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:ملخص
 مذا يميذز عذن المذنلم الماذارن،، أنواعذ،تحاول هذه الماالذة تاذ يم المذنلم الماذارن الكيفذي يذي العلذوم االجتماعيذة
)fsQCA(  الغام(ذة،)csQCA(  التحليليذةل المجموعذاو الوا(ذحة، التطبياية العامة وأهذم نماهجذ، خطوات،الكمي
 مذذا اإلاذذارا لذذ.  مرياذذة بذذأهم االنتاذذا او المت اولذذة باذذأنلا يذذي اخ ص المتخصذذ،)msQCA( ومتع ذ ا الاذذيم
.االنطباع العام المتعلق بتحفظ أنصار التصور الكيفي عل منحاها التكميمي الصريح
 المجموعذاو متعذ ا، المجموعذاو الغام(ذة، المجموعذاو الوا(ذحة، المنلم الماذارن الكيفذي:الكلمات المفتاحية
.الايم
Abstract:
This article attempts to present the Qualitative Comparative Method in the social sciences, its
types, what distinguishes it from the Quantitative Comparative Method, its general applied
steps and its most important analytical models: csQCA/ Crisp-Set, fuzzy-set/ fsQCA, multivalue set /msQCA, accompanied by the most important criticisms directed at them in
specialized literature, and the reference to the general impression regarding the reservation
of supporters of qualitative perception on its explicit quantization trend.
Keywords: Qualitative Comparative Method, Crisp-Set, fuzzy-set, msQCA..
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مقدمة:
اخ اا المناسبة عن ما ال يمكن اختبار مو(وع
تعتبر الماارنة تالي يا يي التراث الفكري المتخص
التحليل تجريبيا أو يي الظروف التي يكون ييلا ع الحاالو قي ال راسة صغيرا ج ا بحيث ال يسمح باستخ ام
التحليل اإلحصائي واالرتباطاو النسبية ،حيث يتم االكتفاء باكتااف العالقاو بين المتغيراو وليس باياسلا.
وبالتالي ،تعتبر الماارنة مااربة منلجية أو ستراتيجية تحليلية هاو أغراض ليسو ياط وصفية بل عالئاية أي(ا
وكب يل عن التجربة يي مجال العلوم االجتماعية ( .)Lijphart, 1971, 683-684لهلك يصفلا البعض بمنلجية
"اب ،تجريبية" تختلف من جلة ،عن المنلم التجريبي الفيزيولوجي ،ومن جلة ثانية عن المنلم التجريبي يي
العلوم اإلنسانية (علم النفس التجريبي أساسا) (.)Curchod, 2002, 8
و بالرغم من أن البعض يرجا االيترا(او المعريية اخول الكامنة وراء المنلم الماارن (أو منلم
التحليل الماارن) ل قوانين المنطق االستارائي لـ"جون ستيوارو ميل" التي صاغلا يي أواسط الارن التاسا
عار ( (1))Mill, J. St.: A System of Logic: 1972, (8 ed.), 1t. ed. 1843و ل ما استللمت ،من المناهم
التجريبية التالي ية (ييما يتعلق بالماارنة بين المتغيراو) ،يإن الماارنة لم تصبح راسخة كإجراء تحليلي مركزي
يي مجال العلوم االجتماعية يي الغرص ال منه أوائل السبعينياو من الارن العارين ،وهلك باالعتما عل بعض
آراء " وركايم" –الهي اعتبر الماارنة تجريبا غير مباار ل راسة االرتباطاو السببية ،-و"ييبر" ونموهج ،المثالي
كمرجا للماارنة ،و"كونو" و"سبنسر" وغيرهما ممن اهتموا ب راسة عوامل تطور المجتمعاو يجمعوا –عل
غرار ابن خل ون -بين المنلم التاريخي والمنلم الماارن (عواطف ع يل لموال ي.)380 ،2018 ،
الحاا ،ويي الثمانيناو من الارن الما(ي تح ي ا ،طوّ ر عالم االجتماع السياسي "راجن" ()Ragin: 1987
"التحليل الماارن الكيفي" ( ،)QCAوالهي تم اعتما ت ريجيا يي تطبيااو البحوث يي مختلف تخصصاو العلوم
االجتماعية .ومنه ب اية الارن الحا ي والعارين ،أ و التطوراو المنلجية التي تركز عل استخ ام المنلم
الماارن الكيفي يي العلوم السياسية ل نااش واسا النطاق حول كيفية تصميم واستخ ام نماهج ريا(ية أكثر
قرص من المناهم الكمية للمساع ا يي الايام بتحليالو كيفية لظواهر سياسية تكون حاالتلا مح و ا ج ال ال تخ
راسة حالة واح ا وال حاالو ع ها مرتفا ،بينما المنلم الماارن الكمي ال يسمح هلك ،كما مر معنا.
لا اكتسص المنلم الماارن مؤخرا مزي ا من اخهمية من خالل استخ ام ،كأ اا تحليل قيّمة خارج مجال
العلوم السياسية ويي مجموعة متنوعة من المجاالو االجتماعية اخخرى ،من علم الجريمة ل راساو
االست امة ،مرورا بعلم االجتماع وعلم النفس ،الجغراييا والسياسة االجتماعية ...أحص "ريلوك" ( Rihouk,
 )2004, 14أوائل  2004حوالي  260تطبياا للتحليل الماارن الكيفي ،يي جميا اللغاو ،نصفلا تاريبا يي العلوم
السياسية (ال سيّما يي السياسة الماارنة وتحليل السياساو العامة) وربعلا يي علم االجتماع ،والباقي منتارا يي
تخصصاو أخرى (وخاصة االقتصا واإل ارا وعلم اإلجرام).
وسيتم ييما يلي عرض مفلوم المنلم الماارن الكيفي ،أنواع ،وأهم استراتيجيات ،الماارنة مرياة بخطواو
تطبيا ،وبنماهج ،الكيفية وببعض تطورات ،اخخيرا وأهم االنتاا او المت اولة باأنلا يي اخ ص المتخص ل

) (1يمكن رجاع أصوللا يي تراثنا اإلسالمي ل ما يسم بالفا ،الماارن ،والهي يرا ب ،عمومال جما اآلراء
الفالية المختلفة ،والموازنة بينلا بالتماس أ لتلا وترجيح بع(لا عل بعض .وهو بلها المعن أقرص ل ما كان يسمي،
الباحثون من الا ام بعلم الخالف أو علم الخاليياو وأصبح يسم حاليا باسترتيجيتيْ التااب ،واالختالف يي المنلم
الماارن .كما تهكر اخ بياو المتخصصة استخ ام ،من طرف الفيلسوف الفارابي وخاصة العالمة ابن خل ون ،الهي طبّا،
للكاف عن أوج ،التااب ،واالختالف بين الجماعاو االجتماعية مثل الب و والح(ر (عواطف ع يل لموال ي،2018 ،
.)374
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 .1المفهوم :بين المقارنة والمنهج المقارن
الاائا يي التراث المتخص أن لمفلوم "الماارنة" معنييْنل معن عام ،يتعلق بالنااط الفكري المنطاي
وهو حا(ر يي كثير من ظروف الحياا االجتماعية ،ويتمثل يي مالحظة أوج ،التااب ،واالختالف بين ايئين أو
أكثر؛ ومعن خا  ،يتمثل يي جراء ماارنة ممنلجة لبحث العالقاو وأوج ،التااب )Similarity( ،واالختالف
( ) Differenceبين ظاهرتين أو أكثر ،بل ف التوصل ل استنتاجاو سببية معينة .ويعتبر هها المعن اخخير
مرا يا لمصطلح المنلم الماارن خصوصا ،وكثيرا ما يرتبط استخ ام ،بالمنلم العلمي عموما (.)Colino, 2009
بينما يمكن اعتبار المعن اخول مرا يا لـ"لماارنة" عن غير المحتريين والهين يستعملونلا كوسيلة يكرية عامة.
ما العلم ،أن المعن اخول يستعمل للماارنة يي الحياا العامة ،كما يي بعض اخعمال اخكا يمية ،عل
اعتبار أن الماارنة كتحليل تاييمي متأصلة يي أي جراء علمي ،وهي ال تتطلص بال(رورا استخ ام منلم ماارن
وا(ح المعالم وملموس الخطواو) .(2بل ن يكرا "منلم ماارن مستال" ل راسة الظواهر السياسية تب و عن
البعض زائ ا عن الحاجة (Donatella della Porta, 2002; ( )Lasswell, 1968, 3; Almond, 1970, 254
 .)Lijphart, 1971, 682كما يؤخه عل هها التعميم "التمييعي" ع م محايظت ،عل استااللية مختلف المناهم يي
مجال العلوم االجتماعية .يإها كان من المؤك يي تطبيق الع ي من المناهم استعمال الماارنة يي مرحلة ما من
عملية التحليل ،يإن اخمر يتعلق يي هه الحالة بتااب ،جرائي مبالغ يي أهميت ،عل حساص أهمية الخصوصياو
البحثية لمختلف المناهم .لهلك كثيرا ما ينتا بعض الخبراء اخعمال اخكا يمية (مهكراو ورسائل) التي ت ّعي
استعمال هها المنلم.
مما يؤ ي بنا ل الح يث عن الماارنة بمعناها المنلجي الصريح ،والتي تسم أي(ا التحليل الماارن،
يلي تتطلص استخ ام منلم أو مناهم خاصة ،يُلجأ ليلا عا ا يي العلوم االجتماعية الماارنة ،والتي تختلف بهلك
عن العلوم االجتماعية غير الماارنة يي توجلاتلا و جراءاتلا .ويمكن الاول ،بصفة عامة ،أن هها النوع من
التحليل يتمثل يي االستخ ام الممنلم للمالحظاو المستخرجة من اثنين أو أكثر من الوح او الكلية (البل ان
والمجتمعاو واخنظمة السياسية والمنظماو والثااياو )...أو من ماطعين أو أكثر من تاريخ مجتما معين ل راسة
أوج ،التااب ،واالختالف ومعرية أسبابلما ( Smelser, 2003, 645; Ariza y Gandini, 2012, 500; Colino,
… .)2009وق اس ُتخ م هها النوع من التحليل يي العلوم االجتماعية وبنسبة كبيرا ج ا يي العلوم السياسية،
وخاصة يي ح ى أكبر تخصصاتلا الفرعية "السياسة الماارنة" ( (3))Comparative politicsالتي (مو ل
اسملا اسم المنلم نفس.)Colino, 2009( ،
يستخ م المنلم الماارن عا ا مفاهيم ماارنة "قا را عل السفر" –عل ح التعبير الالير لـ"سارتوري"-
( ،) Sartori, 1970أي أنلا تنطبق عل أكثر من بل واح أو ثااية واح ا أو زمن واح  ،وما هلك ،ال ينبغي
) (2بل ن اختبار الفر(ياو ،بالرغم من كونلا من الممارساو اخكثر تمييزا للجل العلمي  -بماارنتلا النتائم التي تم
الحصول عليلا ما الفر(ياو التي وجّ لو البحث  -هي جراء ماارن ،لكنلا ال تعتبر يي ح هاتلا منلجا ماارنا خنلا ال
تلجأ ل الماارنة بطرياة ممنلجة وصريحة (.)Collier, 1993, 105-109
) (3الاائا أن هها التخص يعتبر أح أهم المجاالو ال راسية يي العلوم السياسية ل جانص "النظرية السياسية،
اإل ارا العامة والعالقاو ال ولية" .وتج ر اإلاارا هنا ل أن هناك يرقا بين الكلمتين اإلنجليزيتين ()Policy/ Politicsل
يكلمة ( ) Policyتعني تنظيم الوسائل التي تسمح بتحايق أه اف خاصة يي مجال معين (ق تترجم يي العربية والفرنسية
ل السياساو les politiques/بالجما) .أما كلمة ( )La Politique/ Politicsيتعني نااط (لعبة) الفاعلين االجتماعيين
بغية الوصول ل السلطة وممارستلا .بينما تاير كلمة ( )Le politiqueل مجال عالقاو السلطة أو الحوكمة
(.)Tremblay, 2004, 4-5
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اعتبار كل راسة تستخ م بياناو عن أكثر من بل تحليال ماارنا .يفي كثير من اخحيان تصا ينا ماارناو خاطئة،
تعتبر أن أي راسة لبل أجنبي أو أي عرض متواز ووصفي لبياناو عن ع ا بل ان ،تحليال ماارنا .لهلك ،ينبغي
تح ي مجال التحليل الماارن بمزي من ال قة والتفصيل ووياا الستراتيجيات ،البحثية واخه اف المنوطة ب .،وهو
ما سنعر( ،بايء من التفصيل الحاا.
ويمكن الاول باختصار ،تبعا لـ"كولينو" ( ،)Colino, 2009أن أه اف التحليل الماارن -عل غرار المنلم
العلمي باكل عام -هي عل التواليل  )1بحث أوج ،التااب ،واالختالف (التباين بين الحاالو) ،اخمر الهي يؤ ي
ل  )2مالحظة انتظاماو ،يجص أن تفسر من خالل  )3اكتااف التباين الماترك أو تفسير التنوع ،الهي يتم
عا ا من خالل  )4اختبار الفر(ياو التفسيرية ،مما يؤ ي ل  )5ارح تعاي العالقاو السببية وو(ا تعميماو
أو مبا ئ توجيلية مح ا ،والتي تسمح يي النلاية  )6بإثباو نظرياو أو نفيلا أو تطوير نظرياو ج ي ا.
ن المنلم الماارن أو التحليل الماارن ل ي ،هن ،باإل(اية ل الوظيفة االكتاايية المنتجة للنظرياو
والفر(ياو ،وظيفة ثباو أو نفي النظرياو أو الفر(ياو الاائمة.
من جلت ،،ح ّ "غروسر" ( )Grosser, 1973, 19-20أغراض المنلم الماارن يي ثالثةل أ) جعل اخمور
المجلولة مفلومة انطالقا من أاياء معروية بواسطة التابي ،والاياس أو التاابل -بالنايض( -وتسم الماارنة
التربوية)؛ و(ص) تسليط ال(وء عل اكتااياو ج ي ا أو براز أاياء غريبة (وتسم الماارنة االكتاايية) و(ج)
تنسيق ممنلم ،بالتركيز تح ي ا عل الفرق (وتسم الماارنة الممنلجة)" ،ما اعتبار خصوصية المو(وع
المحلل ليس كايء يري من نوع ،ولكن كايء خا " (.)Grosser, 21
انطالقا مما سبق هكر  ،يمكن اعتبار أن المنلم الماارن هو جراء علمي-منطاي يستل ف التحليل الماارن
للواقا االجتماعي بالتركيز عل وح تين أو أكثر من الوح او االجتماعية الكلية أو الفرعية ،والتي يجص أن تكون
مختارا باكل ممنلم ،وباعتبارها سياقا تحليليا للتااب ،أو االختالف بين المتغيراو أو العالقاو؛ كما يمكن
مالحظة هه الوح او عل مستوياو تحليلية ع ا للوصول ل اختبار ير(ياو وماترحاو سببية تفسيرية هاو
ص قية عامة ،أو ل تأويل مختلف الاواع السببية الخاصة بكل حالة.
مساو أساسا للتسمياو
ن هها التعريف –حسص "كولينو" )Colino, 2009( -يجعل المنلم الماارن
ٍ
المختلفة التي أطلالا بعض المؤلفينل ستراتيجية الحاالو الاابلة للماارنة ( ،)Lijphart, 1975التاخي الماارن
الممنلم ( ،)Smelser, 1976( )Systematic comparative illustrationمنلم الماارنة المتحكم ييلا والمليكلة
والمركزا ( ،)George, 1979البرهنة الموازية عل النظرياو لـ" ،)Colino, 2009( "Skocpol, 1979المنلم
المنطاي ( )Bruschi, 1990أو ببساطة المنلم الماارن ( )Ragin, 1987; Sartori, 1994أو التحليل الماارن كما
مرّ معنا.
 .2أنواع البحوث المقارنة
يمكن عرض خصائ مختلف أنواع البحوث الماارنة من خالل المؤاراو التصنيفية اآلتيةل
 مؤار ع الحاالو والمعلوماو المستخ مة يي كل حالةل تجما بين ههين العاملين عالقة تناسص عكسية.يتصنف البحوث الماارنة تبعا للها المؤار ل ثالثة أنواعل  -1راسة حالة واح ا تتوير عنلا الكثير من
المعلوماو (مااربتلا بمفاهيم معيارية ،ماارنة بـ"النظام الجي " أو النموهجي /المثالي) -2 ،راسة ع مح و من
الحاالو ما ع متوسط من المعلوماو -3 ،راسة ع كبير من الحاالو ما توير معلوماو قليلة حول كل منلا
(.)Román Reyes, 2019
 مؤار قابلية ماارنة الحاالو وخصوصية حاالو ماابل حاالو أخرىل ويي هها الص ميّز "أل ر" ( Elder, )1976, 215 & ssبين ال راساو التي تركز عل ل  -1خصوصية بل معين وتباينات ،ما غير من البل ان-2 ،
مجموعاو يرعية من ال ول ومح و ية قابلية ماارنتلا ،مما اكل أساس ما يسم بال راساو اإلقليمية ( Area
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)Studies؛  -3التااب ،بين ال ول والاابلية المطلاة للماارنة بينلا ،وتحاول هه ال راساو الوصول ل اكتااف
قوانين عالمية سوسيولوجية بغض النظر عن اعتباراو المكان والزمان (.)Román Reyes, 2019
 مؤار تفسير أوج ،التااب ،أو االختالف يي سياقاو منسجمة أو غير منسجمةل بناء عل هها المؤار ،يإنأكثر اخنواع ايوعا عل ح تعبير "برزيورسكي و تون" ( )Przeworski & Teune, 1970همال تصميم
اخنظمة اخكثر تاابلا ،وتصميم اخنظمة اخكثر اختاليا .و ُتستل ف يي اخول االختالياو بين الحاالو يي سياقاو
منسجمة ويي الثاني االختالياو يي سياقاو غير منسجمة ،كما يمكن راسة أوج ،التااب ،بين أنظمة متاابلة أو
مختلفة (.)Colino, 2009( )Dogan & Pélassy, 1990; Murray Faure, 1994
 مؤار المجال المكانيل يمكن التمييز بلها المؤار بين أربعة مجاالو مكانية للماارنة ()Nohlen, 2005, 3ل( ) 1الوطني ،وتكون الوح ا ال راسية المختارا يي معظم اخحيان هي ال ولة /النظام السياسي )2( .المحلي أو
اخل اخمة ( ،)Intranationوتتاكل وح ات ،التحليلية من المستوياو السياسية المختلفة (ال ولة والكياناو
العمومية الجلوية) أو أي(ا من المناطق االجتماعية والثاايية والتاريخية )3( .ال ولي ،وت(م هه الوح ا مناطق
وليةل قاراو مثال ،لكن قبل كل ايء المناطق المن مجة (االتحا اخوروبي) أو المتجانسة (ال ول الصناعية
الغربية ،ول الخليم )...لتكون أساس الماارنة بين النظم )4( .المجتما العالمي ،حيث تتم يي منطاة واسعة ج ا
الماارناو غير المتزامنة مثال بين الفتوحاو اإلسالمية والغزو اخوروبي ،أو بين تطوراو مختلف مراحل النظام
العالمي ...ما مالحظة أن الجما بين وح او مكانية مختلفة ممكن وهو ليس غريص بل ق يكون جهابا ج ا مثل
الماارنة بين وح او محلية و ولية ،بين مناطق هاماية يي طار االتحا اخوروبي ،بين المعار(او السياسية
يي العالم العربي...
 مؤار الوقول يمكن التمييز ب ،بين ثالثة أبعا للماارنة ()Nohlen, 2005, 3ل ( )1الماارنة غير المتزامنة(الطولية ،يي أوقاو مختلفة) وخاصة اخل البل الواح  ،عل سبيل المثال ،قبل وبع التع ية الحزبية يي
الجزائرل ويكون ييلا ع الحاالو صغيرا ،ومتغيراو السياق ثابتة نسبيا رغم خ(وعلا هي كهلك بالطبا
للتغيير .وتتمثل ح ى ميزاو الماارنة الطولية يي مكانية أن تؤخه يي االعتبار الجوانص التاريخية والوراثية،
وأح عيوبلا يي "حالة ع م المساواا" بين البياناو القتصار الماارنة عل البياناو المتويرا والمجمعة ياط)2( .
الماارنة المتزامنة (اخياية ،يي وقو واح ) ،وهي تتم يي الماام اخول بين ال ول أو بين الوح او اإلقليمية للبل
الواح ل ويكون ييلا ع الحاالو متغيرا (أي يمكن أن يكون كبيرا أي(ا) ومتغيراو السياق أصعص للتحكم.
ولهلك تميل ال راساو يي هها المجال ل اختيار حاالو مماثلة (متجانسة) أو ت َب ّني المااربة المناطاية (اعتما
وح ا المنطاة) )3( .ماارنة مؤجلة زمنيا ،وهي اكل مختلط بين الماارنة غير المتزامنة والماارنة المتزامنة؛
ومثاللا ماارنة البل ان يي مرحلتلا التصنيعية يي يتراو مختلفة.
 مؤار طبيعة البياناو المرا تجميعلا لعا الماارنةل تبعا للها المؤار يتراوح المنلم الماارن منطايا بينالتصوّ رين الكمي والكيفي ،والتصور الهي يجما بينلما (أي ،المنلم المختلط أو التكاملي) أو ما اصطلح علي ،يي
اإلنجليزية باختصار ("و.م.ك.ك".)QQCA /
 مؤار استراتيجياو الماارنة والتي يمكن حصرها تبعا لـ"بيرز-لينيان" ( )Pérez-Liñán, 2008يي أربال( )1تح ي الاروط (المتغيراو) ال(رورية من خالل منلم التااب،؛ ( )2تحليل الاروط ال(رورية والكايية
(منفصلة) من خالل منلم االختالف؛ ( )3استخ ام النظرياو التصنيفية /النموهجية /لتح ي "الحاالو الحرجة"
(أو ستراتيجية السببية المتع ا والظريية) و( )4تحليل التاكيالو السببية ال(رورية والكايية أو المعروية باكل
عام باسم "التحليل الماارن الكيفي" ) ،(QCAوالهي عرف ع ا تطوراو ماخصة يي نماهج تحليلية مثل
المجموعاو الوا(حة والغام(ة ومتع ا الايم .وبالطبا يإن كل جراء من هه اإلجراءاو ينطوي عل مستوى
من التعاي التحليلي أعل من سابا ،،ولكن ،يسمح أي(ا بإجراء بحث أعمق.
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ما العلم أن ما يلمّنا هنا أكثر هو آخرها وأكثرها تعاي ا واموليةل منلم التحليل الماارن الكيفي بتطورات،
النموهجية اخخيرا) ، (4ولكن قبل عرض أهم خطوات ،التطبياية ونماهج ...،ارتأينا ييما يأتي عرض أهم ما يميز
عن صيغت ،الكميةل
 .3المنهج المقارن بين الكمي والكيفي
يمكن تصور المنلم الماارن كسليل ح ى اإلستراتيجيتين البحثيتين يي مجال العلوم االجتماعيةل الكمية
والكيفية ،واللتين يمكن رجاع أصوللما الح يثة –كما سبق هكر  -لكل من "ييبر" و" وركايم" عل التوالي ،أي
ل تصورين مختلفين للواقا االجتماعي .حيث يستل ف الكيفي باكل أساسي راسة الحاالو ()Case-oriented
وخغراض تحليلية-سببية وتأويلية يي الوقو نفس ،،ويمثل ،أساسا "راجين" (– )Ragin, 1987كما مر معنا-؛
بينما يركز الكمي عل راسة المتغيراو ( )Variable-orientedلمعرية كم مرا تح ث الظاهرا والتنبؤ بح وثلا
محاوال بهلك تالي العلوم التجريبية .ومن الفروق الملمة بينلما أي(ا أن ،عا ا ما يكون ع الحاالو أقل وع
المتغيراو أكثر يي المااربة الكيفية والعكس بالعكس (.)Colino, 2009
عل أي حال ،بع مراجعة عامة لما تيسر من اخ بياو المتعلاة بمنلم التحليل الماارن الكيفي (،)QCA
يت(ح أن اخسباص الرئيسية الستخ ام ،كتحسين للمنلم الماارن الكمي هيل اهتمام ،بالسياق وبتع ية اخسباص
وتعاي ها ونسبيتلا( /بابيتلا ،وق رت ،عل استخ ام الحاالو الصغيرا ،باإل(اية ل جمع ،بين جراءاو كمية
يي جما البياناو و جراءاو كيفية يي تحليللا ،ولهلك يسمي ،البعض التحليل الكمي الكيفي (.)QQCA
لمزي من التفصيل ،يمكن الاول أن ،ق تمو (اية صفة "الكيفي" للمنلم الماارن لِتجاوز عمليتي النمهجة
واالنتظام المالزمتين للماارنة الكمية يي الظروف التي يكون ييلا ع الحاالو قي ال راسة مرتفعا بحيث يسمح
باستخ ام التحليل اإلحصائي بواسطة برمجياو مثل الـ  SPSSأو الـ  .SASبينما يستعمل الكيفي الماارناو يي
الظروف التي يستل ف ييلا وصف ويلم ع صغير ج ا من الحاالو ،وهلك من خالل تحليل منطاي يتيح تعظيم
ع الماارناو التي يمكن عا ها عبر الحاالو قي التحليل ،يتكون االستنتاجاو السببية ممكنة .ويمكن االستعانة
يي هها التحليل بع ا برمجياو متوايرا عل الابكة مجّ انال ….fsQCA 2.5/ Tosmana/ Compasss/ Stata
وهو بهلك يتجاوز حصائيا ماكلة "وجو ع كبير ج ا من المتغيراو وع قليل من الحاالو" ،التي أااعلا
"ليجفارو" ( ،(5))Lijphart, 1971والتي كانو أساس ر يعل نموهج "راجن" ( )Ragin, 1987يي الثمانيناو،
كما مرّ معنا.
من جلة أخرى ،توج اخل التحليل الماارن الكيفي مسألة الاروط الكايية و /أو ال(رورية (أو توليفة من
اروط معينة تف(ي ل نتيجة ما) ،لهلك من الملم اإلاارا ل أن التحليل الماارن الكيفي يح العالقاو بين
الاروط والنتيجة بو(وح ،وال يعالجلا تالي يا بثنائية ح ّية ،عا ا ما تتوايق ما معايير الغياص /الوجو ( Areiza,
 .)2017, 3ويي هها السياق ،واح ا من المزايا الملمة التي تويرها سلسلة تانياو "و.م.ك )QCA( ".هي
مكانية التحليل الممنلم  -من خالل استخ ام لغة اكلية عالمية -لمجموعة من الاروط السببية التي تكمن وراء
ح ث اجتماعي معين ،مانحا بهلك الافايية وقابلية التكرار لـلتحليل الكيفي التالي ي و مكانية تعزيز التعميم الحهر
(.)Ariza y Gandini, 2012, 498, 507
كما ياترح المنلم الماارن الكيفي عملية جما البياناو وتاكيللا هاو طابا (توج )،كمي من أجل عملية تحليل
هاو طابا (توج )،كيفي ،وهو ما يفترض الايام بإجراءاو التعرف عل المتغيراو المنلجية وتجاوز المواقف
الثنائية التي تب و قصائية ،أي تجاوز الثنائية "غياص /وجو المفلوم المرا تحليل "،واعتما تع ية و(بابية
الاروط الكايية و /أو ال(رورية للوصول ل النتيجة .وهلك من خالل عالقاو تو(ح رجة االنتساص أو تواير
صفة معينة (اقتصا متطور و/أو حرية عالم وتع ية حزبية -يماراطية متطورا مثال) وكيف وبأي رجة
تتواج  ...من خالل ماياس تتراوح قيم ،بين  0و.)Areiza, 2017, 2-3( 1
) (4لمزي من التفصيل حول ستراتيجياو المنلم الماارن ،ساباتي الهكر ،أنظرل ليو (.)2015
) (5الهي اقترح حينلا مواجلتلا بزيا ا ع الحاالو بتوسعة المجال الجغرايي والفترا التاريخية (بعيطيش وسع ي،
 ،)13 ،2018وهو أمر غالبا ما ال يكون متاحا عمليا.
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ن نا "راجن" ( )Ragin, 1987, 2000, 2006, 2008للطرق اإلحصائية الكمية ل ،عا ا مركزية تتعلق
بمفلوم السببية ،يلو يرى بأن يكرا العالقة السببية التي تاوم عليلا تانياو االنح ار اإلحصائية ()Regression
كأ اا رئيسة للتحليل الكمي التالي ي هي عالقة خطية وتراكمية ،وبالتالي تعتبر تبسيطا للواقا االجتماعي .ي(بط
نموهج خط االنح ار يستل ف يجا نموهج ماترك بين معظم الحاالو ،ما ايتراض تالزم التغير يي المتغير
التابا ما كل وح ا من وح او التغير ويي كل واح من المتغيراو المستالة ،مغفال بهلك تفاوو التأثر و مكانية
ااتراك متغيرين يي ،نتيجة التفاعل (.)Ariza y Gandini, 2012, 503
من جلة أخرى ،ياير "راجن" ل أن العالقة السببية يي التحليل الماارن الكيفي ،ال يتم است الللا
(استنباطلا) ،كما هو الحال عا ا يي المناهم اإلحصائية الكمية ،ولكن يتم تفسيرها ،خنلا تأتي ياط نتيجة حوار
مكثف بين اخ لة اإلمبرياية والنظرية (.)Ariza y Gandini, 2012, 509
كما تج ر اإلاارا ل مسألتي الص ق والثباو بين صيغتيْ المنلم الماارن الكمية والكيفيةل عن استعمال
الصيغة الكيفية تتم محاولة (مان الص ق الخارجي للماارنة ،من خالل الا را عل التعميم المح و أو
المتوا(ا ،والص ق ال اخلي من خالل االختيار المناسص للحاالو التي ستتم ماارنتلا والمعالجة التحليلية
الصارمة للمعلوماو .كما أن راج حالتي نجاح النتيجة وياللا (أي ،ع م حصرها يي النجاح) يي تصميم
البحث و(مان أقص ق ر ممكن من ع م تجانس مفر او مجتما ال راسة وأن يكون ع الحاالو معاوال...
تعتبر من العوامل التي تاير ل محاولة تجنص التحيّز يي االختيار المعروف لل راساو الماارنة الكيفية لايم
المتغيراو "الصغيرا" ،والتي بموجبلا يتم تح ي اختيار الحاالو عا ا تبعا لموقف النظرية من الظروف
اإلمبرياية التي تعطي اخي(لية للنتيجة المرجوا ( ;Collier, 1993; Rihoux y Ragin; 2009; Pérez, 2007
 .)Ariza y Gandini, 2012, 510, 512( )Ariza, 2009أما الثباو ييتعلق بانتظام عملياو جما المعلوماو
وتحليللا ،وهو –كما هو معروف -مح و ج ا يي البحوث الكيفية.
ما العلم ،أن ،يي مجال ال راساو الكمية ،ياير الص ق عا ا ل حسن اختيار المفلوم المرا قياس ،و مكانية
التعميم المطلق؛ والثباو ،ل قة أ اا الاياس (بحيث تعطي قياساو مختلفة لنفس المتغير نفس الايمة) ( Neiman
.)y Quaranta, 2006, 233
يي اخخير ،تج ر اإلاارا ل رأي من يعتبر ،من أمثالل "لو ييق" ( )Ludwigو"يليبيرغ" ()Flybjerg
و"يانوسكي" ( ،...) Janoskiأن الفصل الحا بين صيغتي الماارنة الكمية والكيفية غالبا ما يكون زائفا العتبارهم
التوظيف المز وج للصيغتين المنلجيتين أيي لبلوغ الل ف من ون عوائق مب ئية وياينياو مطلاة( ...بلخ(ر
طيفور ،)546 ،2017 ،ومن ناحية أخرى ،يإن ،من الصعص بل من المغامرا الكالم عن الكمي أو الكيفي المحض
أو الصايي ( ،)Leger, 1993ومن ناحية ثالثة ،يإن لكل منلم نااط قوت ،و(عف ،وتبعا لهلك ،تعتبر نااط (عف
أح هما نااط قوا اآلخر ( .)Denzin et al. 1989 in Boucherf, 2015, 21وهو رأي اائا بين أنصار المناهم
المختلطة والتكامل المنلجي الهين يتحفظون عل منح البحوث التي عا ا ما تكون هاو طابا كمي صرف يي
مجال اجتماعي نساني أساسا ،أو هاو طابا كيفي مبالغ يي .،ما العلم أن التحليالو الكمية ق تنتلي بتفسيراو
كيفية احتمالية وهاتية وأن المعطياو الكيفية ق يكون تكميملا مفي ا جزئيا أو كليا يي نلاية العملية البحثية.
 .4خطواته التطبيقية العامة
يي ال راساو االجتماعية التي تستعمل المنلم الماارن الكيفي لتحليل ع مح و من الحاالو عل المستوياو
الجزئية ،الوسط أو الكلية ( ،)Micro, Meso, Macroيجص التأ ّك ب اية من وجو الطابا الماارن المميز
لل راسة (أنظر المبحث السابق الهي يعرض الفرق بين الماارنة والمنلم الماارن) .وييما يلي الخطواو التحليلية
العامة ،م عّمة بمثال واقعي يي مجال علم االجتماع السياسيل
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 -1مرحلة اختيار الحاالو وخطة البحث (مرحلة التعاي اخقص وتت(من ثالث خطواو)ل
المثالل المو(وعل التحول ال يماراطي يي الجزائر والسو ان .تم اختيار حالتين كمو(وع للماارنةل الجزائر
والسو ان .وتج ر اإلاارا هنا أننا راعينا يي مثالنا -تبعا لـ"ريو" و"راجين" (-)Rhioux y Ragin, 2009, 45
أوال( ،رورا (م ان أن الحاالو التي تتم ماارنتلا تاترك يي ع كاف من السوابق التي تعمل كعناصر ثابتة
يي التحليل ،وتكون متوازية يي الع ي من اخبعا التحليلية المتوخاا .ثانيا ،أهمية وجو ح و وا(حة للنتيجة
المرا ارحلا بناء عل الماارنة .وثالثا استحسان راج حالتي نجاح النتيجة وياللا و(مان أقص ق ر ممكن
من ع م تجانس مفر او مجتما ال راسة وأن يكون ع الحاالو معاوال.
 تح ي النتيجة (كمتغير تابا) أي الظاهرا المرا تفسيرها عن طريق الماارنة.يي مثالنا ،النتيجة مو(وع التاييم هيل النجاح أو الفال النسبي يي عملية التحول ال يماراطي .يتم جما
المعلوماو من خالل جراء حوالي  50ماابلة معمّاة ( 25يي كل من الجزائر العاصمة والخرطوم) من مارس
ل يسمبر ( 2019العينة قص ية عموما /أو عينة خبراء خصوصا) قواملا التنوع من حيثل الجنس ،السن،
المستوى التعليمي ،الو(ا الملني ،االنتماء الحزبي ،الجمعوي ،المناطاي ،...المااركة وع م المااركة يي
الحراك الاعبي.)...
 تح ي الاروط (مجموعة متغيراو "ارطية" /مستالة) أي مح او سببية يفترض أنلا تفسر النتيجة .ماو(ا ج ول ايترا(ي يت(من أوج ،التااب ،واالختالف بين الحالتين يي أبعا مفصّلةل اقتصا ية ،...سياسية،...
ثاايية ،...عالمية (تالي ية وح يثة) ،...يمغرايية ،...المحيط اإلقليمي...
يي مثالنا ،الاروط السببية المحتملةل حرية التعبير ( عالم ،مظاهراو ،)...التع ية الحزبية ،النمو
االقتصا ي ،موقف المؤسسة العسكرية ،ال(غط اإلقليمي و /أو ال ولي ...وقيملا المحتملة طبعا تتراوح بين 1
(وجو الارط كامال) و ( 0غياص الارط كليا) وربما الايمة " "-كاصطالح للتعبير عن متغير مفاو أو ماكوك
يي . ..،ويي حالة اعتما نموهج المجموعاو الغام(ة أو متع ا الايم ،يمكن تاسيم هها اللامش بالتساوي ل أربا
أو خمس قيم (0؛ 0,33؛ 0,67؛ 0( )1؛ 0,25؛ 0,50؛ 0,75؛  )1أو ل أع ا طبيعيةل 1؛ 2؛  ...3أو ل ما
ياابللا من قيم ترتيبية تعبيرية باللغة الطبيعية (ج ا ،نوعا ما ،قليال.)...
بالمجموعاو الوا(حة (csQCA/
 اختيار النموهج التحليلي من بينل التحليل الماارن الكيفي الخا) ،Crisp-Setوهي أول ستراتيجية منلجية تم اعتما ها يي التحليل الماارن الكيفي قبل أن ت(اف ليلا –نتيجة
االنتاا او -ستراتيجيتي التحليل الماارن الكيفي هي المجموعاو الغام(ة ) (fsQCA/ Fuzzy-setوالتحليل
الماارن الكيفي متع الايم ) .(mvQCA/ Multi-value setوسنا م الحاا تفسير مبسط خوللا مه ّيال بإااراو
تو(يحية عن مميزاو الباية .وبالطبا يف(ل اعتما تانية المجموعاو الغام(ة ومتع ا الايم.
 -2المرحلة التحليليةل تتكون من ثالثة جراءاو تانية منطاية-ريا(ية تسمح بتحليل اامل للاروط السببية
ومجموعاتلا ،باالستعانة بأح البرامم المعلوماتية ( ،)…QCA3/ Tosmana/ Compasss/ Stataوهه
اإلجراءاو هيل الايام بتفريا ثنائي (للاروط السببية من محتوى كل الماابالو المعماة المهكورا يي المثال
السابق ويي حالة التحليل الكيفي بالمجموعاو الوا(حة)؛ و(ا ج ول تاكيالو سببية محتملة -حا(را وغائبة-
(يسم ج ول الحاياة باالستعانة ببرامم معلوماتية)ل يي مثالنا السابق ،يفترض أن خمسة اروط سببية تعطينا
 32مجموعة /ثنائية محتملة ،أي "2أس ، )52( "5وبالطبا تظلر يي ح ى خاناو "ج ول الحاياة" نتيجة كل
سبص أقرص ل  1أو ل صفر (تعبيرا عن النجاح أو الفال ما احتمال وجو تناق(او مبرياية ولويناو
تحليلية)؛ الايام بعملياو منطاية تصغيرية (لمعطياو ج ول الحاياة) عن طريق تطبيق "التصغير "البولياني"
(نسبة ل "جورج بول") ( )Boolean Minimizationالمنطاي غير اإلحصائي (هي قواع جبرية قواملا
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رموز ريا(ية) ،الهي يساع يي تالي

التاكيالو

المجموعاو واالختزال ،بتحويل اقتراحاو منطاية ل
السببية يي اكل اقتراحاو تسم "صيغا نيا").(6
 -3مرحلة التأويلل تل ف ل استرجاع جزء من التعاي اخولي باالعتما عل نتائم التحليل اإلمبرياي
وعملية الرجوع ل المالحظاو ما قامة حوار مستمر ما النظريـ/ا/او المتعلاة بمو(وع البحث ،وهي مرحلة
تفترض أي(ا ثالث خطواول تحويل عاملي (/ )Factorialكعملية جبْرية /للعملياو المنطاية التصغيرية لتيسير
هيكلة أي(ل للتحليل ومباارا تأويل النتائم اإلمبرياية .يبواسطة التحويل العاملي يتم تجميا الاروط السببية من
ج ي وتلخيصلا (يي مثالنا ،يي ثالث خاناول الجزائر /السو ان /السياقان معا)؛ ُثم يتم نااء التاكيالو ،والتي
هي عبارا عن تجميا الخصائ الماتركة لع من الحاالو ،ما عرض كل تاكيل سببي يي عمو خا
كتملي لتأويل .،ثم تأتي خطوا التأويل ببع يلا (حالة بحالة /يي مثالنا يي الجزائر ويي السو ان /وما بين
الحالتين) .وأخيرا تأتي خطوا التعميم باالعتما عل خالصة التأويالو (العوامل المميزا للحالتين والماتركة
بينلما والتي ق تؤ ي ل التحول ال يماراطي ،ما معرية كلفة هها التحول ...وماهية عالقة هلك بالطروحاو
النظرية يي هها المجالل تؤك ها ،تفن ها ،تع ّللا) ،وهو بالطبا تعميم مح و تاريخيا بمح او الحالتين الزمكانية،
لكن افايية اإلجراءاو المنلجية تسمح بتكرار البحث ويي حالة تكررو النتائم يمكن توسيا ائرا التعميم كارط
(روري لتراكم المعرية.
وبالطبا ،ياير هها التعميم المح و ل مكانية تا يم ماترحاو قابلة للتطبيق عل حاالو ماابلة لتلك التي
كانو مو(وع الماارنة ما (رورا ااتراكلا يي ع معاول من الاروط السببية ييما بينلا (.)Ragin, 1987
أي أن هناك مكانية تعميم مح و (ماروط) ،وهو تعميم يختلف عن التعميم الاكلي المعروف واائا االستعمال
يي المناهم الكمية اإلحصائية (.(7))Ariza y Gandini, 2012, 507( )Flyvbjerg, 2004
 .5النماذج التحليلية للمنهج المقارن الكيفي
لا هكرنا يي ح ى خطواو المرحلة اخول من التحليل (رورا اختيار ح ى النماهج أو االستراتيجياو
التحليلية المستعملة يي المنلم الماارن الكيفي ،وهي –كما هكرنا -ثالثة .وسنفصل الكالم بعض الايء عن أوللا
ما التعايص وتبرير استعمال النموهجين اآلخرين ،ما العلم أن الخطواو الرئيسة للنماهج التحليلية الثالثة متاابلة
(Haesebrouck, ( )Herrmann & Cronoqvist, 2009, 35-38; Schneider & Wagemann, 2012, 258
)Rihoux, 2004, 11( )2015, 3ل
) (6تاترك ييلا الحاالو قي الماارنة وتتوايق ما المتطلباو المنلجية "للتجزئة أو التبسيط" (( )Parsimonyأي مب أ
"استعمال الح اخ ن من اخسباص المفسرا للظاهرا") ،التي مفا ها أن ،كلما قلّو العوامل التي نحتاجلا لتفسير ظاهرا ما،
كلما ك ّنا أقرص ل عا ا آلياتلا السببية ،بصفتلا أاكاال منتظمة غير قانونية (ال تخ(ا للاوانين) ب رجاو متفاوتة بحكم
خ(وعلا للسياق (.)George y Bennett, 2004, In Ariza y Galindo, 2012, 508
) (7عمليا ،يكون هها التعميم ممكنا بف(ل استعمال الجبر المنطاي "الـبولياني" ،حيث يمكن ترجمة الماترحاو
اإلمبرياية ل ماترحاو منطاية تخ(ا لعملياو االختزال المميزا للها الفرع من الريا(ياو ،وهلك بغية الوصول ل
مجموعة صغيرا نسبيا من التاكيالو السببية التي تاترك ييلا الحاالو التي تمو ماارنتلا ،والظروف السببية التي تتوايق
ما المتطلباو المنلجية للتحليل .وبله الطرياة ،يت ّم حل ماكلة المعايير التي يجص استخ املا لالختيار بين تع العوامل
التفسيرية التي تنايس بع(لا البعض (الاروط والتوليفاو السببية) عن جراء راساو لع صغير من الحاالو (ن
صغيرا) .يالجبر المنطاي ال يسمح ياط باختزال ع التوليفاو السببية المحتملة ،ولكن ،يتيح أي(ا معالجة ااملة لجميا
االحتماالو المنطاية للتركيص ،سواء كان ل يلا وجو مبرياي أم ال ،وهو ما ي(في صفتي الافايية والصرامة عل
التحليل اإلمبرياي الكيفي التالي ي (.)Ariza y Gandini, 2012: 508
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 يي حالة التحليل الماارن الكيفي الخا بالمجموعاو الوا(حة /الثنائية ) ،"Crisp-Set" (csQCAيمكنخطواتلا المنلجية –باالعتما أساسا عل ماال "ريو" ( -)Rihoux, 2004, 11-15ييما يأتيل
تلخي
بع اختيار ع معين من الحاالو ،من ال(روري تح ي متغير يسم "النتيجة" (أو متغير تابا ،أو متغير يتم
تفسير ) ،وكها سلسلة من المتغيراو تسم "الاروط" (أو المتغيراو المستالة والمحتمل تفسيرها للنتيجة).
مثالل راسة ( ،)Grassi, D.التي استل يو معرية الاروط التي تؤ ي ل استمرارية يماراطياو "الموجة
الثالثة" التي ظلرو بع  1974يي ول أمريكا الالتينية ،وماارنتلا بتلك التي عمو استمرارية يماراطياو
"الموجة الثانية" (.)1962-1943
ما العلم أن ع الحاالو تمثل ،كل ول أمريكا الالتينية المعنية بالتحول ال يماراطي يي الفترتين ،وأن النتيجة
والاروط يمكن تح ي ها كما يليل
• ظلور ال يماراطية ( = )DEMالنتيجة.
• اقتصا السوق ( =)ECOMARCHالارط1؛ مؤسساو سياسية منفصلة ( =)IPSEPالارط 2؛ صحاية
مستالة ) = )PRESSINDالارط3؛ ال(غط ال ولي ( = )PRINTالارط  ،4الخ.
يي كل حالة من الحاالو ،يعط كل ارط وكل نتيجة ما الايمة (( )1أي "موجبة"" ،كبيرا"" ،موجو ا"،)...
أو الايمة (( )0أي "سلبية"" ،صغيرا"" ،غير موجو ا" ،)...أو ربما الايمة ( )-للتعبير عن متغير مفاو أو
ماكوك يي .)،ما العلم أن الايمة ( )1للمتغير يتم تمثيللا اصطالحا بأحرف كبيرا (مثل "/"ECOMARCH
اقتصاد السوق) ،والايمة ( )0بأحرف صغيرا (مثل " /"pressindصحاية مستالة) ،ويي اللغة العربية يمكن
تمثيل المتغير هي اخحرف الكبيرا بالخط العريض ( )Gras/ Boldو/أو تسطير (.)S
ثم يُستعمل البرنامم المعلوماتي ( )QCA2/ QCA3لحساص ما يسم "ج ول الحاياة" ،الهي يمثل جميا
التاكيالو ( ،)Configurationsما العلم أن كل تاكيلة عبارا عن مجموعة ( )Combinationsقيم سببية/
ارطية وقيمة -نتيجة ،أي يمكنلا أن ت(م مجموعة حاالو .وبالتالي نحصل يي الغالص عل التاكيالو 1
(المجموعاو التي تكون قيمتلا  )1والتاكيالو ( 0المجموعاو التي تكون قيمتلا  )0وتاكيالو متناق(ة محتملة
(المجموعاو التي تكون قيمتلا أحيانا  1وأحيانا  ،0نتيجة أخطاء ج ولية) ،والتي يجص معالجتلا قبل متابعة
التحليل.
بع هلك ،يأتي ور التصغير ( )Minimisationالمنطاي "البولياني" (عن طريق خوارزمياو بوليانية) ،أي
اختزال الصيغ التعبيرية الطويلة والمعا ا (سلسلة التاكيالو) ل تعبيراو منطاية أقصر أو يي "ح ها اخ ن "
(.)Minimal
تأخه هه "النتيجة أو المعا لة ال نيا" التي نحصل عليلا اكل مجموعة مصطلحاو ،مثلل الارط ×1الشرط2
 +الارط × 2الشرط = 3النتيجة ( = condition1 x CONDITION2 + condition2 x CONDITION3
 .) RESULTتارأ هه الصيغة المختزلة عل النحو التاليل يالحظ وجو النتيجة عن مال [يكون الارط 1غائبا و
الارط  2موجو ا] ،أو [يكون الارط  2غائبا و الارط  3موجو ا] .ما العلم أن العالمة " "+تعني "أو"
المنطاية ،يي حين أن الم(اعف " "xيعني "و" المنطاية.
لهلك ،يي مثالنا ،يمكننا أن نتخيل صيغة نيا مثلل "اقتصا السوق× مؤسسات اقتصادية منفصلة +
مؤسساو اقتصا ية منفصلة × صحافة مستقلة × ضغط دولي= ديمقراطية".
"ecomarch * IPSEP + ipsep * PRESSIND * PRINT = DEM".

أخيرا ،ياوم الباحث بتفسير هه الصيغ ال نيا ،من خالل العو ا ل الحاالو التي تمو راستلا و /أو ل
النظرية المؤطرا.
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ونظرا خن هه التانية الخاصة بالمجموعاو الوا(حة )- (csQCA/ Crisp-Setوالتي تمثل التطبيق اخصلي
للتحليل الماارن الكيفي ،-هي تانية جبرية منطاية (قطعية) وليسو حصائية (احتمالية) ،يلي تتيح للمتغيراو
مكانية أن يكون للا قيمتان ياط ،وهي بهلك تثير ماكلة نظرا خن الباحث م(طر لتح ي قيم ثنائية ياط لكل
متغير .عل سبيل المثالل يتعين تاسيم الناتم المحلي اإلجمالي للفر من قِبل الباحث يي يئتين (عل سبيل المثال،
منخفض=  0ومرتفا=  .)1ولكن بما أن هها المتغير هو أساسا متغير مستمر ،يسيكون التاسيم ائما تعسفيا ال
يأخه بعين االعتبار الايم الوسط  /الكسرية .وهناك ماكلة أخرى هاو صلة هي أن هه التانية ال تتيح تاييم أثر
نااط الاوا النسبية للمتغيراو المستالة نظرا إلمكانية أن تكون ل يلا قيمتان ياط.
من جلتلم ،يهكر "م ينة وآخرون" ( )Medina et al., 2017يي كتابلم الجماعي بعض االنتاا او الملمة
للصيغة اخول للمنلم الماارن الكيفي ( )csQCAمثلل أ) ايترا( ،أن جو ا البياناو الكيفية كاملة؛ ص) أن ،ال
يأخه بعين االعتبار يي الوقو المناسص المتغيراو غير الم رجة يي تاكيالت ،التحليلية؛ ج) اعتما الكبير عل
الترميز الهي ياوم ب ،الباحث؛ ) ايترا( ،استااللية الحاالو الم روسة ،مما يمنا التفسيراو التاريخية؛ هـ)
اعتما عل االستاراء النظري تبعا للحاالو وليس عل احتمال كونلا غير مناسبة (De Gracia, 2018, 352-
.)353
لا أ و هه االنتاا او ،ببعض المتخصصين (راجن ،/Ragin/كرونكفيسو  ).../Cronqvist/ل تطوير
أ اتين ج ي تين توسعان نطاق التحليل الماارن الكيفي بغية تجنص المعالجاو الثنائية والح ية ما تعويض العالقاو
السببية بتاكيالو من العوامل ال(رورية و/أو الكايية ،والتي تستن ل تحليالو ماارنة تاكيلية
( )Configurationalو ل مفلوميْ "ع م التناسق" ()Asymmetryل التاكيلة التي تفسر ح وث واقعة ما ،ق ال
تفسر ع م ح وثلا ،و"التكايؤ" ()Equifinalityل تاكيالو مختلفة يمكن أن تحاق نفس النتيجة ...وهاتان اخ اتان
التحليليتان همال التحليل الماارن الكيفي هي المجموعاو الغام(ة ) (fuzzy-set/ fsQCAوالتحليل الماارن
الكيفي متع الايم ).(multi-value set /msQCA
سنعرض هاتين اخ اتين أو اإلستراتيجيتين المنلجيتين ما مراعاا التركيز أساسا عل ما يميز كل واح ا
منلما عن اإلستراتيجية المرجعية الخاصة بالمجموعاو الوا(حة ()Crisp-Set/ csQCAل
 بالنسبة للتحليل الماارن الكيفي هي المجموعاو الغام(ة (و.م.ك.م.غ ،(fuzzy-set/ fsQCA) ).ما يميزعن اإلستراتيجية اخول (هاو المجموعاو الوا(حة أو الثنائية) ( ،)Crisp-Set/ csQCAهو استعمال اروط
غام(ة واعتما عل مبا ئ منطق الغموض الهي يسمح لعناصر مجموعة معينة باالنتماء ليلا ب رجاو
مختلفة ،وهلك بخالف اإلستراتيجية الوا(حة ( )csQCAالتي تسمح بأن تكون الحاالو كاملة الع(وية أم ال
تكون .وعل سبيل المثال ،يإما أن تكون بعض ال ول يماراطية بالكامل أم ال تكون ،بينما يمكن التمييز يي
المجموعاو الغام(ة بين ال يماراطياو المتطورا للغاية وال يماراطياو اخقل تطورا ،ورغم هلك تبا
يماراطية ...ويف(ل حينلا استعمال البرنامم المعلوماتي لمعالجة البياناو المي انيةل .fsQCA2.5
ما العلم أن هناك من اللغويين ( )Linguistsمن يعترض عل تطبيق نظرية المجموعاو الغام(ة يي العلوم
االجتماعية ،معتبرا أنلا ال تعكس بنية المعن يي اللغة الطبيعية لكونلا مناسبة للغة اخرقام ياط .ياستعمال
رجاو اللغة الطبيعية ( مثال وعل غرار بعض مااييس االتجا ل متطورا للغاية ،متطورا ج ا ،متطورا نوعا
ما ،متطورا قليال ،غير متطورا ،غير متطورا عل اإلطالق) لوصف م ى تواج خاصية معينة (ال يماراطية،
الحرية ،النمو االقتصا ي )...يي بل ما ،غير مناسص مبريايا يي التحليالو االجتماعية ،بل ن تصنيف "راجين"
بالمجموعاو الغام(ة ليس مؤهال لهلك خن ،يعتم أصال عل قيم ع ية ثابتة ،ب ال من التوزيعاو
الخا
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الغام(ة .يمثال ،ال يمكن مااربة االختالياو ال اللية لمصطلحاو السياسيين يي البل الواح (التا ميين ماابل
المحايظين مثال) أو يي ع ا ول باكل خطي ترتيبي ييما يتعلق بمفاهيم عامة مثل ال يماراطية والحرية ،...وهو
ما يتطلب ،المنطق الغامض .ناهيك عن كون اختيار الايم الوسطية بين  0و 1يي ستراتيجية المجموعاو الغام(ة
قواملا تأويالو الباحث الهاتية وهي غير وا(حة ،و(ق ) تكون بهلك ماوهة للواقا االجتماعي ( Lakoff, 2014,
.)9-14
 بالنسبة للتحليل الماارن الكيفي هي المجموعاو متع ا الايم ) ،(msQCAالهي أ(اي" ،كونكفيسو"( )Cronqvist, 2003عام  ،2003يإن ما يميز عن اإلستراتيجية اخول ("و.م.و )csQCA /".هو استعمال،
اروط هاو طبيعة متع ا الايم وليسو ثنائية التفرع) ،(8ويي ماابل هلك ،هناك من ياكك يي يائ ا استعمال،
( ،)Schneider & Wagemann, 2012, 255; Vink & Van Vliet, 2013, 210م ّعيا أن ،يمكن استعمال "و.
م .و ".كب يل عن ،من خالل نااء ارط ثنائي ( )1 ،0لكل يئة باستثناء يئة واح ا ،اريطة همال الباايا المنطاية
المستحيلة أو استبعا ها من "ج ول الحاياة" .وهو خيار –حسص هيسبروك -مؤثر عل نتيجة التحليل ،ولتجنص
هلك ينصح باستعمال اروط ايترا(ية ااملة لكل الفئاو يي حالة ع م استعمال "و.م.ك.م.ق".
( .)Haesebrouck, 2015, 12, 32وأما أهم ما يميز عن اإلستراتيجية الثانية ("و.م .غ )fsQCA /".هو كونلا
بخالي -،غير قا را عل رص التأثير السببي لفئة وسيطة ها كان –اعتما ا عل السياق -للا تأثير مختلف عنالتواج الكامل للارط السببي الماابل ،كما أن الع ي من المؤلفين يتفاون عل أن "التحليل الماارن الكيفي هي
المجموعاو الغام(ة" أكثر كفاءا يي تحليل الاروط الترتيبية (0؛ 1؛ 2؛  ،)...3لكنلم يرون بأن "التحليل
الماارن الكيفي متع الايم" أنسص لتحليل الاروط الفئوية مثل العرق أو ال ين (.(9))Haesebrouck, 2015, 1, 5
ما العلم أن ،يف(ل يي هه الحالة استعمال البرنامم المعلوماتي لمعالجة البياناو المي انيةل  .Tosmanaوهو
برنامم حصائي ال يتطلص –عل غرار " ،"fsQCA2.5سابق الهكر -كثيرا من الجل وبحاجة ل معرية مسباة
أقل من بعض البرامم اخخرى مثلل  Rأو  ...STATAويمكن الحصول عل نسختلما اإللكترونية بسلولة
ومجانا (.)De Gracia, 2018, 355
خاتمة:
بع عرض النماهج التحليلية الثالثة المستعملة يي المنلم الماارن الكيفي وأهم االنتاا او المت اولة باأنلا يي
اخ ص المتخص  ،تج ر اإلاارا ل بعض التحفظاو التي ال زالو تالزملا وبعض المالحظاو التي راياو
تطبيالال
 ع م اعتيا الكثير من الباحثين عل تباع المنطق المعريي ال(روري لتطوير المنلم الماارن الكيفي،استنا ا ل التحليالو الماارنة التاكيلية ( )configurationalsو ل مفلومي "ع م التناسق" ()asymmetry
و"التكايؤ" ( )equifinalityساباي الهكر .وهلك ماابل من تعو عليلا ويبحث يي كيفية تطوير ليس ياط تانية
) (8عل سبيل المثال ،يمكن تحويل اارا المرور ل ارط متع الايم عن طريق تعيين قيمة  2للحاالو التي يكون
ييلا ال(وء أخ(ر ،وقيمة  1للتي يكون ييلا ال(وء برتااليا وقيمة  0للون اخحمر .يي الماابل ،تسمح تانية الـ()csQCA
ياط بتعيين قيمة ما ( 1وجو الارط) أو ( 0غياب .)،كما أن تانية الاروط الغام(ة ( )fsQCAتسمح بكل قيمة وسطية
ممكنة بين  0و .)Haesebrouck, 2015, 3( 1
) (9الماكلة أن هها اخخير –عن منتا ي -،غالبا ما يستعمل يي تحليل الاروط الترتيبية ،وبالتالي يتحليل المجموعاو
الغام(ة (و.م.غ ).يغني عن .،لكن "هايسبروك" ( )Haesebrouck, 2015, 6يرى أن "و.م.ك.م.ق ".يف(ل استعمال،
أي(ا لتحليل الاروط متع ا المستوياو بالمفلوم الترتيبي ،حيث يتميز بإمكانية التااط ،بع (ايي من التعاي السببي.
وباكل أكثر تح ي ا ،يإن "و.م.ك.م.ق ".قا ر عل التااط تأثير اروط أخرى عل رجة وجو ارط ما إلعطاء نتيجة.
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تحليل ج ي ا ،ولكن منلجية ماارنة كيفية ج ي ا ،يمكن مجلا ما منلجياو كمية و /أو كيفية بغية التعامل ما
مجاالو بحثية مستح ثة نتيجة ظلور تفسيراو ح يثة مثل ع م البحث عن العالقاو السببية ،ولكن عن تاكيالو
العوامل ال(رورية و /أو الكايية لتحايق النتيجة المتوخاا (.)De Gracia, 2018, 352, 355
 يي نفس هها السياق التطوري والتج ي ي الهي تح ّف ،ع ا تح ياو ،يهكر اخكا يمي اخلماني "ياغمان"( ) Wagemann, 2017, 01يي ماال ح يث ل ،ع ا منلا نعرض أهملا ييما يليل نااء م ونة معايير لتطبيااو
التحليل الماارن الكيفي؛ مااربة التحليل الماارن الكيفي كجزء من تصميماو المناهم المختلطة ،مثل الجما بين
التحليل الماارن الكيفي والتحليالو اإلحصائية أو بين ماطا من التحليل الماارن الكيفي و راساو الحالة الماارنة
(تتبا تطورها)؛ تجريص تحليل الص ية باأن العامل التفسيري وتاييم ج وا ؛ بحث كيفية تعزيز استارار نتائم
النماهج التحليلية؛ تطوير البرمجياو التحليلية...
يي اخخير ،تج ر اإلاارا ل أن المنلم الماارن ال يي السنواو اخخيرا ،تطوراو هامة أ و ل استعمال،
يي مزي من التخصصاو ووسّعو باكل كبير ق رتنا التحليلية يي طار تاالي البحوث الكيفية يي العلوم السياسية
أساسا ...وخاصة ييا يتعلق بالتحليل متع المتغيراو والهي ق يتطلص جل ا كبيرا ،خن ع اخنواع السببية ينمو
باكل م(اعف ما ع المتغيراو والفئاو المعنية .ولمعالجة هه الماكلة ،ب أ بعض الماارنين بتطوير
برمجياو معلوماتية متخصصة ()Cronqvist, 2006; Huber & Gürtler, 2004; Ragin & Giesel, 2002
( )Pérez-Liñán, 2008, 26مثل التي سبق هكرها ،كما عا البعض اآلخر ("هايسبروك" يي ياراو ساباة) ل
تعزيز استعمال نموهج المجموعاو متع ا الايم (الهي ال يزال ملمّاا) ،ولكن هه الجلو ال تزال يي مرحلة
مبكرا  ،كما أنلا القو بعض التحفظاو من طرف أنصار التصور الكيفي عل منحاها التكميمي الصريح.
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