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  مقدمه
 نظیـر  اجتمـاعی  علومي  هارشته سازمانی، مطالعات دري  اگسترده طور به پژوهی مورد ا ی موردي مطالعه
 بررسـی  نـوعی  شـامل  مطالعـات،  نوع این. شودیم استفادهی  شناسانسان و صنعتی روابط ،یشناسجامعه

 و زمینـه  از تحلیلـی  ارائـه  هدف اب که است سازمانی درون هايگروه از ا ی سازمان چند ا ی ک ی از تفصیلی
 کی ی آنکه بر عالوه موردي مطالعه تعریف، این با. شودیم انجام بررسی، وردم پدیده در دخیل فرایندهاي

 تقویت و تمرین و آموزش در است انسانی علوم در کیفیي  هاپژوهشي  هاروش و ابزارها توانمندترین از
 برخورداري اویژه  جایگاه  از  نیز مدیریت همچونیعلمي هاحوزه در پژوهاندانش و دانشجویاني هامهارت
 مطالب مرور و بازآموزي براي مناسبی فرصت آموزشی، رویکرد با موردي مطالعه از استفاده. است گشته

 در آن کاربـست  و -دارنـد ی  مفهـوم  و نظـري  حالـت  اغلـب  کـه  -درسی کتب در مندرج و شده آموخته
 در ارهـایی ابز چنـین  ازي  ریـ گبهره. دارد هاسازمان مبتالبه مشکالت و مسائل حل و واقعیي  هاموقعیت
 در ویـژه  بـه  و انسانی علوم در خصوصاً کشور دانشگاهی آموزش نظام معضل نیتراصلی تواندیم آموزش
 زیـادي  حـد  تـا  اسـت  آموزشـی  محتواهاي و دروس نبودن کاربردي از نگرانی همانا که را مدیریت علوم

  .دهد افزایش را نهاآ حل براي نظريي هاآموخته کارگیري به و مسائل تحلیل قدرت و نموده برطرف
ي هـا دوره در انـسانی  منـابع  مـدیریت  دانـشجویان  اسـتفاده  جهـت  و رویکـرد  همـین  بـا  حاضر، کتاب
 خـدمت  ضمني  هادوره در انسانی منابع کارشناسان و مدیران نیز و ارشد کارشناسی خصوصا و کارشناسی

 13 قالـب  در کتـاب  نایـ ي  هـا مـوردپژوهی . اسـت  شـده  تـدوین  و طراحی مهارتی و تخصصیي  هادوره و
 در کـه  انـسانی  منـابع  مـدیریت ي  هـا کتـاب  سرفـصل  با کمابیش فصول این که شده بنديبخش سرفصل
 کـالس  در گفتگو و بحث براي تواندیم و است شده منطبق شودیم تدریس خارجی و داخلیي  هادانشگاه
 و تحلیـل  بـه  دهـی جهـت  براي هاییپرسش نیز قضیه هر پایان در .گیرد قرار استفاده مورد درسی وتمرین
 و قـضایا  تحلیـل  و بررسـی  بـراي  راهنمـا  دستورالعمل ک ی آنکه بر افزون. است شده مطرح موضوع بررسی
  .است شده ارائه هافصل شروع از پیش محترم مدرسین و دانشجویان استفاده جهت آن گزارش تدوین
 مولفـان  بـر  را اثـر  این تدوین فیقتو که تعالی باري حضرت درگاه به یکرانب سپاس از پس ،پایان در
 تهیـه  در جزیـی  و غیرمـستقیم  ا ی و گسترده و مستقیم صورتبه که کسانییمتما از است، داشته ارزانی
 دانـش  نیـاز  انتـشارات  محتـرم  مـدیریت  شـیرازي  آقـاي  جناب ویژه به ،اندرسانده اري ی ما به کتاب این

 و دقیـق  نگـاه  بـا  داریـم  انتظـار  ارجمنـد  و ندیـشمند ا خوانندگان از. نماییمیم گزاريسپاس و قدردانی
 خـود  پیـشنهادات  و نظرات از را ما و داده قرار بررسی و نقد مورد را کتاب این مطالب خود، هوشمندانه

  . سازند مندبهره کتاب محتواي بهسازي و تکمیل جهت در
  ذاکري محمد مهندس ساروي، محمدیان محسن دکتر

 1391 زمستان                                                                                         



  يمورد يهالیتحل بری تامل

  ست؟یچي مورد مطالعه
 ک یـ حـل  ا یـ میتـصم  ک یاتخاذ عموماً که استی واقعی سازمان تیموقع ک یازی  فیتوصي  مورد مطالعه
 بـه  بنـا  ا یـ افتـاده  اتفـاق  کـه  باشدی واقع نمونه ک ی تواندمی هم تیموقع نیا. دارد خود دل در را مساله

 بـه ي  مـورد  مطالعـات  شتریـ ب. باشد شده جادیا هاسازمان و افراد نام دری  راتییتغ مسائل،ی  برخ مالحظه
ي راهکـار  ايمـساله  دربـاره  دیـ با کـه  دهـد  قراري  ریمد گاهیجا در را خواننده تا شودمی نوشته ايوهیش
 اگرکـه ی  حتـ  شـود  گرفتهیمیتصم است الزم موردها، شتریب در بایتقر. دکن اتخاذی  میتصم ا ی دهیشیاند
  .باشدی ماقدا چیه بدون آن کردن رها و تیموقع آن ترك م،یتصم آن

  يریادگ یابزار عنوان بهي مورد روش
 بـه  انیدانـشجو  و مدرس آن در که استي  ریادگی ی تعامل و ایپو يهاروش ازی  ک ی ،يمورد لیتحل روش
 الفخـ  بـر  دارد،ی  مشارکت تیماه و کنندمی گفتگو گریکد ی با شده مطرح موضوع درباره مباحثه صورت

. دارنـد مـی  بـر  ادداشت ی دادن گوش ضمن انیدانشجو و کندمی صحبت مدرس کهی  سنت سیتدر وهیش
 کـه  اسـت  فعالي  راهنما ک ی تنها استاد و هستند خود مدرس خود انیدانشجوي  مورد لیتحل روش در
 بـه  رای  درسـ  نکـات  وحده متکلم عنوان به آنکهي  جا به دهدمی نشان شانیا به را لیتحل حیصح ریمس

ی مـشارکت  تـالش  ک ی به وستنیپ قیطر از انیدانشجوي  ریادگ ی بر روش تمرکز. کند منتقل انیدانشجو
  .است

 نـه یزم ،يسـاز آمـاده  نیـ ا و شـود مـی  پـرورده  و آماده انیدانشجو توسط ابتدا شده نیمع يهامورد
 اغلـب ( آموزنـد مـی  انیدانـشجو  نـد، یفرا نیـ ا در. کنـد مـی  جـاد یا مـدرس  نظر تحت رای  کالس مباحثه

 بـه  را خـود  دیـ عقا چگونـه  و رنـد یبگ میتـصم  چگونـه  کنند،ی  ابیارز را مساله ک ی چگونه که) ناخودآگاه
 کیـ  کـه ی  مـسائل  باب در چگونه آموزندمی انیدانشجو متد، نیا از استفاده با. کنند ابرازی  شفاه صورت

 عیوسـ  صـورت  بـه ي  مـورد  مطالعـه  روش از کـه  ییهـا کالس در. شندیندیب شودمی رو روبه آن با ریمد
 يهـا بحـث  در نهـا آ مـشارکت  به انیدانشجو ترم انیپای  ابیارزش ازی  توجه قابل بخش شود،می استفاده
 ل،یدال نیمه به .یابدمی اختصاص آنها مکتوب يهالیتحل به زیني  گرید بخش و موردها لیتحلی  کالس

 مـورد  عیوسـ  طـور  بـه  دیاسـات  هـم  و انیدانـشجو  توسـط  هم تا رودمی يمورد لیتحل روش از استفاده
  .ردیگ قرار هداستفا


