب عىل دراسات حالة تتمركز حول التغيري الشامل داخل الرشكات التجارية. 

-Yin, R. K., & Davis, D. )2006(. State-level education reform: Putting all the pieces 

together. In K. Wong & S. Rutledge )Eds.(، Systemwide efforts to improve student 

achievement )pp. 1–33(. Greenwich، CT: Information Age Publishing.

يصف هذا الكتاب اإلصالح التعليمي الشامل. 

-Yin, R. K., & Davis, D. )2007(. Adding new dimensions to case study evaluations: 

The case of evaluating comprehensive reforms. In G. Julnes & D. J. Rog )Eds.(, 

Informing federal policies for evaluation methodology )New Directions in Program 

Evaluation, No. 113, pp. 75–93(. San Francisco: Jossey-Bass. 

يناقش هذا الكتاب قضايا التعليم املتعلقة بنموذج املنطق غري الخطي التوضيحي. 
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جلسة دراسية 3-5
ن دراسة الحالة من حاالت كثرية عندما تتكوَّ

تحتوي معظم دراســات الحالة عىل عدد قليل من الحاالت أو حتى عىل حالة واحدة. ومع 

ذلك، قد تتضمن دراسة الحالة التي تشتمل عىل حاالت كثرية ــ مثاًل من )15( إىل )20( حالة أو 

أكرث ــ اسراتيجيات تحليٍل إضافية محتملة أكرث عن تلك التي تم مناقشتها يف )الفصل الخامس( 

مــن هذا الكتــاب. فإذا كان لديك كباحث عدد كبري من الحــاالت، فينبغي أن تأخذ يف االعتبار 

اسراتيجيتني للتحليل عىل األقل. 

األوىل هي تقســيم كل حالــة إىل مجموعة من املتغريات املشــركة. وبعكــس االنحدار أو 

التحليــل اإلحصايئ املتعدد املتغريات والذي يتم فيه تصنيف البيانات حســب املتغري )ومن ثم 

عرب الحاالت(، يحفظ النســق والرتيب املرغوب ســالمة ومتام كل حالــة واحتواءها املتميز من 

املتغريات مبا يف ذلك املتغريات املهمة التي ال تكون بالرضورة جزءاً من املتغريات املشركة. بعد 

ذلــك ميكن فقط تعقب مثل هــذه األمناط داخل الحالة عرب الحــاالت املتعددة كام يف طريقة 

 Ragin, 1987; Rihoux & Lobe,2009(( للتحليــل الكمي املقارن )Ragin, Charles. 1987(

QCA((.  حيث ميكن حساب مجموعة املتغريات لكل حالة، مام يعمل عىل إيجاد تحليل كمي 

متعدد الحاالت. ويف الوقت نفسه، ال بد أن تواصل العمل بحذر: حيث يجب األخذ يف االعتبار 

أيضــاً أن تؤخذ الجوانــب املميزة لكل حالة من خالل التحليل الكيفي )مثل النســخ املتامثل( 

الذي يتمم حسابات كمية قد تؤدي إىل املحاذير الخاصة بها. ومن خالل استخدام منطق النسخ 

.)Small, 2009( املتامثل، تقدم كل حالة دعاًم للفرضية النظرية املناسبة

ـ عادًة أكرث من )100( دراســة حالة  تتضمــن اإلســراتيجية الثانية عــدداً كبرياً من الحــاالتـ 

والتــي أجراها فيام ســبق بعــض الباحثــني مثــل )Wolf, 1997; Yin & Yates, 1975(. وترتبط 

 Yin, Bingham, &( طريقة التحليل بشــكل صارم باملنهج الكمي" املســح" لدراسات الحالة مثل

Heald,1976; Yin, & Heald,1975(. وتتطلب مثل هذه الدراســة املســحية تطوير واســتخدام 

االســتبانة الرســمية التي ميكن للباحث من خاللها االستفســار عن كل دراسة حالة لتقدم إجابات 

)ردود( مرمــزة ومغلقة. ففي طريقة الدراســة املســحية للحالة، ميكن بعد ذلــك تحليل البيانات 

املرمزة كام تحلل قاعدة بيانات ألي دراسة مسحية أخرى.  
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مراجع الجلسة الدراسية 5-3 بإيجاز:

- Ragin, C. C. )1987(. The comparative method: Moving beyond qualitative and 

quantitative strategies. Berkeley: University of California Press.

يصف هذا الكتاب التحليل الكيفي املقارن )QCA( كأسلوب بحثي جديد. 

- Rihoux, B., & Lobe, B. )2009(. The case for qualitative comparative analysis )QCA(: 

Adding leverage for thick cross-case comparison. In D. Byrne & C. C. Ragin )Eds.(, 

The Sage handbook of case-based methods )pp. 222–242(. London: Sage.

.)QCA( يصف هذا الكتاب ويرشح إجراءات التحليل الكيفي املقارن

- Small, M. L. )2009(. “How many cases do I need?“ On science and the logic of case 

selection in field-based research. Ethnography، 10, 5–38.

 يطرح بعض القضايا املتعلقة بتصميم األبحاث امليدانية مبا يف ذلك صعوبة التعميم من خالل مواقف ميدانية.

- Wolf, P. )1997(. Why must we reinvent the federal government? Putting historical 

developmental claims to the test. Journal of Public Administration Research and 

Theory, 3, 358–388.

يتضمن هذا الكتاب )170( دراسة حالة لهيئات فيدرالية يف الواليات املتحدة األمريكية.

- Yin, R. K., Bingham, E., & Heald, K. )1976(. The difference that quality makes. 

Sociological Methods and Research, 5,139–156.

يقــوم هذا الكتاب باختبار )140( دراســة حالة لالبتكار التكنولوجــي يف الخدمات املحلية، موضحاً 

الفروق بني دراسات الحالة العالية واملنخفضة الجودة. 

-Yin, R. K., & Heald,6-  K. )1975(. Using the case survey method to analyze policy 

studies. Administrative Science Quarterly, 20, 371–381.

يصف هذا الكتاب الطرق املستخدمة يف أسلوب الدراسة املسحية للحالة.

-Yin, R. K., & Yates, D. T. )1975(. Street-level governments: Assessing decentralization 

and urban services. Lexington, MA: Lexington Books.

يقدم هذا الكتاب تحلياًل لـ )269( دراسة حالة لخدمات األحياء السكنية.  
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نبذة مختصرة:

تشــر مشاركة االســتنتاجات املستخلصة من دراســة الحالة، ســواء كان ذلك كتابًة أم شفهيًّا، إىل قرب 

االنتهاء من نتائجها بصورة تامة. وبرصف النظر عن قالب التقرير، هناك خطوات مشابهة تقف خلف عملية 

املشاركة، ويشــمل ذلك : تحديد الفئة املستهدفة من التقرير، وتحديد منوذج الكتابة، ومراجعة املسودات 

من قبل آخرين. ومع ذلك، إذا كان هناك تجاوز لإلرشــادات اإلجرائية النموذجية املتعلقة بكتابة التقارير، 

فهذا الفصل يناقش كذلك خيارات محدودة قد تواجهها أثناء إعداد دراسة الحالة. 

وعىل ســبيل املثال، يتم اقرتاح ســتة هياكل محددة لكتابة دراســات الحالة، تتمثل يف : الهياكل الخطية 

التحليلية، والهياكل املقارنة، والهياكل املرتبة زمنياً، والهياكل املعتمدة عىل بناء النظرية، والهياكل التشويقية، 

والهياكل غر املرتبة. كام يتم وصف أجزاء التقرير املخصصة حول املنهجية واستعراض أدبيات البحث. 

قد تظهر دراســة الحالة النهائية مســتقلة أو كجزء من دراســة أكرب تحتوي عىل أساليب بحثية متنوعة 

ومختلطة، ويف كال الحالتني ُيعترب إعداد التقرير لدراسة الحالة من أفضل الجوانب املحفزة يف إجراء دراسات 

الحالة. والنصيحة يف هذه الحالة بشكل عام هي البدء مبكراً يف عمل مسودة متهيدية ألقسام دراسة الحالة 

)هنــاك أربعة احتامالت محددة( بدالً من االنتظار حتــى االنتهاء من عملية تحليل البيانات. ويقدم تقرير 

دراسة الحالة أيضاً خياراً بشأن الكشف أو إخفاء هويات الحاالت. أما االقرتاحات األخرة فتحاول تحديد ما 

الذي ميكن أن يجعل من دراسة الحالة مثالية وليست دراسة عادية فقط.

املشاركة
•  تحديــد الجمهور املســتهدف ســواء للنامذج 

الكتابية أو الشفوية .

•  البدء مبكراً ، وكتابة املواد النصية والبرصية.

•  عــرض أدلــة كافيــة للقــارئ للوصــول إىل 
استنتاجات خاصة .

•  العمــل عــىل مراجعة وإعــادة الكتابة حتى 
تصل إىل عمل مميز.

الفصل السادس6
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6
إعداد تقرير دراسات الحالة

 كيف وماذا تكتب

امتالك موهبة الكتابة: 

كقاعــدة عامة، متثل مرحلة إعداد التقرير عبئاً كبراً عىل باحثي دراســات الحالة؛ ألنها 

ال تلتزم بشــكل منطي محدد كمقالة علمية يف علم النفس عىل ســبيل املثال. وبسبب هذه 

الطبيعــة غــر املحددة، قد يشــك الباحثون الذيــن ال يفضلون الكتابــة يف رغبتهم بإجراء 

دراســات الحالة يف املقام األول، إال أن معظم باحثي دراسات الحالة البارزين كانت لديهم 

الرغبــة يف الكتابة، كام أنه فعلياً تتوفر لديهم موهبة الكتابة أو عرض النتائج شــفهيًّا، فهل 

لديك املوهبة أيضاً ؟

وبالطبع، يســتطيع معظم الباحثني يف النهاية تعلم الكتابة بسهولة وبشكل جيد. لذا؛ ال 

ينبغي أن تكون قلة الخربة يف الكتابة عائقاً دون القيام بدراسات الحالة. ولكن، هناك حاجة 

للمزيد من املامرسة. عالوة عىل ذلك، إذا كنت ترغب يف إجراء دراسات حالة جيدة، فعليك 

السعي بأن تكون جيداً يف الكتابة وليس فقط العمل عليها بدون رغبة. ومن أحد مؤرشات 

النجاح يف مرحلة املامرســة عىل الكتابة، هو ما إذا كنت تجد أوراق البحوث الفصلية سهلًة 

أو صعبــة للقيام بها عندما كنت يف املرحلة الثانوية أو الجامعة. فكلام كانت تلك البحوث 

صعبة، كان من الصعب كتابة تقرير دراســة الحالة. ويتمثل املؤرش اآلخر يف نظرة الباحث 

للكتابــة عىل أنها فرصة أو عبء وعمل شــاق. فالباحث الناجح عــادًة يرى مرحلة الكتابة 

فرصة ــ لتقديم مســاهمة علمية هامة يف مجال املعرفة والتطبيق، ومن ثم مشــاركة تلك 

املساهمة العلمية مع اآلخرين.
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ماذا يتضمن التأليف ؟

يناقــش هــذا الفصل "تأليف" دراســات الحالة وليــس الكتابة فقط؛ ألن تقرير دراســة 

الحالة قد يشــمل مناذج نصية وغــر نصية. فالنامذج غر النصية الواضحة تشــمل الجداول 

واألشــكال والرســوم البيانية والرســومات التوضيحية والصور األخرى. وعىل سبيل املثال، قد  

ُتصمم رشائح عرض تقدميي ملشــاركة دراسة 

 Naumes &Naumes,  : حالــة كاملة )مثــل

chap.10 ,1999(. وقد تتضمن دراسات حالة 

أخرى مواد سمعية وبرصية، ولكن قد ُيخاطر 

الباحــث بدرجة كبرة إذا قــام بإعداد تقرير 

عن دراسة الحالة األوىل يف نفس املوضوع بناًء 

عىل أول مادة سمعية أو برصية.  

وتــأيت املرحلــة املعرفيــة الــذي تتمثل 

يف عمليــة " التفكــر" قبل البــدء يف مرحلة 

الكتابــة. وقد تجد صعوبــة يف الكتابة إذا مل 

يكن لديك أفكار محدد يف ذهنك. ومع ذلك، 

فقد تأيت مثــل هذه املالحظة العادية بأفكار 

ورؤى مفيــدة : عندما تعلــم أنه ليس لديك 

الكثــر يف الجانب املعريف إذا حاولت يف تلك 

اللحظة البدء يف الكتابة ) عىل ســبيل املثال، 

اســتجابة موعد خارجي تم جدولته مسبقاً( 

وقتها قد تشعر باإلحباط. ويف الواقع، تحتاج 

إىل البــدء يف العمل الذهنــي والتفكر أوالً. 

ولتحقيق ذلــك، ينبغي عليك أن تبدأ بقراءة 

دراســة بحثية ذات عالقة مبارشة بدراســة الحالة التي تقوم بها، أو الطريقة األخرى وهي 

مراجعــة مالحظاتك. وكباحث ُمامرس، قد تعرف طرقاً من شــأنها أن تجعل أفكارك تنضج 

قبل أن تتوقع البدء يف أي جزء من عملية الكتابة.

نقطة تعلم : ماهي أفضل طريقة إلنجاز دراســة 

الحالة بأقل قدر من المتاعب والوقت ؟

يختلــف كل باحــث عــن اآلخر، لذلــك؛ ال بد أن 

تطور أســلوبك الخاص وكذلك الخيارات املتاحة أمامك.  

ويستمر التحســني مع كل دراسة حالة تقوم بها، لذا ال 

تتفاجأ إذا كانت أول دراســة حالــة تقوم بها تبدو أكرث 

صعوبــة. فإحدى اإلســرتاتيجيات املمكنــة هي التفكر 

يف الكتابــة بطرق "شــمولية" و "عكســية". حيث تركز 

الطريقة " الشمولية" عىل البدء يف إنشاء منتجك النهايئ 

)مكتوباً أو شــفهياً( يف شكل جدول، أو عرض، أو مقالة 

قصرة أو اقتباس ُتدرجه يف نص دراســة الحالة، )ولكن 

ال تحــاول كتابــة النص املصاحب حتــى اآلن(، وبنفس 

الطريقــة، اعمــل عىل جمــع كل الجــداول والعروض 

البيانية واملقاالت القصرة واالقتباسات املرتبطة بدراسة 

الحالــة بأكملها، مرتباً كل ذلك بالتسلســل الذي تظهر 

به يف النص النهايئ. أما الطريقة "العكســية"  فتنفذ من 

خالل البدء يف كتابة الروايــة الخاصة بالجزء األخر من 

دراســة الحالة قبــل األجزاء املتبقية، ثــم اكتب الرواية 

التحليلية التي أدت إىل الجزء النهايئ وهكذا.  

إذا اتبعت هذه املقرتحات الســابقة بنجاح، فهل 

ســتنجز دراســتك ؟ هل ســيكون لديك فقط املسودة 

األوىل التــي تحتاج اآلن أن ُتعــاد كتابتها حتى تتكامل 

بشكل أفضل؟ 
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وهناك تعليق آخر حول كتابة تقارير دراسات الحالة : يتمثل يف أنه ــ عىل الرغم من 

أن هذا الفصل يشجع عىل الكتابة بطريقة إبداعية مع بعض املوهبة ــ ال ينبغي التفكر 

أو التحدث بخصوص كتابة دراسات الحالة كام لو كنت تؤلف رواية. فأي إشارة إىل "رواية 

ـ حتى وإن  القصــص" أو "الدراما" أو أي خصائــص أخرى متعلقة باألدب القصيص الجيدـ 

ـ قد يجعل الُقراء يشــككون يف ســالمة ومصداقية البحث  تــم التعبــر عنها بأي طريقةـ 

وتفســراته. وبدالً مــن ذلك، يجب توجيه التفكــر يف الكتابة الواقعيــة )غر القصصية( 

باعتبارها األســلوب أو املهارة املناظرة. فهناك دراســات حالة عديــدة تتناول الكتابة غر 

القصصيــة اإلبداعية والفعالة )مثل: Caulley, 2008(، وميكنك االطالع عىل األدبيات التي 

ناقشت هذا املوضوع ملعرفة املزيد من اإلرشادات املتعلقة بالكتابة.

وباملثــل، يجب أن تشــعر باالرتياح عند االطالع عىل بعض املراجــع العلمية األخرى التي 

        ،)Barzun & Graff,1985( تغطي كتابة تقارير البحوث يف العلوم االجتامعية بشكل عام مثل

و )Becker, 1986; Wolcott, 2009(، حيــث تقــدم مثل هذه املراجع رســائل تذكر مثينة 

حول تدوين املالحظات، وإعداد الخطوط العريضة، واســتخدام كلامت ســهلة، وكتابة ُجمل 

واضحــة، ووضع جدول زمني للتأليف، وتجاوز الرغبة الشــائعة يف عدم التأليف. مع أمل أن 

يساعد كل ذلك عىل تحسني مستوى التأليف لديك وتجنب “انفعاالت الكاتب”.

وكتعليــق نهايئ، ال يهدف هذا الفصل إىل إعــادة تلك النصائح العامة التي ميكن تطبيقها 

عىل جميع أنواع البحوث مبا فيها دراســات الحالة. ولكن متيل جميع البحوث إىل التشــديد 

عــىل تحديد )متى( و )أين( تكتب بطريقة مريحة بشــكل أكرث. غر أن تلك البحوث ال متيل 

إىل تقديم أفكار محددة عن )ماذا( ميكن تأليفه، باإلضافة إىل املشكالت األخرى التي قد تنشأ  

أثناء كتابة تلك التقارير.  ولتغطية هذا الفراغ ، اشتمل هذا الفصل عىل األقسام التالية :  

الجمهور املستهدف من تقارير دراسة الحالة.• 

األنواع املختلفة لكتابات دراسة الحالة.• 

إجراءات كتابة تقرير دراسة الحالة. • 

اإلجابــات املحتملة حول خصائص دراســة الحالــة املثالية )التي تتجاوز التقرير نفســه • 

وتشمل تصميم ومحتوى الحالة(.
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ُيذكرنا )الفصل الرابع( بعدم رضورة أن يكون تقرير دراسة الحالة هو الطريقة الرئيسية 

لتسجيل أو ترتيب قاعدة األدلة لدراسة الحالة، بل أكد )الفصل الرابع( عىل استخدام قاعدة 

بيانات دراســة الحالة لهذا الغرض )انظر الفصل الرابع، املبدأ الثاين(. ولذلك؛ تهدف جهود 

الكتابة التي يناقشها هذا الفصل إىل دعم أهداف إعداد التقرير وليس التوثيق.

مترين 6-1: التقليل من صعوبات الكتابة 

يعاين الجميع من صعوبات يف كتابة التقارير، ســواء كان ذلك يف دراســات الحالة أو غرها.  

ولتحقيق النجاح يف الكتابة، يجب عىل الباحثني اتخاذ خطوات محددة أثناء عملية إجراء الدراسة 

للحد من معوقات الكتابة. اذكر خمس خطوات قد تتبعها يف الكتابة ـ عىل سبيل املثال، كأن تبدأ  

بكتابة جزء محدد يف مرحلة مبكرة من مراحل الكتابة. هل اتبعت أي خطوة من تلك الخطوات 

الخمس سابقاً؟

الجمهور المستهدف من تقارير دراسة الحالة: 

الفئات المستهدفة المحتملة:

يل يف الجمهور املحتمل أو املفضل وشكل كتابة التقرير كنقطة انطالق  يعمل التفكر األوَّ

جيدة لكتابة دراســة الحالة. فقد يتضمن نرش دراســة الحالــة ونتائجها فئات محتملة من 

الجمهور أكرث تنوعاً من أشكال البحوث األخرى. فقد تشمل الفئات املستهدفة من دراسات 

الحالة: )1( األكادمييني، )2( وصانعي السياسات، املامرسني، وقادة املجتمع واملهنيني اآلخرين 

الذين ال يتخصصون يف دراســات الحالة أو بحوث العلوم االجتامعية األخرى، )3( والفئات 

الخاصة، مثل: اللجان املرشفة عىل الرسائل العلمية، )4( والجهات املمولة للبحوث. 

وعنــد نرش نتائــج البحث القامئة عىل أســاليب أخرى مثل التجــارب العلمية، عادة ال 

تكون فيها الفئة املستهدفة الثانية ذات صلة؛ حيث يتوقع القليلون أن النتائج من التجربة 

املختربيــة تكون موجهة إىل غر املتخصصني. ومع ذلك يف دراســات الحالة، قد تكون هذه 

الفئــة الثانيــة هدفاً متكرراً لتقرير دراســة الحالــة. وباملثل، الفئة الثالثة املســتهدفة هي  
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املتلقي املتكرر لتقرير دراســة الحالة أيضاً، ويعود ذلك إىل العدد الكبر للرســائل العلمية 

واألطروحات يف العلوم االجتامعية التي تعتمد عىل دراسات الحالة. 

ونظراً لكون دراســات الحالة تســتهدف فئات محتملة أكرث من أنــواع البحوث األخرى، 

تتمثل إحدى املهام األساســية لتصميم تقرير دراسة الحالة العام يف تحديد )جمهور( أو فئة 

محددة للتقريــر. فكل فئة لها احتياجات مختلفة وال يوجد تقرير واحد يلبي متطلبات كل 

الفئات يف الوقت نفسه. 

فبالنســبة إىل األكادمييــني مثاًل، قــد مُتثل العالقات بني دراســة الحالــة ونتائجها 

والنظريات والبحوث الســابقة أهمية كبرة لهم )انظر مربع 39(.  أما بالنسبة إىل غر 

املتخصصني، قد تحمل العنارص الوصفية يف تصوير العامل الحقيقي، واآلثار املرتتبة عىل 

السياســات والقرارات أهميــة كبرة لهم. وفيام يتعلق باللجان املرشفة عىل الرســائل 

العلمية، متثل الرباعة يف استخدام منهجية البحث والقضايا النظرية باإلضافة إىل العناية 

التــي ُيجَرى بها البحث أهمية بالغة أيضاً. وأخراً، بالنســبة إىل جهات متويل البحوث، 

من املحتمل أن تكون أهمية نتائج دراســة الحالة ــ ســواء ُقدمــت بلغة أكادميية أو 

عمليــة ــ أكرث أهمية من وصف أســاليب البحث.  ومن ناحية أخــرى، فإن التواصل 

الناجح مع أكرث من فئة مســتفيدة يعني الحاجة إىل أكرث من نسخة واحدة من تقرير 

دراسة الحالة، لذا عىل الباحثني األخذ يف االعتبار اإليفاء بتلك الحاجة )انظر مربع 40(. 

مربع )39(

إعادة طباعة دراسة حالة مشهورة 
لسنوات عديدة )1949/1980( ظلت دراسة الحالة التي أجراها )Philip Selznick( "بعنوان: 

هيئة والية تينييس وجذور العشب - TVA and the Grass Roots" عماًل كالسيكياً حول املنظامت 

الحكومية. وقد استشــهد بتلك الحالة يف دراسات الحقة كثرة تتعلق بالهيئات الفيدرالية والسلوك 

الســيايس والالمركزيــة التنظيمية. وبعد ثالثني عاماً من نرشها، أُعيــدت طباعة هذه الحالة يف عام 

1980م كجزء من سلســلة إعادة مطبوعات املكتبة يف )جامعة كاليفورنيا بريس( التي تعترب النارش 

األصيل لها، وقد سمح اإلصدار الثاين للكثر من الباحثني إمكانية االستفادة من دراسة الحالة  هذه 

املشهورة ، وعكس مساهمتها الكبرة يف هذا املجال.       
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مربع )40(

نسختان من نفس دراسة الحالة 
نفذ مكتب التخطيط املدين ملقاطعة بروارد بوالية فلوريدا، نظاماً إلكرتونياً للمكتب  بدأ يف عام 

 The Politics of Automating a Planning Office (1982م وجاء ذلك يف دراســة حالة بعنوان

ــ سياســة العمل االلكرتوين ملكتب التخطيط( والتي أعدها )Standerfer & Rider,1983(. كانت 

إســرتاتيجيات التنفيذ إبداعية وذات أهمية، خصوصاً بالنسبة إىل التوترات مع إدارة الحاسب اآليل 

التابع لحكومة املقاطعة. ونتيجة لذلك ؛ كانت دراسة الحالة مثرة لالهتامم ومليئة باملعلومات، كام 

أن النســخة املنشورة منها التي ظهرت يف مجلة تطبيقية كانت مشوقة للغاية وسهلة القراءة. وألن 

هذا النوع من التنفيذ يشمل بعض املشكالت التقنية املعقدة، قدم الباحثان معلومات تكميلية إىل 

القارئ املهتم. فقد شملت النسخة املنشورة من دراسة الحالة األسامء، والعناوين، وأرقام الهواتف 

حتى يســتطيع القارئ الحصول عىل تلك املعلومات اإلضافية. وأخراً، فإن توفر نسختني من تقارير 

دراســة الحالة يعترب فقط مثاالً واحداً لتوضيح كيف أن التقارير املختلفة لنفس دراســة الحالة لها 

فائدة للتواصل مع فئات مختلفة من الجمهور واملهتمني.

مترين 6-2 : تحديد الجمهور املستهدف

حدد الفئات البديلة من الجمهور املستهدف من دراسة الحالة التي تقوم بكتابتها. ولكل فئة 

من هذا الجمهور، حدد مميزات تقرير دراسة الحالة التي تسلط الضوء عليها أو تقلل من الرتكيز 

عليها. هل سيفيد نفس التقرير كل الفئات املستهدفة ؟ وملاذا ؟

توجيه تقرير دراسة الحالة الحتياجات الجمهور المستهدف:

بوجه عام، ينبغي أن تحدد خيارات الجمهور املستهدف املحتمل شكل تقرير دراسة الحالة.  

وعىل الرغم من أن إجراءات ومنهجية البحث قامئة عىل اإلرشادات العامة املقرتحة يف )الفصل 

األول وحتــى الفصــل الخامس( من هذا الكتــاب ، فال بد أن تتضمن الكتابة النهائية لدراســة 

الحالة التأكيدات، والتفاصيل، وأشــكال الكتابة، واملعلومات املطولة، التي تناســب احتياجات  

الجمهور املســتهدف. وتكمــن أهمية الجمهور املســتهدف يف أن الباحــث يجمع املعلومات 
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الرســمية للبيانات التي يحتاجها الجمهور املســتهدف، والطرق املفضلــة لنرش تلك املعلومات 

)Morris, Fitz-Gibbon & Freeman, 1987, p.13(. وعــىل هــذا املنوال يلفت هذا املؤلف 

بشكل متكرر انتباه الطالب يف مرحلة كتابة الرسائل واألطروحات العلمية إىل حقيقة أن اللجنة 

املرشفة عىل الرســالة أو األطروحة العلمية، قد تكون هي الفئة الوحيدة املســتهدفة من كتابة 

الرسالة. وتحت هذه الظروف، ينبغي أن تحاول دراسة الحالة النهائية التواصل مبارشة مع هذه 

اللجنة، وهناك تكتيك مقرتح  وهو إدراج البحوث الســابقة ألعضاء اللجنة يف أدبيات الرســالة 

العلمية أو األطروحة، وهذا سيخلق حالة من تداخل املفاهيم و ) املنهجيات(، وبذلك يزيد من 

قابلية االتصال املحتمل للرسالة أو األطروحة العلمية مع هذا الجمهور بالذات. 

وأياً كان الجمهور املســتهدف، فالخطأ الكبر الذي قد يرتكبه الباحث هو كتابة دراســة 

الحالة من وجهة نظر ترتكز عىل الذات أو األنا، وقد يحدث هذا الخطأ إذا أمتمت دراســة 

الحالة دون تحديد الجمهور املســتهدف، أو عدم فهم احتياجاته. وليك تتجنب هذا الخطأ، 

ال بد أن تحدد هذا الجمهور املســتهدف كام أرشنا إىل ذلك ســابقاً.  واملقرتح الثاين يف هذا 

الجانب مبســتوى األهمية نفســها هو اختبار دراســات الحالة األخرى التي ُنرشت نتائجها 

بنجاح إىل مثل هذا الجمهور املستهدف. حيث قد تساعدك دراسات الحالة األخرى يف كتابة 

دراســة حالة جديدة. فعىل ســبيل املثــال، األخذ يف االعتبار مرة أخرى رســالة أو أطروحة 

علمية ألحد الطالب. فهذا الطالب ينبغي عليه أن يسرتشــد بالرسائل العلمية السابقة التي 

اجتازت املتطلبات األكادميية بنجاح أو وصفت من ضمن األعامل املميزة. فمن خالل فحص 

ومراجعة  مثل تلك األعامل قد ينتج عنه أفكار بخصوص معاير األقسام العلمية )وخيارات 

املراجعني أو املناقشني( لتصميم رسالة أو أطروحة علمية جديدة. 

التواصل مع دراسات الحالة:

يتمثل أحد الفروق بني دراسة الحالة واألنواع األخرى من البحوث يف أن تقرير دراسة 

الحالة  يكون يف حد ذاته وســيلة اتصال هامة. فبالنسبة إىل الكثر من غر املتخصصني، 

ميكن أن يؤدي اطالعهم عىل دراســة حالة مقنعة وقوية إىل زيادة الوعي، ويقدم رؤىء 

وأفكاراً واقرتاح حلول لظروف معينة. وميكن تحسني جودة دراسة الحالة من خالل مواد 

غر نصية بســيطة ولكن جذابة، مثل : املقاالت الصغرة، والصور، والرسوم البيانية. فكل 
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هذه املعلومات ميكن أن تساعد اآلخرين يف فهم الظاهرة، عندما ال تستطيع اإلحصاءات 

املعقدة أو املجردة ــ مهام تكون مقنعة لجمهور البحث ــ القيام بذلك.

وتحــدث بعض املواقف ذات العالقة ــ والتي غالباً يتم إغفالها ــ عند تقديم الشــهادة 

أمام لجنة ترشيعية. فعىل ســبيل املثال، إذا أدىل رجل مســن بشــهادة بخصوص الخدمات 

الصحيــة التي يتلقاهــا أمام اللجنة، قد يظــن أعضاء تلك اللجنة أنهــم حصلوا عىل أفكار 

ووجهات نظر مبدئية عن الرعاية الصحية للمســنني بوجٍه عام، باالعتامد عىل حالة واحدة 

فقط. وحينئذ، قد يرغب أعضاء اللجنة يف االســتعداد ملراجعة اإلحصاءات املتعلقة بانتشار 

الحاالت املشــابهة. ويف وقٍت الحق، قد تستفرس اللجنة حول الطبيعة الرمزية للحالة األوىل 

قبــل اقرتاح أي ترشيع جديــد. ولكن من خالل هذه العملية بالكامــل، قد تكون "الحالة" 

األوىل التي مثلها الشــاهد )الرجل املسن( هي املحفز األسايس الذي لفت االنتباه إىل قضايا 

الرعاية الصحية يف املقام األول.

ومــن خالل هــذا الطريقة والطرق األخرى، ميكن أن تعمل  دراســة الحالة عىل نقل 

معلومات البحوث التي ناقشــت ظاهرة معينــة إىل فئة من غر املتخصصني. ولذلك؛ قد 

تتجاوز فائدة دراسة الحالة دور تقرير البحث النموذجي، التي توجه عموماً إىل الباحثني 

اآلخرين بدالً من غر املتخصصني. ومن الواضح أن دراســات الحالة الوصفية والتفسرية 

ميكــن أن تكون مهمة يف هذا الدور.  ولذلــك؛ ال ينبغي تجاهل التأثر الوصفي املحتمل 

لدراسة الحالة ذات العرض الجيد )انظر مربع 41(.
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استخدام االستعارة املجازية لتنظيم كاًل من النظرية والعرض يف مجال علمي آخر
كان موضوع الدراســة التاريخية الشهرة بعنوان The Anatomy of a Revolution “ترشيح 

الثورة”، ملؤلفها )Crane Brinton, 1938( حول أربع دول، وهي: املســتعمرات األمريكية، روسيا، 

إنجلرتا، فرنسا، والتي مرت بأحداث مشابهة أثناء الثورات السياسية التي حدثت بها. يقوم الباحث 

بتعقب وتحليل األحداث بطريقة وصفية، حيث إن هدفه ليس فقط تفسر الثورات، وإمنا تحديد 

اتباعها ملســارات مشــابهة )انظر أيضاً مربع 44ب، الذي يأيت الحقاً يف هذا الفصل(.  وُيظهر تحليل 

الحاالت املتعددة أوجه التشــابه الرئيســية. فقد كانت جميع هذه املجتمعــات يف طريق التقدم 

االقتصــادي، رغم وجــود بعض الرصاعات الطبقية، وتخيل املفكرين عــن حكوماتهم، وعدم كفاءة 

الجهاز الحكومي، ومامرســة الطبقة الحاكمة لسلوكيات غر أخالقية متعددة. ومع ذلك، وبدالً من 

االعتامد فقط عىل منهجية "العوامل" للوصف، يطور الباحث اســتعارة مجازية لكائن برشي يعاين 

ى، كطريقة لوصف منط األحداث مع مرور الوقت. ويستخدم الباحث برباعة كبرة النمط  من الُحمَّ

ى ونــزالت الربد التي تصل إىل نقاط حرجة، ويتبعها شــعور غر حقيقي بالطأمنينة  الــدوري للُحمَّ

والهدوء لوصف تقلبات األحداث يف الثورات األربعة.        

أنواع كتابة دراسة الحالة:

تشــمل تقارير دراسات الحالة مناذج كثرة من الكتابة، بعضها يشبه تلك التي تستخدم 

يف التقارير القامئة عىل أســاليب البحوث األخرى. ولكن عندما تكتب دراســة حالة ســتجد 

مجموعة من الخيارات املتعلقة بشــكل خاص بدراســات الحالة، وُتعترب ضمن األنواع التي 

ســتتم مناقشتها يف هذا القســم، وهي: )1( مناذج التقارير، )2( الهياكل التوضيحية العامة 

لكتابة دراســات الحالة، )3( أقســام أســاليب وأدبيات البحث لتقرير دراســة الحالة، )4( 

ودراسات الحالة كجزء من دراسات األساليب البحثية املختلطة.
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نماذج التقارير: 

تنقسم نماذج تقارير دراسة الحالة إلى أربعة أنواع على النحو التالي : 

دراســة الحالة الفردية: النوع األول هو دراســة الحالة الفرديــة التقليدية، ويف هذا النوع 
يتم اســتخدام نص فردي لوصف وتحليل الحالة، وقد ُيدعم النص بجداول ورســوم بيانية 
وصور وخرائط وغر ذلك. وقد تكون دراسات الحالة الفردية التقليدية كبرًة بحجم كتاب، 
وذلك عىل حســب عمق الدراســة، األمر الذي قد يقّيد خيــارات نرشها. ويف نفس الوقت، 
تنرش العديد من املجالت األكادميية ــ مبا يف ذلك أفضل املجالت املتخصصة ــ مقاالت ذات 
طول معني يكفي الســتيعاب دراسات الحالة ذات الصياغة الجيدة. لذا؛ يجب عىل الباحث 
مراجعة إدارة املجالت األكادميية يف مجال تخصصه، قبل افرتاض أن دراســة الحالة الخاصة 

به ميكن نرشها فقط يف شكل كتاب. 

وينبغي أن نتذكر أيضاً أن دراســة الحالة الفردية قد تأيت وفقاً لتصميم دراسة الحالة 
املضمنة "Embedded" )انظر الفصل الثاين، شــكل 2-4(. وعند اتباع هذا التصميم، يقوم 
الباحث بجمع بيانات متعلقة بوحدة التحليل املضمنة، باستخدام أساليب بحثية أخرى، 
كالدراســات املســحية أو التحليالت الكمية للبيانات األرشــيفية، مثل: مؤرشات الوضع 
الصحي. ويف هذه املوقف، يشمل تقرير دراسة الحالة النهايئ كتابة البيانات التي تأيت من 

خالل األساليب البحثية األخرى )انظر الفصل الرابع، مربع 19(. 

دراســة الحالة املتعددة: النوع الثاين من مناذج التقارير هو دراسة الحالة املتعددة التي 
تتكــون من الحــاالت الفردية التقليديــة. ويتكون تقرير الحالة املتعــددة كاماًل من حاالت 
فرديــة يتم تقدميها عادًة يف فصول أو أقســام منفصلة. وباإلضافة إىل هذه الحاالت الفردية، 
يحتوي التقرير الكامل عىل فصل أو قســم إضايف يناقش تحليل الحاالت املتعددة ونتائجها. 
وبوصفه نوعاً آخر من التقارير، فإن املواد الواردة فيه ُتشكل الجزء األكرب من التقرير الرئييس 
)بحيث يكون مناســباً للنرش كمقالة يف املجالت األكادميية( مع الحاالت الفردية التي ُتعرض 
كمجموعــة من املالحق، )أو نــرش هذه املالحق بصورة فردية حســب ما يتوافق مع حجم 
املقاالت األكادميية(. ومن خالل تنســيق أكرث اتســاعاً، يتطلب تقرير دراسة الحالة املتعددة 
فصوالً أو أقســاماً للحاالت املتعددة، بحيث ُيشكل جزءاً كبراً، يستحق بأن يكون عىل شكل 

ُمجلد منفصل عن املجلد اآلخر الذي يحتوي عىل الحاالت الفردية )انظر مربع 42(.
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تقرير الحالة املتعددة
تحتوي دراســات الحالة املتعــددة غالباً عىل فصول تتناول دراســات الحالــة الفردية وبعض 

الحاالت املتعددة كذلك. فبالنسبة إىل كتابة دراسات الحالة املتعددة قد يشارك فيها ايضاً محموعة 

من الباحثني.   

وقــد اســتخدم هذا النوع من اإلعداد يف دراســة مثاين إبتكارات جديــدة يف تعليم الرياضيات 

والعلــوم، والتي حررهــا كل مــن )Raizen & Britton,1997(.  بعنوان: "املغامــرات الجريئة ــ 

Bold Ventures"، وتظهر الدراســة يف ثالثة مجلدات طويلة ومنفصلة )املجلد األول 250 صفحة، 

واملجلد الثاين 350 صفحة، واملجلد الثالث 650 عىل التوايل(. وتظهر الدراسات الفردية يف املجلدين 

األخرين، بينام تغطي الفصول الســبعة يف املجلد األول موضوعات دراســات الحالة املتعددة. وقد 

أنجــز العديد من الباحثني فصول دراســات الحالة الفردية والحــاالت املتعددة، عىل الرغم من أن 

الدراسة يف شكلها الكامل تم تنسيقها وإعدادها كمهمة عمل فردية.

الخيار المناســب ألٍي من دراسة الحالة الفردية أو المتعددة: يناقش النوع الثالث من 

تقارير دراســات الحالة الفردية أو املتعددة، ولكن ال يســتخدم النص التقليدي. فبدالً من 

ذلــك، تتم كتابة كل حالة من خالل اتباع  سلســلة من األســئلة واإلجابات، باالعتامد عىل 

األســئلة واإلجابات الواردة يف قاعدة بيانات دراســة الحالة الخاصة بالباحث )انظر الفصل 

الرابع(. وألغراض كتابة التقرير؛ قد يوجز الباحث محتوى قاعدة البيانات األصلية ويدققها 

ليك تكون ســهلة القراءة، ومع التقرير النهايئ يستمر افرتاض منوذج التقرير بصورة مامثلة 

لالختبار الشــامل. )وعىل العكس من ذلك، قد يعترب نص دراســة الحالة التقليدي مشــابهاً 

لنموذج البحث الفصيل(. ولكن ال ُيعرّب منوذج األسئلة واإلجابات عن املوهبة اإلبداعية لدى 

الباحث، وإمنا يســاعده عىل التقليل من مشــكالت انفعاالت الباحث ؛ ويعود الســبب يف 

ذلك إىل امكانية االســتمرار مبارشة يف اإلجابة عن مجموعة األسئلة املطلوبة )ومرة أخرى، 

لالختبار الشامل ميزة مشابهة للبحث الفصيل(. 

إذا اســتخدم الباحث منوذج األســئلة واإلجابات لكتابة تقرير دراســة الحالة املتعددة، 

مكرراً نفس مجموعة األســئلة التي تغطي كل دراسة حالة فردية، كانت هناك مزايا كبرة: 
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حيث يحتاج القارئ فقط إىل االطالع عىل إجابات السؤال أو األسئلة يف كل دراسة حالة ليك 

يتمكــن من إجراء مقارناته عىل الحالة املتعددة. وألن كل قارئ قد يهتم بأســئلة مختلفة؛ 

ل  هذا النوع  من الكتابة تطوير تحليل الحاالت املتعددة، والذي يثر اهتامم القارئ  ُيســهِّ

)انظر مربع43(. كام ميكن االطالع  عىل املرجع )Yin, 2012, chap.6(، إذ يتضمن دراســة 

حالة كاملة من هذا النوع.

مربع )43(

منوذج األسئلة واإلجابة: دراسات حالة بدون أسلوب

الرسد القصيص التقليدي
ال يجب عرض أدلة دراســة الحالة يف صورة الرسد القصــيص التقليدي، بل إن النموذج البديل 

لعرض نفس األدلة هي كتابة الرواية يف شكل أسئلة وإجابة. حيث ُتطرح سلسلة من األسئلة وتأخذ 

اإلجابات املســاحة املعقولة ــ عىل سبيل املثال ــ ُتخصص ثالث أو أربع فقرات لكل سؤال وإجابة، 

وميكن أن تحتوي كل إجابة عىل األدلة ذات الصلة وُتدعم بعروض مجدولة واقتباسات.  

اتبع هذا النوع البديل يف )40( دراسة حالة ملؤسسات مجتمعية أجرتها اللجنة الوطنية األمريكية 

 )People, Building Neighborhoods لألحياء الســكنية بعنوان )الناس وبناء األحياء السكنية ـ

يف العــام )1979م(. وقد تم اســتخدام منوذج األســئلة واإلجابات يف كل حالــة؛ ولذا ميكن للقارئ 

املهتم تحليل الحاالت املتعددة باتباع الســؤال ذاته يف جميع الحاالت. ومن ناحية أخرى، يســمح 

هذا النوع للقراء اآلخرين الذين يستعرضون الحاالت بشكل رسيع بإيجاد األجزاء ذات الصلة لكل 

حالة. وبالنســبة إىل األشــخاص الذين يعرتضون عىل غياب الرسد القصــيص التقليدي، تتطلب كل 

حالة ملخصاً ال يتقيد بأي شــكل )ولكن ال يجب أن يتجاوز صفحات كثرة(، وهذا يســمح للباحث 

مبامرسة مواهبه األدبية. 



إعداد تقرير دراسات الحالة

289 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

الخيار املناســب لدراسة الحالة املتعددة فقط: ينطبق النوع الرابع واألخر عىل دراسات 

الحالــة املتعددة فقط. ويف هذا املوقف، قد ال يوجد فصول أخرى أو أقســام أخرى مســتقلة 

ومخصصــة للحاالت الفردية، بل يتكون التقرير كله من تحليل الحاالت املتعددة ســواء أكان 

وصفياً بشــكل كامل أو كان مشــتماًل عىل موضوعات تفســرية. ففي مثل هــذا التقرير، قد 

يخصص كل فصل أو قسم ملوضوع دراسة حالة متعددة، ويتم توزيع بيانات الحاالت الفردية 

يف كل فصل أو قسم.  ومن خالل هذا النوع، ميكن عرض البيانات املوجزة عن الحاالت الفردية 

يف مقاالت مخترصة، إن مل يتم تجاهلها متاماً )انظر مربع 44، وكذلك الفصل األول مربع 3 ب( 

. وبالنســبة إىل النسخ الشفهية من دراســة الحالة املتعددة، فإن مثل املقاالت  ــ املضمنة يف 

العرض الرئييس الذي يغطي موضوعات دراسات الحالة ــ مفيدة جداً أيضاً.

وكمالحظة أخرة، ينبغي تحديد نوع كتابة دراســة الحالة أثناء مرحلة التصميم، والذي 

يتضمــن بدياًل مــن البدائل )األنواع( األربعة أعــاله، ولكن ميكن تعديل خيــارك األول إذا 

وجــدت ظروفاً غر متوقعة، وقد يبــدو نوع مختلف من مناذج الكتابة أكرث صلة من النوع 

الذي سبق اختياره يف األصل. ورغم ذلك، يعمل االختيار املبكر عىل تسهيل كل من تصميم 

وإجراء دراسة الحالة، وال بد أن يكون هذا االختيار األويل جزءاً من بروتوكول دراسة الحالة 

الذي ينبه الباحث بطبيعة النموذج النهايئ لدراسة الحالة التي يقوم بها ومتطلباته. 
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مربع )44(

كتابة  تقرير دراسة الحالة املتعددة
ال ينبغــي عرض دراســات الحالة الفردية دامئاً يف املســودة النهائية عند كتابة دراســة الحالة 

املتعددة. حيث تعمل الحاالت الفردية فقط بشــكل عام كقاعدة أدلة للدراسة، وميكن االستشهاد 

بها بصورة متفرقة يف تحليل الحاالت املتعددة )انظر أيضاً مربع 3ب، الفصل األول(. 

 44-أ: مثال ال يستعرض حاالت فردية

استخدم )Herbert Kaufman,1981( هذه الطريقة يف كتاب قام بتأليفه عن ستة من رؤساء 

املكتب الفيدرايل بعنوان “الســلوك اإلداري لرؤســاء املكتب الفيدرايل”.  وقد أمىض الباحث فرتات 

طويلة من الوقت مع كل رئيس لفهم طبيعة عمله اليومي الروتيني، حيث أجرى مقابالت شخصية 

مع هؤالء الرؤساء واستمع إىل مكاملاتهم الهاتفية، وحرض االجتامعات ومناقشات املوظفني العاملني 

يف مكاتب الرؤساء. 

ومع ذلك، مل يكن غرض الكتاب دراســة أحد الرؤســاء، بل يهدف الكتاب إىل دمج كل الدروس 

املســتفادة من الجميع، ويضعهــا يف موضوعات تتمحور حول التايل : كيف يتخذ هؤالء الرؤســاء 

القرارات، وكيف يســتقبلون ويراجعون املعلومات، وكيف يحفزون موظفيهم. ومن ثم ، تحت كل 

موضوع،  يســتخلص الباحث أمثلة مناســبة من الحاالت الســتة، ولكن مل يتم عرض أي من هذه 

األمثلة كدراسة حالة فردية. 

44-ب: مثال آخر )يف مجال مختلف( ال يحتوي عىل عرض الحاالت الفردية

تم اســتخدام تصميم مشابه لتصميم )Kaufman( ــ يف مجال علم التاريخ ــ من خالل كتاب 

 - The Anatomy of a Revolution“ بعنــوان )Crane Brinton,1938( مشــهور مــن تأليــف

ترشيح الثورة”.  يدرس هذا الكتاب أربع ثورات هي: اإلنجليزية واألمريكية والفرنســية والروســية 

)انظر أيضاً مربع 41 يف بداية هذا الفصل(. ميثل هذا الكتاب التحليل والنظرية للفرتات الثورية، مع 

أمثلة ذات صلة وثيقة مســتخلصة من كل حالة من الحاالت األربعة. ورغم ذلك، ال توجد محاولة 

.)H. Kaufman,1981( لعرض هذه الثورات كدراسات فردية كام هو الحال يف كتاب
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الهياكل التوضيحية الشاملة لكتابة دراسة الحالة:
عنــد العمل عىل كتابــة تقرير دراســة حالة فردية، يجــب تنظيم الفصول واألقســام 
واملوضوعات الفرعية واملكونات األخرى بطريقة منظمة، وهذا يشــكل هيكل كتابة دراسة 
الحالــة. وقد أصبح التعامل مع هذا الهيكل أحد موضوعات االهتامم يف األســاليب البحثية 
األخــرى.  عــىل ســبيل املثــال كتــاب )Kidder & Judd, 1986, p.430- 431( الذي ميثل 
 John( تقريراً عىل شــكل الســاعة الرملية للدراســات الكمية. ويف علم األنرثبولوجيا، حدد
Van Maanen,1988( مجموعــة متنوعــة من طرق كتابة نتائــج البحث امليداين، وهو ما 
يعرف بأنه يغطي وجهات نظر واقعية ومذهبية وانطباعية ورســمية وأدبية ومشرتكة. وقد 

تستخدم هذه األنواع املختلفة يف تركيبات مختلفة يف نفس التقرير.

وتوجــد  أيضاً خيــارات بديلة لتصميم هياكل تقارير دراســة الحالة ، حيث يقرتح هذا 
الفصل ســتة هياكل توضيحية )انظر الشــكل 6-1(. إن التوضيحات الواردة يف هذا الجانب 
تناقش بصورة أساســية كتابة دراســة الحالة الفردية، عىل الرغم من أن هذه املبادئ ميكن 
العمل بها يف كتابة تقارير دراسات الحالة املتعددة. وكمالحظة أخرى، وكام هو مشار إليه يف 
شــكل )6-1( ميكن تطبيق األنواع الثالثة األوىل عىل دراسات الحالة الوصفية واالستكشافية 
والتفسرية. أما النوع الرابع، فيمكن تطبيقه بصفة أساسية عىل دراسات الحالة االستكشافية 
والتفســرية، بينام ُيطبق النوع الخامس عىل الدراســات التفســرية، والنوع السادس عىل 

الدراسات الوصفية.  

شكل )6-1( الهياكل الستة وتطبيقها عىل األغراض املختلفة لدراسات الحالة

أنواع هياكل كتابة دراسة الحالة
غرض دراسة الحالة

استكشافيةوصفيةتفسريية

×××1- الهياكل التحليلية الخطية

×××2- الهياكل املقارنة
×××3- الهياكل املرتبة زمنياً

××4- الهياكل املعتمدة عىل بناء النظرية

×5- الهياكل التشويقية

×6- الهياكل غر املرتبة
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الهياكل التحليلية الخطية: يعترب الهيكل التحلييل الخطي هو املنهج املعياري لكتابة التقارير 
البحثية. حيث يبدأ تسلسل املوضوعات الفرعية بالقضية أو املشكلة املراد دراستها ومراجعة 
األدبيات الســابقة. وتســتمر املوضوعات الفرعية لتغطي األســاليب البحثية املستخدمة، 
وجمع البيانات، وتحليل البيانات والنتائج، وتنتهي باالســتنتاجات وتأثراتها عىل القضية أو 

املشكلة األصلية التي متت دراستها.

باإلضافــة إىل العديد من دراســات الحالة، فــإن معظم املقاالت األكادمييــة يف العلوم 
التجريبية تعكس الهيكل التحلييل الخطي. ويعترب هذا الهيكل هو األنسب أو األكرث سهولة 
ملعظم الباحثني، ومن املحتمل، أن يكون األكرث فائدة، خصوصاً عندما تكون الفئة الرئيسية 
املســتهدفة من دراسة الحالة هم الباحثون يف املجال نفسه أو اللجنة املرشفة عىل الرسائل 
العلميــة. وعلينا أن نالحظ أن هذا الهيكل ميكن تطبيقه عىل دراســات الحالة التفســرية 
والوصفية واالستكشافية.  وعىل سبيل املثال، تغطي الحالة االستكشافية القضية أو املشكلة 
املراد بحثها أو كشــفها، واألساليب املســتخدمة يف البحث االستكشايف، والنتائج من عملية 

االستكشاف، واالستنتاجات )والتي قد تحتاج مزيداً من البحث(.

الهيــاكل المقارنة: يكرر الهيكل املقارن نفس مادة دراســة الحالة مرتني أو أكرث من خالل 
مقارنة التوصيفات البديلة أو تفســرات الحالة نفســها. وتتمثل إحدى مزايا هذا النوع يف 

إمكانية تطبيقه عىل دراسات الحالة القامئة عىل أبحاث واقعية أو نسبية. 

 )Graham Allison,1971( يف هذا الجانب، ُتعد دراسة الحالة الشهرة التي أجراها

عــن أزمة الصواريخ الكوبية )انظر الفصل األول، مربــع 1( تطبيقاً واقعياً لهذا الهيكل. 

ففي تلك الدراســة، كرر الباحث مجموعة واحــدة من الحقائق عن األزمة ثالث مرات. 

ورغــم ذلك، كانت كل حقيقة مكررة ترتبط بنمــوذج نظري مختلف، وكان الهدف من 

تكــرار الحقيقــة هو توضيح مدى مالءمة نفس الحقيقة مــع كل منوذج.  وجاءت هذه 

الحقائق املكررة وتفســراتها يف ثالثة فصول مختلفة داخــل الكتاب، معربًة عن طريقة 

تطابق األمناط يف العمل. 

ينشــأ التطبيق النسبي عندما تكرر دراســة الحالة مجموعة متشابهة من األحداث 

ولكن من وجهة نظر مشــاركني مختلفــني، متضمناً للطرق النســبية أو البنائية وعرض 

وقائــع متعددة.  ومن جانب آخر، يوضح كتاب )Frederick Wertz( مبســاعدة بعض 
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الباحثــني )Wertz et al., 2011( وضعاً مامثاًل، حيث اســتخدم فصوالً مســتقلة لعرض 

خمســة تفســرات مختلفة ملقابلة واحدة مكثفة.  ويف هذه املقابلة، تصف امرأة شابة 

مرضاً مؤســفاً للغاية وكيف تعايشــت معه، وبالتايل يوضح كل تفسر الحقاً وعن قصد 

طريقة مختلفة لتحليل نفس بيانات املقابلة. 

علينا أن نالحظ أن دراســات الحالة الواقعية والنسبية ميكن استخدامها، سواء كانت دراسة 

الحالة وصفية أو تفســرية. فعىل سبيل املثال، ميكن وصف الحالة بصورة متكررة من وجهات 

ـ وذلك ليك تفهم كيف أن نفس الحالة )أي الواقع(  نظــر مختلفــة أو من خالل مناذج مختلفةـ 

تم تنظيمها بطرق متعددة ــ سواء كان الهدف االتفاق عىل تفسر واحد أم ال، وامليزة الرئيسية 

هي أن نفس الحالة أو )تفسرها( يتكرر مرتني أو أكرث بأسلوب املقارنة الرصيحة.

الهياكل المرتبة زمنياً: نظراً ألن دراســات الحالة تناقش يف الغالب أحداثاً خالل فرتة زمنية؛ 

ُيســتخدم طريقة ثالثة لعرض أدلة دراســة الحالة وفقاً لرتتيبها الزمني. وهنا يتبع تسلسل 

الفصول أو األقســام املراحل األوىل والوســطى واألخرة من الحالة. وهذه الطريقة ميكن أن 

تخدم غرضاً مهاًم يف إجراء دراســات الحالة التفســرية؛ ألن التسلسالت السببية االفرتاضية 

يجــب أن تحــدث خطياً مع مرور الوقت. فإذا حدث الســبب املفــرتض لحدث معني بعد 

حصول الحدث،كان هناك مربر للتساؤل يف االفرتاض السببي األوىل. 

وهنــاك خلل واحد يف الهيكل الزمني يجب تجنبه، ســواء اســتخدم يف دراســات الحالة 

التفســرية أو الوصفية أو االستكشافية. ويتمثل هذا الخلل يف عدم إعطاء االهتامم املناسب 

لألحداث السابقة وعدم االهتامم الكايف لألحداث الالحقة. وبصورة أكرث شيوعاً، يبذل الباحث 

الكثــر من الجهد يف كتابة مقدمة دراســة الحالة، مبــا يف ذلك تاريخهــا واملعلومات األولية 

)Background(، يف حــني ال يخصــص الوقت الكايف للكتابة عن الوضــع الراهن للحالة. ومع 

ذلك، فإن الكثر من االهتامم يف دراســة الحالة يرتبــط باألحداث التي حدثت مؤخراً؛ ولهذا، 

تتمثــل أحد التوصيات يف أنه عند اســتخدام الهيكل املتسلســل زمنياً ينبغي كتابة مســودة 

املعلومات األولية عن دراســة الحالة. أما تلك الفصول أو األقسام التي تتناول الوضع الراهن 

للحالة ينبغي كتابة املســودة الخاصــة بها أوالً، وبعد )اكتامل( كتابة هذه املســودات فقط  

ينبغــي كتابة مســودة املعلومات األولية عــن الحالة. وعند إنجاز جميع املســودات، ميكنك 

العودة إىل التسلسل الزمني الطبيعي يف مراجعة وتحسني النسخة النهائية لدراسة الحالة. 
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الهيــاكل المعتمدة على بناء النظرية: يف هذه الطريقة ســوف يتبع تسلســل الفصول أو 

األقســام منطق بناء النظرية، ويعتمد هذا املنطق عىل املوضوع املحدد والنظرية، ولكن ال 

بد أن يكشــف كل فصل أو قســم عن جزء جديد من الجدلية النظرية التي يتم مناقشتها. 

وعندمــا يتم التنظيم الجيد لدراســة الحالة، ســيؤدي التسلســل الكامل وكشــف األفكار 

األساسية إىل دراسة حالة مقنعة ومؤثرة. 

ترتبط هذه الطريقة بدراســات الحالة التفســرية واالستكشافية، وكال النوعني ميكن أن 

يهتــم ببنــاء النظرية. فالحاالت التفســرية تتناول اختبار الجوانب املختلفة من املناقشــة 

الجدلية الســببية، يف حني تناقش الحاالت االستكشافية قيمة البحث املستمر للفرضيات أو 

االفرتاضات املختلفة.

الهياكل التشــويقية: ُيعد هذا الهيكل عكس الهيكل التحلييل الخطي الذي متت مناقشــته 

مسبقاً، حيث يتم عرض النتيجة الرئيسية لدراسة الحالة وأهميتها بشكل متناقض يف الفصل 

ـ  ـ واألجزاء األكرث تشــويقاـً  أو القســم األول. يف حني أن الجزء املتبقي من دراســة الحالةـ 

تعمل بعد ذلك لتطوير تفســر النتيجة مع تفسرات بديلة تؤخذ يف االعتبار يف الفصول أو 

األقسام التي تيل ذلك. 

وترتبط هذه الطريقة بصورة وثيقة بدراسات الحالة التفسرية؛ ألن دراسة الحالة الوصفية 

ال تحتوي بشــكل خاص عىل نتيجة هامة. فإذا اســتخدم الهيكل التشــويقي بصورة جيدة، 

سيكون غالباً هيكاًل جذاباً لكتابة دراسة الحالة. 

الهيــاكل غير المرتبة: الهيكل غر املرتب هو عبارة عن الهيكل الذي ال ُيعترب فيه تسلســل 

األقســام أو الفصول ذا أهمية كبرة. وغالباً ما يكفي هذا النوع لدراســات الحالة الوصفية 

كــام يف مثال حالة مدينة )Middletown( التي كتبها )Lynd & Lynd, 1929(.  وبصورة 

أساســية، يســتطيع الباحث تغير ترتيب الفصول الســتة لذلك الكتاب، كام ذكرنا ذلك يف 

)الفصل الخامس( ولكن ليس بإمكانه تغير قيمته الوصفية. 

وتعرض دراسات الحالة الوصفية غالباً نفس الخصائص للمنظامت. ومثل دراسات الحالة 

هذه تســتخدم فصول مستقلة أو أقسام لتغطي نشأة وتاريخ املنظمة وملكيتها، وموظفيها 
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وخطــوط إنتاجها، وتنظيمها الرســمي، ووضعها املايل.  وال ميثــل الرتتيب الذي تعرض من 

خالله الفصول أو األقسام أهمية كبرة، وبالتايل ميكن اعتبارة طريقة غر مرتبة )انظر مربع 

45 كمثال آخر(.

وإذا تم اســتخدام الهيكل غر املرتب ، فإن الباحث يحتاج إىل االهتامم مبشــكلة أخرى 

تتمثل يف  اختبار مدى اكتامل دراســة الحالة. وبالتــايل ، عىل الرغم من أن ترتيب الفصول 

أو األقســام قد ال يهم ، فإن جمعها بصورة شــاملة يعترب أمراً مهاًم . وإذا تم تجاهل بعض 

املوضوعات الرئيســية دون الكشف عنها ، فقد يعترب الوصف غر مكتمل. ويجب أن يكون 

ـ أو أن يكون  لــدى الباحث معرفة كافية وجيــدة حول املوضوع لتجنب مثل هذا القصورـ 

لديه مناذج ذات صلة من دراسات حالة أخرى كمرجع. . فإذا فشلت دراسة الحالة يف تقديم 

وصف كامل، فيمكن اتهام الباحث بتجميع نســخة منحرفــة من الحالة عىل الرغم من أن 

دراسة الحالة كانت وصفية فقط.

مربع )45(

الفصول غر امُلرتَّبة، ولكن يف الكتاب األكرث مبيعاً 
ـ  In Search of Excellence( من أفضل الكتب مبيعاً وأكرثها  يعترب كتاب )البحث عن التفوقـ 

  .)Peters & Waterman,1982( قبوالً لدى الفئات األكادميية والشعبية، والذي قام بتأليفه كل من

فبالرغــم مــن أن الكتاب يقوم عىل أكرث من )60( دراســة حالة أُجريت حــول الرشكات األمريكية 

الكــربى األكرث نجاحاً، فــإن الكتاب يحتوي فقط عىل تحليل الحــاالت املتعددة، ويغطي كل فصل 

مجموعــة ثاقبة من الخصائص العامة املرتبطة بتفوق ومتيز الرشكة. ولكن تسلســل فصول الكتاب 

قابلة للتغير. وأخراً، قدم هذا الكتاب مســاهمة علمية كبــرة حتى وإن كانت فصول الكتاب لها 

ترتيب آخر.

أقسام األساليب البحثية وأدبيات البحث في تقرير دراسة الحالة:

كجــزء من هياكل كتابة تقرير دراســة الحالة ــ التي تم مناقشــتها قبل قليل ــ يغطي 
تقرير دراسة الحالة عىل األقل موضوعني آخرين هام : أساليب البحث املستخدمة وأدبيات 
البحــث ذات العالقة. وميكــن للباحث االطالع عىل البحوث العامــة األخرى للحصول عىل 
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اإلرشادات حول كيفية التعامل مع هذين املوضوعني؛ ألن تقارير دراسات الحالة ال تتطلب 
عادًة أســاليب أو مناذج غر تقليدية، لكنها قد تثر بعض املوضوعات اإلضافية والتي ســيتم 

مناقشتها الحقا2ً.  

وصف أســاليب البحث: ال ميتلك معظم القراء املعرفة الواسعة لألساليب املستخدمة يف أي 
دراســة بحثية، ولكن، ليس من غر املألوف يف بحوث دراســة الحالة أن يفتقر بعض القراء 
أيضاً إىل معرفة بأســاليب دراســة الحالة بشــكل عام. ولهذا الســبب ؛ قد يتطلب   وصف 
أســاليب البحث أكرث من وظيفة روتينية إلقناع القارئ بجودة هذه األساليب. لذلك يجب 
عىل الباحث التأكد من استخدام لغة رصينة ومتزنة وشفافة : ليك يتعرف القراء عىل العمل 
البحثي املنجز، وأن دراسة الحالة تم إجراؤها بعناية كبرة ووعي منهجي دون أخطاء، وأن 

الهدف هو تحقيق نتائج ذات جودة عالية. 

قد يكــون الوصف طوياًل أو قصــراً، وهذا يتوقف عىل خيارات الجمهور املســتهدف.  
فعىل سبيل املثال ــ وكام متت مناقشته سابقاً ــ قد تكون بعض فئات الجمهور املستهدف 
مهتمة بالنتائج أكرث من األســاليب البحثية التي استخدمت يف دراسة الحالة. فإذا كان األمر 
كذلك، فينبغي األخذ يف االعتبار كتابة قسم شامل لألساليب البحثية ومن ثم يقدم بعد ذلك 
كوثيقة جانبية. فإذا تم إعداد هذه الوثيقة بصورة جيدة، ســتؤدي إىل مادة علمية إضافية 
قابلة للنرش )انظر الجلســة الدراســية 6-1(.  وبغض النظر عن طول دراســة الحالة، ال بد 
أن تغطــي الكتابة عدة موضوعات فرعية )انظر شــكل 6-2(، ومن خالل هذه املوضوعات 
الفرعية، يجب أن يتأكد الباحث أن القضايا الرئيسية لدراسة الحالة تربز بشكل واضح مثل: 

أ- الصياغة الدقيقة ألســئلة البحث والتي توضح الســبب املنطقي من إجراء دراسة الحالة، 
بدالً من استخدام أسلوب بحثي آخر )انظر النقطة رقم 2 ، الشكل 2-6(. 

ب- تحديد واختيار الحاالت )انظر النقطة رقم 3(. 

ج- ملــف متكامــل حول جمــع البيانات يصف بشــكل مقنع البيانات كمصــدر يقود إىل 

معلومات تفصيلية ومتعمقة حول الحالة )انظر النقطة رقم 5(.

د- إسرتاتيجية تحليل واضحة ورصيحة )انظر النقطة رقم 6(.
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شكل )6-2( خطة عامة للجزء الخاص مبنهجية البحث يف تقرير دراسة الحالة

املحتوى التوضيحياملوضوعات املنهجية

• لغة رصينة، ومتزنة، وشفافة، مع أسلوب منهجي واضح ومكتوب بطريقة 1- األسلوب العام للكتابة

جذابة.

• ينبغي أن تتناسب مع بحوث دراسة الحالة من خالل تركيزها عىل أسئلة »كيف« و 2- أسئلة البحث

»ملاذا«.

• تحديد الحاالت وكيف تم اختيارها.3- التصميم

• العالقة املنطقية بني أسئلة البحث والبيانات التي سيتم جمعها.

• التفسرات املناظرة التي تم أخذها يف االعتبار.

4- نظرة عامة عىل بقية 

قسم منهجية البحث

ن القارئ من تجنب قراءة  • ملخص لجمع البيانات وطرق التحليل )فهذا ميكِّ

باقي الجزء الخاص باملنهجية إذا رغب يف ذلك(.

• التأكيد عىل تغطية البيانات للحالة أو الحاالت بصورة مفصلة ومتعمقة.5- البيانات التي تم جمعها

• عرض بروتوكول دراسة الحالة وكيف تم استخدامه. 

• قامئــة املصادر حســب ترتيب أهميتها، ومزيد مــن التفاصيل عن عنارص 

معينة داخل املصدر )ملحة موجزة رقمية عن األشخاص الذين متت مقابلتهم 

يف شكل جدول أو قامئة ملحقة بالوثائق التي تم االطالع عليها(.

البيانات  تقارب  أو  التقاء  أساليب  )مثل  البيانات  من  التحقق  تم  كيف   •

.)triangulation

• صعوبات غر متوقعة متت مواجهتها وكيف أثرت عىل جمع البيانات.

• وصف الطريقة التحليلية )تشابه األمناط، بناء التفسرات، إلخ...(.6- طرق التحليل

• تحديد برامج CAQDAS وكيفية استخدامها.

• عيوب يف التصميم والتحليل وكيف أثرت تلك العيوب عىل النتائج.7- تنبيهات حول الدراسة
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مــن جانب آخــر، ال بد أن تضع معايــر عالية يف وصف أســاليب البحث كام لو كنت 
تصــف أهــم جــزء يف التقرير أكرث من األجــزاء الروتينيــة أو غر الرضوريــة.  فالذي ميثل 
أهميــة كبرة يف هذا الجانب هو ســهولة القــراءة، واملصداقية، والعنايــة بقابلية التأكيد. 
وحاول أن تدعم الوصف بســامت اســتثنائية.  فمثــاًل، إذا كان تقرير دراســة الحالة التي 
تجريهــا يحتوي عــىل مقاالت موجــزة وبعض القصــص القصرة، ال تحدد معظم أقســام 
األســاليب أو تصف املصــدر الذي اخترت منه تلــك املواد )مثــل : Bachor, 2002(. ويف 
ســياق مامثل، ســيقدر القــراء جهــود الباحث يف إعــداد الدراســة بطريقة ســهلة مثل 
كتابــة امللخــص العام الذي يســمح للقراء بتجــاوز تفاصيل كثرة يف حالــة رغبتهم )انظر 
النقطــة رقم 4، شــكل 6-2( أو إعداد قامئــة باملخترصات واملصطلحــات املتخصصة )مثل 
الكلــامت املتداولــة يف بيئــة عمل معينة( التــي تظهر يف دراســة الحالة التــي تقوم بها. 

محتــوى أدبيات البحــث: يتمثل وصف أدبيــات البحث ذات الصلــة يف غرضني: هام 
إظهار مدى اســتيعابك ملوضوع الدراســة، واســتخدام تلك األدبيات لدعم  أهمية أســئلة 
البحث ودراســة الحالة. ومن ناحية أخرى، يتباين طول الوصف، وقد ال يصل إىل الشــكل 
الرســمي ملراجعــة األدبيات، وذلك وفقاً لظروف الجمهور املســتهدف من دراســة الحالة. 

وهناك مقرتحان ينبغي أن ُيكمال اإلرشادات التي تحصل عليها إذا كنت تفحص املصادر 
األخــرى املتعلقة بكيفية وصف أدبيات البحث ذات الصلة. أوالً، ال تقيس مهاراتك كباحث 
من خالل املراجعة املطولة لألدبيات التي تدفعك للقراءة املوسعة، أو التي تشتمل عىل عدد 
كبر من االقتباســات. وبدالً من ذلك ، ابذل قصارى جهدك يف تحديد االقتباسات الرئيسية، 
وتعامل معها بطريقة مقبولة. ثانياً، عند اســتخدام األدبيات لدعم دراسة الحالة التي تقوم 
بها، ال ترتدد يف مناقشــة األبحاث الســابقة التي قد تكون استخدمت أساليب بحثية بديلة.  
ووضح تقديرك لألســاليب البحثية األخرى، ولكن أيضاً ينبغي أن تشر إىل أن نتائجها تركت 

فراغاً ال ميكن التعامل معها إال من خالل دراسة حالة جيدة. 

دراسات الحالة كجزء من دراسات أساليب مختلطة وواسعة: 

ينشــأ موقف جديد متاماً عندما تصمم دراســة الحالة بشــكل متعمد لتكون جزءاً من 
دراســة تعتمد عىل أســاليب بحثية مختلطــة وواســعة )Yin, 2006b(.  يف هذا املوقف، 
تشــتمل الدراسة املوســعة عىل دراســة الحالة بعد اكتاملها ، ولكن يجب أن تشتمل عىل 
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نتائج البيانات بصورة منفصلة ومســتقلة عن األســاليب البحثية األخــرى. وحينئٍذ، يعتمد 
التقرير الشــامل للدراسة املوسعة عىل منط األدلة املستخلصة من دراسة الحالة واألساليب 

البحثية األخرى. 

يستحق هذا املوقف املختلط من األساليب البحثية املزيد من االهتامم إىل حد ما حتى 

تفهم كباحث تأثراتها عىل دراسة الحالة التي تقوم بإجرائها عىل الرغم من أنك قد ال تقوم 

بكتابة تقرير دراسة الحالة بطريقة مختلفة كام لو كان تقريراً مستقاًل. وهناك ثالثة أسباب 

منطقية عىل األقل تحفز الدراســة املوسعة إىل اســتخدام األساليب البحثية املختلطة والتي 

تتمثل يف التايل: 

أوالً، قد تتطلب الدراسة املوسعة األساليب البحثية املختلطة؛ لتحديد ما إذا كان باإلمكان 

 Datta,( عند اســتخدام األساليب املختلفة )triangulation( الحصول عىل األدلة املتقاربة

1997(. ففي هذا الســيناريو، تشرتك دراســة الحالة التي تقوم بها يف نفس األسئلة البحثية 

األوليــة كالتي اســتخدمت يف األســاليب األخرى، ولكن من املحتمل أنــك أجريت وحللت 

وكتبت دراســة الحالة بشكل مستقل. وكجزء من تقييم الدراسة املوسعة، ميكنك بعد ذلك  

املقارنة بني نتائج دراسة الحالة وبني النتائج املعتمدة عىل األساليب البحثية األخرى. 

ثانياً، قد تقوم الدراسة املوسعة عىل دراسة مسحية أو تحليل كمي للبيانات األرشيفية، 
مثل: دراســة األوضــاع املالية لألرَُس تحت ظــروف مختلفة من رضيبة الدخل. فالدراســة 

املوســعة قد تجعل دراسات الحالة توضح بصورة أكرث تعمقاً تجارب األرَُس. ومن خالل هذا 
الســيناريو، تظهر أسئلة دراســة الحالة التي تقوم بها بعد الدراسة املسحية، أو بعد تحليل 
البيانات األرشيفية، وينشــأ اختيارك للحاالت من تلك األرس التي شملتها الدراسة املسحية، 
أو التي تضمنتها الســجالت األرشــيفية. وتتمثل التأثرات الرئيسية لجهود دراسة الحالة يف 

اعتامد توقيتها واتجاهها عىل تقدم ونتائج التساؤالت األخرى. 

ثالثاً، قد تتطلب الدراســة املوســعة بذكاء إجراء دراســات حالة من أجل توضيح بعض 
العمليات الضمنية، واســتخدام أسلوٍب آخر )مثل: الدراسة املسحية(؛ لتحديد انتشار تكرار 
مثل تلك العمليات. يف هذا السيناريو التكاميل )عكس التقارب(، من املحتمل أن يتم تنسيق 
أســئلة دراسة الحالة بصورة وثيقة مع أسئلة األســاليب البحثية األخرى، وميكن أن تحدث 
يل وكتابة  التســاؤالت التكاملية يف وقت واحد أو بالتتابــع. ولكن، ينبغي إجراء التحليل األوَّ
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التقارير لكل تساؤل بصورة مستقلة )عىل الرغم من أن التحليل النهايئ قد يدمج النتائج من 
جميع األســاليب البحثية املختلفة(. ويحتوي مربع )46( عىل مثالني من الدراسات املوسعة 

التي أجريت يف إطار هذا السيناريو الثالث. 

تبني املواقف الثالثة املختلفة املشــار إليها أعاله، كيف يتم تنسيق دراسة الحالة التي تقوم 
بها وكتابتها داخل ســياق أكرب وأشمل، ولكن يجب التنبه؛ عندما ال تكون دراسة الحالة غر 
مســتقلة، حيث قد تضطر إىل التنســيق بني املواعيد النهائيــة والتوجيهات الفنية، ورمبا ال 
يستمر تقرير دراسة الحالة كام توقعت يف البداية. أيضاً ، اعمل عىل تقييم مدى استعدادك 

وقدرتك ليك تكون جزءاً من فريق أكرب قبل أن تتفق عىل أي التزامات أخرى. 

مربع )46(

دمج دراسة الحالة وأدلة الدراسة املسحية: تكامل النتائج 
تثر الدراســات التي تتميز بتعدد األساليب البحثية بعض األسئلة التكاملية التي يجب معالجتها 

من خالل أساليب مختلفة. وبصورة أكرث شيوعاً، تستخدم دراسات الحالة لتكوين فكرة عن العمليات 

التفســرية، يف حني تقدم الدراســات املســحية مؤرشاً حول مدى انتشــار الظاهرة، ويتوفر دراستان 

توضحــان عملية الدمج هذه. الدراســة األوىل كانت حول مرشوعات تعليميــة متولها وزارة التعليم 

األمريكية )Berman & McLaughlin,1974 -1978 ( حيث دمجت الدراســة دراســات حالة لعدد 

)29( مرشوعاً، ودراسة مسحية شملت )293( مرشوعاً، وأظهرت الدراسة معلومات قيمة حول عملية 

تنفيذ املرشوعات ومخرجاتها.  أما الدراسة الثانية )Yin, 1981c(، فجمعت دراسات حالة لعدد )19( 

موقعاً، ودراسة مسحية لعدد )90( موقعاً آخر.  وقد ساهمت نتائج تلك الدراسة يف فهم دورة الحياة 

لالبتكارات التكنولوجية يف مجال الخدمات العامة املحلية.
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إجراءات كتابة تقرير دراسة الحالة:

ال بــد أن يكون لدى أي باحث مجموعة من اإلجــراءات املتطورة الالزمة لكتابة تقرير 
بحــث تجريبي. فمثاًل، النصوص العديدة التي نستشــهد بها يف هــذا الفصل تقدم نصائح 
جيدة حول كيفية تطوير إجراءات الكتابة الخاصة بدراستك، ولكن أحد التحذيرات الشائعة 
هو أن الكتابة تعني إعادة الكتابة ــ وهي الوظيفة التي ال ميارســها الباحثون بشكل شائع، 
وعــالوة عىل ذلك، يتم عدم التهاون بها يف الســنوات األوىل من الحيــاة األكادميية البحثية 
)Becker, 1986, pp. 43- 47(. فكلام كانت عملية إعادة الكتابة أكرث، خصوصاً عندما تأيت 
اســتجابة لتعليقات املحكمني واملراجعني وغرهم، كلام ظهر التقرير بشكل أفضل. ويف هذا 

الجانب، ال يختلف تقرير دراسة الحالة كثراً عن تقارير البحوث األخرى. 

ولكن، هناك ثالثة إجراءات هامة تتعلق بشــكل خاص بدراسات الحالة وتستحق اإلشارة 
لها مع بعض التفاصيل. يتعامل اإلجراء األول مع طرق البدء يف الكتابة، يف حني يعالج اإلجراء 
الثاين مشــكلة بقاء هوية الحاالت مجهولة. أما اإلجراء الثالث، فيصف إجراء املراجعة لزيادة 

صدق بناء دراسة الحالة. 

متى وكيف تبدأ الكتابة؟
يتمثــل اإلجراء األول يف البدء يف الكتابة أثناء املراحل األوىل من دراســة الحالة، حيث 
إن تطوير مثل هذا اإلجراء يساعدك عىل كتابة أي بحث يف العلوم االجتامعية، وخصوصاً 
بحوث دراســة الحالة. وألن كتابة دراســة الحالة ال تتبع أمناطاً مسبقة؛ فقد تؤدي الحرية 
التي تتوفر لك عند تعديل الكتابة ــ كام هو الحال عند تبني أي من الهياكل الســتة التي 
ناقشــناها يف الجزء الســابق ــ إىل مخاطرة عالية تتعلق بالحالة التي يتعرض لها الكاتب 
عندما يصل إىل مرحلة فقدان القدرة عىل اإلبداع الكتايب. وكتذكر عام "ال تستطيع الكتابة 
يف وقــت مبكر للغايــة" )Wolcott, 2009, p. 20( وبالتايل، لهــا معنى إضايف عند إجراء 

دراسة الحالة.

فإذا اتبعت تلك النصيحة، فال بد أن يكون هدفك هو البدء يف كتابة مسودات لبعض 
األجزاء من التقرير حتى قبل إكامل عملية جمع البيانات. وعىل الرغم من أنك قد تؤجل 
بعض األجزاء لوقٍت الحق، إال أن كتابة املســودات نفســها يعترب إنجازاً مهاًم ألنك بالفعل 

بدأت كتابة دراسة الحالة. 
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فلنأخذ بعض األمثلة عن أين ومتى تكتب دراســة الحالة. مثاًل، تشــمل أنشــطة البحث األوىل 
مراجعة األدبيات وتصميم دراسة الحالة، وبعد ذلك ميكنك البدء يف تحديد بعض األجزاء من تقرير 
دراســة الحالة، مثل: قامئة املراجع، واألساليب البحثية، ومناقشــة الدراسات السابقة، والتوصيفات 

األوىل للحالة. 

وميكــن دعم القامئة املبدئيــة للمراجع العلمية مبراجع جديدة إذا لزم األمر، ولكن ســيتم 
تغطية املراجع الرئيســية واملوســعة من خالل مراجعــة أدبيات األبحــاث ذات الصلة. ولهذا؛ 
ستضفي الصفة الرسمية عىل املراجع لتتأكد أنها كاملة وليك تنشأ نسخة أولية من قامئة املراجع. 
فإذا مل تكتمل بعض املراجع، فقد تؤجلها وتستمر يف بقية إجراءات دراسة الحالة. ويف الحقيقة، 
تســاعد تلــك املهام املتعددة يف تفادي املامرســة املنترشة بني الباحثني الذيــن يهتمون بقوائم 
املراجع يف نهاية دراســة الحالة، ويقضون الوقت الكثر يف األعامل الكتابية يف املرحلة النهائية، 

بدالً من القيام باملهام األكرث أهمية وتشويقاً، مثل: كتابة ومراجعة وتحرير محتوى التقارير. 

وباملثل، تستطيع البدء يف وصف األساليب البحثية يف هذه املرحلة املبكرة؛ ألن اإلجراءات 
املتوقعــة لجمع البيانــات والتحليل يجب أن تكــون جزءاً من تصميم دراســة الحالة. فلن 
تســتطيع إمتــام الوصف حتى بعد اقرتابك من نهاية عمليــة التحليل، ولكن من خالل البدء 
يف املســودة، ســتتذكر بعض إجراءات جمع البيانات والتصميم مبزيد من الدقة.  وبناًء عىل 
خربتك يف املراجعة وموافقة مجلس املراجعة املؤسســية )IRB( )انظر الفصل الثالث(، هناك 
احتامل أن تبدأ كتابة مســودة الجزء الخاص باألســاليب البحثية بعد الحصول عىل موافقة 
مجلس املراجعة املؤسســية مبارشة، وستندهش عندما تتذكر بعض التفاصيل املنهجية، عىل 

األقل، عندما تنوي تنفيذها يف هذه املرحلة. 

يتناول الجزء الثالث أدبيات البحث وكيف أدى إىل )أو أكمل( أسئلة البحث واالفرتاضات 
التي تدرسها. ونظراً الستقرار تصميم دراسة الحالة عىل تلك األسئلة والفرضيات ليك تواصل 
تطوير الربوتوكول وجمع البيانات؛ فإن عليك أن تفكر جدياً يف مدى اتصال دراســة الحالة 
مــع األدبيات. وعىل الرغم مــن أنك قد تحتاج مرة أخرى إىل مراجعة النســخة األوىل بعد 

االنتهاء من جمع البيانات و عملية التحليل، حيث إن وجود مسودة أولية لن يؤثر أبداً. 

وميكنك البدء يف الجزء الرابع بعد جمع البيانات، ولكن قبل بدء عملية التحليل وتغطية 
البيانــات الوصفيــة املتعلقة بــ الحالة )أو الحاالت( التي تدرســها.  وحيث إن األســاليب 



إعداد تقرير دراسات الحالة

303 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

البحثية  ينبغي أن تتضمن القضايا املرتبطة باختيار بــ الحالة )أو الحاالت(، فال بد أن تغطي 
البيانات الوصفية اآلن وصف كل حالة أو مجلد معلومات الحالة، ورمبا مل تكن قد انتهيت 
من أفكارك بشأن نوع منوذج دراسة الحالة الذي تود استخدامه، أو نوع هيكل الكتابة الذي 
ســتتبعه. ومع ذلك، قد تكون امللفات الوصفية ذات فائدة برصف النظر عن نوع دراســة 
الحالة أو هيكل الكتابة. باإلضافة إىل ذلك، تحفز كتابة املســودات األولية تفكرَك يف النوع 

العام والهيكل لوصف الحالة حتى وإن كان بصورة أولية. 

وإذا أنهيت كتابة مســودة األجزاء األربعة قبل إنجاز عملية التحليل، فقد أحرزت تقدماً 
كبراً، وقد تتطلب تلك األجزاء توثيقاً مثل )نســخ من بروتوكول دراسة الحالة النهائية كجزء 
مــن املنهجية(، ومن ثم يأيت الوقت املناســب لوضع هذا التوثيــق يف صورة ميكن عرضها يف 
هذه املرحلة من البحث )جاهزة للتصوير والطباعة وغر ذلك(، وســيكون هناك ميزة كبرة 
إذا سجلت بدقة كل التفاصيل، واالقتباسات، واملراجع، وأسامء املؤسسات، وأسامء األشخاص 

.)Walcott, 2009, pp. 52-53( وألقابهم أثناء جمع البيانات املتعلقة بالدراسة

ويف نفــس املرحلة ، وقبل إمتام عملية التحليل ميكنــك إضافة املزيد من املعلومات إىل  
املسودة األولية من قسم األساليب البحثية. وستعرف املزيد من التفاصيل الخاصة بإجراءات 
جمــع البيانــات كام حدثت بالفعل، باإلضافة إىل أنك ســتعرف املزيد حول إســرتاتيجيات 
التحليل املخطط لها، وهذه املعلومات ســتعمل عىل تعزيز مســودة املنهجية األولية التي 

أعددتها.  

وعنــد البدء يف عملية كتابة املســودات مبكراً واالســتمرار يف إضافة معلومات إىل تلك 
املســودات مع تقدم الدراســة، ســوف تجــد أنك تركز أفكارك بشــكل أكــرث وضوحاً عىل 
التحليل نفســه والنتائج واالســتنتاجات املؤقتة. وبعبارة أخرى، قد يساعدك الحصول عىل 
صورة مســتمرة عن املكان الذي كنت فيه عىل رؤية وجهتك بوضوح أكرب. من جانب آخر، 
تؤدي الكتابة املبكرة وظيفة نفســية مهمة أخرى، وهي: أنك قد تتعود عىل عملية الكتابة 
كمامرسة مســتمرة )أو حتى يومية(، ويكون لديك فرصة لتكون أمراً روتينياً قبل أن تصبح 
املهمــة رائعة. ولهذا؛ إذا إســتطعت تحديــد األجزاء األخرى التي تتطلــب الكتابة يف هذه 

املراحل املبكرة ، فينبغي عليك أيضاً كتابة مسودات لها. 
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هويات الحالة : واقعية أم مجهولة؟
تقدم كل دراســة حالــة تقريًبا للباحث خيارًا بشــأن )إخفاء( أو عدم الكشــف عن هوية 
الحالــة. هل ينبغي أن تحدد دراســة الحالة ومزودي املعلومــات تحديداً دقيقاً ؟ أم هل يجب 
إخفاء األسامء كلها التي ترد يف الحالة واملشاركني فيها ؟ يف الحقيقة أثرت مسألة )إخفاء الهوية 
أو األســامء املستعارة( عىل مستويني : مستوى الحالة )أو الحاالت( بأكملها، ومستوى األشخاص 

الذين تشتمل عليهم الحالة أو )الحاالت(. 

الخيار املفضل هو اإلفصاح عن هويات كل من الحالة واألفراد، ولكن يكون هذا إلفصاح 
مبوجــب القيود التي تحمي املوضوعات اإلنســانية يف البحث العلمي كام ناقشــنا ذلك يف 
)الفصــل الثالــث(.  ويقدم اإلفصاح عــن الهويات بنتيجتني هامتني، وهام : أوالً، يســتطيع 
القارئ جمع البيانات السابقة التي حصل عليها أو تعلمها حول نفس الحالة ــ من البحوث 
ـ وذلك من خالل قراءة أو تفسر دراسة الحالة.  إن القدرة عىل  السابقة أو أي مصادر أخرىـ 
اكتســاب املعرفة بدراســة حالة جديدة يف ضوء معرفة سابقة يعترب ذا فائدة كبرة، ويشبه 
متاماً القدرة عىل تذكر النتائج التجريبية الســابقة عند القــراءة عن مجموعة من التجارب 
الجديدة. ثانياً، عند عدم إخفاء األســامء يســهل مراجعة الحالة ويســهل أيضاً التحقق من 

االقتباسات والهوامش، كام ميكن الحصول عىل بعض التعليقات بشأن الحالة بعد نرشها. 

وعــىل الرغم من ذلك، هناك بعــض املواقف والظروف التي يكــون فيها إخفاء الهوية 
أمراً رضورياً. املوقف األول، عندما تتعلق دراســة الحالــة مبوضوع مثر للجدل. ففي هذه 
الحالــة، ال بد من إخفاء الهويــة لحامية الحالة الحقيقية واملشــاركني الحقيقيني. واملوقف 
الثــاين، يكون عندما يؤدي نرش تقريــر الحالة النهائية إىل ردود أفعال الحقة للذين أُجريت 
عليهم الدراســة. وقد كان هذا املربر وراء إخفاء الهويات يف دراســة الحالة األصلية بعنوان 
“Street Corner Society” التي أجراها )Whyte, 1993 /1943(، فقد كانت تلك الدراسة 
عــن حي مجهول الهويــة : وهو “ حي كورنرفيل - Cornerville ” )الذي كشــفت هويته 
بعد ســنوات(. واملوقف التوضيحي الثالث، يتمثل يف أنه أحياناً يكون غرض دراســة الحالة 
هــو تصوير النموذج املثــايل، ويف هذا املوقف، ال يكون هناك مربر للكشــف عن الهويات 
الحقيقية. وقد كان هذا هو السبب وراء دراسة حالة مدينة “Middletown” التي أجراها 
)Lynd & Lynd,1929( ، حيث أخفى اسم املدينة الصغرة وسكانها والصناعات القامئة بها 

)عىل الرغم من أن كل ذلك تم اإلفصاح عنه الحقاً بعد عدة سنوات(. 
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يف هــذه املواقف، قد يكــون إخفاء الهويات مربراً. ولكن ال بــد أيضاً البحث عن بعض 
الحلول الوســط. أوالً، ينبغي أن يحدد الباحث هل يكفــي إخفاء هوية األفراد وحدهم يف 

دراسة الحالة، مع إبقاء الحالة نفسها ليتم توضيحها بدقة.

ثانياً، ميكنك ذكر أســامء األفراد كجزء من قامئة طويلة ملصادرك يف دراســة الحالة؛ ليك 
تتفادى اإلشــارة إىل وجهات نظر معينة أو تعليقات إىل شــخص واحد. ومع ذلك، ال مينحك 
عدم نســب األقوال والترصيحــات إىل أصحابها الحاميــة الكاملة.  فقــد تضطر إىل إخفاء 
التعليقات حتى ال يستطيع املشاركون )أو القراء اآلخرون( يف دراسة الحالة أو القراء تخمني 

أو محاولة معرفة املصدر املحتمل.  

وبالنســبة إىل دراســات الحالة املتعددة، يكمــن الحل الثالث يف تجنــب كتابة تقارير 
الحاالت الفردية، والعمل فقط عىل كتابة تحليل الحاالت املتعددة. ويشبه هذا الحل األخر 
اإلجراء الذي يســتخدم يف الدراســات املســحية، التي ال يتم فيها اإلفصاح عن االستجابات 

الفردية، وإمنا تنحرص تقارير الدراسات املسحية يف األدلة الكلية. 

وإذا وجدت أن تلك الحلول الوســط صعبة أو مستحيلة التطبيق، فينبغي عىل الباحث  
إخفــاء هوية دراســة الحالة ومــزدوي املعلومات. ولكن ال يجب اعتبــار إخفاء الهوية هو 
ب آليات  الخيار األمثل؛ ألنه ال مينع فقط بعض املعلومات األساســية عن الحالة، وإمنا ُيصعِّ
كتابــة الحالة أيضــاً. يف هذا املوقف، يجب تحويــل الحالة ومكوناتها بصــورة منظمة من 
هويات حقيقية إىل هويات وهمية. ويجب أيضاً أن تبذل جهوداً كبرة يف تعقب املحادثات، 

فال يجب االستهانة بتكلفة اتخاذ هذا اإلجراء. 

مترين 6-3 : إخفاء الهوية يف دراسات الحالة

حدد دراسة حالة ذات اسم مستعار )أو راجع املربعات الواردة يف هذا الكتاب بحثاً عن مثال 

لدراســة حالة ذات معلومــات مجهولة(. ما هي مزايا وعيوب اســتخدام هذه الطريقة ؟ ما هو 

النموذج الذي ستستخدمه يف كتابة دراسة الحالة ؟ وملاذا ؟
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مراجعة مسودة دراسة الحالة: إجراء التحقق:
اإلجــراء الثالث الــذي يجب اتباعه عند إعداد تقرير بدراســة الحالة ســوف يزيد من 
الجودة العامة للدراسة، ويتمثل هذا اإلجراء يف مراجعة مسودة التقرير، ليس فقط بواسطة 
املراجعــني واملحكمني )كام هو الحال يف املؤلفات العلمية والبحثية(، ولكن أيضاً بواســطة 
مزودي املعلومات واملشــاركني يف الحالة. ويف حال كانت تعليقات املراجعني مفيدة بشكل 

استثنايئ، يقوم الباحثون بإدراجها كجزء من دراسة الحالة )انظر مربع 47(. 

مربع )47(

مراجعة دراسات الحالة وطباعة التعليقات 
تتمثل طريقة تعزيز جودة دراســات الحالة وضامن صدق البناء يف مراجعة مســودة الحاالت 

من ِقبل األشخاص الذين أجريت عليهم الدراسة أنفسهم أو ميثلون موضوع الدراسة. وقد اتبع هذا 

 .)Alkin, Daillak, & White, 1979( اإلجراء بدرجة كبرة يف خمس دراسات حالة أجراها كل من

كانت كل دراســة تتناول منطقة تعليمية، والطريقة التي اســتخدمت بهــا املنطقة التعليمية 

املعلومات التقييمية بخصوص أداء الطالب. وكجزء من إجراء التحليل وكتابة التقرير، متت مراجعة 

مسودة كل حالة من ِقَبل األشخاص املزودين باملعلومات من املنطقة ذات الصلة.  وقد تم الحصول 

عــىل هذه التعليقات جزئياً كنتيجة من االســتبانات التي ابتكرها الباحثون لهذا الغرض. ويف بعض 

الحــاالت، كانت الردود أو )االجابات( ثاقبة ومفيدة، لدرجــة أن الباحثني عملوا عىل تعديل املادة 

األصلية وطباعة الردود كجزء من الكتاب الذي نرشت فيه هذه الحاالت. 

ومن خالل عرض األدلة التكميلية والتعليقات، يســتطيع القارئ أن يصل إىل اســتنتاجاته حول 

دقة وكفاية الحاالت، وهذه الفرصة نادراً ما توجد يف بحوث دراسة الحالة التقليدية. 

إن مثــل هــذه املراجعة هــي أكرث من موضــوع املجاملة أو املالطفــة املهنية، وقد تم 

تعريف هذا اإلجراء بشــكل صحيح بأنه وســيلة لتأييد النتائج األساسية واألدلة املقدمة يف 

تقريــر الحالة )Schatzman & Strauss, 1973, p. 134(. ومن ناحية أخرى، قد يتمســك 
مزودو املعلومات واملشــاركون بوجهات نظرهم ويعارضون استنتاجات وتفسرات دراسة 
الحالة، ولكن يجب أن مينح هؤالء القراء فرصة مناقشة النتائج األساسية للدراسة. فإذا ظهر 



إعداد تقرير دراسات الحالة

307 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

االختالف أثناء عملية املراجعة الرســمية، فســيعترب أن تقرير دراسة الحالة مل يكتمل حتى 
يتــم االتفاق حول نقاط االختالف من خالل البحث عن املزيد من األدلة. وغالباً، ينتج عن 
مراجعة مســودة دراسة الحالة أدلة إضافية؛ ألن مزودي املعلومات واملشاركني يف الدراسة 

قد يتذكرون محتويات جديدة قد نسوها أثناء فرتة عملية جمع البيانات األولية.  

ال بــد من اتباع هذا النــوع من املراجعة حتى وإن كانت دراســة الحالة أو بعض من 
مكوناتها بقيت مجهولة الهوية. فيجب مشــاركة وتبادل بعض النســخ األولية من مسودة 
دراســة الحالة مع مزودي املعلومات واملشــاركون.  وبعد مراجعة هذه املســودة األولية 
وكذلك بعد تســوية كل الخالفات املثارة حول الحقائق، ميكنك إخفاء الهويات حتى يبقى 
فقط مزودي املعلومات واملشــاركني يف دراسة الحالة، هم وحدهم من يعلمون بالهويات 
 ،”Street Corner Society“ دراســته )Whyte, 1993 /1943( الحقيقيــة. عندما أنهــى
اتبع هذا اإلجراء من خالل تبادل مســودات دراســته مع الســيد “Doc”، املزود الرئييس 
باملعلومات.  ولذلك؛ يشــر )Whyte( يف مذكراته بقوله “عندما كتبت دراســتي، عرضت 
أجزاء النســخ  األولية عىل الســيد “Doc” وراجعتها معه بالتفصيل، فقد كانت تعليقاته 

    .)p.341( "وانتقاداته قّيمة يف عملية التصحيح واملراجعة

مــن املنظور املنهجي، تعمل املراجعات وعمليات التصحيح عىل تحســني دقة دراســة 
الحالــة، وكذلك زيادة صدق بناء الدراســة. فال بد من التقليل مــن احتامالت كتابة تقارير 
خاطئة عن األحداث أو تشــويه منظور نســبي. وباإلضافة إىل ذلك، إذا استمرت الخالفات، 
فــال بد أن تســاعد املراجعة يف تحديــد وجهات النظر املتباينة، وهــذا ما ميكن عرضه بعد 
ذلــك يف تقرير دراســة الحالة. ويف الوقت نفســه، ال يجب أن تســتجيب لــكل التعليقات 
واملالحظــات حول املســودة األولية. فعىل ســبيل املثال، لك الحق يف تفســرك لألدلة، وال 
يجب أن تدمج  بصورة تلقائية إعادة تفســرات )أو تعليقات( مزودي املعلومات. ويف هذا 
الجانب، ال تختلف خياراتك التقديرية عن الطريقة التي ترد بها عىل التعليقات املقدمة يف 

عملية مراجعة املحكمني التقليدية. 

وبشــكل واضح، قد تزيد مراجعة مزودي املعلومات ملســودة دراســة الحالة من الفرتة 
الزمنية الالزمة إلنجاز تقرير دراســة الحالة. ولكن عىل العكــس من املراجعني األكادمييني، 
يســتخدم مزودو املعلومــات دورة املراجعة كفرصــة للبدء يف حوار جديد بشــأن األوجه 
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املختلفــة للحالة، وهذا ميدد الفرتة الزمنية للمراجعــة. ولذا، يجب أن تتوقع هذا التمديد، 
وعدم اســتخدام ذلك كمربر لتجنب عملية املراجعة كلياً.  فإذا تم االهتامم والعناية بهذه 

العملية، كانت النتيجة املحتملة هي إعداد دراسة حالة عالية الجودة )انظر مربع 48(.

مربع )48(

املراجعات الرسمية لدراسات الحالة 
كام هو الحال مع األعامل البحثية األخرى، تلعب عملية املراجعة دوراً هاماً يف تحســني وضامن جودة 

النتائج النهائية. فبالنســبة إىل دراســات الحالة، ينبغي أن تتضمن عملية املراجعة مراجعة ملســودة دراسة 

الحالة كحد أدىن. 

 U.S. Office of Technology " يف هــذا اإلطار، قــام مكتب التقييــم التكنولوجي األمريــيك

Assessment " يف العام )1980 - 1981( بدراسات حالة اتبعت هذا اإلجراء “املراجعة” إىل درجة 

كبــرة.  فقــد قام عىل األقل )20( مراجعاً خارجياً ويف بعض األحيــان )40( مراجعاً أو أكرث مبراجعة 

)17( دراسة حالة كانت متعلقة بالتقنيات الطبية. وباإلضافة إىل ذلك، أظهر املراجعون وجهات نظر 

مختلفة، والتي شملت وجهات النظر من ممثيل الهيئات الحكومية، والجمعيات املهنية، وجامعات 

املصالح العامة واملستهلكني، ومهنة الطب، والطب األكادميي، واالقتصاد، وعلوم القرارات. 

 ويف إحــدى هذه الدراســات تم إرفاق وجهــة نظر معارضة للحالة من أحــد املراجعني كجزء 

من النســخة النهائية املنشــورة من الحالة ، باإلضافة إىل رد مؤلفي دراســة الحالة عىل هذا الرأي.  

وتكمن فائدة هذا النوع من التبادل املفتوح الذي متت طباعته يف زيادة قدرة القارئ عىل تفســر 

استنتاجات دراسة الحالة، وكذلك دعم الجودة الشاملة ألدلة دراسة الحالة. 

مترين 6-4 : توقع صعوبات عملية املراجعة

من املحتمل أن يتم تحســني جودة تقارير دراســة الحالة من خالل املراجعة التي يقوم بها 

مزودو املعلومات، أي األشــخاص الذين شاركوا بشكل وثيق يف دراسة الحالة. ناقش مزايا وعيوب 

تلك املراجعات. ماهي امليزة املحددة التي ســاهمت يف ضبط جودة الدراســة ؟ وما هي العيوب 

إن وجدت؟ ومع األخذ يف االعتبار لكل الجوانب، هل هذه املراجعات جديرة باالهتامم ؟
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ما الذي يصنع دراسة حالة مثالية؟ 

يعد تعريف دراسة الحالة املثالية أحد املهام الصعبة يف جميع بحوث دراسة الحالة. وعىل 
الرغم من عدم وجود أدلة مبارشة، تبدو بعض املقرتحات كطريقة مناسبة لخامتة هذا الكتاب3.  

تتجاوز دراســة الحالة املثالية اإلجراءات املنهجية التي تم اإلشــارة لها يف هذا الكتاب، 
وحتى لو التزم الباحث مبعظم اإلجراءات األساســية ــ كاســتخدام بروتوكول دراسة الحالة، 
واملحافظة عىل تسلســل األدلة ، وإنشاء قاعدة بيانات دراسة الحالة وغرها ــ فال يزال غر 
قادر عىل تقديم دراســة الحالة مثالية. إن إتقــان تلك اإلجراءات يجعلك باحثاً جيداً )فنياً( 
وليــس بالــرضورة عاملاً اجتامعياً متميزاً. ولنأخذ مثاالً مشــابهاً، انظــر إىل الفرق بني مؤرخ 
األحداث وعامل التاريخ.  فمصطلح »مؤرخ األحداث« صحيح فنياً، ولكنه ال يأيت برؤى تتعلق 

حول العمليات اإلنسانية أو االجتامعية بعكس التي يقدمها عامل التاريخ. 

هناك خمس خصائص عامة لدراســة الحالة املثالية سيتم تناولها أدناه، والتي تهدف إىل  
دعم دراسة الحالة لتكون مساهمة ثابتة ومتميزة دامئاً يف البحوث القامئة. 

مترين 6-5 : تحديد دراسة الحالة الجيدة

اخرت دراســة حالة تعتقد أنها من أفضل الدراســات التي تعرفها )مرة أخرى، ميكنك االختيار 

من املربعات بهذا الكتاب(. ما الذي يجعلها دراســة حالــة جيدة ؟ ملاذا ال تتوفر تلك الخصائص 

بصورة متكررة يف دراســات الحالة األخرى ؟ ما هي الجهود املحددة التي ستبذلها ملحاكاة دراسة 

الحالة الجيدة؟ 

يجب أن تكون دراسة الحالة هامة:   
قــد تكون هذه الخاصية خارجة عن إرادة الكثر مــن الباحثني. فإذا كان الباحث لديه 
القدرة عىل الوصول إىل عدد قليل من "الحاالت" أو كانت املوارد محدودة للغاية، ســتكون 
دراسة الحالة الناتجة حول موضوع ال يحمل أهمية كبرة أو قد يبدو هامشياً.  فهذا املوقف 
مــن املحتمل أنه ال يقدم دراســة حالــة مثالية. ولكن يف حالة وجود خيــار للباحث، فمن 

املحتمل أن تكون دراسة الحالة املثالية هي التي تحقق أحد هذه الرشوط :

أن تعكس دراســة حالة فردية أو دراسة حاالت متعددة )استثنائية( وترتبط باالهتاممات • 
العامة )انظر مربع 49(.
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أن تتناول القضايا األساسية التي تكون هامة عىل املستوى الوطني، وعىل املستوى النظري • 
أو السيايس أو العميل.

كال الرشطني أعاله.        • 

مربع )49(

دراسة أحداث عاملية هامة 
اعتربت ثورات أوروبا الرشقية لعام 1989م التي انتهت بانهيار االتحاد السوفيتي أحداثاً عاملية 

جوهريــة، حيث غــرت تلك األحداث العالقات بــني القوى الكربى. فال يزال عــدم تدخل االتحاد 

 Andrew( السوفيتي عسكرياً يف ثورات 1989م سؤاالً ملحاً يحتاج إىل تفسر. ولذا؛ يلخص ويتناول

Bennett, 2010( أبرز التفســرات، مبا فيها الخســائر العسكرية التي تعرض لها االتحاد السوفيتي 

يف أفغانســتان، وانخفاض معدالت النمو االقتصادي لالتحاد الســوفيتي، والسياســة املحلية داخل 

التحالف الســوفيتي الحاكم. وعىل الرغم من أن تقرير الباحث مل ُيكتب كدراسة حالة رسمية، فهو 

يوضح كيف تتناول األساليب البحثية لدراسة الحالة هذه األنواع من األحداث العاملية الهامة.         

أي  كاشفة(،  )أو  ُمعربة  حالة  ألنها  الفردية  الحالة  دراسة  اختيار  يتم  املثال،  سبيل  عىل 
تعترب  بل  املايض،  يف  دراستها  االجتامعيون  الباحثون  يستطع  مل  واقعية  مواقف  تعكس 
الحالة الكاشفة يف حدِّ ذاتها اكتشافاً وتقدم فرصة إلجراء دراسة الحالة املثالية. ويف املقابل، 
يتم اختيار الدراسة النقدية بسبب الرغبة يف مقارنة اثنني من االفرتاضات املناظرة، فإذا 
تعكس  أو  ــ  األدبيات  توجد يف  التي  املناقشات  تقع يف صميم  االفرتاضات  كانت هذه 
االختالفات الرئيسية يف اآلراء العامة ــ من املحتمل أن تصبح دراسة الحالة هامة. وأخراً، 
نفس  موجوَدين يف  النظرية  وتطوير  االكتشاف  من  كال  فيه  يكون  الذي  املوقف  تخيل 
دراسة الحالة، كام هو يف دراسة الحالة املتعددة، التي ُتقدم فيها كل حالة فردية اكتشافاً 
ولكن بحيث يضيف أيضاً النسخ املتامثل عرب الحاالت تقدماً نظرياً هاماً. هذا املوقف يف 

الواقع ميكن أن يسهم فعلياً يف إعداد دراسة حالة مثالية. 

وبعكس تلك املواقف الواعدة، يختار العديد من طالب الدراســات العليا حاالت غر متميزة 
وقضايا نظرية قدمية، كموضوعات لدراسات الحالة التي يقومون بها.  وميكن تفادي هذا املوقف 
جزئيــاً من خالل بذل املزيــد من الجهد مع األخذ يف االعتبار االســتفادة مــن البحوث الحالية 
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يف مجال الدراســة.  وقبل اختيار دراســة الحالة، ينبغي أن يصف الباحث بالتفصيل املســاهمة 
العلمية التي ســتقدمها دراســة الحالة، واضعاً يف االعتبار أن دراســة الحالة املقصودة ال بد من 
إنجازهــا بنجاح. فــإذا كانت اإلجابة الضعيفــة هي املتاحة، فقد يضطــر الباحث إىل التخطيط 

لدراسة حالة بديلة. 

يجب أن تكون دراسة الحالة مكتملة:
يصعب وصف هذه الســمة عمليــاً. ورغم ذلك، ميثل معنى االكتــامل أهمية يف إجراء 
دراسة الحالة، بقدر أهمية تحديد سلسلة كاملة من التجارب املعملية )أو بقدر أهمية إمتام 
لحن موســيقي أو االنتهاء من رســم لوحة فنية(. ولكن يف كل هذه األعامل تتمثل املشكلة 
يف تحديد )نقطة النهاية( للجهود حيث ال توجد إال إرشادات عامة قليلة يف هذا الجانب. 

فبالنســبة إىل دراســات الحالة، ميكن وصف )االكتامل( عىل األقــل يف ثالث طرق: أوالً، 
الحالــة املكتملة هي الحالــة التي يعطي فيها الباحــث اهتامماً واضحــاً بحدودها )إطار 
الحالة( ــ أي الفرق بني الظاهرة موضوع الدراسة وسياقها ــ ومن املحتمل أن تشمل حدود 
العينة: تعيني الحدود الزمنية واملكانية )أو التنظيمية( للحالة، واألنشــطة التي ستتضمنها، 
 Baxter & Jack,( واملالحظــات املتعلقة بالظروف الســياقية التي تقع خارج إطــار الحالة
2008(. فــإذا تم تعيني حدود الحالة تلقائياً )بدون تفكر(، مثل أن يقترص إطار الحالة عىل 
عدد قليل من املشاركني الذين أتاحوا أنفسهم، بالرغم من وجود أشخاص آخرين كان يجب 
دمجهم يف الحالة كمشــاركني، يف هذا املوقف ســتكون النتيجة دراسة حالة غر مثالية. لذا 
فــإن أفضل طريقة للدفاع عن الحدود التي تم تعيينها، هي أن توضح من خالل املناقشــة 
املنطقيــة أو عرض األدلة، وعندما يتم الوصول إىل محيط )حدود( التحليل، فإن املعلومات 
ذات العالقــة بالحالــة تتناقص،  وميكن ملثــل هذا االختبار لحدود الحالــة أن يحدث أثناء 

خطوات تحليل وكتابة دراسة الحالة. 

وتتمثــل الطريقــة الثانيــة يف جمع األدلة. فدراســة الحالة املكتملــة ال بد أن ُتربهن 
بصورة مقنعة أن الباحث قام بجهود كبرة ومرهقة يف جمع كل األدلة ذات الصلة. وليس 
بالرضورة إضافة مثل هذا التوثيق لألدلة ضمن تقرير دراسة الحالة، حيث يؤدي ذلك إىل 
جعــل محتوى التقرير مماًل، بل يجب أن يتضمن تقرير دراســة الحالة هوامش ومالحق 
وغر ذلك. والغرض العام من ذلك، هو أن تقنع القارئ أن القليل من األدلة ذات الصلة مل 
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تتغر باعتبار حدود دراسة الحالة. وال يعني ذلك أن عىل الباحث جمع كل األدلة املتاحة 
بشــكل دقيق أو حرفياً ــ ألن ذلك مهمة مســتحيلة ــ ، ولكن هذا يدل عىل أن الباحث 

أعطى عناية كاملة إىل األدلة الهامة مثل تلك التي تستعرض االفرتاضات املناظرة.  

وتتعلــق الطريقة الثالثة بغيــاب ظروف فنية معينة. فليس مــن املحتمل أن تكتمل 
دراســة الحالة فقط مع نهاية الدراسة سواء بســبب انتهاء املوارد املخصصة لها، أو قرب 
انتهاء الوقت )إنتهاء الفصل الدرايس مثاًل(، أو بســبب بعض القيود غر البحثية. فإذا كان 
لدى الباحث العلم بقيود الوقت واملوارد يف بداية الدراسة، فيجب عىل الباحث أن يكون 
مســئوالً عن تصميم دراســة الحالة التي ميكن اكتاملها يف ظل هــذه القيود، بدالً من أن 
يكون مقيداً بهذه الظروف.ويتطلب هذا النوع من التصميم خربة كبرة ويشء من الحظ.  
ومع ذلك، قد تكون هذه الظروف هي التي ُتنفذ من خاللها دراســة حالة مثالية. ولسوء 
الحظ، إذا حدث العكس، ونشــأت بشكل مفاجيء قيود صعبة تتعلق بالوقت واملوراد يف 

منتصف مراحل دراسة الحالة، فقد ال تكتمل يف النهاية دراسة حالة مثالية. 

يجب أن تأخذ دراسة الحالة في االعتبار وجهات نظر بديلة:
بالنســبة إىل دراســات الحالة التفســرية، هناك طريقة قّيمة تتمثل يف األخذ يف االعتبار 
االفرتاضــات النظرية املناظــرة، وتحليل األدلة بالنســبة إىل تلك االفرتاضــات )انظر الفصل 
الخامس(. ومن ناحية أخرى، يجب أن يكون االستشهاد باالدعاءات املناظرة أو وجهات النظر 
البديلة جزءاً من امللخص الجيد لدراســة الحالــة )Kelly & Yin, 2007(. وحتى عند إجراء 
دراســة حالة مسحية أو وصفية، سيزيد اختبار األدلة لوجهات النظر املختلفة من احتامالت 

أن تكون دراسة الحالة مثالية. 

وعىل ســبيل املثال، قد تثر دراســة الحالة الوصفية التي تفشل يف تفسر وجهات النظر 
املختلفة شــكوك القارئ.  فرمبا مل يجمع الباحث جميع األدلة ذات الصلة، وإمنا اهتم فقط 
باألدلــة التي تدعم وجهة نظر واحدة. وحتــى إذا مل يكن الباحث متحيزاً عن عمد، فقد ال 
يتم االهتامم بالتفسرات الوصفية املختلفة، وهذا يؤدي إىل تقديم الحالة من جانب واحد. 
وحتــى اليوم، ال زالت تلك املشــكلة قامئة يف دراســات املنظامت التــي تقدم وجهات نظر 
اإلدارة وليــس العاملني يف املنظمة، وكذلك كلام كانت دراســات الفئات االجتامعية ال ُتعر 
اهتامماً بقضايا النوع أو التعددية الثقافية، أو كلام كانت الدراسات املتعلقة بربامج الشباب 

تركز عىل وجهات نظر الكبار وتتجاهل آراء الشباب. 



إعداد تقرير دراسات الحالة

313 بحوث دراسة الحالة: التصميم واألساليب

وليك يتم التمثيل الكايف واملتســاوي لوجهات النظر املختلفة، يجب عىل الباحث البحث 
عــن البدائل التي تؤكد صحة أو عدم صحة افرتاضات دراســة الحالــة. وقد توجد وجهات 
النظر هذه يف األفكار الثقافية البديلة والنظريات املختلفة، والفروقات بني أصحاب املصلحة 
وصانعي القرارات الذين يشكلون جزءاً من دراسة الحالة، أو بعض التناقضات املامثلة.  وإذا 
كانــت وجهات النظر البديلة ذات أهمية كافية، فقد تظهر كتفســرات بديلة تغطي نفس 
الحالــة التي تســتخدم الهيكل املقارن للكتابة، والذي متت مناقشــته يف هذا الفصل كأحد 
الهيــاكل الســتة املمكنة لكتابة دراســة الحالة. وعىل أي حال، يعترب عــرض وجهات النظر 
البديلة أقل ظهوراً ولكنها ذات قيمًة كبرة، سواء تم عرضها يف فصول مستقلة أو أقسام من 

دراسة الحالة الرئيسية )انظر مربع 50(.  

مربع )50(

إضافة وجهات النظر البديلة ــ التي كتبها املشاركون ــ كملحقات يف دراسة 
الحالة 

حاولت دراســة الحالة الفردية التي قام بإجرائها )Edgar Schein, 2003( تفسر انهيار إحدى 

رشكات تصنيع الحواسب اآللية، والتي كانت ضمن أفضل )50( رشكة عمالقة عىل مستوى الواليات 

املتحدة األمريكية )انظر مربع 31، الفصل الخامس(. وتشــر الطبيعة املعارصة لدراســة الحالة أن 

املدراء التنفيذيني الســابقني للرشكة، كانوا ال يزالون متاحني لتقديم تفسراتهم الخاصة حول مصر 

الرشكة. وقد قام الباحث بدعم تفسره باملزيد من عمليات التوثيق والبيانات القامئة عىل املقابالت 

الشخصية، ولكنه جعل دراسته مميزة بطريقة أخرى؛ فقد قام بإدراج فصول تكميلية وخصص كل 

فصل لكل مدير تنفيذي ليمنحة الفرصة لعرض تفسره املناظر.

يف كثر من األحيان، إذا كان الباحث وصف دراســة الحالة إىل شخص ناقد، سيقدم هذا 
الشــخص مبارشة التفســر البديل لنتائج الحالة، ففي هذه الظروف، من املحتمل أن يصبح 
الباحث يف موقف املدافع، ويجادل بأن التفســرات األصلية هي التفســرات الوحيدة ذات 
الصلــة والصحيحة يف نفس الوقت. ويف حقيقة األمر، تتوقع دراســة الحالة املثالية البدائل 
" الواضحة"وتدعهام بقوة قدر اإلمكان، وتوضح )تجريبياً( األســاس الذي قد يتم من خالله 

رفض مثل هذه البدائل. 
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يجب أن تقدم دراسة الحالة أدلة كافية:
عىل الرغم من أن )الفصل الرابع( يدفع بقوة نحو إنشــاء قاعدة بيانات دراســة الحالة، 
فيجب أن توجد األدلة الهامة يف التقرير، ثم تقوم دراسة الحالة املثالية بشكل حذر وفّعال 
بعرض األدلة األكرث صلة بالحالة، مبا يف ذلك توضيح "كيف" متت الدراسة وكيف تم معالجة 
ن  وتفســر األدلة التي تــم جمعها )Bachor, 2002, p. 21(، وبعبــارة أخرى، ينبغي أن مُيكِّ
العــرض املرغوب لألدلة القارىء لتقرير دراســة الحالة )دون اإلشــارة إىل قاعدة البيانات( 
من الوصول إىل حكم مســتقل بشــأن الجوانب اإليجابية لدراســة الحالة ونتائجها.  وهذه 
االنتقائية ال تعني رضورة االستشــهاد باألدلة بشكل متحيز، كأن يكون ذلك، مثاًل، من خالل 
عرض األدلة التي تدعم اســتنتاجات الباحث فقط، وعىل العكس من ذلك، ال بد من عرض 
األدلة بصورة محايدة مع البيانات الداعمة أو املعاكســة. وبالتايل سيكون القارئ قادراً عىل 

الوصول إىل استنتاجات مستقلة بشأن صحة تفسر معني.

قد تحرص االنتقائية املقبولة التقرير عىل األدلة الهامة )مبا يف ذلك التفسرات املناظرة(، 
وليس عرض األدلة بشــكل مربك أو مزدحم باملعلومات الداعمة ولكن الثانوية. من جانب 
آخــر،  تتطلــب هذه االنتقائية الكثر مــن االنضباط بني الباحثني املبتدئــني الذين يرغبون 
عادًة يف عرض قاعدة األدلة بأكملها، آملني )بشكل خاطيء( أن يؤثر الحجم أو الوزن الكبر 
للتقرير عىل قناعات وآراء القارئ )ويف الواقع، أن الحجم أو الوزن الكبر للتقرير ســيجعل 

القارئ يشعر بامللل(. 

هناك هدف آخر يتمثل يف عرض األدلة الكافية لكســب ثقة القاريء والذي قد يعكس 
بأن الباحث لديه إملام كامل مبوضوع دراســته. فعند القيام بدراســة ميدانية، مثاًل، ال بد أن 
ُتقنــع األدلة املقدمة القارئ أن الباحــث قىض بالفعل الوقت الكايف يف ميدان البحث، وقام 
باستفســارات عميقة أثناء وجوده يف امليدان، وتعمق يف القضايا املرتبطة بالحالة. وينطبق 
هــذا الهدف أيضاً عىل دراســات الحالة املتعددة؛ حيث ينبغي أن يوضــح التقرير للقارئ 
أن جميــع الحاالت الفردية تم التعامل معها بطريقة متســاوية، وأن اســتنتاجات الحاالت 
املتعددة مل تكن متحيزة من خالل عدم إعطاء االهتامم املناسب لحالة واحدة أو مجموعة 

من الحاالت. 
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وأخراً، ال بد أن يصاحب عرض األدلة الكافية اإلشارة إىل أن الباحث أوىل عناية إىل صحة 
تلك األدلة، مثاًل، من خالل املحافظة عىل ترابط سلسلة من األدلة. وهذا ال يعني أن جميع 
دراسات الحالة تتطلب أن تكون مثقلة بالدراسات والبحوث املنهجية، بل تفي بهذا الغرض 
بعــض الهوامــش ذات الصلة. وبدالً من ذلك، قد تغطي بعض العبارات يف مقدمة دراســة 
الحالة خطوات التحقق من صحة األدلة. كام أن املالحظات حول الجداول والرســومات قد 
تســاعد يف ذلك. وكمثال سلبي، يدل الشكل التوضيحي أو الجدول الذي يعرض األدلة دون 
اإلشــارة إىل مصدره عىل البحث غر املتقن وينبه القارئ إىل أن يكون أكرث انتقاًدا للجوانب 

األخرى من دراسة الحالة. وهذه ليست هي املواقف التي تقدم دراسات حالة مثالية. 

يجب أن ُتكتب دراسة الحالة بطريقة جذابة:
إحدى الخصائص العاملية األخرة تتعلق بكتابة تقرير دراســة الحالة. وبرصف النظر عن 
الوســيلة املســتخدمة )التقرير املكتوب، أو العرض الشــفهي أو أي منوذج آخر(، ينبغي أن 

يكون التقرير جذاباً.

وبالنسبة إىل التقارير املكتوبة، فيعني هذا أسلوب الكتابة الواضحة، التي ُتغري القارئ 
مبواصلة القراءة.  فالكتابة الجيدة هي التي تجذب العني، بحيث إذا قرأت مثل هذا التقرير، 
لن ترتك عينك الصفحة وستستمر يف القراءة صفحًة بعد صفحة وفقرًة بعد فقرة حتى تشعر 
باإلرهاق. فالشــخص الذي يقرأ الروايات الجيدة مير بهذه التجربة. فكام يطبق هذا النوع 
من اإلغراء عىل األدب غر القصيص، ينبغي أن يكون هو الهدف يف كتابة أي تقرير لدراسة 

الحالة. 

يتطلــب إعداد الكتابــة الجذابة املوهبة والخربة، فينبغي أن يكــون لديك التحدي بأن 
تفتــح الكتابة بنص حيوي ومثــر )Caulley, 2008, p.424(، واجعل النــص مليئاً باإلثارة. 

وستزداد مسألة الوضوح مع إعادة الكتابة، التي ُينصح بها بشدة. 

الجذب، واإلغراء وإثارة اإلعجاب هي خصائص اســتثنائية لدراســات الحالة. وليك ُتقدم 
دراسة حالة بهذا الشكل، فيتطلب ذلك من الباحث أن يكون متحمساً للبحث وأن يرغب يف 
عرض النتائج عىل نطاق واسع. ويف الحقيقة، الباحث الجيد يعتقد أن دراسة الحالة تحتوي 
عــىل نتائج جوهرية وهامة، وهذا النــوع من اإللهام يجب أن يطغى عىل البحث كله، ويف 

النهاية سيؤدي ذلك إىل دراسة الحالة املثالية. 
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مالحظات الفصل السادس:

هنا يتم تجاهل فئة من الجمهور املســتهدف املتكرر لدراســات الحالة : وهم طالب الدراسات العليا . 1

الذين يلتحقون بدورات الســتخدام دراسات الحالة كامدة تعليمية ضمن املناهج الدراسية، مثل هذا 

االستخدام لدراسات الحالة، كام أرشنا يف )الفصل األول(، هو ألغراض التدريس وليس ألغراض البحث، 

وميكن تحديد اسرتاتيجية دراسة الحالة بأكملها ومتابعتها بشكل مختلف يف ظل هذه الظروف.

تأيت الكثر من املعلومات من خربات )مؤلف هذا الكتاب( يف مراجعة العديد من مسودات دراسات . 2

الحالة عرب الســنوات املاضية، وتقديم تعليقات مكتوبة للعــرشات من طالب الدكتوراه منذ 2010م 

، حيــث كان كل واحــد منهم يكتب نرشة متهيديــة لألطروحة العلمية التي تشــمل األجزاء الخاصة 

مبنهجية البحث ومراجعة األدبيات. 

تعتمد التخمينات )أو املقرتحات( أيضاً عىل بعض النتائج التجريبية. وكجزء من بحث سابق، ُطلب من . 3

 COSMOS Corporation, :21( باحثاً اجتامعياً بارزاً تحديد الصفات املثالية لدراسات الحالة )انظر(

1983(، وقد ناقشنا بعض هذه الصفات يف الجزء الخاص بخصائص دراسة الحالة املثالية. 
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جلسة دراسية 1-6
منهجية إعداد تقرير دراسة الحالة كامدة بحثية مستقلة

كام ناقشنا يف الفصل السادس، سوف يشمل تقرير دراسة الحالة الرسمي وصف أساليب البحث. 
حتى وإن كان الجمهور املســتهدف فقط يرغب يف النســخة املخترصة من هذا الوصف، فيمكن أن 
تفكر كباحث يف كتابة نســخة مطولة قد تظهر بعد ذلك عىل شــكل ملحق للتقرير، أو األفضل أن 
تنرش كمقالة بحثية مســتقلة، وينتج عن هذا الجهد فائدة ُمرحب بها تتمثل يف املساهمة العلمية 

ألعامل الباحثني اآلخرين، واملحافظة عىل اإلجراءات التفصيلية للرجوع إليها يف املستقبل. 

يف هذا الجانب، قامت )Christine Benidisch Meyer( بكتابة رسالة علمية منهجية نرشت 
عــام )2001( يف مجلة »Field Methods«. حيث تناولت هذه الرســالة مناقشــة مضمنة حول 
أساليب البحث ــ التي استخدمت يف دراسة حالة اثنني من عمليات اندماج رشكات القطاع املايل 
يف الرنويج ــ ضمن النطاق األوســع للخيارات املنهجية التي تنشــأ عند إجراء دراســة الحالة. أو 
مبعنى آخر، إســتخدمت الباحثة الحاالت التي درستها لتوضيح مباديء منهجية هامة، وهذا كان 

مربراً لتظهر دراستها كمقالة بحثية مستقلة. 

فعىل ســبيل املثال، تناقش )Meyer, 2001( مزايا اســتخدام أســلوب دراسة الحالة؛ ألن ذلك 
ســاعدها يف بحثهــا عن القضايا، مثل: رصاعات الســلطة بني الرشكات املندمجــة، وتعقيد عملية 
الدمج بني الرشكات الناشــئة، والدمج الثقايف الذي يتحقق بعــد مرور فرتة طويلة من الزمن. ومل 
يكن من السهل تناول تلك املوضوعات باستخدام أساليب بحثية أخرى. من ناحية أخرى، ناقشت 
الباحثــة كيف قامت بحرص الحــاالت مبا يف ذلك قرارها للرتكيز عىل قطاعات األعامل الرئيســية، 
واستبعادها من وحدات األعامل التي مل تتأثر كثراً بعملية الدمج، باإلضافة إىل املعاير التي تحدد 
األشــخاص الذين ُتجَرى معهم املقابالت الشــخصية داخل الــرشكات املندمجة. وبصورة تحليلية، 
أوضحت الباحثة كيف استخدمت التعميامت التحليلية لتفسر أهمية النتائج، وأشارت يف الوقت 
نفســه بأن بعض النتائج "ال ميكن تفســرها من خالل عملية الدمج واألدبيات أو اآلراء النظرية 
األربعة" )التي قدمت كجزء من الدراسة( )p.341(.  كام أن الباحثة مل تتغافل عن املشكالت التي 
واجهتها مبا يف ذلك عدم قدرتها للحصول عىل جميع الوثائق التي طلبتها. وبشــكل عام، تســهم 
القضايــا العامة التي أثارتها املقالة والتجارب التوضيحيــة يف تقديم مقالة منهجية قّيمة وجديرة 

بالقراءة واالطالع. 

توضيحات مختصرة عن مراجع الجلسة الدراسية 1-6:
 .Meyer, C. B. )2001(. A case in case study methodology. Field Methods, 13, 329–352
يوضح هذا البحث كيف تصبح األساليب التي تستخدم يف دراسة الحالة موضوع مادة بحثية مستقلة. 
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ملحق )أ( 

مذكرة حول استخدامات بحوث دراسة الحالة يف علم النفس

يف علم النفس كام هو يف املجاالت العلمية األخرى ، تبدأ جميع بحوث دراسات الحالة 
مــن امليزة القويــة لها، والتي تتمثل يف الرغبة يف اســتخالص فهم دقيــق أو متعمق لحالة 
فرديــة أو عدد محــدود من الحــاالت )Bromley, 1986, p.1(. وباإلضافة إىل افرتاض مثل 
هــذا املنظور القريب، تركز بحوث دراســة الحالة عىل التــامم أو التكامل للحالة، ووضعها 
أيضاً داخل سياقها الحقيقي.  وذلك ألن الظروف السياقية تتفاعل بطرق دقيقة مع الحالة؛ 
لذا ينبغي أن تؤدي دراســة الحالة الجيدة إىل الفهم املتعمق للحالة، وتعقيداتها الداخلية 

والخارجية. 

توضيح الموقع المناسب لبحوث دراسة الحالة ــ ثالث مقارنات:

1- بحوث دراســة الحالة مقارنًة باالســتخدامات األخرى لدراسات الحالة: تختلف دراسة 
الحالة كأســلوب بحث عن االستخدام الشــائع لدراسات الحالة كأدوات تعليمية. حيث 
تعتــرب األدوات التعليمية قّيمة، ولكن بيانــات الحالة التعليمية ميكن معالجتها ألغراض 
تعليميــة، وال تعترب الحاالت جزءاً من أدبيات البحث. وعىل العكس من ذلك، يجب أن 
تخضع بحوث دراســة الحالة لإلجراءات املنهجية الرسمية، وربط جميع النتائج باألدلة 
 Golden,( الواضحــة. وللحصول عىل أمثلة للحــاالت التعليمية يف علم النفــس؛ انظر
2004( و )Dunbar, 2005(، وملناقشــة واسعة حول الحاالت التعليمية يف مجال إدارة 

 .)Garvin, 2003( األعامل والقانون والطب؛ انظر

كام تختلف دراســة الحالة كأسلوب بحث أيضاً عن ســجالت الحالة التي ُتستخدم أحياناً، 
أو التي يشــار إليها كدراســات حالة ــ مثل تلك التي أيضاً تحتفظ بها الهيئات الخدمية. وقد 
الحظ )Bromley, 1986( أن تلك الســجالت وإن كانت تبدو دراســات حالة، ميكن أن "تتأثر 
  .)p.69( "بتوقعات الجهات املقدمة للخدمات من حيث املســاءلة بدالً من البيانات الواقعية
ولذلك؛ كانت تلك السجالت "معرضة لعمليات اإلهامل والتحريف غر املقصودة أو املتعمدة 

 .)p.90( "من منظور بحثي
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2- بحوث دراسة الحالة مقارنًة مع غريها من أساليب العلوم االجتامعية: من بني أساليب 
بحــوث العلوم االجتامعية، عرّف )الفصل األول( من هذا الكتاب بحوث دراســة الحالة 
كواحدة من مجموعة األســاليب التي تشــمل الدراسات املسحية والتحليالت األرشيفية 
واملنهج التاريخي والتجارب العلمية وشــبه التجارب )ُتعرف أيضاً بالدراســات املعتمدة 
عــىل املالحظة، انظــر )Rosenbaum, 2002(. وعــىل الرغم مــن التداخل بني جميع 
هذه األســاليب إىل حٍد معني، يرى )الفصل األول( أن بحوث دراسة الحالة )كغرها من 
األســاليب األخرى( هي أســلوب مســتقل يف التصميم وجمع البيانات وطرق التحليل.  
فعىل ســبيل املثال، وكام ناقشــنا يف )الفصل الثاين(، ينبغي أن ال تعترب دراسات الحالة، 

جزءاً من أساليب البحوث مثل شبه التجارب.   

يف علــم النفس، ميكن أيضاً أن تعترب بحوث دراســة الحالة جــزءاً من البحوث الكيفية، 
والدليــل عــىل ذلك هــو  يف الواقع أن املراجــع العلمية يف علم النفــس الخاصة بالبحوث 
الكيفيــة تجاهلت بحوث دراســة الحالة بوجٍه عام، وهناك نوعــان من تلك املراجع ُتكرس 
غالبية محتوياتها إىل مجموعة من أساليب البحث الكيفي يف علم النفس، مثل: تحليل اللغة 
 )Forester,  2010 :املكتوبة، والنظرية املجذرة، وتحليل  الظواهر، والبحث الرسدي )انظر
و )Wertz et al, 2011(.  وعىل الرغم من التغطية الواسعة، يتجاهل أحد الكتب الدراسية 
بحوث دراســات الحالة عند تصنيف أســاليب البحث املعارصة، حتى وإن كان ُيقر بأهمية 
دراسة الحالة يف تاريخها املطول ألساليب البحث يف علم النفس. ويشر الكتاب الثاين بشكل 

رسيع إىل حاالت فردية، ولكن ليس إىل بحوث دراسة الحالة عىل اإلطالق. 

ويتكون كتابان آخران من مجموعة تم تحريرها من املقاالت العلمية يف مجال إجراء البحوث 
الكيفيــة يف علم النفــس )Camic, Rhodes, & Yardley, 2003; Smith, 2008(. ففي الكتاب 
األول، تشــر إحــدى املقــاالت إىل العالج النفيس كدراســة حالة، ولكن ال تناقــش أي من هذه 
املقاالت بحوث دراسة الحالة. أما يف الكتاب الثاين، تغطي كل مقالة مجموعة فرعية من البحوث 
الكيفية مثل )علم الظواهر، والنظرية املجذرة، وعلم النفس الروايئ، وتحليل املحادثات، وتحليل 
اللغة املكتوبة، ومجموعات الرتكيز، والبحوث اإلجرائية(، ولكن ال تظهر بحوث دراسة الحالة يف 

فهرس محتويات الكتاب ومل يخصص لها فصل خاص بها.       

ومتاشــياً مع الكتب الدراسية األربعة الســابقة، فإن كتاب ) Bromley,1986( عن بحوث 
دراسة الحالة ــ والذي نستشهد به عدة مرات هنا يف هذا امللحق ــ عىل العكس يقدم القليل 
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من املناقشــة حول البحوث الكيفية.  وبشــكل عــام، إن غياب أو تجاهــل أي محاولة لدمج 

البحوث الكيفية وبحوث دراســة الحالة يف علم النفس، يأيت ليؤكد اســتقاللية بحوث دراســة 

الحالة عن أساليب العلوم االجتامعية األخرى. 

3- بحــوث دراســة الحالة مقارنًة بثالثة أســاليب بحثية أخرى يف علم النفــس: هناك فرق كبر 
بني بحوث دراســة الحالة وثالثة أســاليب بحثية أخرى يف علم النفس. األسلوب األول والثاين 

يتشابهان يف املصطلح :

أ- بحــوث املوضوع الواحد التي توجد يف علم النفس العصبي، والبحوث الســلوكية بوجه 
 Barlow & Nock, 2009; Kazdin, 1982, 2003; Kratochwil, 1978; :عــام )مثــل
.)Tawney & Gast, 1984( باإلضافة إىل التعليم الخاص )Morgan & Morgan, 2009

ب- دراســات مراقبــة الحاالت التي اســتخدمت بشــكل متكــرر يف البحــوث الوبائية )انظر: 
.)Schlesselman, 1982

ج- التجارب العلمية التي متثل فيها تصاميم املجموعة األســاس لألسلوب املستخدم بشكل 
 .)Murray, 1998 :متكرر يف بحوث علم النفس )انظر

ويوضح الشكل ) أ-1( العالقات بني األساليب األربعة، عىل الرغم من ذلك ــ كام هو يف 
جميع أســاليب البحوث ــ  ميكن أن تتداخل الخيارات األربعة أيضاً. لذا ميثل هذا الشــكل 
التصنيف املثايل. وتوضح هذه العالقات من خالل االهتامم ببعدين: )1( هل الدراسة قامئة 
عــىل بيانات مــن مجموعة موضوعات أو مــن موضوع فردي؟ )2( هل الدراســة تتضمن 

تدخاًل، أي املعالجة السلوكية؟ 

شكل )أ-1( بحوث دراسة الحالة مقارنًة باألنواع الثالثة األخرى للبحوث السلوكية

التدخالت التي يعالجها الباحث

النعم

دراسات مراقبة الحاالتالتصاميم التجريبية التقليدية البيانات املصنفة يف مجموعات

دراسة حالة : فردية أو متعددةبحوث املوضوع الواحد بيانات فردية
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 من خالل اإلطالع عىل الشــكل ) أ-1( أفقياً وبني نوعني من األســاليب التي تؤكد عىل 
البيانات الفردية )الصف 2(، تختلف بحوث املوضوع الواحد عن بحوث دراســة الحالة من 
خالل توظيف التدخالت الرســمية، مثل نوع منط التجربة املتكررة الذي يستخدم مجموعة 
مــن املنبهــات أو املحفزات )مبا يف ذلك، انعدام أي من املنبهات أو املحفزات(. ويســتطيع 
الباحث تصميم هذا النمط إليجاد أساس قوي الستنتاج العالقات السببية، وهذه اإلمكانية 
ال تتوفر يف دراسات الحالة. ويف الوقت ذاته، تشبه بحوث املوضوع الواحد إىل حد ما بحوث 
دراســة الحالة من خالل إرشاك الحاالت الفردية أو املتعددة، أي أن دراسة بحوث املوضوع 

 .)Chassan, 1960( الواحد ميكن أن تتضمن موضوعات فردية متعددة

ومن خالل النظر يف الشــكل أعاله عمودياً وبني نوعني من األساليب التي لها القدرة عىل 
إيجــاد التدخل )عمود 1(، ميكن أن تقدم التصميــامت التجريبية التقليدية قاعدة أدلة أكرث 
ثباتــاً مقارنة ببحــوث املوضوع الواحد ــ يف ظل وجود عــدد كاٍف من املوضوعات لتكوين 
مجموعة ذات الحجم الالزم )Robertson, Knight, Rafal & Shimamura,1993(.  ولكن 
لسوء الحظ، بعض الظواهر النفسية الهامة نادر جداً  أن تدعم حجم املجموعات املطلوبة. 

ومــا ميثل صلة قوية ببحوث دراســة الحالة هو املقارنة بني نوعني من األســاليب التي 
ليــس لديها القدرة عــىل التدخل )العمود 2(. ومن ناحية أخرى، تختلف دراســات مراقبة 
الحالة عن بحوث دراســة الحالة من خالل تغطيــة البيانات املصنفة يف مجموعات، وعادة 
مــا تتعلق مبجموعة من األفراد الذين أظهروا بالفعل ظروف ســلوكية مثرة لالهتامم )مثل 
فئة املدخنني(. حيث تســتمر الدراســات بعد ذلك يف تقييم الفروق بني املتوسط الحسايب 
للمجموعة واملتوســط الحســايب ملجموعة التحكم )الضبط( التي تم اختيارها مع األخذ يف 
االعتبــار املواقــف املاضية )غر املدخنني(. ومن حيث املبدأ، ميكن أن تقوم بحوث دراســة 
ـ أي أنه إذا تضمنت دراســة الحالــة الواحدة عىل مجموعتني  الحالــة أيضــاً بتلك املقارنةـ 
كبرتني مبا فيه الكفاية من الحاالت املتعددة. ولكن، وباســتثناء املواقف غر العادية، والتي 
تتمثل يف موقفني وهام : عندما تتنازل دراســة الحالة عن البحث املتعمق لكل حالة فردية، 
أو عندما تتطلب دراســة الحالة قدراً كبراً من املــوارد والوقت ــ فإنه من غر املحتمل أن 

يكون عدد الحاالت كبراً مبا يكفي لدعم مقارنة ذات معنى بني املجموعتني،

وباختصار، وباالطالع عىل البعدين املوجودين يف شــكل )أ-1( تشــغل بحوث دراســات 
الحالة الخلية املميزة التي تركز من خاللها الدراسة عىل البيانات الفردية )وليست املصنفة(، 

والتي تعترب مقّيدة بعدم القدرة عىل معالجة أي تدخل.   
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مربع )أ-1(

دراسات الحالة التقليدية يف علم النفس 
عىل مدى الســنوات املاضية درس علامء النفس العديد مــن األفراد غر العاديني، بعض هؤالء 

 H.M. and of Phineas( األفراد ترصفوا بطريقة مميزة كنتيجة إلصابات املخ الفريدة  مثل حاالت

Gage(. يف حــني عاىن أفــراد آخرون من اضطرابات نفســية مثل اضطرابات الشــخصية املتعددة 

والذي يعكسها قصة فيلم درامي غامض بعنوان )The Three Faces of Eve(. وايضاً أفراد آخرون 

يواجهــون ظروفــاً اجتامعية أو بيئية غريبة، مثل حالــة )Kitty Genovese( يف حي كوينز مبدينة 

نيويورك أو الحالة املسامة “بالولد الجامح - wild boy of Aveyron ” التي حدثت يف فرنسا. وقد 

كانت جميع هذه الحاالت موضوع الدراســة النفسية الرسمية، وبعضها تلقى االهتامم من وسائل 

اإلعالم وأصبحت مشهورة للغاية خارج إطار علم النفس. 

ويف كتــاب موجز قدمــه )Geoff Rolls,2005( بعنوان “دراســات الحالــة التقليدية يف علم 

النفس”، قام بتأليف )16( حالة يف سلســلة مكونة من دراســات حالة فردية، وتتكون كل حالة من 

الحد األدىن من املصطلحات الفنية مع اإلشارة إىل املراجع الرئيسية للبحوث ذات العالقة. فإذا أراد 

القارئ تعلم املزيد عن الحالة ساعدته هذه املراجع يف الكشف عن أدبيات البحث.

وبــدالً من ذلك، هناك مجاالت فرعية يف علم النفس مثل )علم النفس االجتامعي، علم 
النفــس التعليمي، علم النفس اإلداري، علم النفس املهني، علم النفس البيئي وعلم النفس 
املجتمعــي( باإلضافة إىل املجاالت ذات العالقة خارج علم النفس التي تركز عىل املنظامت 
أو الكيانات األخرى بدالً من األفراد )انظر مربع أ-2(. حيث ُترتجم الدراســة املتعمقة ملثل 

هذه الكيانات إىل عدداً كبراً من املتغرات 
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مربع )أ-2(

دراسات الحالة للكيانات التنظيمية يف علم النفس 
تركــز دراســات الحالة داخل وخــارج علم النفس عــىل املنظامت، واألحداث مثــل القرارات 

والكيانات األخرى وليس فقط األفراد. وقد متثل تلك الكيانات البيئة الرسيرية، مثل املستشــفى أو 

العيادة أو مكتب الطبيب النفيس )الحالة( يف دراسة الحالة.

فعىل ســبيل املثال، يتعامل نــوع واحد من عيادة الرعاية التعاونية مــع صعوبة دمج الصحة 

النفسية وخدمات الرعاية األولية. وكانت مثل تلك العيادات موضوع ملجموعة تضم أكرث من )30( 

مقالة بحثية تســاهم يف إعــادة تصميم الرعاية الصحية، وتحاول خلــق "رعاية صحية أكرث فعالية 

 Kessler & Stafford, 2008,( "وكفاءة، تركز عىل مشــاركة املريض، وتعتمد عىل قياس التكلفــة

p. 4(. وتقــدم بعض املقاالت العلمية دراســات حالة لعيادات محــددة، حيث تصف إحدى هذه 

املقاالت برنامجاً مســتدمياً بدأ ألول مرة يف عام 1994م. وتســتخدم دراسة الحالة البيانات الكيفية 

والكمية. والتي ُتعرض الحقاً، من خالل )مؤرشات( أو مقاييس حول صحة املريض ونتائج استطالع 

 .)Kates, 2008( قياس رضا املرىض

الظروف مع مرور الوقت: تنشأ حالة ثانية شائعة من فكرة أن االهتامم بالحالة يغطي عادة 
ظــروف متعددة متتد عرب الوقت. وقد يكون تحليل النمط الزمني املوضوع الرصيح لدراســة 
الحالة، كام يف كشف األحداث الرئيسية الذي يفرس فيها الحدث الذي وصل مرحلة الذروة، أو 
كام يف دراســة حالة يف مجال التطوير التي تتعقب الســلوك اإلنساين أو الحيواين يف فرتة زمنية 

 .)Denenberg, 1982( محددة

حتــى لــو مل يكن النمط الزمني موضوعاً مبارشاً للتســاؤل البحثي أو كان قصراً إىل حٍد 
مــا )Bromley, 1986, p. 5(، فقــد يصنــع النمط تياراً متواصاًل مــن املتغرات التي تكون 
ذات صلــة وال ميكن تجاهلها. يف هذا املعنى، وبرصف النظر عن قرص الفرتة الزمنية، تعمل 
دراسات الحالة نادراً كصور رسيعة متشابهه متاماً كام لو أن كل يشء حدث يف نفس اللحظة 
بالضبط. أما بالنسبة إىل األحداث الهامة، فهي تقع يف فرتات زمنية مختلفة مبا يف ذلك تكرار 
الســلوكيات التي تبدو متشــابهة إىل حد ما. وتؤدي هذه األحداث إىل مجموعة كبرة من 

املتغرات التي قد تكون جزءاً جوهرياً من فهم الحالة. 
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الظروف الســياقية: تنشــأ مجموعة ثالثة من الظروف التي قد تأيت من خارج إطار الحالة.  
فباإلضافة إىل دراسة الحالة بتعمق ومع مرور الوقت، تشمل دراسة الحالة البيانات الخاصة 
بالظــروف الســياقية التي تحيط بالحالــة. يف الواقع؛ تتمثل إحدى نقــاط القوة يف بحوث 
دراســة الحالة يف قدرتها عىل دراســة الظروف السياقية إىل أقىص حد ميكن أن يكون أنه ذا 
صلة. وعىل ســبيل املثال، إذا كانت الحالة حول )فــرد(، فقد تكون البيانات الخاصة بأرسة 
الفرد وعمله وبيئات األصدقاء واألقارب عنارص مشــرتكة لدراســة حالة كاملة. وإذا كانت 
الحالة مجموعــة صغرة من منظمة ما، كانت البيانات عن الظروف الثقافية، واالقتصادية، 

واالجتامعية، والسياسية، بينام ميكن أن تكون االتجاهات عنارص نظرة. 

عالوة عىل ذلك، قد ال يكون الحد بني الدراســة وسياقها دقيقاً؛ ألن األمور الواقعية ال تقع 
بســهولة يف فئات واضحة. وتعتــرب القدرة عىل إدراك هذه الضبابية كجزء من دراســة الحالة 
نقطة قوة لبحوث دراســة الحالة. كام تؤدي الظروف الســياقية إىل فهــم جديد متاماً للحالة، 

وهذا الفهم ليس بالرضورة تقديره أو إدراكه يف بداية دراسة الحالة.

  وعىل ســبيل املقارنة، تتعامل األســاليب البحثية األخرى مــع حالة الضبابية بني تركيز 
الدراســة وســياقها كأحد املشــكالت البســيطة )أو مصدر إزعاج( يف أفضــل األحوال. ويف 
الحقيقة، ال تعالج األســاليب البحثية األخرى الظروف الســياقية بسهولة كبرة. فعىل سبيل 
املثال، باســتثناء عدد قليل من املتغرات العشــوائية، تحاول التجارب تقليص دور الظروف 
السياقية من خالل مراقبتها. وباملثل، ال تستطيع الدراسات املسحية إدراج الكثر من األسئلة 
الخاصة بالســياق بسبب قيود مشــابهة عىل درجة الحرية. ولكن يف ظل هذه األساليب، ال 
بــد من وجود درجة كافية للحرية من أجل إجــراء التحليالت اإلحصائية ــ أي وجود نقاط 

بيانات متعددة ألي متغر معني. 

ملخص الظروف الثالثة: باختصار، تعمل ثالثة ظروف عىل تفســر ســبب احتاملية زيادة 
عدد املتغرات ذات االهتامم يف دراسة الحالة. وعىل العكس متاماً، من املحتمل أن يكون عدد 
نقــاط البيانــات كام متثلها الحاالت الفردية قليل. ومن الناحية العملية، ال ميكن ألي دراســة 
حالة فردية ــ حتى لو كانت تتكون من حاالت متعددة ــ أن تكون قادرة عىل أن يكون لديها 

عدد الحاالت التي تتطابق مع عدد املتغرات، وذلك أقل بكثر من أي تعدد واقعي. 

ومن ناحية أخرى، هناك آثار بعيدة املدى عىل تصميم دراسة الحالة والتحليل. فالتصاميم 
تتعلق بنوع معني وال ميكن اعتباره جزءاً من نوع آخر من التصاميم، مثل: التصاميم شــبه 
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التجريبية أو تصاميم البحوث الكيفية. وباملثل، ال تستطيع أساليب التحليل توظيف معظم 
األســاليب اإلحصائية التي تســتخدم بشكل تقليدي مع أنواع األســاليب األخرى؛ ألن نقاط 

بيانات دراسة الحالة تظهر بدرجة قليلة من االختالف أو قد اليوجد اختالف بينها.  

محفزات استخدام بحوث دراسة الحالة في علم النفس:
بالنظر إىل الثوابت الســابقة، تبدو بحوث دراسة الحالة ذات قيمة محدودة يف البداية. 
ويف الحقيقة، كانت دراسات الحالة جزءاً مشرتكاً من البحوث يف علم النفس واملجاالت ذات 

العالقة لفرتة طويلة، ولكن ملاذا ؟  

االســتقصاء:  اإلجابة الرسيعة واملحدودة للغاية، تعترب أن بحوث دراسة الحالة تؤدي غرضاً 
استكشــافياً فقط ــ مثل جمع بعض البيانات لتحديد ما إذا كان املوضوع يســتحق املزيد 
من البحث واالســتقصاء. فإذا كان األمر كذلك، فقد تكون أســئلة البحث أو إجراءات جمع 
البيانــات ذات صلــة أكرث يف البحــوث الالحقة. يف هذا الطريقة االستكشــافية، يتمثل دور 
بحــوث دراســات الحالة فقط يف عملها كمقدمة لدراســات الحقة ، وهذه الدراســات قد 

تستخدم أسلوباً بحثياً مختلفاً مثل الدراسات املسحية أو التجارب العلمية. 

 Bromley, 1986, p.( ًويعترب التسلســل الهرمي القديم ألســاليب البحث أمراً خاطئاً متاما
15(. ومن بني املشــكالت األخرى املتعلقة بوجهة النظر التسلسلية، هي أن الدراسات املسحية 
والتجارب تحتوي عىل الطرق االستكشــافية أيضاً. وعىل العكس متاماً؛ ميكن أن تستخدم بحوث 
دراسة الحالة بطرق وصفية وتفسرية وتقييمية، باإلضافة إىل استخدامها للطريقة االستكشافية.  
وعــالوة عىل ذلك، ميكن لبحوث دراســة الحالــة أن تقدم نتائجها واســتنتاجاتها الخاصة دون 

الحاجة إىل مشاركة أي أساليب بحثية أخرى. 

الوصف والتفسري:  تفي دراســات الحالة )الوصفية( بأغراض عدة، مثل: عرض موقف نادر 
الحدوث ،أو موقف ال يســتطيع الباحثون الوصول إليه عادًة. وعىل ســبيل املثال، باإلشارة مرة 
أخرى إىل الدراســات الرسيريــة والعصبية، يظهر نــوع متكرر من دراســة الحالة الوصفية يف 
يف األدبيــات، حيث تركز عىل فــرد واحد أْبَدى أعراضاً غر طبيعية أو ســلوكاً جديراً باملالحظة 

والدراسة املتواصلة )انظر مربع أ-3(.
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وبالنسبة إىل الطريقة )التفسرية( يف دراسة الحالة ، فاملثال الشائع هو علم النفس التعليمي، 
ويشر هذا املجال إىل عالقات تكميلية بني أساليب البحث املختلفة )انظر مربع أ-4(.

وميكننــا االستشــهاد باملزيد من أمثلة دراســات الحالة الوصفية والتفســرية، ســواء كانت 
موضوعات تلك الدراسات حول األفراد، أو املجموعات الصغرة، أو املنظامت، أو كيانات مجردة 

مثل “القرارات”.

مربع )أ-3( 

دراسات حالة وصفية لألشخاص الذين يعجزون عن التعرف عىل أوجه 
البرش 

متثل دراسات الحالة لألشخاص الذين يعانون من أعراض غر طبيعية أهميًة كبرة يف علم النفس 

)مثل: َعمى متييز الوجوه، وتعــرف باللغة االنجليزية بــ )Prosopagnosia( وهي حالة ترجع إىل 

إصابة غر عادية يف املخ، فال يستطيع الشخص التعرف أو التمييز بني أوجه األفراد املختلفة( . فقد 

كان ما يقرب من عرشين شــخصاً مصاباً بَعمى متييز الوجوه ميثلون موضوع دراســات الحالة التي 

 .)Busigny, Graf, Mayer,& Rossion, 2010( نرشت عىل مدى عدة عقود ماضية

وكانت إحدى تحديات دراسات الحالة هذه متمثلة يف إثبات هل اإلصابة بَعمى تعرُّف الوجوه 

ف البرصية. وأظهرت  ــة يف أداء مهام التعــرُّ إعاقــة خاصــة، أم هي جزء من حالــة عدم قدرة عامَّ

النتائج املشــرتكة لدراســات الحالة أن اآلباء واألمهات املصابني بَعَمــه التعرف عىل الوجوه ميكنهم 

ف أخرى )Busigny & Rossion, 2011(، وبدأت دراســات الحالة هذه ــ باملشاركة  أداء مهام تعرُّ

مع البحوث التي تستخدم األسلوب التجريبي مع األشخاص البالغني الذين ال يعانون من مشكالت 

صحيــة بالدماغ، واملــرىض املصابني بإصابات حــادة باملخ )Yin ,1978( ودراســات تصوير الدماغ 

املعارصة )McKone, Kanwisher,& Duchaine, 2007(، ومع الخاضعني للدراســة من غر البرش 

مثــل القرود )Leopold, Bondar,& Giese, 2006( ــ يف تأييد احتاملية أن ذلك يعود إىل قدرات 

عصبية خاصة بالوجه، وليســت جزءاً من أعراض عامة. ويف الوقت نفسه، مل يتناول الباحثون حتى 

اآلن كيف يعمل التعرف عىل الوجوه، ودراسة أسباب وجود هذه القدرة الخاصة.  
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مربع )أ-4(

استخدام دراسات الحالة بطريقة التفسر 
ميكن دراســة فعالية املناهج الدراســية يف جميع مراحــل التعليم العام باســتخدام التصميم 

التجريبي أو شبه التجريبي الذي يقارن بني مجموعتني من الطالب تحت ظروف املعالجة واملراقبة. 

وقد تناولت هذه الدراســة املنجزة بنجاح الداللة اإلحصائيــة للفروق بني املجموعتني.  ومع ذلك، 

ال تفــرس البيانات )كيف( و)ملــاذا( أحدثت املعالجة النتائج التي متــت مالحظتها أو مراقبتها، لذا 

 National Research Council, 2004, p.( الوصول إىل مثل هذا التفســر يتطلب دراســة حالــة

168- 167(. وقد بحثت دراســة الحالة املرغوبة بشــكل دقيق كيف عملــت املعالجة داخل بيئة 

الفصول الدراســية الفعلية. وقد غطت الدراســة األحداث ذات الصلة، مبــا يف ذلك تنفيذ املعالجة 

وكيــف أحدث التغيــر من التدريس الصفي وعمليــة التعلم.  وتطلبت تغطيــة تلك املوضوعات 

األدلة امليدانية، مثل: املالحظات الصفية، واملقابالت التي ُتجَرى مع املعلمني بشــأن إســرتاتيجيات 

التدريــس، واملقابالت التي ُتجَرى مع الطالب بخصوص إســرتاتيجيات التعلــم، والبيانات املتعلقة 

بظروف املدرســة واملجتمع ذات الصلة. ومتثلت أهمية التفســر الالزم للدراســة يف تكرار الدراسة 

التجريبية األصلية ونقل تطبيق املناهج الدراسية إىل املدارس األخرى.  

يف الحالة  دراسات  بحوث  إلجراء  الرابع  املحفز  التقييم  يعترب  أن  الممكن  من   التقييم: 
بتقييم حالة  دراسة  قامت  فقد  الكتاب(.  هذا  من  "ب"  امللحق  أيضاً  )انظر  النفس   علم 
اإلعاقة، ذوي  األشخاص  من  مع طالب  العمل  من خالل  املختلفة  التدريس   اسرتاتيجيات 
)انظر متعددة  حالة  دراسة  اعتربت  ولذلك  متعددة،  حاالت  من  الحالة  دراسة   وتكونت 

  مربع أ-5(.
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مربع )أ-5(

دراسة الحالة التقييمية القامئة عىل دراسة الحالة املتعددة 
قّيمت إحدى دراســات الحالــة املتعددة يف علم النفــس فعالية إســرتاتيجيات التدريس من 

خالل دراســة ســبعة مجموعات من املعلمني والطــالب )Miyahara & Wafer, 2004(. وتهدف 

إسرتاتيجيات التدريس إىل التعامل مع حالة سلوكية بني الطالب، وهي: اضطراب التنسيق التنموي 

)DCD(، وقد تم تعريف كل )طالبني وإثنني من املعلمني( كدراســة حالة مســتقلة ، واستخدمت 

الدراســة منطق النســخ املتامثل بني الثنائيات لتحديد العالقة بني إسرتاتيجيات التدريس املتناوبة، 

وأداء الطالب الذي تم تقييمه كمياً بواسطة بعض املقاييس النفسية مبرور الوقت.

وفيام يتعلق مبوضوع تقييم آخر، يتم محاكاة أســاليب دراســة الحالة بشــكل متكرر يف 
تقييــم البيئــات األكادميية، عىل الرغم من أن الجهود غر منظمة رســمياً أو مصنفة كبحوث 
دراســات حالة )Wilson, 1982(. وتأخذ دراســات الحالة هذه شكل التقييامت التي أجرتها 
اللجــان الزائرة مثل فــرق االعتامد األكادميي، ومجالس التنســيق الحكومية التي تقّيم دورياً 
األقسام األكادميية. وتركز اللجنة الزائرة عىل الرفاه والتقدم الذي يحققه كل قسم وتجمع أدلة 
مختلفة مثل )املالحظات، واملقابالت، ومراجعة الوثائق ذات الصلة والنرش العلمي للقســم(؛ 

وذلك للوصول إىل األحكام التقوميية والنهائية. 

وتوضح األمثلة السابقة كيف أن استخدام دراسات الحالة يف أي من األوضاع االستكشافية، 
والوصفية، والتفسرية، والتقييمية يسلط الضوء عىل القيمة املحتملة لبحوث دراسة الحالة 

كجزء مهم من منهجية الباحث. 

تحذيرات ومخاوف إجراء بحوث دراسة الحالة:

عىل الرغم  من قابليتها الواضحة للتطبيق لدراسة املواقف الواقعية ذات الصلة، وتناول 
أســئلة البحث املهمة، مل تحقق بحوث دراســة الحالة اعرتافاً وقبوالً واســعاً كأحد خيارات 
أساليب البحث يف مجال علم النفس، ولكن يف الواقع ينظر بعض الباحثني إىل هذا األسلوب 

كآخر الحلول. ملاذا يحدث هذا ؟
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ينشأ جزء من سوء السمعة بسبب انعدام الثقة يف مصداقية إجراءات الباحث يف دراسة 
الحالــة التي يبدو أنها ال توفر الحامية الكافية ضد هذه التحيزات، مثل الباحث الذي يبدو 
أنه اكتشــف ماكان يريد الوصول إليه. فمثاًل، قد يبدأ الباحث دراســة الحالة عىل أســاس 
تصميم معني ليك يكتشف أنه غر عميل أو أقل مام كان يعتقد أصاًل من خالل متابعة جمع 
بعض البيانات األولية. فبالنســبة إىل التجارب املعمليــة، يكمن الحل يف التوقف عن جمع 
البيانات تحت التصميم األصيل ملراجعة وتعديل التصميم ثم استئناف عملية جمع البيانات 
مرة أخرى.  ولســوء الحظ، يتمثل النقد الشــائع املوجه لدراســات الحالــة يف أن البيانات 
األصلية ال يتم حذفها أو التخلص منها، ولكن رمبا يتم إعادة اســتخدامها، مام يسبب بعض 

التحيزات غر املرغوبة وبعض العيوب. 

ويأيت الســبب اآلخر يف انخفاض االهتامم لبحوث دراســة الحالة من استخدام البيانات 
الكيفيــة، التي يفرتض أنهــا تعتمد عىل مقاييس أقل قوة من تلك التي تســتخدم يف جمع 
البيانات الكمية. وعادًة، تتكون البيانات الكيفية من معلومات )روائية( وليســت )رقمية(. 
ولذا؛ ال يثق معظم الناس يف مثل هذه البيانات بســبب عــدم فهم إجراءات جمع وتقييم 

البيانات الروائية، كام تم مناقشته يف )الفصل الخامس( لهذا الكتاب. 

كام ينشأ عدم االرتياح لبحوث دراسة الحالة من عدم القدرة الواضحة عىل تعميم نتائج 
دراســة الحالة عىل نطاق أوسع. وقد متت مناقشة التحدي يف تعميم نتائج دراسات الحالة 
يف هــذا الكتاب حيث متثلــت الرؤية النقدية يف الحاجة إىل التمييــز بني التعميم التحلييل 

والتعميم اإلحصايئ )انظر الفصل الثاين من هذا الكتاب(. 

مــن جانب آخر، إذا تم إجراء دراســات الحالــة بصورة ضعيفة، ميكــن أن تجتمع كل 
التحذيرات الســابقة معاً بطريقة ســلبية، مــام يحتمل أن يؤدي إىل إعــادة خلق األحكام 
املســبقة ضد بحوث دراسة الحالة. يف املقابل؛ ميكن من خالل االستخدام املنهجي والدقيق 
لبحوث دراســة الحالة التغلب عىل تلك املخاوف إن مل يكن إزالتها. عىل ســبيل املثال، وكام 
تم إقرتاحه يف )الفصل الرابع من هذا الكتاب( ينبغي أن تعتمد دراسات الحالة عىل املصادر 
املتعددة لألدلة بطريقة إلتقاء وتقارب البيانات )triangulating( التي تحاول التغلب عىل 
أوجــه القصور، واملقاييس املرتبطة بــأي مصدر معني، . ويناقش )الفصل الرابع( أيضاً بعض 
الطرق األخرى، مثل: بناء قاعدة بيانات دراسة الحالة، وإنشاء سلسلة من األدلة التي سوف 

تزيد من االعتامدية عىل تلك البيانات. 
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وتعكس التوصيات الســابقة بعض األمثلة للطرق التي تعالج بها مامرســات وتطبيقات 
بحوث دراســة الحالة املخاوف العامة املتعلقة بها كأسلوب بحثي. وتهدف اإلجراءات التي 
تم تغطيتها يف الفصول الستة لهذا الكتاب ــ والتي تشمل تصميم البحوث وجمع البيانات 
ـ إىل دعم استخدام دراسات الحالة  وتحليل البيانات ودور النظرية يف إجراء دراسات الحالةـ 

يف علم النفس والحد من التهديدات التي ترتكب من هذه التحذيرات. 

مالحظة الملحق )أ( 

1. يف علــم النفــس املقارن، يعترب العدد الكبر للمتغرات أيضاً ميزة لدراســات بحوث املوضوع الواحد.  

فمثــاًل، ميكن )التالعــب( أو معالجة املتغرات املســتقلة عمداً يف األعامر املختلفة مــن دورة حياة الحيوان 

)Denenberg, 1982(. وغالباً، تكمن النتائج الهامة من خالل التفاعل بني املتغرات املستقلة، مام يؤدي إىل 

املزيد من املتغرات وصعوبة اســتقاللها، ولذلك يتطلب هذا منوذجاً أكرث تعقيداً من الســببية كإطار لتفسر 

 .)Denenberg, 1982, p.22( النتائج
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ملحق )ب( 

مذكرة حول استخدامات بحوث دراسة الحالة يف التقييامت

أولــت املراجع العلميــة يف بحوث التقييم اهتامماً متفاوتاً إىل تقييامت دراســة الحالة. 
فأحد هذه الكتب والذي تم نرشه من فرتة طويلة تجاهل هذا املوضوع باستمرار عىل مدار 
ســبعة إصدارات )Rossi, Lipsy, & Freeman, 2004(. حيث اليشر الكتاب إىل تقييامت 
دراســة الحالة أو بحوث دراســة الحالة، بل أن مصطلح “دراسة حالة”  ال يظهر يف قاموس 
املصطلحات أو الفهرس. بينام الكتاب اآلخر املشــهور )Mertens, 2010( يستبعد تقييامت 
  .)p.47 -87( دراســة الحالة من مراجعته األولية للعدد الكبر من مناذج وعمليات التقييم
وال يعرتف الكتاب بدراســة الحالة ولكن ينزلها إىل مرتبة أدىن بحيث متثل نوعاً من األنواع 
الســبعة يف منوذج البحوث الكيفية )p.230(، وأحد األنواع الســتة يف طرق جمع البيانات 

 .)p.325/1-12 جدول(

وعىل العكس من املعالجتني الســابقتني، هناك كتاب ثالث ــ الذي يعترب مؤلفه األول أحد 
 Stufflebeam( ـ يعطي اهتامماً كبراً إىل دور تقييامت دراسة الحالة أبرز الباحثني يف التقييامتـ 
Shinkfield, 2007 &(.  أوالً، يعرتف الكتاب بتقييامت دراســة الحالة بني )26( أسلوباً للتقييم 
)p.181 -184(. بعــد ذلك، ومن خالل تصنيف جميع األســاليب رســمًيا وفًقا ملعاير جمعية 
التقييم األمريكية، يصنف الكتاب تقييامت دراســة الحالــة يف الرتتيب الخامس من بني أفضل 

 .)p.242 -243( مثانية طرق لتصميم وإجراء التقييامت

وعىل الرغم من االعرتاف غر الرســمي من املراجع العلمية الحالية يف مجال التقييامت، فإن 
بحوث دراســة الحالة تلعب دوراً وظيفياً ومرشوعاً يف إجراء التقييامت. فقد ظهرت مؤخراً ثالثة 
تطبيقات رئيســية يف التقييامت املنشــورة. أوالً، قد تعمل حالة واحدة أو أكرث كجزء من تقييم 

.)Cronbach & Associates 1980, pp. 222 -223; Datta, 1997, pp. 348 -351( أوسع
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ثانياً، تعمل بحوث دراســة الحالة كأســلوب تقييم أســايس )Yin, 2006a(. ثالثاً، قد 
تكون بحوث دراســة الحالة جزءاً من إعدادات التقييم الثنايئ املستوى. ويعترب التطبيق 
األول هو األكرث شــيوعاً وتم اســتخدامه لوقت طويل، يف حني أن التطبيق الثاين والثالث 

هام األكرث صعوبة. 

يتمثــل هدف املذكرة التالية يف إعادة التأكيد بشــكل مخترص عىل دور بحوث دراســة 
الحالة يف إجراء التقييامت، ثم بعد ذلك، سيتم وصف التطبيقات الثالثة مبزيد من التفاصيل. 

بحوث دراسة الحالة كأسلوب للتقييم: 
ينبثق استخدام بحوث دراسة الحالة يف إجراء التقييامت من خالل السمة املميزة لبحوث 
دراســات الحالة التي متت اإلشــارة إليها يف الفصل األول من هذا الكتاب من أجل الحصول 
عىل بحث متعمق ودقيق "للحالة" داخل سياقها الحقيقي. ومقارنًة بأساليب التقييم األخرى 
مثل الدراســات املســحية، والتجارب، وشبه التجارب، تســتطيع تقييامت دراسة الحالة )1( 
إحتــواء تعقيدات الحالة، مبــا يف ذلك التغرات ذات الصلة التي تحــدث عرب الوقت، و )2(

االهتامم الكامل بالظروف السياقية مبا فيها الظروف التي من املحتمل أن تتفاعل مع الحالة.  
وعىل الرغم من هذه املزايا، فإن اإلشــارات الســابقة لبحوث دراسة الحالة كأسلوب للتقييم 
حظيــت باعرتافاً مضلاًل للغاية، مبا يف ذلك الخلــط األويل مع تصميم "االختبار النهايئ فقط"  
)posttest-only( يف شــبه التجارب ــ وكان هذا مبثابة عالقة غر مناســبة ببحوث دراســة 

الحالة، والتي تراجع عنها بعد ذلك املؤلف األصيل )انظر الفصل الثاين من هذا الكتاب(. 

وعند تطبيقها عىل التقييامت، تشــارك بحوث دراســة الحالة يف الســامت األخرى ذات 
الصلة يف إجراء أي شــكل من بحوث دراسة الحالة. وقد تم تغطية هذه السامت بالتفصيل 

يف هذا الكتاب، وميكن تلخيصها عىل النحو التايل : 

أوالً، لتغطية تعقيدات الحالة وسياقها، ينبغي أن يعتمد تقييم دراسة الحالة عىل املصادر 
املتعددة لألدلة والتي تشمل املقابالت، والوثائق واملالحظات امليدانية والسجالت األرشيفية 
واملقتنيات املادية واملالحظة باملشاركة. كام أن تقييم دراسة الحالة ينبغي أن يتعمد العمل 

عىل إلتقاء وتقارب األدلة من تلك املصادر املتعددة إلثبات صحة ودعم النتائج.

ثانياً، يشــمل تنوع األدلة عىل البيانــات الكمية والكيفية )أو كالهام(، وميكن أن تغطي 
وجهات النظر الواقعية أو النســبية )أو التفســرية(.  فعىل ســبيل املثال، قد يفرتض الجزء 
الكمي من تقييم دراسة الحالة توجهاً واقعياً )مثل عرض أسئلة الباحث وتفسراته بخصوص 
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الحالة التي يدرســها(، بينام يفرتض الجزء الكيفي توجهاً معاكســاً نسبياً )أو تفسرياً( مثل 
)عرض الحالة من وجهات نظر ومعاين املشاركني املتعددة وأهدافهم ــ مبا يف ذلك االعرتاض 

عىل فرضيات الباحث األصلية(.

ثالثاً، يستفيد تقييم دراسة الحالة من وجود نظرية أولية مؤقتة حول الحالة. وقد تكون 
هذه النظرية وصفية )تفرتض الخصائص املتوقعة للحالة( أو تفسرية )تعتمد عىل التخمني 
حول اســئلة "كيف" و "ملاذا" املتعلقة بالحالة(. فإذا كانت النظرية تفسرية، ينبغي لتقييم 
دراسة الحالة أن يأخذ يف االعتبار التفسرات املناظرة كجزء متكامل من التصميم وإجراءات 
جمع البيانات )انظر التمهيد الذي كتبه "Donald Campbell" يف الصفحات األوىل من هذا 

الكتاب، وكذلك ميكن الرجوع إىل الفصل الثاين(.

 جميع هذه السامت لبحوث دراسة الحالة ستكون ذات صلة يف إجراء تقييامت دراسة 
الحالة التي سيتم عرضها من خالل التطبيقات الثالثة التي ستناقش الحقاً.  

بحوث دراسة الحالة كجزء من تقييم أوسع:

يف التطبيق األول ســوف تكون دراســة حالة واحدة أو أكرث جزءاً من التقييم الواســع 
الــذي يركز عــىل املبادرة ــ أي التدخل املخطط أو العملية املســتمرة ــــ التي تعمل عىل 
تقييم فاعلية املبادرة باستخدام التصميم التجريبي أو شبه التجريبي. وكجزء من التصميم، 

تخصص بعض التقييامت بصورة عشوائية الكيانات لظروف املعالجة واملراقبة.

 وكجزء من التقييم املوســع، تتناول دراســات الحالة بشكل دقيق أحد الكيانات أو أكرث 
داخل ظروف املعالجة واملراقبة. وتكمل دراســات الحالة أسلوب التقييم املوسع من خالل 
الطريقــة التالية  : بينام يقّيم الجزء التجريبي أو شــبه التجريبي الفاعلية بواســطة تحديد 
مدى قوة العالقة بني املبادرة ونتائجها، ويقدم الجزء الخاص بدراســة الحالة تفسراً للعالقة 
مــع اإلشــارة إىل كيف عملــت )أو مل تعمل( املبادرة فعليــاً لتحقيق النتائــج ذات الصلة.  
وكمالحظــة يف إحدى املراجعات املوثوقة لتقييــامت متعددة ملناهج الرياضيات يف التعليم 

العام، ونتائجها حول تحصيل الطالب )National Research Council, 2001, p.167( ــ

 "تقدم دراســات الحالة بعض الرؤى يف آليات التقييم املخفية عــن مقارنة ]النتائج [، مثل تحصيل 
الطالب الدرايس، وذلك ألن املعالجة الفعلية يف الدراســة الواسعة النطاق ]التجريبية[ غالباً ما تكون غر 

محددة بدقة". 
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وعىل ســبيل املثال، يغطي التقييم املوســع املناهج الدراسية اإلبداعية للعديد من الفصول 
الدراسية. ويخصص التصميم التجريبي للتقييم املوسع مجموعات من الفصول الدراسية تحت 
ظروف مختلفة من املعالجة واملراقبة، ويقارن التحليل نتائج هذه الظروف مبقياس مشــرتك ــ 
مثل نتائج التحصيل الدرايس للطالب. من جانب آخر، تركز مجموعة من دراسات الحالة عمدياً 
عىل عدد قليل من الفصول الدراســية التي تم اختيارها مــن الظروف التجريبية؛ وذلك لغرض 
اختبــار عمليات التدريس والتعلم الخاصة يف هذا العدد القليل من الفصول الدراســية. وبهذه 
الطريقة ُتلقي دراسات الحالة إضاءة مهمة عىل الطريقة التي عملت بها )أو مل تعمل( املناهج 

الدراسية اإلبداعية. 

وميكن عرض نتائج الجزء الخاص لدراسة الحالة من التقييم املوسع بشكل منفصل لكل 
حالة، أو أن تتحد مع مزيج من الحاالت املتعددة. ولكن، تعتمد كتابة تقرير نتائج دراســة 
ـ كام يف املثال الســابق، تحليل درجات تحصيل  الحالــة عــىل كتابة نتائج التقييم املوســعـ 

الطالب الدرايس عرب مجموعات مختلفة من الفصول الدراسية. 

كام ميكن تصور أمثلة أخرى شــبيهة باملثال الســابق.  فمثاًل، يف مجــال الصحة العامة، 
يقــدم تقييم برنامج صحي جديد بيانات النتائج الرسيريــة حول نتائج الطرق العالجية يف 
عيادات طبية عديدة، ويتم بعد ذلك، اســتخدام بحوث دراســة الحالة الكتســاب الخربات 
والتجــارب يف عدد قليل من العيادات الفردية. ويف مجال التنمية املجتمعية، يتضمن تقييم 
برنامج اإلســكان دراســة اقتصادية تتناول العالقة بني املبادرة الجديدة وأســعار الوحدات 
الســكنية، حيــث تغطي بحوث دراســة الحالة مجموعة صغرة مــن العائالت التي تعيش 
يف تلــك الوحدات. أما يف مجال بحــوث إدارة األعامل، فإن التقييــم يتعلق بربنامج اإلدارة 
التنفيذيــة الذي يهدف إىل تطوير القيادات الشــابة : ويقوم التقييم املوســع باملقارنة بني 
مجموعات من املشــاركني وغر املشــاركني من خالل دراســة مســحية، بحيث تركز بحوث 

الدراسة عىل اختيار عدد قليل من األفراد يف كال املجموعتني. 

يوضح تنوع األمثلة بســهولة ســبب شــيوع التطبيق األول لبحوث دراســة الحالة يف 
التقييامت ومن املحتمل أن يبقى كذلك. ومن ناحية أخرى، قد يعترب دمج تصميم التقييم 
املوســع وعنرص دراسة الحالة أو دراســات الحالة أيضاً مثاالً لدراسة تعتمد عىل األسلوب 

.)Datta, 1997; Yin, 2006b( املختلط
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ويف الوقت نفســه، هناك بعــض التحذيرات ترتبط بهذا التطبيــق، ويتمثل أحد تلك 
التحذيــرات املبكرة حول تقييامت دراســة الحالة والذي تم التعبر عنه يف أن دراســات 
الحالة تتطلب تكلفة عالية بسبب كثافة العمل واألعامل امليدانية التي تتطلب الكثر من 
الوقت )U.S. GAO, 1990, p.10(. ومع ذلك، أشــارت التقييامت املعارصة التي تستخدم 
التصميامت التجريبية القوية إىل أن تكاليفها تتجاوز بسهولة تكاليف إجراء دراسة الحالة.  

وباملثل، ال يتطلب حجم الجهد املخصص لدراسة الحالة أن يكون مبالغاً فيه. 

ينشــأ التحذيــر اآلخر من طبيعــة فريق التقييــم والعمل الجامعي. ونظــراً ألن بحوث 
دراســة الحالة تعترب جزءاً فرعياً )وليس رئيســياً( من التقييم، وقد يتلقى البحث اهتامم غر 
كايف من حيث التصميم والتطبيق. وباإلضافة إىل ذلك، قد يفتقد الشــخض أو )االشــخاص( 
القامئــني بإجراء دراســات الحالة إىل الخربة يف مجال بحوث دراســة الحالــة، مام يؤدي إىل 
إعداد دراســات حالة عادية )غر شــيقة( وبأفكار ورؤى محدودة. وعىل العكس من ذلك، 
قد يكون الشخض أو )االشخاص( عىل درجة كبرة من الخربة، مام يؤدي إىل تقديم دراسات 
حالة تتخذ طابعاً فريداً ال تتناســب مع التقييم املوســع.  ويف مواقف أخرى، قد ال يتواصل 
الشخض أو )االشخاص( الذين يعملون عىل إعداد دراسات الحالة بشكل فّعال مع األشخاص 
الذين يعملون عىل إجراء التقييم املوســع، وقد يتم التعامل مع دراسات الحالة )بشكل غر 

مرغوب( كام لو كانت جزءاً من تقييم مستقل. 

بحوث دراسة الحالة كأسلوب للتقييم األساسي:
يف التطبيــق الثــاين ، تصبح املبادرة التــي يتم تقييمها هي )الحالة( الرئيســية يف تقييم 
دراســة الحالة. وميكن إضافة بيانات من دراســات حالة ثانويــة لوحدات أقل من التحليل 
)مثل األفراد أو املجموعات(، أو من خالل استخدام بعض األساليب البحثية األخرى الكمية 
أو الكيفية إىل البحوث املتعلقة بالحالة األساســية. وبالنســبة إىل هــذا التطبيق الثاين، فهو 
يتناسب عىل األقل مع ثالثة مواقف مختلفة تركز عىل: )1( املبادرة التي تخضع إىل التقييم، 

)2( نتائج املبادرة، )3( كاًل من املبادرة ونتائجها. 

1- الرتكيز عىل املبادرة:  بســبب فعالية بحوث دراســة الحالة يف إحتواء تعقيدات الحالة 
عــالوة عىل التغــرات التي تطرأ عىل الحالة مــع مرور الوقت، تصبــح تلك البحوث 
الطريقة التقليدية إلجراء أو تنفيذ عمليات التقييم. ويتبع تقييم دراســة الحالة مسار 
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من األحداث يف تطبيق املبادرة، حيث يكون ذلك ذا فائدة كبرة عندما تشتمل املبادرة 
عىل مميزات تنســيقية أو تنظيمية معقدة. وعىل العكس من ذلك، فإن مبادرات مثل 
اختبــار دواء جديد قد تتضمــن إعطاء الدواء ملرة واحــدة للمريض . ففي مثل هذه 

املواقف، يعترب التطبيق بسيطاً، ولن تقدم دراسة الحالة للعملية معلومات مفيدة. 

وميكــن لتقييم دراســة الحالة أن يتتبع عملية التنفيذ من خــالل العمل امليداين أثناء 
كامــل فرتة التنفيــذ. وبدياًل لذلك، ميكن أن تنشــأ بيانات التقييم من األســئلة املفتوحة 
املوجهة لألشخاص الذين متت معهم املقابالت، واسرتجاع الوثائق التي تغطي بأثر رجعي 
فرتات زمنية ســابقة، بحيث ميكن أن تغطي دراســة الحالة فــرتة تقوميية تتجاوز الوقت  

املخصص ألي عمل ميداين. 

يبدأ تقييم دراســة الحالة بالتغلب عىل تعقيدات املبادرة، مع األخذ باالعتبار بشــكل 
خاص الوحدات الرئيسية والفرعية للتحليل باإلضافة إىل األفراد، أو املجموعات، أو املنظامت 
التي تعمل عىل املبادرة. بعد ذلك، تستمر دراسة الحالة يف فحص وتفسر  اسئلة "ملاذا" و 
"كيف" املرتبطة بعملية التنفيذ ــ مع تتبع األحداث التي تقع مع مرور الوقت، عالوة عىل 

تقديم بعض الرؤى حول الفاعلية والتوقيت والدقة املحتملة للمبادرة. 

قــد ميثل تقييم دراســة الحالة عملية التقييــم بأكملها عندما يتم تتبــع النتائج مبكراً. 
ففي مثل هذه الظروف، يلعب تقييم دراســة الحالة دوراً معلوماتياً، حيث تســاعد النتائج 
املســتخلصة من التقييم عىل تحســني أو إعادة توجيه املبادرة. فمثاًل، قد تســتغرق مبادرة  
رئيســية عاماً أو عــدة أعوام ليك يتم تنفيذهــا.  ميكن أن يقدم تقييم دراســة الحالة عند 

إكتامله أثناء العام األول تغذية راجعة تقوميية مستمرة ومفيدة. 

وبدالً من ذلك، قد ميثل تقييم دراسة الحالة  عملية التقييم بأكملها عندما يكون الغرض 
األســايس من التقييم هو توضيح ما إذا كانت العديد من املبادرات التي تحمل نفس االسم 
هي يف الواقع أمثلة لنفس التدخالت، أو مجرد أنواع ذات عالقة )انظر مربع ب-1(.  ومثل 
هذا التقييم ميكن أن يضع األســاس للتقييامت الالحقة من خالل الضغط عليها ليك توضح 

بشكل رصيح نوع املبادرة التي يتم تقييمها. 
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مربع )ب-1(  

استخدام تقييم دراسة الحالة كتمهيد لتقييامت الحقة 
تنشــأ املشــكلة العامة للتقييم يف الواقع عندما تختلف التدخالت التي لها تسميات متشابهة 

أو تشــبه بعضها البعض، وال ينبغي الخلط بينها دون معرفة يف نفس التقييم.  فعىل ســبيل املثال، 

قام بعض السكان يف مجتمعات محلية كثرة بتنظيم أنفسهم للعمل بشكل رسمي كفرق للحراسة 

املدنية املكونة من املدنيني أنفســهم بهدف منع الجرائم. لذا أصبح فهم كيفية عمل فرق الحراسة 

األمنية التطوعية، وما إذا كانت تخلق مشــكالتها الخاصة التي تحدث مثل التحول إىل مجموعات 

ليس لها سلطة قانونية، هو موضوَع تقييٍم يغطي الكثر من تلك الفرق يف بيئات مجتمعية متنوعة 

)انظر مربع 27، الفصل الخامس(.

وقد أظهرت دراسات حالة أجريت عىل )32( من هذه الفرق األمنية، وجوَد ثالثة أنواع مميزة 

من تلك الفرق رغم تشــابه مســمياتها، وهي: فــرق خاصة للمباين أو املجمعات الســكنية )فرق 

الحامية الخاصة باملباين(، فرق شــوارع الحي السكني التي تعرف بشكل عام ) فرق األحياء(، وفرق 

أمنية أخرى تقدم خدمات حراســة وبعض الخدمــات املجتمعية األخرى )فرق خدمية(.  ومن بني 

األنواع الثالثة اتهمت فرق الحراسة باألحياء بظاهرة استالم املواطنني لسلطة األمن؛ ألن أعضاء هذه 

الفرق ال يســتطيعون بســهولة التمييز بني السكان املقيمني الذين يســكنون يف الحي وبني الغرباء 

أو األشــخاص من خــارج الحي. انظــر )Yin, 2012, pp. 59 -66(. وقد وضعت النتائج األســاس 

لتقييــامت الحقة لفرق الحامية األمينة يف األحياء، وهــذا ينّبه املقّيمني برضورة توضيح نوع فريق 

الحراسة عند اختيار الفرق الخاضعة للتقييم.

2- الرتكيز عىل النتائج:  يف موقف ثاين، يركز تقييم دراسة الحالة  بشكل كامل عىل النتائج 
املفرتضة للمبادرة، وقد يكّلف بالكشف عن مجموعة كاملة من النتائج، كام يف تحديد 
مقاييس األداء ذات الصلة ومؤرشات تقييم خدمات عامة تقدمها هيئة حكومية معينة 

 .)Wholey, 1997, pp. 131 -132(

ميكــن أن تكون تقييامت نتائج دراســة الحالة أيضاً مفيدة عندمــا تكون النتائج ذات 
االهتامم محددة مسبقاً.  وحالياً تتمثل املهمة األصعب يف جمع بيانات النتائج واستخالص 
 .)Schwandt, 2009, p. 202( االســتنتاجات بخصوص توجيه أو حجم اتجاهات النتائــج
ن تقييــم “اختيار املدارس الحكومية” ــ مبادرة تســمح للطالب  وعىل ســبيل املثال، تضمَّ
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باختيار مدارســهم بدالً من تخصيصها لهم ــ مجموعتــني من النتائج : اتجاهات التحصيل 
الدرايس للطالب، وهل وسعت املبادرة بالفعل من نطاق فرص التعليم لجميع أولياء األمور 
 Teske, Schneider, Roch & Marschall,( والطالب، وليس فقط اختيار مجموعة منهم

 - أنظر مربع )ب-2(.   
1)2000

مربع )ب-2(   

إجراء تحليل النتائج الكمي كجزء من تقييم دراسة الحالة 
اعتمــد تقييم مبادرة اختيار املدارس الحكومية )الحالة( بشــكل كبر عىل التحليل اإلحصايئ 

الــذي تناول درجات التحصيل الدرايس الســنوي لطالب الصف العــارش يف إدارة تعليمية واحدة 

عــىل مــدى )22( عاماً )Teske et al, 2000(.  حيث قارن التحليل نتائج اإلدارة التعليمية بنتائج 

)32( إدارة تعليمية يف نفس املدينة، وأظهر أن نتائج اإلدارة التعليمية ارتفعت بشكل كبر مقارنًة 

مبتوســط تلك النتائج عىل مســتوى املدينة يف مواد الرياضيات والقراءة، ولكن مل تنفذ اإلدارات 

التعليمية األخرى مبادرة اختيار املدرسة. ولذلك؛ تجاوز التقييم تحليل بيانات التحصيل الدرايس، 

إىل البيانات الهامة أيضاً التي تأيت من مقابالت املســؤولني يف اإلدارة التعليمية واســرتجاع األدلة 

الوثائقيــة. وقــد دعمت تلك البيانات وصفــاً دقيقاً للمبادرة، مبا يف ذلــك توقيت عملية التنفيذ 

بالكامل لتحديد الســنوات التي يتوقع أن تتحســن فيها درجات طالب الصف العارش بســهولة، 

مقارنًة بدرجات طالب اإلدارة التعليمية.

باإلضافة إىل كشف النتائج أو جمع وتفسر البيانات الخاصة باتجاهات النتائج املحددة 
مسبقاً، تستطيع تقييامت دراسة الحالة محاولة تفسر النتائج. وعىل سبيل املثال، يف عملية 
تقييــم تعليمية أخرى كانت النتيجة الهامــة هي أن أولياء األمور ال يتعاونون مبا يكفي مع 
  .)Yin, 2011, pp.188 -192( أوالدهم يف الواجبات املدرســية التي كانوا يؤدونها يف املنزل
وكان التفســر املبديئ لهذه النتيجة هو أن أولياء األمور كانوا مشــغولني أو مشــتتني ذهنياً 
للغاية؛ إما ألنهم كانوا يعملون يف وظائف وعليهم االهتامم باألطفال األشــقاء اآلخرين، أو 
ألنهــم كانوا مثقلني باألعامل املنزلية. ولكن، إقرتح التحليل املكثف لبيانات دراســة الحالة 
امليدانية تفســراً بدياًل نشأ من إدراك السياق الكامل الذي يحيط بالعائالت والذي متثل يف 
بيئــة ريفية تعاين من انخفاض املســتوى االقتصادي، وعدد الســكان، وفرص العمل: حيث 
يتخــوف أولياء األمور من أن تفوق أطفالهم دراســياً  ســوف تزداد احتاملية أن يكتســب 
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األطفال الحراك االجتامعي، وبالتايل مغادرة املجتمع بعد إكامل الدراســة، ولهذا السبب ال 
يرغب أولياء األمور يف مساعدة أطفالهم يف الواجبات املدرسية. 

3- الرتكيز عىل املبادرة والنتائج: يف املوقف الثالث ميكن أن تحاول تقييامت دراســة الحالة 
 Mark, 2008, p. 125; Shavelson & Towne,( تفسر العالقات بني املبادرة ونتائجها

.)2002, pp. 99–110

يف هذا الجانب، يتناقض دور دراسة الحالة مع دور التقييامت التي تستخدم التصميامت 
ـ مبا يف ذلك التصميامت ذات التجارب العشــوائية امُلحكمة. وتتمثل نقطة القوة  التجريبيــةـ 
يف التجربة العشــوائية امُلحكمة )RCTs( يف استخالص نتيجة ســببية حول فاعلية مبادرة ما 
)Bickman & Reich, 2009(. ولكــن، التــزال التجربة العشــوائية امُلحكمة تبقى كطريقة 
التقييــم التي تســمى " black box" أو الصندوق األســود )Labin, 2008, p. 101(؛ ألنه ال 
يكشف العمليات أو اآلليات التي من خاللها ميكن للمبادرة أن تعمل وتحقق نتائجها )103- 
Julnes & Rog, 2009, pp. 102(. لذا؛ فإن تقييم دراسة الحالة هو الذي سيعالج هذا الفراغ. 

يف مثــل هذا املوقف، ميكن أن يؤدي اســتخدام مناذج املنطــق )انظر الفصل الخامس( دوراً 
أساســيًّا يف تصميم تقييم دراســة الحالة املطلوب، ويف بداية التقييم يتم تحديد منوذج املنطق 
مبصطلحات افرتاضية ــ أي بواسطة تحديد العالقات املرتبطة نظرياً، والتي من خاللها تفرتض أن 
تسبق بعض املبادرة )املدخالت( نتيجة مبارشة ذات اهتامم )املخرجات(، والتي بالتايل يفرتض أن 
تسبق نتيجة الحقة مرغوبة )التأثر(.  وعىل الرغم من توضيح مناذج املنطق إىل حد كبر بطريقة 
خطية، فقــد تتضمن املدخالت واملخرجــات والتأثرات عالقات أكرث تعقيــداً وتفاعاًل مع مرور 
الوقت. لذا؛ يتطلب املوقف تقديم منوذج تكراري وأكرث ديناميكية من النموذج الخطي، ليصبح 
 Dyehouse, Bennett, Harbor, ( موضوعاً لجمع وتحليل البيانات. عىل ســبيل املثال، انظــر

Childress, & Dark,2009(. وانظر أيضاً : الجلسة الدراسية 5-2 من هذا الكتاب.

  وينبغــي أن تعمل منــاذج املنطق ذات الصلة عىل تفعيل الروابط، أي توضح "كيف" 
تؤدي األحداث إىل النتائج املبارشة ذات االهتامم وهكذا، وليس فقط تســميتها بالروابط 
املتبادلة2. وحتى مناذج املنطق القوية ميكن أن تحتوي عىل التفســرات املناظرة ملقارنتها 
بالروابط األولية املفرتضة، وقد متثل هذه التفســرات املناظــرة أهمية خاصة؛ "ألنه كلام 
كانت فرتة التوقف كبرة بني بداية التدخل والتغرات يف النتائج املقاسة، كان من الصعب 

 .)Julnes & Rog, 2009, p. 110("استبعاد التفسرات السببية البديلة
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وعــىل الرغم مــن صعوبة تقييامت دراســة الحالة التي تحاول أن تفــرس كيف ُتحقق 
املبادرات نتائَجها، إال أنه ميكن إعطاء بعض األمثلة الجيدة لهذه التقييامت كام ييل:

 •.)Bradshaw, 1999( تأثر إغالق قاعدة عسكرية يف مجتمع محيل صغر

 •.)Glaster et al, 2006( نتائج مبادرة إعادة تأهيل وتطوير أحد األحياء السكنية

 •.)Bickman & Mulvaney, 2005( نتائج تنفيذ نظام شامل للصحة النفسية لألطفال

اتجاهــات التحصيل الــدرايس للطالب املرتبطة مببادرة إصالح التعليــم يف إدارة تعليمية • 
.3)Supovitz & Taylor, 2005( كبرة يف أحد ضواحي املدن

 ،)Yin, 2012( كام توجد أمثلة أخرى يف الفصلني الثالث عرش والخامس عرش من كتاب
وتغطي هــذه األمثلة إجراءات مجتمعيــة ملنع تعاطي املخدرات، ومبــادرة إنفاذ القانون 

ومبادرة املساعدة الفنية ملرض اإليدز. 

بحوث دراسة الحالة كجزء من ترتيبات التقييم الثنائي المستوى:
قــد يظهر أي من التطبيقني األوَّلني لبحوث دراســة الحالة يف إجــراءات التقييم الثنايئ 
املستوى، والتي يتكون فيها التقييم الواحد من تقييم فرعي واحد أو عدة تقييامت فرعية. 
واألكــرث شــيوعاً هو أن املبادرة الربامجية واســعة النطاق ولكنها مبــادرة واحدة )يف مجال 
سياسة معينة أو مامرسة تطبيقية، مثل : تعزيز الصحة، والتعليم، وخدمات الصحة النفسية، 
وإعادة تأهيل وتطوير األحياء السكنية، والخدمات االجتامعية املنسقة( تتكون من مجموعة 
من املرشوعات ذات التمويل املستقل والتي تعمل كل منها يف موقع مختلف. وباإلضافة إىل 
ذلــك، ميكن تنفيذ كل مــرشوع من خالل الرشاكة بني منظمتني متعاونتني أو عدة منظامت 
حيث تعمل عىل تشغيل العديد من مبادراتها، وبالتايل إنشاء مبادرة ذات جوانب متعددة. 

وميكــن أن تتطلب املبــادرة الربامجية الواســعة تقييم برنامج واحــد، يف حني تتطلب 
املرشوعات املحدودة ولكنها ذات عالقة تقييامت متعددة للمرشوع.  وميثل الربنامج املركب 
 .)Chaskin, 2003( وتقييامت املرشوع عادًة الرتتيب الثنايئ املستوى أو املتعدد املستويات
يف هذا الرتتيب، من املحتمل أن ميثل تقييم الربنامج الواحد دراسة حالة. ففي إحدى صوره، 
قــد يراجع ويدمج تقييم دراســة الحالة عمل التقييامت املتعــددة للمرشوع )انظر مربع 
ب-3(. ويف صور أخرى، يســتخلص تقييم دراسة الحالة نتائج الربنامج كوحدة متكاملة من 
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خالل جمع وتحليل عينة من البيانات من تقييامت املرشوع، مع استمرار كل تقييم مرشوع 
يف االهتامم بالبيانات الخاصة به وتحليلها من خالل اتباع  األسلوب البحثي الذي يناسبه ــ  
سواء دراسة الحالة أو غرها  وبدالً من ذلك، قد يشرتك تقييم الربنامج مع تقييامت املرشوع 

يف تحديد جمع البيانات واألدوات املستخدمة بواسطة تقييامت املرشوع. 

وميكن أن تتبع النســخة املعقدة من الرتتيب الثنايئ املســتوى أو املتعدد املستويات الطريقة 
التدريجيــة، بحيث تتكون املرحلــة األوىل من مجموعة من تقييامت املــرشوع التي تعمل عىل 
التقييم املســتمر لعمليات التنفيذ، وتتكون املرحلــة الثانية من تقييم الربنامج املوجه إىل النتائج 
)Rog & Randolph, 2002(. ويف هــذا الرتتيب فقط، يقوم تقييم الربنامج بجمع بيانات النتائج 
والتي تكون فقط حول تلك املرشوعات التي نفذت مبادراتها بصورة ُمرضية. وبالتايل، ســيتحمل 
تقييم الربنامج الفردي الجزء األكرب للتقييم املستمر للفاعلية واألثر طويل املدى للربنامج بأكمله. 

وقد ظهرت أمثلة لهذا الرتتيب األخر بشــكل خاص تحت رعاية إدارة إســاءة إستخدام 
املخدرات وخدمات الصحة النفســية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات البرشية يف الواليات 

 .)1980s /1990s( املتحدة األمريكية يف فرتة الثامنينيات والتسعينيات املاضية

مربع )ب-3(

التقييم الثنايئ املستوى 
 ”Sure Start- أطلقــت اململكة املتحدة مبــادرة كبرة وجديدة تحت عنوان “البدايــة األكيدة

يف عــام 1999م )انظر: Allen & black, 2006(، وتطلبت تلــك املبادرة املجتمعية املعقدة التغير 

املنظــم يف الخدمــات املحلية ــ لتقديم أكرب قدر ممكــن من التواصل الواســع ، والصحة، والدعم 

االجتامعــي مع األرس التي لديها أطفال تبلغ أعامرهم أقل من أربعة أعوام؛ وذلك لتقديم املعونات 

إىل األطفــال واألرس واملجتمعــات املحلية. فمن منظور التقييم، كانت الســمة الهامة لهذه املبادرة 

احتواءهــا عىل ما يقرب من )500( مرشوع منتــرش يف جميع أنحاء إنجلرتا. ونتيجة لذلك ؛ راجعت 

)تقييم دراسة حالة( عىل املستوى "الوطني" تصميم ونتائج )56( من تلك التقييامت املحلية. وكان 

من نتائج هذه الدراســة أن التقييامت التي أُجريت عىل املســتوى الوطني، أظهرت أنه عىل الرغم 

من أن التقييامت املحلية قدمت نتائج حول نجاح املبادرات املحلية، إال أن حوايل نصف التقييامت 

املحلية فقط جمعت بعض بيانات النتائج ، وقليل منها جمع بعض بيانات املقارنة.
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ملخص: 
توضح التطبيقات السابقة كيف ميكن أن تنطبق تقييامت دراسة الحالة عىل مجموعة من 
املواقف. ويف الحقيقة، يشر تنوع املواقف إىل أن األحكام حول فائدة وصلة وجودة تقييامت 
دراســات الحالة تحتاج إىل التمييز بني املواقف بدقة. فمثاًل، ُيســاء تقدير تقييامت دراســة 
الحالة عندما يكون التطبيق فقط جزءاً ثانوياً من التقييم املوســع. ويف املقابل، عندما متثل 
بحوث دراسة الحالة أسلوب التقييم األسايس، من املحتمل أن تقدم معلومات مفيدة وقابلة 
لالســتخدام. وهكذا، رغــم تفاوت اعرتاف املراجع العلمية املتخصصــة يف التقييم بتقييامت 

دراسات الحالة، تبقى بحوث دراسة الحالة جزءاً ال يتجزأ من أساليب التقييم الواسعة. 

مالحظات الملحق )ب(

يظهــر مقتطف مطــول من املادة األصلية يف مقتطفات أدبية مختارة من دراســات الحالة يف مجال . 1

.)Yin, 2005, pp. 277 -304( التعليم

غالباَ، يتم عرض مناذج املنطق بيانياً كسلســلة من املربعات مع أسهم تربط بني هذه املربعات. وعىل . 2

الرغــم من أن املقّيمني عادًة ما يحــددون محتويات تلك املربعات )عادة مجموعة من املتغرات(، إال 

أنهم نادراً ما يســتخدمون األســهم التي متثل الروابط التفســرية )انظر: Yin, 2000a(. ولهذا ؛ ترمز 

األسهم إىل اآلليات أو العمليات التي من خاللها تؤدي املدخالت املختلفة إىل املخرجات، ثم تؤدي تلك 

املخرجات إىل نتائج وهكذا. وتكمن صعوبة تقييامت دراسة الحالة يف تحديد تلك اآلليات أو العمليات 

)انظر الفصل الخامس، شكل 5-5 من هذا الكتاب(.

مل يحدد الباحثون الذين أجروا تقييامت مبادرة إعادة تأهيل وتطوير األحياء الســكينة أو الباحثون . 3

يف تقييامت الصحة النفســية لألطفال دراساتهم كتقييامت لدراســة الحالة. ولكن، يف كال الدراستني 

باإلضافة إىل املثالني الســابقني، جمعــت التقييامت بيانات ميدانية حول املبادرات الرئيســية )التي 

ُتعترب كحالة رئيســية ذات اهتامم(، حيث إن جميع هذه الدراسات األربعة استخلصت نتائجها عىل 

هذا املســتوى. وذلك بســبب اشرتاك الدراســات األربعة يف التحليالت الكمية املكثفة عىل املستوى 

األدىن )املؤرشات االقتصادية يف دراســة القاعدة العســكرية، والوحدات الســكنية يف دراسة تطوير 

األحياء الســكينة، وســلوك املرىض يف دراسة خدمات الصحة النفســية، وتحصيل الطالب الدرايس يف 

دراسة اإلصالح التعليمي(، فقد استغرقت األساليب البحثية املستخدمة عىل املستويات األدىن الجزء 

األكرب من تقارير الباحثني. 
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ملحق )ج( 

 فهرس بدراسات الحالة الفردية التي متت اإلشارة إليها يف الكتاب

يســاعد هذا امللحق يف سهولة الوصول إىل دراسات الحالة املتعلقة باملوضوع الذي يثر 
اهتــامم القارئ والتي تم ترتيبها يف قامئة كاملة من دراســات الحالة الواردة يف )املربعات( 

موزعة حسب فصول الكتاب عىل النحو التايل :

الفصل األول:

1. دراسة الحالة الفردية، التفسرية ، األكرث مبيعاً.  45

2. اثنان من دراسات الحالة الوصفية الشهرة.  46

2 ــ أ : مشهد الحي السكني.  

2 ــ ب : أزمة وطنية.

3. دراسات الحالة املتعددة: دراسات الحالة التي تحتوي عىل "حاالت متعددة".  62

3 ــ أ : تحليل مشرتك للحالة بعد تقديم عرض الحاالت الفردية املنفصلة.  

3 ــ ب : الكتاب الذي يتناول كامل محتواه تحليل الحاالت املتعددة )التحليل املشرتك(.

4. التكامل بني دراسة الحالة والبحوث اإلحصائية.  67

الفصل الثاين:

5. "االستكشاف" كمقياس متاثل لدراسة حالة استكشافية.  80

6. تعريف وحدة التحليل.  83

6ــ أ : ما هي وحدة التحليل؟  

6ــ ب : خيار أوضح بني وحدات التحليل.

7. تعميم من دراسات الحالة الفردية : أربعة أمثلة أخرى.  98

7 ــ أ : علم االجتامع " الخطأ ".
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7 ــ ب :  أصول الطبقة االجتامعية.

7 ــ ج :  املساهمة يف التخطيط الحرضي.

7 ــ د :  اإلدارة الحكومية للهوية الوطنية " السيئة". 

8. الحالة الحرجة كدراسة حالة فردية.  109

9. الحالة الكاشفة للظاهرة كدراسة حالة واحدة.  111

10. تصميم الحالة الفردية املضمنة.  113

11. الحالة املتعددة ، تصميم النسخ املتامثل.  118

12. حالتان " ثنائيتان"  من دراسات الحالة.  126

12 ــ أ : حاالت متناقضة لبناء املجتمع.

12 ــ ب : اسرتاتيجيات متناقضة للمساءلة التعليمية.

الفصل الثالث:

13. القدرة عىل التكيف يف تصميم دراسة الحالة.  140

14. األعامل اللوجستية للبحوث امليدانية، يف الفرتة 1924-1925م.  146

15. مراجعة األدوات واألساليب املستخدمة يف دراسات الحالة األخرى، يف القرن الواحد والعرشين تقريباً.  148

16. اإلجراء املنهجي الختيار الحاالت.  168

الفصل الرابع:

17. دمج املشاركة الشخصية مع التوثيق الصحفي املكثف.  182

18. مقارنة األدلة من مصدرين لألرشيف لتغطية نفس األحداث املجتمعية.  183

19. دراسة حالة مشتملة عىل دراسة مسحية.  189

20. استخدام أدلة املالحظة.  191

20 ــ أ : إعداد تقرير املالحظات امليدانية.

20 ــ ب : دمج املالحظات امليدانية مع أنواع أخرى من أدلة دراسة الحالة. 
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تعريف للمصطلحات المرتبطة مباشرًة ببحوث دراسة الحالة:

التعميــم التحلييل - Analytic generalization املنطــق الذي من خالله متتد نتائج 
دراسة الحالة إىل مواقف خارج دراسة الحالة األصلية، ويعتمد عىل الصلة الوثيقة باملفاهيم 
  ،)External validity( أو املبادئ النظرية املتشــابهة. انظر أيضاً تعريف الصدق الخارجي

 .Statistical generalization وهو عكس التعميم اإلحصايئ

الحالة - Case موضوع الدراســة الرئيس يف دراســة الحالة - وهي عادًة عبارة عن كيان 
مادي )مثل: شخص، منظمة، مجتمع، برنامج، عملية، سياسة عامة، مهنة، مؤسسة أو حدث 
مثــل القرارات(، وقد تكون "حــاالت" مجردة بالكامل )مثل: الجدليــات، أو االدعاءات، أو 
االفرتاضات(، وقد تتصل بجميع أساليب البحوث يف العلوم االجتامعية، وقد تكون أقل متييزاً 

كحاالت يف دراسات الحالة.

إطــار أو )حدود( الحالة - Case boundaries هو الفرتة الزمنية، أو الفئة االجتامعية، 
أو املنظامت، أو املواقع الجغرافية، أو الظروف األخرى التي تقع ضمن )أو خارج( الحالة يف 

دراسة حالة ما، مام يعني أن اإلطار قد يكون غر واضح.

سجل الحالة - Case record ملف إداري، ُيستخدم عادًة يف املجاالت الطبية والخدمة 
االجتامعية والقانونية وغرها. ولكن ال يعترب دراسة حالة يف حد ذاته.

دراســة الحالة - Case study دراســة تتناول ظاهرة معارصة بعمق من خالل البحث 
والتحليل ويف سياقها الواقعي.

قاعدة بيانات دراســة الحالة - Case study database انظر تعريف مصطلح قاعدة 
.)Database( البيانات

تصاميم دراسة الحالة - Case study designs هناك أربعة أنواع من دراسات الحالة، 
تقع ضمن التصنيف 2×2 )سواء كانت دراسة حالة فردية أو متعددة، وسواء كانت شمولية 

أو تتكون من وحدات تحليل مضمنة(.

.)Interview(  انظر تعريف املقابلة  Case study interview - املقابلة يف دراسة الحالة

.)Protocol( انظر تعريف بروتوكول  Case study protocol - بروتوكول دراسة الحالة
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تسلسل أو )ترابط( األدلة - Chain of evidence  الروابط - التي توضح كيف ُتستخلص 
النتائج من البيانات التي تم جمعها من القواعد اإلسرتشادية لربوتوكول دراسة الحالة، ومن 

أسئلة البحث األصلية ــ والتي تعزز من مصداقية إجراءات بحوث دراسة الحالة.

 Computer-Assisted - أدوات تحليل البيانات الكيفية مبساعدة برامج الحاسب اآليل
Qualitative Data Analysis )CAQDAS( Tools برامــج حاســوبية مصممــة لرتميز 

وتحليل البيانات الكيفية )النص الروايئ( ومنها بيانات دراسة الحالة. 

الصــدق البنايئ - Construct validity  الدقة التي تعكس من خاللها معاير دراســة 
الحالة املفاهيم التي تتناولها الدراسة.

دمج الحاالت - Cross-case synthesis دمج البيانات يف دراســة الحالة املتعددة من 
خــالل اختبــار النتائج لكل حالة فردية، ثــم مالحظة منط تلك النتائــج يف جميع الحاالت؛ 
وتتضمن عمليات الدمج الفّعالة البيانات الكافية لألخذ يف االعتبار أمناط الحاالت املتعددة 

املناظرة املعقولة.

قاعــدة البيانات - Database هي التصنيف املنظم لجميع بيانات دراســة الحالة مثل 
)املالحظات امليدانية، والوثائق، وســجالت األرشــيف وغرها(، والتي يتم جمعها وتصنيفها 
من أجل قابلية االسرتجاع الحقاً لبعض أجزاء األدلة عند الرضورة، وتنظيمها بطريقة تسمح 
للقارئ  باســتعراض كامل أرشــيف األدلة إذا رغب يف ذلك. انظر أيضاً تعريف املالحظات 

.)Field notes( امليدانية

دراسة الحالة الوصفية - Descriptive case study  دراسة حالة غرضها وصف ظاهرة 
 Explanatory( يف ســياقها الحقيقي. انظر أيضاً تعريف دراســة الحالة التفسرية )الحالة(

.)Exploratory case study( ودراسة الحالة االستكشافية )case study

وحــدة التحليــل املضمنــة - Embedded unit of analysis وحــدة تحليل أقل من 
الوحدة الرئيســة للتحليل، ومنها أيضاً يتم جمع بيانات دراســة الحالة )مثل: بيانات األرسة 
ضمن دراســة حالة أحد األحياء الســكنية، أو بيانات موظف واحد داخل دراسة حالة حول 
منظمــة، أو بيانات مرشوع ضمن دراســة حالــة حول برنامج(. انظر أيضــاً تعريف وحدة 

.)Unit of analysis( التحليل
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بناء التفسري - Explanation building تحليل بيانات دراسة الحالة باستخدام البيانات 
إلعداد وتفسر بعض األحداث يف الحالة. وتشتمل التحليالت القوية عىل بيانات كافية لألخذ 

يف االعتبار التفسرات املناظرة املعقولة.

دراســة الحالة التفســريية - Explanatory case study  دراســة حالة غرضها تفسر 
"كيــف" أو "ملاذا" حدثــت ظروف معينة )مثــل: كيف وملاذا حدثت وقائــع معينة، أو مل 
تحدث(. انظر أيضاً تعريف دراســة الحالة الوصفية )Descriptive case study( ودراســة 

.)Exploratory case study( الحالة االستكشافية

دراسة الحالة االستكشــافية - Exploratory case study دراسة حالة غرضها تحديد 
أســئلة البحث أو اإلجراءات التي ستســتخدم يف دراســة بحثية الحقة، والتي قد تكون )أو 
 Descriptive case( دراســة حالة. انظر أيضاً تعريف دراســة الحالة الوصفيــة )ال تكــون

.)Explanatory case study( ودراسة الحالة التفسرية ،)study

الصدق الخارجي - External validity مدى تعميم النتائج املســتخلصة من دراســة 
الحالــة تحليلياً عىل مواقف أخرى مل تكن جزءاً من الدراســة األصليــة. انظر أيضاً تعريف 

.)Analytic generalization( التعميم التحلييل

املالحظــات امليدانيــة - Field notes مالحظات الباحث الناتجة عــن العمل امليداين، 
وتختلــف تلك املالحظات يف الصفة الرســمية عن كتابة النص البحثي الرســمي، وميكن أن 
تشمل رسومات ومواد غر لفظية أخرى يبتكرها الباحث.  انظر أيضاً تعريف قاعدة البيانات 

.)Fieldwork( والعمل امليداين )Database(

العمــل امليــداين - Fieldwork  األســلوب الشــائع لجمع بيانات دراســة الحالة، مثل 
)املقابــالت، واألدلة الوثائقية، واملالحظات املبارشة( والتي يتــم جمعها يف البيئة الحقيقية 

 .)Field notes( للحالة موضوع الدراسة. انظر أيضاً تعريف املالحظات امليدانية

الشخص املزود باملعلومات - Informant الشخص املشارك يف دراسة الحالة الذي ميثل 
أيضاً موضوع الدراســة، وهو كذلك يوفر معلومات أو تفســرات مهمة حول الحالة، أو قد 
.)Participant( يقرتح مصادر أخرى لألدلة ليتحقق منها الباحث. انظر أيضاً تعريف املشارك

الصــدق الداخيل - Internal validity  قوة االرتباط بني الســبب واألثر الذي تحدثه 
دراسة الحالة، ويحدد جزئياً من خالل غياب العالقات الخاطئة ورفض الفرضيات املناظرة. 
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املقابلــة الشــخصية - Interview طريقة لجمع البيانات تتضمــن املعلومات اللفظية 
من املشــاركني يف دراسة الحالة، وتعترب املقابلة عادًة أسلوباً حوارياً يف طبيعته وموجهاً من 
الباحــث؛ ألن أســئلة املقابلة ال تتبع نفــس طريقة التعبر اللفظية التي تســتخدم مع كل 
شــخص تتم مقابلته، ويطلق عليهــا أيضاً »املقابالت املتعمقــة« و»املقابالت غر املقننة«.  
انظر أيضاً تعريف الرتتيب الذهني لالستعالم )Mental line of inquiry( والرتتيب اللفظي 

.)Verbal line of inquiry( لالستعالم

التامثل الحريف - Literal replication اختيار دراستني )أو أكرث( من بني دراسة متعددة 
الحاالت نظراً لالعتقاد بأن الحاالت ســينتج عنهام نتائج متامثلة. انظر أيضاً تعريف منطق 
 Theoretical( قارن هذا املصطلح بالتامثل النظري .)Replication logic( النسخ املتامثل

 .)replication

مناذج املنطق - Logic models  تحليل بيانات دراســة الحالة مبقارنة الخطة النظرية 
التجريبيــة )أي منوذج املنطــق( مبفهوم الخطة النظرية التي تــم وضعها قبل عملية جمع 
البيانات، وتحتوي التحليالت القوية عىل البيانات الكافية لألخذ يف االعتبار الخطط النظرية 

املناظرة املعقولة.

الرتتيب الذهني لالستعالم - Mental line of inquiry أسئلة وموضوعات الربوتوكول 
التي تحفز تفكر الباحث أو )جدول األعامل الذهنية( عند إجراء دراســة الحالة. قارن هذا 

.)Verbal line of inquiry( املصطلح مع الرتتيب اللفظي لالستعالم

الدراسة ذات األساليب البحثية املختلطة - Mixed methods of study دراسة فردية 
تشمل األساليب البحثية )الكمية والكيفية(، بحيث من املحتمل أن تكون دراسة الحالة هي 

واحدة من بني هذه األساليب.

دراســة الحالة املتعــددة - Multiple case study  دراســة الحالة التي تصمم وتدور 
 .)Single case study( حول حالتني أو عدة حاالت. انظر أيضاً دراسة الحالة الفردية

مصــادر األدلة املتعــددة - Multiple sources of evidence  البيانات التي تأيت من 
مصادر مختلفــة )مثل املقابالت، والوثائــق، واملالحظات مبارشة، واألرشــيف، ومالحظات 

املشاركني( بهدف دعم وتقوية النتائج من خالل التقاء أو تقارب البيانات.
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املشــارك - Participant الشخص الذي يتم جمع بيانات دراسة الحالة منه، والتي تتم 
عادًة عن طريق املقابالت الشــخصية، وميكن أن ًيطلب من مشــارك واحد أو أكرث مراجعة 
.)Informant( مسودة تقرير دراسة الحالة. انظر أيضاً تعريف الشخص املزود باملعلومات

مالحظــات املشــارك - Participant-observation طريقة جمــع بيانات يكون فيها 
الباحث مشرتكاً يف أنشطة الحالة الخاضعة للدراسة.

مطابقة األمناط - Pattern matching تحليل بيانات دراســة الحالة من خالل مقارنة 
أو مطابقة النمط داخل البيانات التي ُجمعت بنمط تم تحديده مســبقاً قبل عملية جمع 
البيانات. وتحتوي التحليالت القوية عىل بيانات كافية لألخذ يف االعتبار التطابقات املناظرة 

املعقولة.

دراسة الحالة التجريبية - Pilot case study  دراسة حالة متهيدية تهدف إىل تطوير أو 
اختبار أو مراجعة خطة أســئلة وإجراءات البحث، والتي ستستخدم الحقاً يف دراسة الحالة 
الرســمية. وال يجوز إعادة استخدام البيانات الواردة يف دراســة الحالة التجريبية يف دراسة 

الحالة الرسمية.

الربوتوكول - Protocol  الدليل اإلجرايئ لجمع البيانات لدراسة الحالة، ويشمل مجموعة 
من األســئلة امليدانية التي سيتناولها الباحث، والتي متثل »جدول أعامل الباحث الذهنية«. 

.)Mental line of inquiry( انظر أيضاً تعريف الرتتيب الذهني لالستعالم

الثبات - Reliability اتساق وقابلية تكرار إجراءات البحث التي استخدمت يف دراسة 
حالٍة ما. 

منطــق النســخ املتامثــل - Replication logic منطق يعتمد عــىل اختيار حالتني أو 
 )Literal replication( أكرث يف دراســة الحالة املتعددة.  انظر أيضاً تعريف التامثل الحريف

.)Theoretical replication( والتامثل النظري

تصميم البحث - Research design الخطة التي تربط منطقياً أســئلة البحث باألدلة 
املراد جمعها وتحليلها يف دراســة الحالة، وتضع إطاراً أو قيوداً ألنواع النتائج التي ميكن أن 

تنشأ عن الدراسة.
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التدريب إلجراء دراســة الحالــة - Training to do a case study اإلعداد والتحضر 
الستيعاب املفاهيم واملنهجية إلجراء دراسة حالة مخطط لها - وتحقيق مستوى من الخربة 
كاٍف للتعامــل مع الخيارات التقديرية التي قد تنشــأ أثناء عمليــة جمع البيانات ومراحل 

البحث األخرى.

إلتقاء أو تقارب البيانات - Triangulation التقاء البيانات التي تم جمعها من مصادر 
مختلفة لتحديد مدى اتساق وتجانس النتائج.

وحدة التحليل - Unit of analysis هي "الحالة" التي تتناولها دراسة الحالة. انظر أيضاً 
.)Embedded unit of analysis( تعريف وحدة التحليل املضمنة

الرتتيب اللفظي لالســتعالم- Verbal line of inquiry األلفاظ الفعلية املستخدمة يف 
طرح األســئلة عىل األشخاص أثناء املقابلة الشــخصية يف دراسة الحالة. قارن هذا املصطلح 

.)Mental line of inquiry( بتعريف الرتتيب الذهني لالستعالم
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املرتجم يف سطور

د. بركات بن مازن العتيبي

املؤهل العلمي:

درجة الدكتوراه يف اإلدارة العامة، جامعة مانشسرت، اململكة املتحدة، 2009م.• 

الوظيفة الحالية:
أستاذ اإلدارة العامة يف معهد اإلدارة العامة، الرياض، اململكة العربية السعودية.• 

الخربات واألنشطة العلمية

ترتكز خربات الدكتور/ العتيبي يف مجاالت التدريب واالستشــارات اإلدارية، حيث يعمل 

مدرباً يف القيادة االســرتاتيجية وموضوعات اإلدارة العامة بشكل عام، ولديه خربات واسعة 

يف مرشوعات تنفيذ اإلسرتاتيجيات وقياس األداء الحكومي. كام تنوعت خرباته اإلدارية من 

خالل عمله كمستشار إداري يف مجال التنظيم اإلداري وتطوير األعامل مع عدد من األجهزة 

الحكومية، ومؤسسات املجتمع املدين. 

يف الجانــب البحثي، تتجه اهتامماته البحثية نحو قضايا اإلدارة العامة حيث قدم عدداً 

مــن  األوراق العلمية والرتجــامت املتخصصة يف موضوعات تطبيــق مرشوعات الحكومة 

اإللكرتونيــة، وإدارة التغيــر، وقياس األداء الحكومي، وإدارة األزمات، وتحديات مســتقبل 

القطــاع العام، والقيادة اإلدارية. باإلضافة إىل خرباته العلمية األخرى من خالل عضويته يف 

عدد من اللجان العلمية يف بعض مراكز البحوث الحكومية.
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مراجع الرتجمة يف سطور

د. عبيد بن عبدالله العمري

املؤهل العلمي
درجة الدكتوراه يف علم االجتامع، جامعة أيوا الحكومية، الواليات املتحدة األمريكية، 1994م.• 

الوظيفة الحالية
أستاذ علم االجتامع، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود.• 

الخربات واألنشطة العلمية
ميتلك الربوفيســور/ العمري خربات أكادميية واسعة من خالل تخصصه يف الدراسات 
االجتامعيــة، وتقديم االستشــارات يف مجال البحوث والقياس االجتامعي. وعمل ســابقاً 
عضــواً ملجلــس إدارة مركز البحوث الواعدة يف البحوث االجتامعية ودراســات املرأة، يف 
جامعــة األمرة نورة بنــت عبدالرحمن )2016-2017م(. كام عمل مديــراً عاماً للتعليم 
مبنطقة تبوك، عام )1997م(. له العديد من املساهامت العلمية من أبرزها تأليف كتاب 
"مضامــني املواقع اإللكرتونية القبلية وآثارها عىل الوحدة الوطنية: دراســة تحليلية"، كأحد 
إصدارات، كريس األمر نايف بن عبدالعزير ألبحاث الوحدة الوطنية، بجامعة اإلمام محمد 
بن ســعود اإلسالمية يف العام )1434هـ( وكذلك، تأليف كتاب " املرشوع الشامل لتوجهات 
الطــالب والطالبات نحو التدخني واملشــاركة يف برامج الوقاية منه : دراســة تطبيقية عىل 
طالب وطالبات التعليم العام يف اململكة العربية السعودية" )1434هـ(. وقبل ذلك ، شارك 
يف تأليف فصل ضمن كتاب "اإلسكان التنموي"،  بعنوان إدارة املجمعات السكنية الخرية، 

يف عام )1429هـ(.

من جانب التدريس الجامعي، يقوم الربوفيســور/ العمري بتدريس مجموعة من املواد 
لطالب الدراســات العليا، مثل : مناهج البحث االجتامعــي، التنظيامت الحديثة، املقاييس 

االجتامعية، واإلحصاء التطبيقي.



تم التصميم واإلخراج الفني والطباعة في اإلدارة العامة للطباعة والنشر

 معهد اإلدارة العامة ، الرياض - 1441هـ/2020م

حقــوق الطبع والنشــر محفوظة لمعهــد اإلدارة العامة، وال يجوز 

اقتباس جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه بأية صورة دون موافقة 

كتابيــة من المعهد إال في حــاالت االقتباس القصيــر بغرض النقد 

والتحليل، مع وجوب ذكر المصدر.




