
  بة الكيفية في العلوم االجتماعيةالمقار 

 بداني أمينة نزيهة

  .طالبة بالسنة الرابعة دكتوراه، كلية العلوم االجتماعية، جامعة مستغامن

  :مقدمـــــــــــــة

اقتراح تفسيرات ونظريات التي تساعد على فهم السلوك البشري "يهدف أي حبث يف العلوم االجتماعية إىل 

لذلك وضعت البحوث واالجتهادات يف منهجيةالبحث العلمي يف العلوم االجتماعية 1"عيةاالجتماوالعمليات 

ومن اجل ضبط البحث والوصول إىل . مناهج وأدوات متعددة وخمتلفة لتخطيط العمل حول موضوع الدراسة

حثية، فيلجأ نتائج صحيحة، حياول الباحث اختيار طريقة منظمة ومالئمة لدراسته واليت تساعده يف إجراءاته الب

إىل املقاربات املنهجية وهي عبارة عن طريقة خاصة غري تقليدية يف إتباع أساس نظري يتكون من جمموعة مبادئ 

  .الباحث املوضوع �ا ومنه فاملقاربة هي الطريقة اليت يتناول. تتأسس عليها املنهجية

دف إىل تهالجتماعية، املقاربة الكيفية التيإن هذا العمل يهتم بنوعني خمتلفني ومهمني من املقاربات يف العلوم ا

ليت تفرتض وجود حقائق افهم الظاهرة االجتماعية من خالل مشاركة األفراد االجتماعيني وتقابلها املقاربة الكمية 

املقاربة الكمية والكيفية تدالن على جمموعة املناهج املنظمة . "اجتماعية منعزلة عن مشاعر ومعتقدات األفراد

اختلفت اآلراء حول أمهية  2"التفكري والتنقيد تقرير العلم يف العاملتناسقة يف إطار عملية البحث من أجل بطريقة م

من . كل من املقاربتني يف العلوم االجتماعية، فلكل؟ مقاربة خصائصها جتعل منها األفضل واألنسب من الثانية

ة مع تبيان أمهيتها ودورها يف دراسة الظواهر خالل هذه الدراسة سنتطرق يف بداية املطاف إىل تعريف كل مقارن

كما سنحاول اإلجابة على اإلشكالية املطروحة . االجتماعية وكذا دراسة عالقة كل مقاربة باألخرى والفرق بينهما

  .حول أفضلية املقاربة الكمية أو املقاربة الكيفية لدراسة الظاهرة االجتماعية

  ةالمقاربة الكيفية في العلوم االجتماعي - 1

إمنا تعنيه املقاربة الكيفية يف العلوم االجتماعية تلك األحباث والدراسات اليت تعتمد على الوصف والتفسري املنطقي 

الذي جييب عن أسئلة كيف؟ وملاذا؟، حيث انه يتم حتليل املعلومات واملعطيات بطريقة تفسريية ذاتية واليت مفادها 

يح نتائج الدراسة حمل املقاربة منطقيا بغرض الوصول إىل هدف ذلك االجتهاد الشخصي للباحث يف تعليل وتوض

تقدمي وصفكامل ومفصل عن الظاهرة االجتماعية وكذا من اجل فهم سلوك األفراد واألسباب الدافعة لذلك مبا 

  .أ�ا حتلل الفعل والتفاعل مع أخذ بعني االعتبار نية وإرادة الفاعل من خالاللسلوك

                                                             
 
 



الباحث يف دراسته الكيفية ال يعزالألفراد االجتماعيني عنها، حيث يتم دراسة هؤالء كما جيب التنويه إىل أن 

حتاول هذه الدراسة فهم الظاهرة والفاعلني فيها داخل أي . 3يف سياق أو ظرف الظاهرةأي . األفراد والفاعلني

إن من .االجتماعية سياق أو عدة سياقات اليت بدورها تغري حقيقةالفرضيات أو معىن املمارسات يف الظاهرة

األدوات مثل املقابالت، حتليل حمتوى أو حتليل مضمون، ت احتياجات الدراسة الكيفية جلمع وحتليل معطيا

  .اخل...حتليلوثائقي واملالحظة باملشاركة

إن إشكال املقاربة الكيفية يف إثبات صدق النتائج، جتعل الباحث مقيد يف التعليل والربهنة لغياب حجج مادية، 

 أنه ميكنإلثبات صدق ذلك إتباع مناهج مالئمة وجيدة لدراسته مع توضيحالعالقة بني معطيات املقاربة إال

  .4ونتائجها املفسرة

وهلذا ميكن التأكد من صدق النتائج احملصل عليها من خالاللدراسة، باستعمال مناهج بديلة لنفس املقاربة 

ء مفيد جدا يف الدراسات الكيفيةإلضفاء قيمة ملا تقدمه هذه والوصول إىل تطابقالنتائج، حيث يعترب هذا اإلجرا

  .األخرية

  المقاربة الكمية في العلوم االجتماعية - 2

إذا كانت املقاربة الكيفية يف العلوم االجتماعية، تبحث يف فهمالظاهرة االجتماعية من خالل سلوك وتصرفات 

واألفعالباعتمادها األساليب اإلحصائية يف مجعها  الفاعلني، فانالدراسة الكمية تساعد على قياس تلك السلوكات

تقتضي إنشاء متغريات والبحث فيما بينها لوضع عالقاتإحصائية وتركز على  أ�ا كما. للبيانات وحتليلها

احلسابات وتصنيف املميزات وصناعة النماذجاإلحصائية واألشكال اهلندسية من أجل تفسري ما هو مالحظ 

  .حاال�الية االجتماعية ال تلجأ بالضرورة إىل القياسفيكل وماهو مدروس، ولكن العم

تعميم نتائج إبراز العالقات بني املتغريات و  توضيح النظرياتعن طريقبة الكمية إىل اختبار الفرضيات و دف املقار �

دة هرة إمنا تبحث يف قياسات حمدتبقى الدراسة الكمية بعيدة كل البعد عن سياقالظا. البحث علىحاالت أخرى

وهنا يكمن إشكال املقاربة الكمية يف عدم . املدروسة لإلجابة عن أسئلتها ومطالبها تنشأ عالقات بني املتغرياتو 

  .5اهتمامها بوجهة نظر املبحوثني

                                                             
 
 
 



حتتاج الدراسة الكمية يف مجع البيانات والقياس إىل أدوات، مثل استمارة املسح، معدات القياس، مجع املعطيات 

يتجلى صدق نتائج الدراسة الكمية يف مهارة التحليل اإلحصائي والتطبيق الصارم  .اخل...اتالرقمية والربجمي

  . لعمليات احلساب املدققة

  المقاربة الكيفية أو المقاربة الكمية لدراسة الظواهر االجتماعية - 3

بة بطريقتني خمتلفتني عن اإلجا �اإن كل من املقاربة الكيفية واملقاربة الكمية يف دراسة الظواهر االجتماعية، من شأ

ما يكونان �إشكاليات الدراسات يف العلوم االجتماعية للوصول إىل احلقائق وتفسري السلوكات االجتماعية،كما أ

  .منهجيتني مغايرتني

وضيح اجلوانب املنتظمة الدراسات الكمية هي جمموعات متناسقة ومناهج موجهة حنو تالدراسات الكيفية و 

تم اليت �أن الدراسة الكيفية  مبعىن 6)املقاربة الكيفية(واجلوانب املنفردة لدى الظاهرة ) الكميةاملقاربة (للظاهرة 

  .مبميزات الظاهرة يف سياقها

  .كذلك تركز الدراسة الكيفية على مجع البيانات اللفظية أما الدراسة الكمية فرتكز على البيانات القابلة للقياس

ففي املقاربة الكمية . قاربتني يف زاوية أخرى غري نوعية املعطيات اليت يتم دراستهاكما ميكن أن يظهر الفرق بني امل  

يتم الرتكيز على املتغريات واألفراد وال يظهرون إال عندما ال تستطيع املتغريات تفسري الظاهرة، أما املقاربة الكيفية 

ويف حالة  ا�مالفاعلني أثناء تصرف فتأكد على الفاعلني االجتماعيني وليس املتغريات، فهي تفرض وصف هؤالء

  .فالدراسة الكيفية تفقدكل معناها. ا�اعدم إدراك الباحث لألفعال والتصرفات آو املمارسات االجتماعية وتطور 

 LALONE وPOUPART7 املقاربة الكيفية اليت ميكن من خالهلا توضيح يكشفان عن بعض مميزات

  :الفرق بينها و بني املقاربة الكمية

 درجة الصدق يف املقاربة الكيفية غري مضمونة.  

  كال املقاربتني الكيفية والكمية تقدمان إمكانيات دراسة وحتليل خمتلف اإلشكاليات

  .بطريقتني مغايرتني

  املقاربة الكيفية تسمح بدراسة الظواهر االجتماعية من زاوية الفاعلني لذلك يفضل

 .استخدامها يف العلوم االجتماعية

                                                             
 
 



الذي ينوه إىل أن كال من املقاربتني يتعارضان يف الدراسة، ال جمال له من الصحة إذا اعتربنا السؤالني إن القول 

  DURU-BELLATMARIA8تطرحهما  املهمني اللذان

 هل ميكن التحدث عن الكم احملض؟  

 هل ميكن التحدث عن دراسة بدون تكميم؟  

راء حيول دون استغناء إحدامها عن األخرى من اجل فمهما كانت املقاربة كمية أو كيفية يكون هناك دائما إج

هناك فرق بني املقاربتني وليس تعارضا، ويتجلى ذلك بوضوح من خالل . إثراء الدراسة بالنتائج املراد التوصل إليها

ادة التحليل أو الدارسة التي تحدد العناصر المكونة للم" با�ااستعماهلا يف الكيمياء اليت تعرف املقاربة الكيفية 

التعريف نالحظ فرق بني املقاربتني إذ يتبني بأن املقاربة ومن هذا . 9"بدون األخذ بعين االعتبار نسبة المكونات

الكيفية تسبق املقاربة الكمية وحتضر هلا، فهي مقاربة استكشافية تقدم الظاهرة وتعرف املفاهيم قبل قياسها 

البحث، أما الدراسة الكمية فينصح أن تستخدم من أجل اختبارها إحصائيا، وهي مثالية للمراحل األوىل من 

  .املراحل النهائية من البحث

يف املقاربة الكمية حنتاج أوال إىل معرفة ماذا نريد أن نقيس من أجل فهم تعقيد الظاهرة واالستفسار عن أبعادها، 

  .لذلك جيب اللجوء إىل البحث الكيفي قبل القياس الكمي

ختصاصات خمتلفة من طرف الباحث، لكن ميكن أن تكون هناك عالقة تكاملية بني كال املقاربتني تفرضان ا

املقاربتني، ويتجلى ذلك يف أن املعاجلة الكمية تقدم إسهاما مفيدا للتحليل الكيفي الذي بدوره ميهد مبفاهيمه 

كما أن   .الظاهرة للظاهرة االجتماعية قصد حتليلها كميا، ألن النتائج اإلحصائية ال تقدم صورةكاملة عن هذه

م ومساءلتهم، ال مينع من استخدام سلسلة أرقام أو معطيات زمنية �االحتكاك باملبحوثني، من مالحظة ممارسا

  .اليت توضح أكثر وتساعد على فهم الظاهرة املدروسة

، فإننا جتماعيةمية يف دراسة الظاهرة االوخالصة القول، أنه وبعد عرض أمهية كل من املقاربة الكيفية واملقاربة الك

نستخلص أنه بالرغم من االختالف الكبري والواضح بني املقاربتني، فإنه ميكن هلما أن تدجما معا يف دراسة واحدة 

إذا كان اهلدف هو معرفة مدى ميول سلوك األفراد حنو موضوع ما أكثر من غريه ومعرفة أشكال وأسباب هذا 

  .هنا تكمن العالقة التكاملية فيما بينهماالدراسة و سب موضوع فلهما أن تدجما على درجات خمتلفة ح. امليول

                                                             
 
 



نقاط ضعف تتغري حسب املوضوع الذي يريد الباحث الكمية والكيفية هلا نقاط قوة و  إن كال من املقاربتني

فإن إشكالية البحث وأهداف وأسباب الدراسة مها اللذان حيددان موقف الباحث يف االختيار بني املقاربة . دراسته

  .الكيفية أو املقاربة الكمية، أو إدماجهما معا من أجل تفسري الظاهرة االجتماعية املطروحة لديه

  :الخاتمــة

تعترب املقاربات الكمية والكيفية إسهام معريف و أساس نظري لدراسة وفهم السلوك البشري والظواهر االجتماعية 

لكل من املقاربتني الكمية والكيفية . رض فهمها وتفسريهااملعقدة واملتشابكة اليت تستلزم من الباحث اجتهادات لغ

وكل واحدة منهما تقدم نوع خاص من النتائج . دراسته العلمية يتناول �ا طرق منهجية خمتلفة، ميكن للباحث أن 

  .املراد الوصول إليها، كما أن لكل أهدافها احملددة اليت ميكن ربطها بأهداف الدراسة

تقدمان معرفة علمية نفس الدراسة، بل تتكامالن و أن نعترب أن املقاربتني تتعارضان يف  طأاخلكما الحظنا انه من 

مث إن الفرق بني املقاربتني جلي يف . تعقيد الظواهر اإلنسانية واالجتماعيةلتفسري غموض و تتسم باملثالية 

ورغم كل . الشيءمقدار هذا أما الكمية فتتناول عددا أو  الشيءاملصطلحني الكيفي والكمي، فالنوعية هي صفة 

هذا االختالف، فباإلمكان دجمهما معا يف حبث واحد حسب ما قررته الدراسات العلمية اليت جنحت يف 

  .االستفادة من هذا االشرتاك

وعليه، فإن االختيار بني أحد املقاربتني أو مجعهما معا يف حبوث العلوم اإلنسانية االجتماعية، ال يرجع إىل 

روقات بني املقاربتني، وإمنا يعتمد على طبيعة الدراسة واإلشكالية املطروحة واألهداف من البحث اخلصائص والف

اليت يرمسها الباحث للوصول إىل نتيجة معينة تثبت أو تنفي الفرضيات اليت صاغها قبل بدايته جلمع املعطيات 

  .وحتليلها
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