
איכותנימחקר 
מחקר עם אנשים  

אנשיםעל ולא 

אמי ת"רשת 



מה זה מחקר איכותני

סוציולוגיה  , אנתרופולוגיה, סיעוד, מתאים במיוחד לתחומי חינוך-"מחקר האנוש"•

.ופסיכולוגיה

(.2003עמליה ליבליך )

אלה הם כלים להבניית המציאות ותיאור החוויות הגלומות  , "הסיפורים והמילים"•

.בהם

היכולת לצרף מילים לסיפורים מוכרת כמאפיין משמעותי של החוקר האיכותני  •

(.2003שקדי )



:מחקר איכותני הוא

מחקר שמדגיש את הפרשנות הסובייקטיבית שאנשים נותנים למציאות  •
.תרבותית שהם נמצאים בה/החברתית

לעומת המחקר הכמותי הבודק את התוצרים של  , בודק תהליך במהלך התרחשותו•
.  התהליך

תלויה  -מנתחים ומציגים אותם, הדרך שבה אוספים את נתוני המחקר,המתודולוגיה "•
(YIN1994" )בחוקר ויכולה להיות שונה מחוקר לחוקר המתייחס לחקר המקרה



: תפקיד החוקר הוא

למצוא משמעות או לפרש את התופעות  , תופעות במיקום הטבעי/לחקור את הדברים
Denzin & Lincoln, 2000))במונחים שבני אדם משתמשים בהם 

".  החוקר מעוניין בתהליכים יותר מאשר בתוצאות או בתוצרים"

והחוקר הוא מכשיר  , הוא שואב את נתוניו מהמערך הטבעי, "תיאורי"מחקר איכותני הוא "
"  המחקר העיקרי

.  )1990, יהושע-צבר בן)



מחקר כמותי

ודרכו  , המחקר הכמותי בודק את ההתנהגות הגלויה של האנשים

כיוון ומגמה, כימות התופעה-יוצר את מיפוי התופעה



המחקר האיכותני

משלים את הגישה הכמותית בכך שהוא מנסה , המחקר האיכותני

והדרך בה הם מפרשים  , להבין את אופי התנהגותם של הנחקרים

.את דרך חייהם

המחקר האיכותני מביא את החוקר  , מנת להגיע להבנה זאת-על

אל הנחקר  

.)1990, יהושע-צבר בן)



מתי משתמשים במחקר איכותני

כאשר לא ניתן לדגום את אוכלוסיית המחקר באופן סטטיסטי•

אינטימי ולא ניתן לתשאל בטלפון או באמצעות  , כשנושא המחקר רגיש•
שאלון

(מחקר גישוש)כאשר שאלות המחקר עדיין אינן ברורות •

כאשר נדרשת העמקה ותובנות פסיכולוגיות שמחקר כמותי אינו יכול להגיע  •
אליהם

כתמיכה וכהסבר למחקר כמותי מקביל או מקדים•

תהליך קבלת :למשל)כאשר יש צורך להבין תהליכים והשתלשלות עניינים •
(החלטות



הבדלים בין מחקר כמותי למחקר  

איכותני



מחקראוכלוסיית 

מדגמיהנבדקים נבחרים באופן -בכמותי•

נבחרים אנשים שיכולים למסור מידע-באיכותני•



:כל מחקר–כמותי מחקר 
שאלון סגור.1•

נחקרים/השאלון אחיד לכל הנשאלים•

ערכים קבוע מראש/סולם תשובות•

התשובות מקודדות לפי סולם מספרי•

שאלון פתוח מובנה.2•

הנשאל מביע את דעתו בכתב או בעל פה לשאלות מובנות•

תצפית מובנת.3•

כימות התופעות הנצפות•



:הנתונים מועבדים ומנותחים בשיטות ומבחנים סטטיסטיים ומשקפים את

מספר המשתתפים במחקר•

ההתנהגות הגלויה של האנשים•

עוצמת הקשר/ מיפוי התופעה/ עוצמת •

כימות התופעה•

שכיחות התופעה•

יש כיוון ומגמה•

סיבות שגורמות לתוצאות•

מחפשים קשרים סיבתיים•



כלי מחקר איכותני
פתוחים/חצי מובנים/מובנים-ראיונות.1•

נשאלים/המראיין נפגש פנים אל פנים עם הנחקרים•

השאלות נשאלות על פי תכנון מראש•

התשובות נרשמות או מוקלטות•

משתתפת/מובנת-תצפית.2•

צפייה שיטתית של החוקר על התנהגות הנבדקים/מעקב•

התערבות חיצונית מעטה, מוקלטות/מצולמות/ההתנהגויות נרשמות•

בתצפית משתתפת החוקר מעורב ומשתתף בקבוצה ונמצא בקשר ישיר עם האנשים•

החוקר מעורב במה שקורה•

המציאות אינה אובייקטיבית•

בין הגורמים השוניםוהאינטרקציההחוקר צופה בהתנהגות לומד את המשמעות 

-החוקר יתייחס ל

מה אנשים אומרים.1•

האופן בו הם מתנהגים.2•

החפצים בהם הם משתמשים.3•



-שאלון פתוח.3•

גם כלי כמותי וגם כלי איכותני•

קיימת רשימת שאלות מתוכננות•

הנשאל עונה על השאלות או החוקר רושם את התשובות•

-טקסטים/ניתוח מסמכים.4•

פרוטוקולים, קטעי עיתונות, תעודות, פריטים מארכיון, סרטים, מסמכים•

-קבוצות מיקוד.5•

דמוגרפי או צרכני -דיון מונחה בקרב קבוצת אנשים העונים על פרופיל סוציו•

מסויים

עמדות באמצעות דינמיקה קבוצתית/ מגיעים למידע דעות •



:עומקראיוןעלהמבוססמחקרוביצועבתכנוןשלביםשבעהקיימים

.1Thematizing–להשיגמנסיםמה?זהבמחקרבראיוןבשימושהמטרהמה?

.2Designing–ורשימותשאלות,פרטיםדףהכוללהראיוןמדריךהכנת.

.3Interviewing–הקשבהתוךהראיוןלמדריךבהתאםותשובותשאלות,למרואייןוהמחקרהחוקרהצגת

.הראיוןסיום,פעילה

.4Transcribing–נוספיםרישומיםושילובשקלוט,הראיוןשלכתובטקסטיצירת.

.5Analyzing–למידעמשמעותלתתמנתעל,ודפוסיםדמיון,(קטגוריות,נושאים)ֵתמותאחרחיפוש.

.6Verifying–הניתוחשלהמהימנותבדיקת.

.7Reporting–הממצאיםפרסום.



המחקר האיכותני

משלים את הגישה הכמותית•

מנסה להבין את אופי והתנהגותם של הנחקרים ואת הדרך בה הם מפרשים  •
את דרך חייהם

מביא את החוקר אל הנחקר•

הרבה יותר קשה להכליל, אמת שונה לכל מקרה, אין אמת אוניברסלית•

לא ניתן לפרק את התופעה•

צריך להתייחס להקשר•



שאלת המחקר במחקר האיכותני

,  שאלת מחקר במחקר האיכותני היא הצהרה המזהה את התופעה הנחקרת•

ה רוצה לדעת על הנושא  /ה רוצה להתמקד ומה את/היא עוסקת במה את

((Strause & Corbin, 1990  .

שאלות מחקר במחקר האיכותני אינן עוסקות בקשר בין משתנים תלויים  •

(כנהוג במחקר הכמותי)לבלתי תלויים 



שאלת מחקר לדוגמא

למידה משמעותית חווייתית  -נושא המחקר•

האם לימוד נושא השואה באמצעות מקורות מידע ראשוניים  -שאלת המחקר•

עבודה בתחנות בנושא  , שמיעת סיפורים מפי אשת עדות, ביקור במוזיאון)

?יוצר סוג למידה והפנמה אחר( השואה



איסוף הנתונים
,  הנתונים נאספים באופן ישיר מהשדה-החוקר הינו מכשיר המחקר המרכזי•

.תוך התערבות חיצונית מינימאלית

או להפך

אינפורמנטים בשיטה אינטראקטיבית  הדורשת מגע  /פנייה מיוחדת לנחקרים•

.ישיר ובלתי אמצעי עם האנשים



גוונים במחקר האיכותני•

.התופעה היא מושא החקירה. עוסק בחקר מהות החוויה האנושיתמחקר פנומנולוגי•

החוקר אוסף מידע מהנחקרים שחוו את החוויה באופן אישי כאשר הוא שואף לחקור את משמעותה בחיי  •

.היומיום שלהם

.  בנוי מסיפורי החיים של הנחקרים והתובנות שנובעות מהםמחקר נרטיבי•

.אדם אחד או קבוצה של אנשים לאורך תהליך, הוא תיעוד של אירועחקר מקרה •

,  במקום לחקור אנשים. ניסיון לתעד ולהבין תרבות של חברה מסוימת( אתנוגראפי)מחקר אנתרופולוגי •

החוקר צופה בהתנהגות ולומד את המשמעות והאינטראקציות בין הגורמים . האתנוגרפיה לומדת מהאנשים

האופן שבו הם מתנהגים והחפצים , מתעד שואל שאלות ומתייחס למה אנשים אומרים, החוקר צופה. השונים

.בהם הם משתמשים



היא בנייה של תיאוריה העונה על שאלת המחקר מתוך האינטראקציה של החוקר עם עולמו של  תיאוריה המעוגנת בשדה

. המטרה היא בניית תיאוריה הגיונית המבוססת על הנתונים שבשטח. הנחקר

. תהליך מעגלי שמטרתו לבחון מציאות ולבצע בה שיפורים ובחינה מחדשמחקר פעולה

הוא מנסה להבין מה מקור הבעיה ולהגדיר אותה באמצעות  . מתחיל בזיהוי של בעיה מעשית בעולם העבודה של החוקר

.  מחקר שתוצאתו היא תיאוריה המעוגנת בשדה

במהלך השינויים  . התובנות הנובעות מהמחקר מביאות את החוקר להכניס שינוי במערכת ולבחון האם הייתה בכך תועלת

.  תיקונים והרחבות, והבדיקות מתרחב המעגל שבמסגרתו נעשים השינויים והתיאוריה עוברת שינויים



סובייקטיביות או  : ניתוח נתונים במחקר האיכותני

?אובייקטיביות

,בדרך כלל לא סטטיסטי, תהליך אנליטי"ניתוח הנתונים במחקר האיכותני מתאפיין כ

פרשנות והכללה, שמטרתו מתן משמעות, עם יסודות או מאפיינים אינטואיטיביים

" לתופעה הנחקרת

הסיפור המדעי שהמחקר האיכותי מציג הוא בבחינת סדרה”מנקודת הראות שבה 

המפרנסים, של מפגשים בין עולם ההבנות של החוקר לבין תפיסת המציאות של נחקריו

.ומשנים אלה את אלה

החוקר יוצר  . המשחקיות וחופש היצירה בתהליך הניתוח, מאפשר לחגוג את הסובייקטיביותפרשני -האיכותניהמחקר 

(. 2001, שלסקי ואריאלי" )גרסה של מציאות”באמצעות הניתוח 

המחקר  . אישיים ואנושיים כדי לתקשר עם אחרים ולהעניק משמעות לסובב אותו-החוקר יכול להישען על כישורים בין

הוא מציב עמדה  ; הוא מחייב להכיר במגבלותיו של תהליך זה, פרשני מעודד את חופש היצירה בתהליך הניתוח-האיכותני

מפוכחת אשר ליכולת של האדם להבין אחרים 



הנתונים/ניתוח הממצאים

תצפיות, טקסטים, ראיונות: הצלבה של מקורות המידע•

חלוקת המידע לקטגוריות•

שיוך לקטגוריות ראשיות ומשניות•

מציאת קשרים בין הנתונים•

ניתוח ראיונות•

ניתוח תצפיות•

ניתוח שאלונים•

ציטוטים•



שיטות לניתוח הממצאים

,  קריאת כל החומר והנתונים שנאספו כדי להכירם ולהבין את הפוטנציאל הטמון בהם•

החוקרים צריכים לקרוא את הפרוטוקולים במלואם מספר פעמים כדי לקבל תמונה  "

Agar, 1980))כוללת ותחושת שלמות הנתונים 

הקידוד . קידוד הוא לב ליבו של תהליך הניתוח האיכותני של הטקסט-חלוקה לקטגוריות•

מאלץ את החוקר לבחון את המשמעויות ולקשר בין קטעי טקסט

(Ryan & Bernad, 2000)



שמות הקטגוריות יכולות להילקח , קטגוריות ראשיות וקטגוריות משנה-שיום הקטגוריות•

.מהשפה הטבעית של המשתתפים או משדה מחקר של החוקר

.ייצוג סכמאטי של מבנה המחקר-יצירת עץ קטגוריות•

.יצירת סיפור מפיסות המידע המהווה תשובה לשאלות המחקר-תיאור•

.  כימות הקטגוריות ומציאת קשרים בין הנתונים-כימות הממצאים•



רגשות

תחושות של עצב תחושות פיסיות רגשות מפחידים

עצב

בכי

צער

צמרמורת

זעזוע

הלם

חרדה

פחד

חוסר אונים

דיכאוןחשש כאב

ייאוש סבל



בזמן הסיור והפעילות במוזיאון השואה  
....התעוררו בי רגשות של

"הלב שלי דפק מפחד ומהתרגשות, הרגשתי עצב"•

"אני פתאום הבנתי מה עובר על היהודים וזה עורר בי רגשות של בכי•

הרגשתי פחד בגלל שדמיינתי  , התעוררו בי רגשות של עצב בגלל הילדים שמתו בשואה"•

...."אם זה היה קורה לי

..."חשבתי מה היה קורה לי... הרגשתי עצוב וחשבתי איך הילדים היו לבדם בזמן השואה•



בזמן הסיור והפעילות במוזיאון  
....השואה התעוררו בי רגשות של

רגשות שעלו בי בזמן הסיור והפעלות במוזיאון השואה

1
1
1
1
1
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2
2
2
2
3
3
3
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28
60

79
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עצב

פחד

כאב

רחמים

שנאה

צמרמורת

כעס

צער

חרדה

בכי

סבל

אהבה לא"י

התרגשות

גאווה

הזדהות

ייאוש

חוסר אונים

הלם

זעזוע

דיכאון

תקווה

דיכאון

אשמה

מחנק

זיכרון

N=227



ניתוח ראיונות עומק  

ניתוח תצפיתאישיים

ניתוח שאלונים  

היגדים פתוחים

ניתוח שאלונים

היגדים סגורים

שיטותשילוב-הממצאיםהצגת
המצרףתפיסת

(2003רביב , 2001פסיג )



ממצאי המחקר

שיטת הניתוח  , ניתוח הנתונים במחקר האיכותני הוא המאתגר ביותר והתובעני ביותר
:חייבת להתבסס על מספר כללים

ניתוח איכותני שיטתי•

ניתוח שקוף בו התהליך והמבנה ניתן לשחזור•

מובנה על פי מתודולוגיה•

כל התיאורים מלווים ברקע הקשרי לנושא  , "עשיר"דוח המחקר  נושא אופי תיאורי •
.  י ציטוטים מפי הנחקרים"ומעובים ע-המחקר

נסמכים על ידי ראיות והסברים מפי  יכולת השכנוע מתחזקת כאשר הטיעונים התיאורטיים  "
.(Riessman, 1993)" קהל המחקר



תוקף במחקר האיכותני

,  תיקוף במחקר האיכותני פירושו מעבר הלוך ושוב בין דדוקציה לאינדוקציה•

בין הנתונים הפרספקטיבה  , בין ההתנסות בשטח לרפלקסיה על ההתנסות

.המחקרית והמסקנות

מתאימים  , י העוגנים התיאורטיים"ממצאי המחקר חייבים להיות מאושרים ע•

.(Paton, 1980)להם ומסבירים את התופעה הנחקרת 

שימוש במגוון מקורות מידע כדי להגביר  -דרך נוספת היא שיטת הטראנגולציה•

את התוקף המחקרי



מהימנות במחקר האיכותני

מהימנות המחקר  , לאור העובדה שהחוקר הוא כלי המחקר המרכזי
:תקבע על פי השלבים הפורמאליים והגלויים

יצירת מאגר נתונים•

.שימור מסמכי הניתוח המלווה בפרוטוקולים ורשומים•

ח יכיל מידה מספקת של "הדו-ח הסופי"הצגת שרשרת עדויות בדו•
.ציטוטים הנוגעים לתחום המחקר



פ לוין”מודל ספירלי של מחקר ע

שאלת חקר

ניתוח

ראיון/תצפית

נושא חקר

קריאה ומיפוי

יצירת קטגוריות
עיבוד ועיבוי+ כימות 

דוח המחקר



"על אנשים"ולא " מחקר עם אנשים"מחקר איכותני הוא 

(.2000" )מחקר עם נחקרים ולא על נחקרים"צבר בן יהושע מגדירה מחקר איכותני כ•

סוג מחקר זה מבטיח חילופים הדדיים בין החוקר לנחקר ומצמצם את פער הכוחות וחוסר  •

.  הסימטריה ביניהם

צבר  )שיטת מחקר זו מרחיבה את הקשר בין החוקר לנחקריו ומובילה להדדיות ושותפות •

(. 1990, בן יהושע


