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Abstract 

Research is a way of developing a body of knowledge and movement toward an influential 

profession. A case study has been commonly used in humanistic and medical sciences, even 

though generally was considered an underutilized strategy in community-based nursing especially 

in Iran; so we decided to introduce nurse researchers with detailed issues of this research strategy 

in this article. Some researches reiterated case studies' appropriateness in theory generation when 

dealing with new phenomena, events, techniques, processes, or a complex real-life activity in a 

great-depth and holistic view.  Some authors criticized this research strategy as lacking scientific 

rigor and not addressing generalization. Therefore, it is underutilized in nursing. The purpose of 

this article is to demonstrate the appropriateness of the case study as a nursing research strategy 

and discussing methodological considerations about it. To this end, we reviewed recent literature 

consisting 46 references (11 textbooks of nursing research) and other articles and books on case 

study methodology from medical and nursing databases. The result was the extraction of the main 

concepts such as different case studies' applications, methods, and designs to planning, conducting 

and reporting a case study research as well as other issues such as sampling, data gathering, 

analysis, and reporting of derived results with several examples in each section and discussing 

considerations about this strategy. To conclude, there are possibilities in nursing clinical, 

administrational, and educational issues as well as preventive health care for doing case studies in 

nursing. Thus nurses should know case-studies' methodology and practice to be able to conduct it 

appropriately when necessary.   
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 هاي پرستاري مبتنی بر جامعهكاربردها  و متدولوژي موردپژوهی در پژوهش

 3رئیمحبوبه مقا، *2زينت محبی، 1پروانه خراسانی

لوم استادیار گروه پرستاری، مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، گروه پرستاری سالمت جامعه و سالمندی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه ع1

 پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
س(، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، پرستاری و مامایی حضرت فاطمه)دانشکده ، جراحی پرستاری-گروه داخلیاستادیار و مدیر گروه پرستاری، 2

 شیراز، ایران
 دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه)س(، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران، جراحی پرستاری-گروه داخلیمربی گروه پرستاری، 3

 چکیده 

ه روز افزون به انجام  موردپژوهی در ژوهش راه را برای توسعه دانش تخصصی و حرکت به سوی حرفه ای مقتدر هموار می کند. توجپ

علوم اجتماعی و پزشکی و دسترسی ناچیز به مطالعات موردی در پرستاری مبتنی بر جامعه بخصوص در کشورمان ما را برآن داشت 

گر که روش شناسی این پژوهش را همراه با جزئیات مربوطه در دسترس پژوهشگران پرستاری قرار دهیم. نتایج نشان می دهد که ا

موردپژوهی با دقت و بطور اصولی انجام شود می تواند به درك و توصیف عمیق پدیده ها ی جدید، رویدادها، فرایندها و پیچیدگی 

های زندگی یا تولید نظریه، مدل یا روشهای جدید منجر شود، اگرچه انتقاداتی از نظر استحکام و تعمیم پذیری نتایج موردپژوهی 

آن در پرستاری کمتر از حد انتظار است. هدف از این مقاله نشان دادن مناسبت اجرای مورد پژوهی در وجود دارد و کاربردهای 

مقاالت و  كتب پرستاری جامعه نگر و ارائه مطالبی در زمینه مالحظات روش شناختی مربوط به آن است به این منظور با مراجعه به 

مطالبی در هاي معتبر( اير كتب، مجالت تخصصی و داده پايگاهكتاب تخصصی تحقیق پرستاري و س 11مرجع از جمله  46)

های طراحی، اجرا، تحلیل نتایج و ارائه گزارش همراه با بحث و و های موردپژوهی، روشها و طرحخصوص کاربردها، انواع روش

عیتهای مختلف پرستاری از جمله  مکان استفاده گسترده از موردپژوهی در موق گیری شده کههای مرتبط  ارائه می شود و نتیجهمثال

بالین، مدیریت، آموزش و همچنین مراقبت بهداشتی و پیشگیری وجود دارد. پرستاران با کسب آگاهی از استراتژی و روش شناسی 

های مناسب مبتنی بر جامعه به کار برده و با گسترش مرزهای دانش تخصصی  پرستاری این پژوهش، می توانند آن را در موقعیت

 تنی بر جامعه به تعالی و پیشبرد حرفه پرستاری کمك نمایند.مب

 پژوهش، مقاله مروری، پرستاری مبتنی بر جامعهشناسی موردپژوهی، پژوهش پرستاری، روش واژگان كلیدي:
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 مقدمه

پرستاری به طور مشخص از حدود یکصد سال پیش برای 

پیشرفت و تبدیل شدن از شغل به حرفه تالش خود را 

ده است. برای دستیابی به این آرمان بزرگ شدت بخشی

عالوه بر داشتن هدف و جایگاه اجتماعی، دستیابی به 

دانش اختصاصی نقش مهمی را ایفا می کند و برای تولید 

و توسعه این دانش، وجود فرهنگ متعالی تحقیق و اجرای 

(. از آنجا که انجام 2و1پژوهشهای هدفمند ضروری است )

شده نیاز به کسب دانش و  های خوب طراحیپژوهش

مهارت دارد، یکی از راهکارهای دستیابی به آرمان مذکور، 

(، Research strategies) آموزش اصول، راهبردها

روشها  (،Research approachرویکردها )

(Methodologies( و طرحهای )Designs مختلف )

تحقیق به پرستاران است تا بتوانند با طراحی، اجرا و انتشار 

تایج پژوهشهای مختلف، بدنه دانش تخصصی پرستاری را ن

تقویت نموده و زمینه های پیشرفت و توسعه این حرفه را 

(. متخصصان بر اساس فلسفه و جهان 3فراهم نمایند )

بینی پژوهشگر، انواع تحقیق را در قالب رویکردهای کمی، 

( تقسیم بندی می Mixed methodکیفی یا تلفیقی )

 Primaryًا به صورت تحقیقهای اولیه )نمایند که اکثر

research( یا  ثانویه )Secondary research با )

روشهای کمی مشتمل بر روشهای تجربی، نیمه تجربی، 

( یا روشهای کیفی شامل پدیده 1-10توصیفی، تحلیلی )

شناسی، تئوری پایه، قوم نگاری، تحقیق تاریخی، 

 (. 6-13متدولوژیك و...  اجرا می کنند )

برخی روش های تحقیق در پرستاری مبتنی بر جامعه 

اگرچه بیشتر قابل استفاده  هستند کمتر شناخته شده اند. 

یکی از روش های (« Case studyمورد پژوهی )»

پرکاربرد در پژوهش های اجتماعی و علوم انسانی است که 

از نوع خاصی از رویکرد پژوهش برای بررسی عمیق فرد، 

گروه، جامعه کوچك یا یك جایگاه  خانواده، سازمان،

اجتماعی مانند یك مؤسسه فرهنگی، آموزشی، بهداشتی یا 

درمانی به عنوان واحد تحلیل استفاده می کند که متفاوت 

( یا مرور موردی Case reportاز گزارش موردی )

(Case review( است )تعداد واحد تحلیل در 6-11 .)

بررسی که در زمینه مورد پژوهی کم، ولی متغیرهای مورد 

مورد نظر بر موقعیت و شرایط موجود اثرگذار است شامل 

، 6داده های زیادی از انواع کمی، کیفی یا هر دو می شود )

(. در مورد پژوهی پژوهشگر معموالً اطالعات 11،12، 7

کامل و جامعی از موقعیت قبلی و فعلی و یا کنش و 

ی کند واکنش مورد در محیط طبیعی و  واقعی کسب م

(11.) 

هدف کلی در مطالعه موردی مشاهده تفصیلی ابعاد مورد  

تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کلی گرا است 

و بیش از آنکه بر سؤاالت چه چیز، چه کس، کجا و چه 

موقع توجه داشته باشد، بر چرایی و چگونگی یك رخداد، 

ت روابط تفکر، رفتار یا جریان تمرکز دارد و حتی ممکن اس

بین پدیده های مختلف یا روندهای زمانی را مورد بررسی 

قرار دهد تا به درك یا تحلیل مواردی که در سابقه یا 

شرایط حال یا آینده یك مورد خاص مؤثر است نائل آید 

(. در جایی که در اثر کمبود منابع مالی یا 15و  14)

فرصت زمانی محدود، امکان انجام مطالعات وسیع وجود 

دارد، ممکن است مورد پژوهی تنها راهکار پژوهش باشد. ن

در این صورت پژوهشگر طی هفته ها، ماهها یا سالها، با 

انجام یك مطالعه یا یك سلسله مطالعات موردپژوهی به 

ای از مقایسه ها و مقابله های درونی دست می مجموعه

زند که می تواند اطالعات ارزشمندی در مورد برخی 

شی یا شاهدی برای رد یا قبول تئوری ها سؤاالت پژوه

 (.16و 4ارائه نماید )

در کلید واژه های « مورد پژوهی»از جستجوی عنوان 

علوم پزشکی  مقاالت علوم پزشکی در  پایگاه های نشریات

عنوان پژوهشی غیرتکراری که در  250بیش از  و بهداشت

 مورد آن مربوط به علوم بهداشتی و پرستاری  100حدود 

ایندکس مقاالت  -د و در داده پایگاه ایرانی ایران مدکس بو

بیشترین عناوین موردپژوهی در  -زیست پزشکی ایران

مورد بود که البته بیشتر موارد  269کلید واژه ها شامل 
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گزارش موردی و  غیر مرتبط با موضوع پژاین مطالعه بود و 

امکان جداسازی موضوعات پرستاری وجود نداشت . به هر 

ل  با توجه به حجم زیاد مقاالت تحقیقی که هر روز در حا

داده پایگاههای علوم پزشکی اضافه می شود، این آمار  در 

مورد یك استراتژی یا روش پژوهش چندان کفایت نمی 

کند. طوری که در حال حاضر این روش تحقیق جایگاه 

مناسبی در بین انواع روشهای تحقیق پرستاری پیدا نکرده 

وع حتی در حجم مطالب  اختصاص یافته به و این موض

معرفی متدولوژی موردپژوهی در کتب مرجع تحقیق 

 (. 1-9پرستاری به خوبی نمایان است)

به نظر می رسد در بین انواع پژوهش های موجود در 

رشته پرستاری مورد پژوهی کمتر از دیگر انواع تحقیق 

 مورد استقبال قرارگرفته و بطور روشن و کامل به آن

پرداخته نشده تا  نیاز پژوهشگران و عالقمندان به اجرای 

این گونه مطالعات را مرتفع سازد که شاید علت این مسئله  

انتقادات و موشکافی های خاص وارد بر  این روش از 

(. برای استفاده مؤثر 15تاکنون بوده است ) 1930سالهای 

و از اقدام پژوهی، پژوهشگر باید کامالً با دانش نظری 

متدولوژی تحقیق آشنا بوده و مهارت الزم برای جدا کردن 

متغیرهای مهم از متغیرهای نامربوط را دارا باشد. انتقاداتی 

از نظر استحکام و تعمیم پذیری نتایج موردپژوهی وجود 

دارد، ولی چنانچه این روش با دقت و بطور اصولی انجام 

شود می تواند به درك و توصیف عمیق پدیده ها، 

ویدادها، فرایندها و پیچیدگی های زندگی یا تولید نظریه، ر

(. توجه روزافزون 4-9مدل یا روشهای جدید منجر شود )

به این استراتژی تحقیق در پزشکی جامعه نگر و دسترسی 

ناچیز به مقاالتی از این قبیل در مطالعات انجام شده در 

پرستاری کشورمان ما را بر آن داشت که روش شناسی این 

پژوهش را همراه با مثالهایی کاربردی، در دسترس 

عالقمندان به تحقیق در پرستاری جامعه نگر قرار دهیم تا 

از این طریق بسیاری از نتایج و یافته هایی که از تجارب 

موضعی قابل استخراج هستند به این طریق در متون علمی 

  وارد شده و دانش مربوطه دردسترس عموم قرار گیرد.

 

 و روشمواد 

در جمع آوری مطالب این مرور روایتی، از روشهای 

منبع با کلید  500جستجوی دستی و دیجیتال در حدود 

واژه مورد پژوهی از داده پایگاه های مختلف مقاالت 

(، INLMپزشکی از طریق کتابخانه ملی پزشکی ایرانیان )

و ایران داك بهره گیری شد و در  SIDایران مدکس،  

کتاب التین مرجع روش تحقیق  11نبع  )م 46نهایت از 

مقاله  فارسی و مابقی مقاالت 3کتاب و  5پرستاری، 

مجالت تخصصی التین( جهت تهیه مثالهای کاربردی و 

 تبیین مفاهیم و روشهای مختلف موردپژوهی استفاده شد.

در ارتباط با  روایت گونه،ارائه مطالبی هدف از این مرور 

ع، موردپژوهی، مراحل طراحی تاریخچه، کاربردها،  انوا

واجرای موردپژوهی به همراه  مفاهیم اصلی و ذکر مثالهای 

جهت  کاربردی از پژوهشهای منتشر شده در متون معتبر

جامعه  نشان دادن مناسبت اجرای موردپژوهی در پرستاری

نگر به منظور بهره گیری از تخصص ها و مهارت های 

وهی است؛ تا به حرفه ای پرستاری در  انجام مورد پژ

تکمیل بدنه دانش تخصصی این بخش از حرفه  پرستاری 

 بیانجامد. 

 

 يافته ها

 مورد پژوهیتاريخچه 

مطالعات موردی بیشتر در رشته های علوم انسانی و  

جامعه شناسی از جمله  انسان شناسی، حقوق، اقتصاد، 

جغرافیا و به میزان کمتر در پزشکی، بهداشت، فنی 

ع  مورد استفاده قرار گرفته است . فروید مهندسی و صنای

(.  به نظر 17و  6یکی از پیشگامان این تحقیق بوده است )

( بیشتر پژوهشگرانی که از روش Stakeاستیك )

موردپژوهی استفاده نموده یا می نمایند، تحقیق خود را با  

(. فرهنگ لغات 18و  17نامهای دیگر معرفی نموده اند )
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میالدی پس از  1934آنرا به سال  آکسفورد  ریشه های

در پزشکی مربوط می داند،  « تاریخچه مورد»استقرار لغت 

و  1اگرچه در قرن بیستم  بیشتر مورد توجه واقع شد )

(. بطور کلی اوج استفاده از  مورد پژوهی در پرستاری 19

دچار یك رکود  1970بود، سپس  از دهه  1960در دهه 

به خصوص در حیطه های  شد و امروزه استفاده از آن

 (. 17آموزش و یادگیری و مدیریت مجدداً رایج شده است )

 

كاربردهاي موردپژوهی در ارتباط با پرستاري جامعه 

 نگر

مورد پژوهی که از جامعه شناسی منشأ گرفته است با  

کمی تفاوت توسط اندیشمندانی از جمله یین، استیك، 

 ,Yin, Stake, Merriamو کرسول ) مریام

Creswellh( تبیین شده است )و 20و 17و  15 )

 کاربردهای متنوع آن عبارتند از: 

نظریه پردازی: مانند تولید نظریه های تکاملی و تغییر  .1

توسط افراد مشهور ی از جمله فروید، پیاژه و کرت لوین 

(6 .) 

ارائه تصویر کاملی از ابعاد مختلف  واحد که به تولید  .2

تر  پدیده های ناشناخته  دانش یا کشف و شناخت  بیش

می انجامد مانند بررسی روند تغییر از حالت بیماری به 

سالمتی یا بالعکس، سازگاری با بیماری، عکس العمل به 

نمونه های این مورد پژوهی عبارت است »بحران مانند 

بررسی تجارب دو بیمار  متفاوت مبتال به بیماری عروق »از

د نادر پاراپلژی پس از بررسی یك مور»( و یا 23« )کرونر

( توصیف ابعاد اخالقی و 24« )عمل بای پاس عروق کرونر

خط مشی اداری در تأمین امکانات و منابع مراقبت حاد 

 (22، 21، 4،7) «برای بیمار در حال مرگ

بررسی کنشها و واکنشها، اثربخشی و مشکالت اجرایی  .3

و ارزشیابی خط مشی ها و مداخالت مدیریتی و آزمون 

ارتباط بین »ه ها یا کاربرد مدلها و نظریه ها، مانندفرضی

تئوری و عمل برای تقویت مهارتها و عملکرد پرستاران 

 (. 25، 11،17،22« )بازتوانی قلب

نشان دادن اثربخشی، نقاط قوت و ضعف یك روش و  .4

( همچون 4یا  معرفی یك روش جدید به دیگران )

آموزش ارزشیابی روشهای نوین در  آموزش به بیمار، 

دانشجویان و کارکنان و مراقبت های  بهداشتی درمانی با 

 Pilotانجام مطالعات کوچك و مقدماتی در پرستاری )

studies( )17 بررسی اثرات یك مدل مدیریت »(؛ مانند

بررسی اثرات استفاده »( ؛ 26« )برنامه در پرستاری نوتوانی

ها و از یك شبکه الکترونیك در جامعه پرستاران بر عملکرد

روان پرستاری برای »( و 27« )فرایندهای مربوط به آنها

ارتقاءسالمت، بهداشت روان و پیشگیری از افسردگی 

 (28در سطوح پیشگیری )« سالمندان

 Single subject caseمورد پژوهی تك موضوعی ) .5

studyمدار -( برای بررسی عملکردهای پرستاری فرایند

(Process- based مانند مطالعه )«لکردهای عم

 (.4« )پرستاری فرایندمدار در برنامه ترخیص بیماران حاد

انتقاد بر نظریه های تعمیم یافته و اصول و قوانین کلی  .6

( مانند: 17مورد قبول عموم از نظر ابطال پذیری همانند ) 

به چالش کشیدن استفاده از کمك دستیار مراقبت »

در یك  (Health care assistantsبهداشتی )

 (.29« )تانبیمارس

بر اساس کاربردهای فوق و اهداف سه گانه 

 Descriptive or Illustrativeتوصیفی)تشریحی( )

case study( )(، توضیحی )تبیینیExplanatory  

case study( )( و اکتشافی )آزمایشیExploratory 

or pilot case study مورد پژوهی به  انواع  درون )

(، ابزاری Intrinsic case studyبین یا ذاتی )

(Instrumental case study تجمعی ،)

(Cumulative case study( انتقادی ،)Critical 

Instance case study تك موردپژوهی تجربی ،)

(Single case experiment design(SCED) )

 (.30-34تقسیم می شود )

 انواع  مورد پژوهی  عبارتند از:

ی افزایش دانش برا مورد پژوهی درون بین يا ذاتی: .1
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و درك  بهتر مورد تحت مطالعه که می تواند منجر به 

نشان دادن ارتباطات درونی و ارائه نظریه شود. نمونه های 

این مورد پژوهی مطالعه موارد نادر، ویژه یا ناهنجاریهای 

یك مورد نوروپاتی شنوایی بعد از »ساختاری همچون 

موردی  توصیف یك»( و یا 31« )هایپر بیلی روبینمی

 ( است. 32« )تأخیر در جدا کردن بیمار از ونتیالتور

که به پژوهشگر کمك می کند  موردپژوهی ابزاري  .2

از طریق مطالعه موردی، موضوع دیگری را دریابد و منجر 

به تولید نظریه می شود. مانند مورد پژوهی پاتریشیا بنر 

(Patricia Benner( )1983 که با مطالعه پرستاران تازه)

ر، روند تبدیل آنها به پرستاران ماهر را در طول زمان  کا

بررسی نمود و از خالل این بررسی نظریه از مبتدی تا 

را ارائه  (From Novice to Competenceماهر )

 (. 4و  7نمود )

در این نوع مطالعات، اطالعات مورد پژوهی تجمعی:   .3

از مکانهای متعدد در زمانهای مختلف جمع آوری می شود 

هدف از آن، امکان تعمیم بخشیدن به نتایج بدون صرف  و

زمان زیاد یا تکرار مطالعات گسترده تر است. این نوع مورد 

پژوهی ممکن است نوعی از موردپژوهی ابزاری نیز باشد 

(؛ مانند مطالعه بنر و همچنین مطالعه جامعه 20،30، 18)

 بررسی رابطه»شناسی ماجدی و لهسایی زاده در ارتباط با 

بین متغیرهای زمینه ای، سرمایه اجتماعی و رضایت از 

روستای استان فارس که نشان داد  12در « کیفیت زندگی

سطح باالی سرمایه اجتماعی می تواند در مقایسه با 

متغیرهای زمینه ای مانند سن، شغل، و... پیش بینی 

کننده ای بهتری برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار 

 (.33رود )

ع دیگر مطالعات موردی که در کتب روش شناسی انوا

 پژوهش و مقاالت پرستاری نام برده شده است عبارتند از:

 Critical Instance caseمورد پژوهی انتقادي )  .4

study:)  جهت ارزیابی یك موقعیت جالب منحصربه فرد

که شاید به نظر عموم جالب نباشد و یا پاسخ به سؤاالت 

عمومی یا همگانی .. این نوع یا غربالگری ادعاهای 

مطالعات برای پاسخ به سؤاالت علت و معلولی مفید می 

 (.34باشد )

که به بررسی اثر یك یا  تك موردپژوهی تجربی .5

چند مداخله در طول زمان و مقایسه با مقادیر پایه می 

( و از کنترل های درونی  و آزمونهای مشابه 4پردازد )

یك مورد استفاده می  نیمه تجربی در -مداخالت تجربی

کند. در این موردپژوهی پژوهشگر می تواند تا حدودی 

تعمیم پذیری نتایج را برای موارد کامالً مشابه فراهم کند. 

( به طور کامل روشهای Newell Robنیول راب )

مختلف این طرح را  همراه با مدلهای مختلف اجرای آن  

  (. 19با ذکر مثالهای گویا ذکر نموده است ) 

 

 روش شناسی موردپژوهی

گامهای مورد پژوهی به صورتهای متفاوت ذکر شده است 

که در مجموع می توان مراحل مورد پژوهی را به ترتیب 

 (:34ذیل  نام برد ) 

 : تعیین سؤال پژوهش و هدف از  مطالعه .1

سؤاالت بیشتر شامل چرایی و چگونگی یك رخداد، تفکر، 

ه پیچیدگی داشته و رفتار یا جریان  و آن چیزی است ک

نیاز به کنجکاوی و درك بیشتر پژوهشگر را بر می انگیزد. 

اگر چه پژوهشگر باید در اولین گام این سؤاالت را بنویسد، 

اما همچنان که اطالعات جمع آوری می شود به تدریج در 

طی زمان سؤاالت دیگری مطرح می شوند که پژوهشگر را 

راهنمایی می کند  در روند آشکار سازی موقعیت مسئله 

(14.) 

با توجه به نوع سؤال پژوهش  انتخاب واحد تحلیل: .2

می توان مورد مناسب شامل فرد، خانواده، واحد سازمانی 

یا اجتماعی، یك واقعه یا  هر واحد تحلیل یا پدیده یا 

 .جوهره دیگر در هستی را برای مطالعه انتخاب نمود

( Holistic designالف( مورد پژوهی با طرح کل نگر ) 

)دارای یك واحد تحلیل  مانند یك فرد، یك برنامه، یك 
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( مانند تحقیق داون و همکارانش 9جامعه یا یك سازمان( )

 (.40که  واحد تحلیل برنامه سایت کامپیوتری می باشد )

  با طرح النه گزیده ب( مورد پژوهی

(Embedded design)  که زیر گروههای مختلفی به

لیل  وجود دارند و توجه پژوهشگر بر  عنوان واحد های تح

( مانند تحقیق ماجدی و 9این زیر گروهها معطوف است )

بررسی رابطه بین متغیرهای »لهسایی زاده در ارتباط با 

« ای، سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگیزمینه

که دارای زیر گروههای شخصی )متغیرهای زمینه ای ( و 

  (. 14،22، 33رس( بود )روستای استان فا12مکانی)

تعداد  انتخاب روش نمونه گیري و تعداد نمونه: .3

 نمونه مورد پژوهی و روش انتخاب آن ها متفاوت است:

الف( مورد پژوهی  تك موردي يا تك موضوعی 

(single subject design)  :شامل یکی از انواع  ذیل

برای آزمون  (Critical caseمورد انتقادی و بحرانی ) -1

ك تئوری معروف مانند بررسی لیالرد و مك فان ی

(Lillard & Mc fann  درباره )« که « بحران ازدواج

یك مورد پژوهی انتقادی در به چالش کشیدن بهتر شدن 

(  یا مطالعه 7یا بدتر شدن شرایط بعد از ازدواج  است )

بکار بردن تئوری اورم در یك »( در Kumar CPکومار )

مورد منحصر به فرد  و نادر -2(،  35« )زن دیابتیك

(Extreme or unique case), 3-  مورد کامالً شاخص

مانند (، Typical or representative caseو معرّوف )

یك نمونه شاخص که کامالً معرف جامعه بیماران دیابتیك 

بود در تحقیقی برای بررسی تأثیر یك برنامه پرستاری 

یوه زندگی و افزایش آموزش رفتار )مشاوره انفرادی( بر ش

 -4( 36) سازگاری روانی اجتماعی یك بیمار دیابتیك

 -5(  Revelatory caseمورد جدید آشکار شده )

مانند مطالعه ( 18)در طول زمان  از یك مسئله موردی  

 (              4و  23)   بنر

ب( مورد پژوهی با طرح چند موردي )چند گانه( 

(Multiple case design:)  تعداد نمونه بیش از یك با

نفر را  100مورد تا بیشتر از  2( که می تواند از 18مورد )

( و همکاران،  Duboisشامل شود؛ مطالعه دوبویس )

موردپژوهی مربوط به برنامه آموزشی بین المللی را  بر  

بهبود آموزشهای پرستاران ایتالیایی مهاجر به آمریکا بر 

ن شرکت کننده اجرا نفری از پرستارا 85روی نمونه 

 (.37نمودند تقریباً دو سوم نمونه ها  همکاری نمودند )

داده ها ی مورد پژوهی می تواند جمع آوري داده ها:  .4

کمی  یا کیفی  باشد، ولی معموالً  ترکیبی از هر دو 

(Data triangulation است که معموالً از طریق نمونه )

( و Information orientedگیری اطالعات مدار )

( به دست می آید purposive samplingهدفمند )

(.  پژوهشگر از هر راهی که منجر به شناخت بیشتر 9)

مورد و ارتباطات آن در محیط شود باید اطالعات کسب 

کند؛ اصلی ترین روش جمع آوری داده ها در موردپژوهی 

مصاحبه عمیق با مورد یا اشخاص کلیدی مرتبط با ا 

ك، همسایگان و آشنایان( است و در و)همسر، پرستار، پزش

درجه بعد مشاهده  مشارکتی یا غیر مشارکتی تعامالت، 

رفتارها، جریانها و وقایع است که طبق پروتکل پژوهشی 

( یا نسخه برداری می Recordتوسط پژوهشگر  ضبط )

شود. خاطرات و گزارشات مشارکت کنندگان در تحقیق 

(Journals and logsنوشته ها وگاه ،) ی پرسشنامه با

سؤاالت باز و هر روشی که درك پیچیدگی مورد را ممکن 

سازد نیز می تواند منبع اطالعات محسوب می شود. حتی  

( )اشیاء و لوازم و تجهیزات Artifactsاز مصنوعات )

موجود در محل( نیز  می توان نمونه برداری نمود. منابع 

و مشاهده  دیگر عبارتند از ثبت رفتار و یادداشتهای نظری

 Observational and theoretical fieldدر عرصه )

notes استفاده راهنمای مصاحبه و ثبت رفتار  و ،)

(؛ 39و 34،38، 15، 14مشاهدات نیمه ساختارمند )

(در یك مطالعه موردی در Sedalk( )1997سدالك )

بررسی توانایی تفکر انتقادی دانشجویان و تصمیم گیری »

مجموع اطالعات بدست آمده از تکالیف  از«  بالینی آنها 
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(، مصاحبه ها Journal writingsنوشتاری دانشجویان )

( استفاده نموده Clinical laborو مشاهدات کار بالینی )

(. داون و همکاران در مورد پژوهی با عنوان 6است )

استفاده پرستاران از سیستم کامپیوتری برای حمایت از »

از روشهای مختلف مشاهدة  «  یتصمیم گیری های بالین

 55مورد مشاوره توسط پرستاران و  115غیر مشارکتی 

سایت کامپیوتری  4مورد مصاحبه و تعامل با  پرستاران در 

 (.40استفاده نمودند )

در اکثر موردپژوهی ها، تحلیل نتایج  تحلیل داده ها:   .5

همزمان با مراحل جمع آوری و توسعه داده ها  انجام می 

می توان از روشهای تحلیلی کمی یا کیفی متناسب  شود و

( 1994با نوع داده ها استفاده نمود. بنا به نظر یین )

پژوهشگر می تواند بر اساس نوع داده ها از روشهایی مانند 

(، طبقه بندی Tabulatingتهیه جدول )

(Categorizing فهرست کردن محتوا،  تحلیل محتوا ،)

(Content analysisو سایر )  روشها ی تحلیل داده

نویسد در (. دانایی فرد می38های کیفی استفاده کند )

تحلیل نتایج ممکن است تناقضاتی یافت شود که برای 

بررسی بیشتر یا نظریه پردازی مهم است. همچنین با  

مراجعه به متون و منابع موجود می توان  به بازبینی دقیق 

مسئله و  مفاهیم یا سازه ها پرداخت و تبیین نظری

همچنین تحلیل نتایج را غنی نمود تا آفرینش تئوری 

(. تحلیل محتوا  شامل استخراج الگوها و 41تسهیل شود )

(؛ به 39و 8، 6درونمایه ها )کدهای اولیه و ثانویه( است )

طور مثال در یك مطالعه موردی والدین  یك کودك مبتال 

و  "از دست دادن توانمندی "به فیبروز سیستیك، 

از جمله درونمایه  "آرزوی برطرف شدن مشکل کودکشان"

( در یك Cowley(. کاولی  وهمکاران )8های اصلی بود )

موردپژوهی چند گانه است به رده بندی بررسی نیازها در 

آموزش و عمل در پرستاری بهداشت جامعه دست یافتند 

تك موردپژوهی »(  برای مطالعات دارای فرضیه مانند 42)

ون روش های پژوهش کمی، آزمونهای ، همچ«تجربی

آماری پیشنهاد شده که برای داده های عددی عبارتند از : 

( یا Time series analysisآنالیز سری های زمانی )

(  به نام تکنیك شکاف Kazdinروش ساده کازدین )

(؛ برای داده های Split middle techniqueمیانه )

کالوالیس  و به من ویتنی و کراس-رتبه ای: آزمون یو 

ترتیب برای داده های اسمی دوتایی یا بیشتر آزمون های  

 (.19دقیق فیشر و مجذور کا )

زاکر  نتیجه گیري و استخراج معنا از داده ها: .6

(Zucker( به نقل از میلز و هابرمن )Miles & 

Huberman سیزده  فن  برای بدست آوردن معنا از ،)

(. در موردپژوهی 39داده های کیفی را نام برده است )

کیفی معموالً پژوهشگر زمان زیادی را صرف می کند تا 

اطالعات الزم را از منابع مختلف بدست آورد، شخصاً در 

تماس با فعالیتها و اعمال آن مورد باشد و معانی آنچه 

اتفاق افتاده را بازگو نماید. بازنویسی معانی، کار پژوهشگر 

ثبت می کند و در بین  مطالعه موردی است که اطالعات را

آنها  الگوها را جستجو می نماید، اطالعات از منابع مختلف 

را به هم پیوند می دهد و به نظراتی مقدماتی راجع به 

معنای اطالعات جمع آوری شده می رسد. در مرحله آخر 

نیز ممکن است همانند برخی  نظریه پردازان به  فرضیه 

با در نظر گرفتن عوامل هایی درباره علل وضعیت بپردازد و 

علیتی، در زمینه بهبود  وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه 

دهد . در برخی موارد، موردپژوهی منجر به تأیید فرضیه 

 (. 42و  41و  38ها یا تولید نظریه جدید می شود )

: با توجه به اهمیت موضوع و رعایت گزارش نتايج .7

تواند  مالحظات اخالقی گزارش نتایج  موردپژوهی می

شامل انواع مختلف گزارش کوتاه برای شرکت کنندگان در 

تحقیق، گزارش رسمی نتایج برای سازمان ، گزارشات 

مفصل تر به مؤسسات پژوهشی یا گزارشات ساختارمند به 

 Susan(. سوزان سوی )41مجالت  و نشریات باشد )

Soy موردپژوهی شبکه »( در تحقیق موردپژوهی درباره

مرحله ای از  6گزارش « الکترونیك  جامعه پرستاری
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اجرای پژوهش خود ارائه نموده که الگوی مناسبی برای 

( در مقدمه و بیان 27هدایت موردپژوهی به نظر می رسد )

مسئله پژوهشگر از زمینه و محیطی که مشکل در آن بروز 

د و به توصیف موقعیت می پردازد. سپس کرده آغاز می کن

می تواند همانند دیگر پژوهشها شرح مراحل اجرای 

پژوهش، نتایج و بحث و نتیجه گیری پیرامون آن را ارائه 

دهد. البته با توجه به عدم آشنایی سایر پژوهشگران یا 

پرستاران با این روش پژوهشی ممکن است الزم باشد در 

می موردپژوهی و پروتکل ابتدای مقاله چارچوب مفهو

اجرایی آن ارائه شود؛ مانند مطالعه  زاکر که پروتکل 

اجرایی و نحوه تحلیل معانی  مورد پژوهی خود را در  

گزارشی از کاربرد موردپژوهی در پرستاری آورده  است 

(39.) 

مشکل اساسی در گزارش موارد نادر و خاص این است که 

ه ماندن اطالعات، آیا با توجه به بحث اخالقیات و محرمان

مجاز به انتشار داده ها هستیم یا نه؟  و اگر پاسخ مثبت 

است چگونه؟ ما معموالً با گزارشات موردی  در مجالت 

های پزشکی آشنا هستیم که اغلب شامل موارد بیماری

نادر یا کمیاب روشهای غیرمعمول و مشکالت  یا موقعیت 

شتی است. های خاص بالینی، تشخیصی، درمانی، بهدا

بنابراین یکی دیگر  از تناقضات موجود در گزارشات 

( این  است که اغلب Case study Reportموردپژوهی )

با گزارش موردی اشتباه می شود. برخی از  مجالت در 

راهنمای خود نحوه نگارش این نوع گزارش موردی را  در 

قالب ساختاری مشخص شامل: گزارش علمی مورد، بحث ، 

ری، تقدیر و فهرست منابع،  ذکر کرده اند. ولی نتیجه گی

این راهنما کفایت گزارش تمام انواع مورد پژوهی را نمی 

کند. در این باره مراجعه به مجالت ایندکس شده مجالت 

معتبر پرستاری پیشنهاد می شود . گاهی در گزارشات 

مورد پژوهی در مجالت خواننده موردپژوهی در تعیین 

عات جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اینکه چگونه اطال

مشکل دارد،  زیرا معموالً پژوهشگران فعالیتهای تحقیقی 

شان را ذکر نمی کنند. همچنین ممکن است خوانندگان 

تحقیق اطالعات چندانی در موردزمینه و روش گردآوری 

اطالعات در گزارش تحقیق پیدا نکنند، در صورتی که بهتر 

و متدولوژی اجرایی مورد است تا حد امکان پروتکل 

پژوهی در متن گزارش و منابع اطالعاتی مستند مقاالت 

( در لیست منابع 27( و سوزان سوی )23دونا  زاکر )

 تحقیق گنجانده  شود مانند.

 

 نقاط قوت وروش هاي اصالح نقاط ضعف مورد پژوهی

: یکی جايگاه مورد پژوهی استراتژي يا روش پژوهش

ان مطالعه عناوین جستجو شده از اشکاالتی که در جری

به چشم می خورد، « موردپژوهی»مقاالت  با کلید واژه 

طرح های موردپژوهی  است که به نوعی با دیگر طرح های 

پژوهشی از جمله رویکردهای کیفی )قوم نگاری، تاریخی، 

پدیده شناسی، گراندد تئوری( یا روشهای کمی تر از قبیل 

یقهای اقدام پژوهی و روشهای توصیفی پیمایشی یا تحق

توسعه ای تداخل روش شناختی دارد. نمونه های تداخل 

بارز یا پنهان روش شناسی دیگر پژوهشها متعدد است که 

در ذیل به توضیح چند مورد می پردازیم:  در موردپژوهی  

تجربه بیمار با عارضه »درباره  "( و همکارانScherrشر )"

اقع تجارب این بیمار ،  در و«پاراپلژی پس از عمل بای پس

و طرح مراقبت فرایند پرستاری از او به تصویر کشیده شده 

(. پژوهش مذکور ممکن است به گونه ای خاص 24است )

تحقیق پدیده شناسی را به ذهن متبادر کند، در عین اینکه 

به گونه ای زیبا نحوه ارائه گزارش تحقیق فرایند پرستاری 

از حل مشکل و  که خود یك روش جامع مددجو محور-

را نیز معرفی  -هم پایه با روشهای دیگر تحقیق  است

نموده است.  در مقابل سایر مطالعات مانند مطالعه 

با  استفاده از پرسشنامه و  "ماجدی و لهسایی زاده "

روشهای محدود جمع آوری داده از طریق خودگزارشی در 

( طرحی شبیه یك مطالعه کامالً 33یك عرصه محدود )

از نوع پیمایشی را به ذهن متبادر می کند ، همچنین کمی 

 Margaretمارگرت مك آلیستر )"مورد پژوهی 

McAllister)"  که یك سری کالسهای آموزش و
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یادگیری بهداشت روان را  مورد بررسی قرار داده است و 

( و با 43معرفی نموده )« اتنوگرافیك» خود آنرا با عبارت

ت. برخی صاحبنظران مورد روش قوم نگاری همسو شده اس

( معتقدند تحقیق تاریخی نیز 1988پژوهی مانند مریام )

نوعی کاوش منظم برای بدست آوردن تصویر کلی از یك 

ها شامل وقایع غیر پدیده است، اگر چه در جمع آوری داده

معاصر است که با برخی تعاریف موردپژوهی  از جمله 

های ز موردپژوهی(.  بسیاری ا44تعریف یین تناقض دارد )

اجرا شده از نظر اثرات یك برنامه یا روش خاص یا جدید 

در حیطه های  آموزش، مدیریت، بالین یا پیشگیری و 

بهداشت عمومی در محیط واقعی و بدون دستکاری، با 

 Actionاقدام پژوهی )» مختصات و ویژگی های

research ») که در کتب روش تحقیق کیفی ذکر شده

(، ولی از آنجا که روشهای 18و  17د )معرفی شده ان

تحقیق بسیار متنوع هستند و از برخی جهات همپوشانی 

هایی در روش شناسی و خصوصیات فلسفی و نظری دارند، 

ممکن است با عناوین متدولوژیك متفاوت اجرا و گزارش 

شوند. به هر حال ، آنچه عنوان و روش شناسی تحقیق را 

ار می دهد فلسفه، دیدگاه و بیش از هر چیز تحت تأثیر قر

آشنایی پژوهش گر با انواع و اقسام استراتژی ها ، 

رویکردها، روشها و طرح های تحقیق است. مباحث مربوط 

به موردپژوهی در بسیاری از کتب تحقیق پرستاری در 

( یا جزء طرح مطالعات 9و 8،  4رویکردهای کیفی )

لی برخی (، و10و 7توصیفی )غیر تجربی( ذکر شده است ) 

روشهای توسعه یافته مورد پژوهی از جمله طرح های 

تك مورد » ( یا Pilot studiesمداخله ای مقدماتی )

 Single Case Experiment designپژوهی منفرد )

(SCED)  ») مشخصاً به عنوان یك روش کمّی شبیه به

طرح های تجربی مطرح است که سعی در بررسی و آزمون 

از طریق مطالعه عمیق و طوالنی  یك رابطه علت و معلولی 

مورد منفرد با همه اصول تحقیقهای تجربی گروهی دارد 

(. به همین دلیل برخی دیگر از متون  این روش 11)

تحقیق را در دسته ای مجزا از روشهای تحقیق که به هر 

(. به همین 5دو صورت قابل اجرا است معرفی نموده اند )

حتراز از قید و بند این نوع دلیل شاید بهتر باشد برای ا

تداخل روشها ، از نظر روش شناسی مورد پژوهی نیز 

همچون اقدام پژوهی به عنوان  یك تحقیق تلفیقی در نظر 

( و یا همان طور که استیك 20،44،45گرفته شود )

استراتژی »( اشاره نموده است، از آن به عنوان یك 2000)

العه قرار می و نمایانگر آن چیزی که مورد مط« پژوهش

گیرد و هدف اساسی  آن عمق بخشیدن به مطالعه در 

( تا بنا 30شرایط معمولی زندگی افراد است نام برده شود )

بر عقیده نویسندگان این مقاله بتوان از زاویه ای بازتر به 

عنوان یك استراتژی کلی با امکان انتخاب گسترده طیفی 

ری نمود و از روش های مختلف پژوهش از آن بهره بردا

برخالف محدودیت تعمیم پذیری داده ها، با توجه به مزایا 

و ویژگی های خاص و متمایز مورد تحت مطالعه،  قابلیت 

تعمّق، توصیف و انتشار نتایج را در مقایسه با سایر مطالعات 

 موجود مورد استفاده قرار دهد.

در موردپژوهی محدودیتی در تعداد نمونه وجود ندارد و از 

ا هر تعداد نمونه در دسترس و امکان پذیر را می توان یك ت

ها استفاده نمود. حتی آن گونه که از برای جمع آوری داده

مطالعات مورد پژوهی  منتشر شده می توان استنباط نمود، 

بدون توجه به تعداد شرکت کنندگان گاهی واحد تحلیل 

و باشد متشکل از رویدادها ، افراد و جایگاههای مختلف می

(. 44،46، 21یا از فرآیندهای گوناگون تشکیل شده است )

البته از آنجا که هیچ انتخابی  کامالً نمی تواند بدون نقص 

باشد ، پژوهشگر باید سعی کند که با توجه به هدف 

پژوهش )توصیفی، تبیینی یا اکتشافی( و بر اساس طرح 

موردپژوهی)درونی، ابزاری، تجمعی، انتقادی، تجربی ( 

ب ترین نمونه را انتخاب کند. بطور مثال برای کشف مناس

اثرات مثبت و منفی استفاده از نوع  جدیدی از پمپ 

انسولین به جای تزریقات مکرر در بیماران دیابتیك، ممکن 

است الزم باشد نمونه گیری تا دستیابی به تمام تجارب 

نمونه هایی که از پمپ راضی یا ناراضی هستند ادامه یابد 

را معموالً در این مطالعه از نمونه های در دسترس در ( زی6)
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که اصوالً با محل مشخص استفاده می شود برخالف این

توجه به طرح کیفی از نوع پدیده شناسی نمونه گیری باید 

 تا به اشباع رسیدن داده ها  ادامه یابد. 

مهمترین مزیت موردپژوهی عمق اطالعات حاصل از آن  

خت همه جانبه و ارائه تصویر کامل است که منجر به شنا

(Round picture از مورد می گردد،  این مزیت فقط )

هنگامی بدست می آید که تعداد نمونه کم باشد و 

پژوهشگر قصد داشته باشد به ترکیب قسمتهای پراکنده 

اطالعات جمع آوری شده ازمنابع و شواهد چندگانه  

دست ( بHolistic viewپرداخته و یك طرحی کلی )

دهد؛ ولی همین  مزیت می تواند منجر به محدودیت این 

(، زیرا مهمترین انتقاد وارد 5، 14مطالعه نیز محسوب شود )

(. 6شده به موردپژوهی بحث تعمیم پذیری نتایج است )

نزدیکی موقعیت روحی و عاطفی پژوهشگر با مورد و 

آشنایی و تمایالت وخواسته ها ی ذهنی آنها  منجر به 

تعصبات ذهنی پژوهشگر  و سوگیری  نتایج می دخالت 

(. این محدودیت با  در نظر گرفتن یك نمونه  14،20شود )

( کمتر شده و Typic caseشاخص و معرّف جامعه )

برعکس در  مورد پژوهی موارد نادر یا تازه کشف شده و 

مورد پژوهی تك موردی یا انتقادی به حد اکثر ممکن می 

العات تك موردی در مثالهای باال رسد؛ مانند آنچه در مط

ذکر شد. ولی اگر از مورد پژوهی های چند گانه و تجمعی 

استفاده شود، در اثر تکرار موارد درجاتی از تعمیم پذیری 

به دست می آید. همچنین مطالعاتی که از  روشهای 

مختلف جمع آوری داده و داده های ترکیبی) کمی و 

ه نموده اند  دارای کیفی( و روشهای سه سویه  استفاد

صحت و اعتبار بیشتری هستند که تعمیم پذیری نتایج آنها 

( مانند تحقیق ماجدی و 39،  20، 14را بیشتر می کند )

لهسایی زاده که به علت نمونه گیری وسیع چندگانه و یافته 

های کمی،  قابلیت  تجزیه و تحلیل آماری و تعمیم  پذیری 

 (. 33بیشتری دارد )

ل نگری با تعمیم پذیری نسبت عکس دارد و هر معموالً ک

چه تعمیم پذیری بیشتر باشد ، ممکن است به خاطر 

های خاص محدودیتهای الزم در بررسی  کامل برخی متغیر

در یك جمعیتی بزرگتر، عمق مطالعه کم شود و به همین 

دلیل این گونه پژوهشها  از این جهت با برخی ویژگیهای 

دارد. از دیگر نارسائیهای موردپژوهی  موردپژوهی همخوانی ن

 Time and costممکن است صرف زمان و هزینه )

consuming( و گاهی مشکل ریزش نمونه )Subject 

dropout باشد، که ممکن است پژوهشگر را با مشکالت )

(؛ به همین دلیل وجود تعهد اخالقی 6جدی روبرو نماید )

مهم در ادامه بین پژوهشگر و نمونه  مورد نظر یك اصل 

  پژوهش است.

 و سندیت( Trustworthiness) درستی

(Authenticity ) نتایج مورد پژوهی نیز همیشه به عنوان

یك انتقاد به اکثر موردپژوهی ها مطرح است. مك گلوین 

(Mc Gloin( و زاکر )Zucker در مقاالت جداگانه ای )

 به تفصیل در این باره  صحبت نموده اند . آنچه در این

مختصر می گنجد این است که گزینه های روش شناسی  

پژوهش مانند رعایت  مالحظات مربوط به  توافق یا تنوع 

مناسب نمونه ها ، نوع و منابع داده ها ، فنون جمع آوری 

اطالعات،  تورش های  یادداشت برداری و پایش مسئله و 

نهایتاً استفاده از روشهای تلفیقی شامل تلفیق درون روشی 

(Within –method  triangulation جمع آوری( )

انواع داده ها( با روش های گوناگون یا  تلفیق  بین روشی 

(across-method  triangulation استفاده از روشها( )

و طرح های مختلف تحقیق(  منجر  به افزایش اعتبار 

درونی )درستی و صحت داده ها( و یا اعتبار بیرونی 

 ( 44،  39، 20شود ) )سندیت داده ها( می

یکی دیگر از چالش های مورد پژوهی تداخل و هم پوشانی  

این روش پژوهش با سایر روش های کمی  یا کیفی است 

که برای احتراز از این مسئله برخی آن را یك روش کمی 

( البته شاید بهتر باشد 5کیفی یا ترکیبی  ذکر نموده  اند )

تداخل روشها ، از نظر  برای احتراز از قید و بند این نوع

روش شناسی مورد پژوهی نیز همچون اقدام پژوهی به 

، 20عنوان  رویکرد  پژوهشی ترکیبی در نظر گرفته شود )
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و « استراتژی پژوهش»( ، و یا  از آن به عنوان یك 45، 44

نمایانگر آن چیزی که مورد مطالعه قرار می گیرد و هدف 

ر شرایط معمولی اساسی  آن عمق بخشیدن به مطالعه د

 (.46و  30زندگی افراد است نام برده شود )

 

 گیري نتیجه

با توجه به اهمیت توسعه دانش پایه در حرفه پرستاری،  

لزوم گسترش روشهای پژوهشی متناسب به منظور افزایش 

عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاری مبتنی بر جامعه، بر 

ای کاربردی و کس پوشیده نیست . این مقاله جنبه ههیچ

به عنوان یك استراتژی « مورد پژوهی»روش شناسی 

مناسب در پژوهش های پرستاری جامعه نگر و مبتنی بر 

جامعه  را نشان داد . زیرا علی رغم برخی محدودیت ها ی 

موجود در زمینه تعمیم پذیری نتایج، در صورت استفاده از 

ق منابع روشهای اصولی انتخاب مورد، تلفیق داده ها ، تلفی

یا روش های کمی و کیفی و  سپس تحلیل کامل و دقیق 

داده ها ، این روش می تواند منجر به ارائه نتایج قابل 

اطمینان شود. در این مقاله نمونه های متنوعی از عناوین و 

روشهای موردپژوهی مرتبط با حرفه پرستاری در ابعاد 

، مراقبت، بهداشت و پیشگیری، درمان و مراقبت بالین

آموزش و مدیریت پرستاری ارائه شده است و همانطور که 

این شواهد نشان می دهد ، امکان کاربرد این استراتژی 

پژوهشی در پرستاری و به ویژه پرستاری مبتنی بر جامعه 

که نیاز به تعمیق و مطالعه روی واحدهای جامعه را دارد 

وجود دارد. در حالی که آن گونه که مرور عناوین و 

لوژی های مقاالت تخصصی علوم پزشکی و پرستاری متدو

در ایران نشان می دهد، جامعه دانشگاهی و به ویژه 

پرستاران کشورمان  تاکنون توجه چندانی به این روش 

نداشته اند. به همین دلیل بهتر است پرستاران با روش 

شناسی این تحقیق آشنا شوند تا در شرایطی که با موارد 

هی برخورد می نمایند یا هنگامی مناسب جهت موردپژو

که امکان مطالعه وسیع وجود ندارد از این استراتژی برای 

گزارش تجارب مرتبط با مطالعات  موردی خود  استفاده 

 نمایند. 
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