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 מהן שיטות מחקר איכותניות?

נתונים דרך השפה הטבעית )מילים(  לניתוחהמונח מחקר איכותני משמש לתיאור מקבץ של גישות 

חוקרים נוטים למקד את בחינת  מנותיים(.ווביטויים של חוויות )אינטראקציות חברתיות וייצוגים א

תוך כדי תהליך הניתוח. זהו תהליך מתפתחים הבתהליך ספירלי של קבלת ממצאים  המשמעויות

תיאורים סובייקטיביים של חוויות נתפסים כנתונים לגיטימיים לניתוח. תהליך  ראוי לציין כיאינדוקטיבי. 

קשורים ה נים על ידי זיהוי דפוסיםשחוקרים נוטים לנתח נתו משמעותולולאתי של הסקת מסקנות 

לחלקים של התופעה ואז לפתח הבנה של התופעה בשלמותה כפי שעולה מדפוסים אלו. בחינת הדפוס 

בה השלם נתפס, בדיוק כפי שבחינת הדפוס בהקשר של התופעה בשלמותה שיכולה לשנות את הצורה 

ל הרמנויטי )מדע הפרשנות( זה כולל שמעג כמה כותבים יכולה לשנות את הבנת הדפוס. בדרך זו, תיארו

נתונים חדשים מנותחים, כשתהליכים קריטיים להסקת מסקנות במחקר האיכותני והוא מתקן את עצמו. 

נתונים איכותניים מתקבלים ממספר מועט של לרוב, ניתוחם מתקן ומדייק את הממצאים הקיימים. 

מרובי מפורטים ו ,ים תיאורים עשיריםכוללהם  , אךלמחקרים כמותיים בהשוואהמקורות )משתתפים( 

יותר  בניתוח אינטנסיבי ומעריך תגליות ללא סוף מוגדראפוא עוסק הקשרים מכל משתתף. מחקר איכותני 

היסטוריות או סביבות ספציפיות שבהן החוויות בו להדגיש יש נטייה  .השערותש ושיאב משהוא עוסק

לשלב המגמה היא ו. רו על עצמם בכל ההקשריםהנחקרות מתרחשות יותר מאשר לצפות שהממצאים יחז

להשפעתו על תהליך אשר בהחוקר )בחינה עצמית( ן יכולת רפלקסיבית מדורשות הבחקירה שיטות 

הנתונים אפשר שדיווחים איכותניים במונחים של ההיגיון הפנימי של המחקר. יש להעריך המחקר. 

 יטות ניתוח כמותיות או מעורבות. להליך כימות עתידי בש יועברווהממצאים מניתוחים אלו 

מסורות אינטלקטואליות, ממגוון רחב של שיטות איכותניות, והן צומחות מהנחות פילוסופיות,  יש

תיאוריה מעוגנת בשדה, גישה גישה נרטיבית,  מדובר בגישות כגון:מטרות שונות. מתהליכים ומ

ית, אתנוגרפית, מחקר איכותני בהסכמה, פנומנולוגית, גישה ביקורתית, גישה דיסקורסיבית, פרפורמטיב

אפוא משתמשות השיטות האיכותניות  ביוגרפית וגישה של ניתוח תמתי.-תיאור מקרה, גישה פסיכו

וממצאים, מה שמקשה על פיתוח סטנדרטים אחידים  בצורות שונות של שפה על מנת לתאר תהליכים

 לדיווח.

 אילו מטרות מחקר מקדמות השיטות האיכותניות?

, השערות, כיוונון תובנות, בחינת התפתחות של כוללותהכים איכותניים משמשים למטרות מחקר מער

-ןבכלומר, כיצד צורות תקשורת  .מבנה חברתי, דיון על עוולות חברתיות והארת מנהגים חברתיים

 שלשיטות אלו נמצאו יעילות להבהרת מערכות של ממצאים,  חשוב לציין כיוחברתיות מוצגות. אישיות 

משוללות זכויות  לתת קול לאוכלוסיותביכולתן בעייתית או לא מייצגת קבוצות מיעוטים.  מנוגדת,ספרות 
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של השיטות האיכותניות מטרה ועוד  .נאמנה בספרות המחקרוצגו הלא  שחוויותיהןמבחינה היסטורית 

כשהן לעמוד הבנה של נושאים פחות נחקרים. שיטות איכותניות יכולות בסיס ראשוני של לפתח  היא

 עצמן, לשמש כבסיס לניתוחי על, או להיות משולבות עם שיטות כמותיות במערכי מחקר מעורבים.

 הצורך בסטנדרטים לדיווח איכותני

לגבי סגנון מורכבויות. כותבים התקשו להתמודד עם ציפיות מנוגדות  כמההמחקר האיכותני טומן בחובו 

 את תואמיםאינם שסגנונות כתיבה ללהיצמד לסטנדרטים ו. למשל, הם יכולים להתבקש או תוכן הדיווח

להנחות בסיסיות של שיטות אשר בשלהם. הכותבים יכולים גם להתבקש ללמד את המעריכים שיטות ה

במוקדים אחרים. הנחיות ברורות לעסוק איכותניות או להגן על השיטות האיכותניות בתוך מאמר שאמור 

 . יכיםמערבולדיווח יכולות לתמוך בקוראים 

 להלן יפורטו מאפיינים מרכזיים בדיווח איכותני.

 תהליך סטנדרטיבתיאור התהליך יותר מאשר במיקוד 

מדובר בסגנון דיווח נרטיבי שבו השלבים במחקר מוצגים כסיפור. דיווחים אלו יכולים להיות מאורגנים 

קטיבי, תוך תיאור מפורט של לפי נושאים או בסדר כרונולוגי. הם יכולים להיות מוצגים בגוף ראשון רפל

השלכותיו על השדה. חוקרים לממצאי המחקר ולשיטות, לבהן החוקרים הגיעו לשאלות, שהדרכים 

ון שהם נתפסים כמשולבים זה ואיכותניים משלבים לעיתים קרובות את פרק הממצאים עם פרק הדיון כי

מסגרת הרחבה יותר של הניתוח. בזה ולכן לא ניתן להפריד ממצא מסוים ממתן פרשנות למשמעות שלו ב

את ערכי המסורת האיכותנית )למשל השימוש משקפות ה, הכותבים יכולים להשתמש בכותרות כמו כן

 עושות כן.אינן שב"ממצאים" במקום ב"תוצאות"( ולהשמיט כותרות 

 האתיקה מאחורי עקרון השקיפות

שפעה שיש לציפיות ולהנחות שלהם חוקרים איכותניים מוצאים עצמם לעיתים קרובות עסוקים במידת הה

על דיווח הן לעצמם על תהליך המחקר. לכן גישות המחקר האיכותניות מעריכות שקיפות בכל הנוגע 

לא מקובל שתהליכים אתיים. בשל כך, במסורות רבות  הן על ואסטרטגיות איסוף וניתוח נתונים, 

את השפעות החוקר על איסוף  סרפוהסגנון ניסוח פתוח ל יש העדפהלהשתמש בשפה אובייקטיבית ו

, יש העדפה לשימוש בגוף ראשון וסיפורים אישיים על מנת להעביר את עמדות הלדוגמוניתוח הנתונים. 

 וחוויות החוקרים. 

איסוף הנתונים כולל לעיתים קרובות תהליכים של רפלקציה עצמית והסבר כיצד ערכי החוקר הנחו או 

פרשנויות נוצרו בהן שאת הדרכים  בשקיפותאור הניתוחים מעביר הגבילו את שאלות המחקר. בדומה, תי

מדגיש את היושרה  שכן הדבראו השקפות. חוקרים איכותניים מאמצים גישות שקופות לדיווח 

את  םהשקפותיהכיוונו בהן שאת הדרכים  בפתיחותחוקרים מתארים כשהמתודולוגית של המחקר. 

הבנה של המטרות ומגביר את מהימנות דיווחי שר מאפההמחקר, שקיפות זו מספקת לקורא מידע 

ניגש למשימה של שימת הציפיות שלו בצד, הוא גם כיצד  החוקר מתאר באופן גלויהחוקרים. כאשר 
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 טפללהשקיע החוקר במטרה שמראה את המאמצים התיאור הזה ש ןווכימגביר אמון בדיווח, הדבר 

נקודת המבט והנטייה שלהם בהקשר לנושא , על ידי זיהוי זאת ועודהנחקרת. תופעה בפתיחות ב

על  או בעונותיהםיגם על ידי הצבעה על ק אוכלוסיית המחקר, חוקרים מגבירים את מהימנות טענותיהםלו

 תפקידם בתהליך מתן הפרשנות. על ו חסרים

תהליך החקירה יכול להשתנות במהלך המחקר. נתונים חדשים שנאספים יכולים לשנות את השאלות 

וממצאים ראשוניים יכולים לעודד תהליכי גיוס נוספים. מעבר בין התהליכים שבשימוש, שנשאלות 

על הצורך לבחון כל הזמן מחדש את להראות נרחב עם המשתתפים יכולים אישי -ביןולעיתים, מגע 

 האתיקה במחקר. 

שלהם בהם נקטו ונקודות המבט שהשפעת ההליכים בדבר חוקרים איכותניים שואפים להיות מפורשים 

בבסיס הסטנדרטים אפוא  מצוי ערך השקיפותבמהלך המחקר. שמתרחשים השינויים על ועל המחקר 

 לדיווח בגישות האיכותניות השונות. 

 חשיבות ההקשר

פעולות אנושיות ותהליכים חברתיים, שמטבעם משתנים, בבגלל שמחקר איכותני נוטה להתמקד בחוויות ו

תרבות, אלא לפתח למקום ולמעבר לזמן, חורגים הבעיים מבקשים למצוא חוקים טאינם החוקרים 

להקשרים שלהם. חוקרים איכותניים מדווחים על המחקר שלהם בדרך שתשקף גם מחוברים הממצאים 

עצמו. שנית, ל העומד ממנו מגיעים החוקרים הוא נושא שאת ההקשרים בכמה דרכים. ראשית, ההקשר 

התופעה הנחקרת. שלישית, החוקרים מתארים גם את  חוקרים איכותניים מתארים גם את ההקשר של

בהקשר של דינמיקות  אלהחוקרים איכותניים שואפים למקם את כל  וכןההקשר של משתתפי המחקר. 

 חברתיות רלוונטיות.

הצורך להרחיב על התהליך של ניתוח הממצאים ודיווח שקוף, תורמים  לצדתיאור ההקשרים הרלוונטיים, 

 .מחקרלבמידה ניכרת 

 

 

 מכתב לעורך

לפני שמתחיל תהליך ההערכה של מחקר איכותני, וכדי לעזור לעורך למצוא את המעריכים המתאימים 

: תיאור שיטת המחקר, זההביותר למאמר הספציפי, יש למען מכתב לעורך. במכתב כדאי לשתף במידע 

תפים יש לצרף משתהכוללים מחקרים בה או מסד הנתונים שנחקרו. יסוג התופעה הנחקרת והאוכלוסי

 אישורי אתיקה.

 הגדרת מונחים

את את מסורות ומתארות המתייחס להנחות הפילוסופיות  (approach to inquiryגישת המחקר )המונח 

עוזרות בהבהרת תהליך  הןכשאסטרטגיות המחקר. לעיתים חוקרים ירצו להרחיב על הנחות אלו, בייחוד 
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האפיסטמולוגיות, תפיסת העולם, פרדיגמות ואסטרטגיות המחקר. הנחות אלו מתוארות בספרות כאמונות 

של החוקר. למשל, הם יכולים לציין שגישת המחקר שלהם היא תיאורית, פרשנית, פמיניסטית, 

 מודרנית או קונסטרוקטיביסטית. -פוזיטיביסטית, ביקורתית, פוסט-פסיכואנליטית, פוסט

בהן שמתייחס לדרכים הרבות ( data collection strategiesשיטות/אסטרטגיות לאיסוף נתונים )המונח 

חוקרים איכותניים אוספים מידע. הם יכולים לכלול פעילויות כגון חיפוש ארכיוני, קבוצות מיקוד, 

לעומת ראיונות, תצפיות אתנוגרפיות, עבודת שדה, חיפושים באמצעי התקשורת ורישום הערות אישיות. 

בעזרתן שמתייחס לשיטות ( data analytic strategiesונים )שיטות/אסטרטגיות לניתוח נת, המונח זאת

מטרות לשיטות אלו על מנת לתת מענה ניתן לשלב נותחו הנתונים )השוואה מתמשכת, יצירת תמות(. 

 המחקר. 

כולל את שילוב גישות המחקר, שיטות איסוף הנתונים ושיטות ( research designמערך המחקר )המונח 

לעיתים שיטות איסוף וניתוח הנתונים הן נתון קבוע המגיע מתוך )ו למחקר מסוים. ניתוח הנתונים שנבחר

 פנומנולוגי(.או  מעוגנת בשדה נרטיביהתיאוריה  מערכי מחקר איכותניים מובנים 

 , גם אם מערך המחקר מובנה. אלהה יסודותהיש לתת תיאור מפורט של מערך המחקר שיכלול את כל 

 יושרה מתודולוגית

לשקף את  כדיהיא מונח שחוקרים איכותניים משתמשים בו לעיתים קרובות ( trustworthiness)אמינות 

היכולת שלו להיות והן על קהל הקוראים של שיפוט העל הן של מחקר איכותני מבוסס  שערכוהרעיון 

לתהליכי המחקר הספציפי בהכרח  ותקשוראינן שמשכנעת. מונח זה כולל דרכי הערכה  דרךבמוצג 

 של כתב היד(. "קוסמטיים"יטין הכותבים, התאמה לציפיות ואמונות קהל הקוראים, או מאפיינים )מונ

האמינות של יסוד ב העומדהבסיס המתודולוגי היא ( methodological integrityיושרה מתודולוגית )

תהליכים לשיטות וללמטרות המחקר,  המוליכה סקירת ספרותובכלל זה הדברים אמורים בהמחקר. 

על על השיטות שהיו בשימוש ומבוסס ההסבר ההשלכות למטרות המחקר, ל המתקשריםתהליך החקירה ב

 הממצאים שהופקו.

יעילות ו  לנושא הנחקר (fidelityנאמנות )תהליכים: באמצעות שני להעריך יושרה מתודולוגית אפשר 

(utility)  .לנושא הוא  נאמנותבהשגת מטרות המחקר. לשני המונחים יש ארבעה מרכיבים מרכזיים

התהליך שדרכו חוקרים בוחרים תהליכים שמפתחים ומשמרים אמונים לתופעה הנחקרת. ניתן לשפר את 

( החוקרים אוספים מידע ממקורות שיכולים להסביר שונויות בתופעה שרלוונטיות 1הנאמנות כאשר )

התפיסות השפעת ב םמכירי( כאשר החוקרים 2; )(data adequacy –הלימת נתונים למטרות המחקר )

ומתנהלים  (ניהול תפיסות מבט באיסוף הנתוניםהאישיות שלהם ומגבילים את השפעתן על איסוף הנתונים )

השפיעו או כיוונו האלה האישיות נקודות המבט בחשבון כיצד ם מביאי( כאשר החוקרים 3);  בשקיפות

( וכאשר 4(; )ת בניתוח הנתוניםניהול תפיסואת תהליכי הניתוח על מנת להגביר את יכולת התפיסה )

 (. הנמקההממצאים מושרשים בנתונים שתומכים בהם )
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דרכו חוקרים בוחרים שהוא תהליך  ,בהשגת מטרות המחקר יעילות - המרכיב השני ביושרה מתודולוגית

מטרותיו )העלאת מודעות ביקורתית, פיתוח לעל שאלות המחקר ונותנים מענה  ביעילותעונים התהליכים 

וריה, העמקת הבנה, זיהוי מנהגים חברתיים, המשגת מסגרות התייחסות ופיתוח ידע מקומי(. היעילות תיא

מיקום, זמן ומצב  : בחשבון בתוך ההקשר שלהם, למשל מובאים ( הממצאים1מקבלת חיזוק כאשר )

( כאשר הנתונים שנאספים מספקים קרקע עשירה לניתוחים 2(; )הכנסת הנתונים להקשרםתרבותי )

תרומה על מטרות הניתוח )עונים הלממצאים  ליכיםמו( כאשר הניתוחים 3(; )זרז לתובנותשמעותיים )מ

 (.לכידות ממצאים( וכאשר ניתן להסביר סתירות בנתונים )4(; )משמעותית

הערכת יושרה מתודולוגית בוחנת אם התהליכים ששימשו להגברת הנאמנות והיעילות תואמים למטרות 

מאפייני המחקר )הנושא הנחקר, מקורות, משתתפים, לירה )הנחות פילוסופיות( וגישות החקלהמחקר, 

 חוקרים(.

לבחירת משתתפים, גיוס, הן תהליכים שמוסיפים ליושרה המתודולוגית יכולים להיות קשורים 

והן אסטרטגיות איסוף נתונים, אסטרטגיות ניתוח נתונים, תהליכים לבדיקת ממצאים )הערכת עמיתים(, 

 השלכות הממצאים.  על כמו ניסוח שאלות המחקר או הסבר  ,רחבים יותר של המחקר םלהיבטי
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