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״שירת העשבים״, נעמי שמר. 

מהו מחקר איכותני?
המונח ״מחקר איכותני״, מתייחס לאוסף של שיטות מחקר, 
את  אנשים  של  והפירוש  ההבנה  אופן  לניתוח  המכוונות 
העולם )1(. המחקר האיכותני מהווה בית לחוקרים ממגוון 
רחב של דיסציפלינות, ממדעי החברה והרוח ולאחרונה גם 

מדעי הרפואה )2(.

מחקר איכותני לעומת מחקר כמותני
בדומה  האמפירי,  האיכותני  המחקר  של  הכללי  המבנה 
נתונים,  איסוף  מחקר,  שאלת  ניסוח  כולל  הכמותני,  לזה 

בדומה  לכתב.  והעלתם  מסקנות  גזירת  הנתונים,  ניתוח 
בשאלת  מתמקד  האיכותני  המחקר  הכמותני,  למחקר 
האישי  מניסיונם  לרוב  נגזרת  אשר  מראש,  מוגדרת  מחקר 
של החוקרים, ונתמכת על ידי סקירת הספרות הרלוונטית. 
לרוב  היא  המחקר  שאלת  כמותני  שבמחקר  בעוד  אולם 
גמישות  דרושה  האיכותני  במחקר  משתנה,  ובלתי  קבועה 
שכן  המחקר,  מערך  בעיצוב  ומתודולוגית  מחשבתית 
הפרטים  של  ובחוויות  בתובנות  תלויה  המחקר  הצלחת 

הנשאלים )3(. 
המחקר  לבין  האיכותני  המחקר  בין  להשוות  בניסיון 
עוסק  הכמותני  המחקר  כי  לומר  אפשר  הכמותני 
להסברת  סטטיסטיים  במודלים  ומשתמש  במספרים, 
נתונים )4(. המחקר הכמותני מתמקד לפיכך, על פי רוב, 
בפן צר מאוד של התופעה הנחקרת, ומנסה לאפיין אותו 
כמותית  מסקנה  נגזרת  שמהן  ומדידות  תצפיות  ידי  על 
לרוב  זה  מחקר  הנתונים.  של  סטטיסטי  עיבוד  לאחר 
מאופיין  פרט  כל  שבה  רחבה,  מחקר  בקבוצת  מתאפיין 
מתקבלת  המסקנה  מצומצם;  מאפיינים  מספר  ידי  על 
ניתוח  ידי  על  השונים  המאפיינים  בין  הקשר  מבחינת 
שלילת  סמך  על  סיבתיות  לבסס  וניסיון  סטטיסטי, 

הסברים אלטרנטיביים. 
הנחת היסוד ההגּותית העומדת בבסיס המחקר הכמותני, 
פניות,  חסר  אובייקטיבי,  באופן  קיימת  שהמציאות  היא 
וניתנת לרישום מדויק על ידי צופה חיצוני )3(. הנחת יסוד 
במחקר  נחוצה  אינה  הכמותני,  המחקר  של  זו  בסיסית 
הפילוסופיות של  לנקודות המוצא  מנוגדת  ואף  האיכותני, 
שהשיטות  מאחר  האיכותני,  המחקר  בתוך  רבות  גישות 
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המדגישה  פרשנית  באפיסטמולוגיה  נקשרו  האיכותניות 
המציאות  של  והמשתנה  המובנה  הדינמי,  טבעה  את 
שבכוחו  אובייקטיבי  מדע  אין  זו,  השקפה  לפי  החברתית. 
לכונן אמיתות אוניברסליות או להתקיים באופן בלתי תלוי 
באמונות, בערכים ובמושגים שנוצרו כדי להבין באמצעותם 

את העולם. 
בין  מדי  פשטני  מקישור  להימנע  ראוי  כי  להדגיש  יש 
כיום קיימים  השיטות הנבחרות לעמדה האפיסטמולוגית. 
האיכותניות  השיטות  בין  המשלבים  מחקר  מערכי  גם 
כלל  בדרך  מבוססת  השיטות  ובחירת  והכמותיות, 
המחקר  שאלות  על  להשיב  הדרך  זו  האם  השאלה:  על 
הספציפיות. שיטות כמותניות ואיכותניות כרוכות באיסוף 
נתונים בדרכים שונות זו מזו, והשאלה המכרעת היא, האם 
התיאורטיות  לשאלות  מתאימות  אכן  שנבחרו  השיטות 

והאמפיריות שהחוקר מבקש לבחון )5(. 
כאשר  לשימוש  ביותר  מתאימות  איכותניות  שיטות 
הסובייקטיביות  החוויות  את  לבחון  היא  המחקר  מטרת 
לחוויות  מצמידים  שהם  המשמעויות  ואת  אנשים  של 
לאנשים  מאפשרים  לדוגמה,  עומק,  ראיונות  הללו. 
לאירועים.  משלהם  פרשנות  ולהציע  בחופשיות  לדבר 
שיטות  זה,  באופן  החשובה.  היא  שלהם  הראייה  זווית 
ולהקשיב  החשיבה  לתהליך  לחדור  מטיבות  איכותניות 
לסיפורים )לנרטיבים( שאנשים בונים. בתוך כך, השיטות 
לסוגיות של  מיוחדת  לב  מקדישות תשומת  האיכותניות 
הביוגרפי  ההקשר  בתוך  המרואיין  את  בהציבן  ֶהקשר, 

האישי והסביבה החברתית שלו )5(. 
לרוב יתמקד החוקר האיכותני בקבוצת מחקר מצומצמת 
פרטים  של  מחקר  בקבוצת  מדובר  )לעתים  ביותר 
של  האפשר  ככל  רבים  מאפיינים  ובלימוד  בודדים(, 
כוללני  באופן  להבין  מנסה  האיכותני  החוקר  פרט.  כל 
תוקף  וליצור  המחקר  לשאלת  התשובה  את  )הוליסטי( 
במחקר  חוקרים  האיכותני,  למחקר  בניגוד  גבוה.  פנימי 
האוכלוסייה  את  המייצג  למדגם  שואפים  הכמותני 
של  החיצוני  התוקף  את  להעלות  ניסיון  מתוך  הכללית, 

המחקר. 
איסוף הנתונים במחקר האיכותני מתבצע בשלל שיטות 
איסוף שבהן: עריכת תצפיות משתתפות, איסוף מסמכים 
וביצוע  מיקוד  קבוצות  ארכיון,  מחקר  עריכת  לשם 
ראיונות עומק. כיום מרבית מדעני מדעי החברה מרבים 
אחרות  פני  על  עומק  ראיונות  של  בטכניקות  להשתמש 

משמעות  את  להבין  היא  הראיונות  מטרת  כאשר   ,)5(
נושא הראיון למרואיין, או במילים אחרות, מטרת הראיון 
ביחס  המרואיין  של  החיים  עולם  של  תיאור  לקבל  היא 
 .)6( הנחקרת  התופעה  למשמעות  נותן  שהוא  לפרשנות 
במאמר  למצוא  אפשר  זו  נקודה  להמחשת  יפה  דוגמא 
המבט  מנקודת  הפסיכיאטרי  האשפוז  חוויית  את  שבחן 
היתר  בין  התמקד  זה  מחקר   .)7( המטופלות  הנשים  של 
)כגון  נפש  מחלות  של  בסימפטומים  טיפול  של  בהשפעה 
חשמלי.  נזע  באמצעות  ואחרות(  סכיזופרניה  דיכאון, 
שמנקודת  שבעוד  הוא  המחקר  מן  שעלה  מעניין  ממצא 
נועד  החשמלי  בנזע  הטיפול  הרפואי  המודל  של  המבט 
את  שעברו  הנשים  מבחינת  סימפטומים,  על  להקל 
והן חוו זאת כעונש,  הטיפול, מטרתו הייתה שונה מאוד, 
 .)7( ועוד  שלהן  מהזיכרון  הצרות  את  למחוק  כניסיון 
בדומה למדעי החברה, מרבית המחקר האיכותני שבוצע 
בראיונות  הוא  אף  מתמקד  באורתודונטיה  כה  עד 
 semi( מובנים  חצי  עומק  בראיונות  רוב  פי  ועל  עומק, 
תתמקד  זו  סקירה   .)structured in depth interviews

משום כך בסוג זה של איסוף נתונים )13-8(. 
את ראיון העומק החצי מובנה אפשר לחלק לכמה שלבים. 
ראשיתו בבחירת מרואיינים על פי סט קריטריונים שנקבע 
אורתודונטי- טיפול  שסיימו  פרטים  )לדוגמא:  מראש 
כירורגי משולב בחמש השנים האחרונות(, בהתאם לנושא 
המחקר. כהכנה לראיון מומלץ להכין מקום מתאים, שיהיה 
נוחות  ושיבטיח  חיצוניות,  מהפרעות  האפשר  ככל  מבודד 
לאפשר  אף  ניתן  המרואיין.  מצד  פעולה  ושיתוף  מרבית 
למרואיין לבחור את מקום הראיון כרצונו )14-12(. כמו כן, 
יש להכין סדרה של שאלות שאמורות לכוון את המרואיין 
ללימוד  שיתרום  באופן  שלו  האישי  הסיפור  את  לספר 
ומעודדות  פתוחות,  לרוב  הן  השאלות  הנחקר.  הנושא 
הטיפול  של  התהליך  את  חווית  כיצד  )לדוגמא:  דיון 
הטיפול?(.  במהלך  שחווית  הקשיים  מהם  האורתודונטי? 
דיון  מעודדות  שאינן  סגורות,  משאלות  להימנע  עדיף 
האם  )כגון:  הנחקר  הנושא  של  צר  בפן  שמתמקדות  או 
המכשור  האם  הספרציה?  גומיות  הנחת  בזמן  כאב  חווית 
האורלית?(.  ההיגיינה  שמירת  על  הקשה  האורתודונטי 
השאלה  כאשר  נושאים,  לפי  השאלות  את  לסדר  אפשר 
הראשונה בכל נושא מכוונת לנושא הנידון, ושאלות המשנה 
)ראו  ביוזמתו  אליהן  התייחס  לא  המרואיין  אם  רק  יוצגו 

טבלה 1( )14(. 
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התפקיד העיקרי של המראיין הוא להיות קשוב לתשובות 
אמצעי  בלתי  אישי  בין  קשר  יצירת  תוך  המרואיין, 
המרואיין  של  מהתחושה  נובע  זה  מעין  קשר   ;)rapport(
שהמראיין דומה לו ולכן מבין אותו, ואפשר להשיג זאת על 
המראיין  מצד  נכונה  מילולית  ולא  מילולית  תקשורת  ידי 
מבעוד  שהוכנו  השאלות  בכל  לדון  חובה  אין   .)16-15(
כפי  החוויה,  של  תיאור  לקבל  היא  המטרה  שכן  מועד, 
הוא  לראיון  המומלץ  הזמן  פרק  אותה.  חווה  שהמרואיין 
מיצוי,  לכדי  הגיעה  לא  שהשיחה  רואים  ואם  וחצי,  כשעה 

אפשר לקבוע המשך במועד אחר. מומלץ לתעד את הראיון 
בהקלטה או בצילום, ולא על ידי רישום, שכן המראיין צריך 
להפנות את תשומת לבו למרואיין ולא לתיעוד הראיון. על 
ימשיך לבצע ראיונות עד שירגיש שתהליך  רוב, החוקר  פי 
המחקר הגיע לכדי מיצוי )saturation(, כלומר שהתשובות 
לממצאים  חדשה  תרומה  ללא  עצמן  על  לחזור  מתחילות 

)10(; באופן זה ייקבע גודל המדגם. 
לאחר סיום הראיון, על החוקר לצמצם את הנתונים על ידי 
הראיון  של  זה  תעתיק  על  המוקלטים.  הראיונות  תמלול 

טבלה 1: דוגמא לטבלה מנחה בניהול ראיון עומק, למרואיין שסיים טיפול אורתודונטי. חשוב לשים לב לכך שיש שתי רמות של שאלות, 
שאלה פתוחה כללית המובילה לנושא ושאלות פתוחות משלימות. השאלות המשלימות יוצגו רק אם המרואיין לא יזם התייחסות אליהן 

באופן ספונטני.

שאלות משלימותשאלה פתוחה המובילה לנושאנושא

מה חשוב לך? בבקשה ספר קצת על עצמך...אופי אישי
כיצד אתה מעריך את עצמך? 

מהן תכונות האופי הבולטות שלך? 
מיהם חבריך?

האם תוכל לספר קצת על משפחתך?

תלונה 
עיקרית

מה הייתה הסיבה העיקרית בגינה פנית 
לטיפול אורתודונטי?

מהו ליקוי הסגר שממנו סבלת לפני הטיפול? 
מה הייתה ההשפעה של ליקוי הסגר על יחסיך עם 

הסביבה?
מהו חלקם של הקרובים אליך ביותר בהחלטה לפנות 

לטיפול אורתודונטי? 
כיצד ליקוי הסגר הפריע מבחינה אסתטית? כיצד הפריע 

מבחינה תפקודית? 
כיצד הערכת את ההשלכות העתידיות של ליקוי הסגר 

על חייך בזמן שבחרת להימנע מטיפול?

חלופות 
הטיפול

מתוך חלופות הטיפול שהוצגו קודם לטיפול, 
מדוע נבחרה החלופה של... )לפרט את סוג 

הטיפול הנבחר(

האם אתה יכול לספר על חלופות הטיפול השונות? 
מה היו ההתלבטויות שלך? 

תהליך 
הטיפול

האם תוכל לספר על תהליך הטיפול... )לפרט 
את סוג הטיפול הנבחר שאותו עבר המתרפא(

ספר על הקשיים )כאב, חוסר נוחות, הפרעה במראה 
וכדומה( במהלך הטיפול? 

מה סייע בידך להתגבר על הקשיים?
מה זכור לך במיוחד מהטיפול?

תוצאות 
הטיפול

כיצד אתה מעריך את תוצאות הטיפול 
והשפעתן על חייך?

כיצד הטיפול שינה את תחושתך האישית? התייחס 
לשיפור אסתטי ותפקודי...

כיצד הטיפול שינה את תגובות הסביבה כלפיך? 
מה היית אומר למטופל אחר שעומד לפני טיפול דומה?
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יש להוסיף הערות  להכיל את כל המילים שנאמרו. בנוסף 
בראיון  שהתרחשה  מילולית  לא  לתקשורת  המתייחסות 
לחדר  נכנס  חיצוני  מישהו  רווחה,  אנחת  ארוכה,  )שתיקה 
עצמו  ידי החוקר  על  הוכן  לא  כך שאם התעתיק  וכדומה(, 
בהתאם  אותו  ולערוך  המקורית  להקלטה  להשוותו  עליו 
כמה  לקרוא  החוקרים  על  הממצאים,  לניתוח  קודם   .)17(
לב  שימת  תוך  במלואם,  הראיונות  תעתיקי  את  פעמים 
לפרטים, ועל ידי כך להשיג הכרה מצוינת של הנתונים )3(. 
המשמש  מיון  הנתונים,  של  מיון  לבצע  אפשר  מכן,  לאחר 
לפי  הנתונים  של  מחדש  וארגון  מחדש  חלוקה  לביסוס 

קבוצות התייחסות. 
היא  האיכותני  במחקר  נתונים  לניתוח  מקובלת  שיטה 
ניתוח תוכן קלאסי. בניתוח נתונים זה, התעתיקים שהושגו 
)coding(, תוך  כתוצאה מתמלול הראיונות עוברים קידוד 
ושיוך  ופסקה,  משפט  מילה,  כל  של  קפדנית  בחינה  כדי 
קוד  מקבלת  תת-קטגוריה  כל  לתת-קטגוריות.  שלהם 
מאגדים  מכן  לאחר  קידוד.  מכונה  התהליך  ולכן  מסוים, 
תהליך  אותם.  המאחדת  לקטגוריה  תתי-קטגוריות  כמה 
אחד  ראיון  של  שונים  חלקים  בין  השוואה  מאפשר  זה 
או  מסקנות  והסקת  שונים,  פרטים  של  ראיונות  בין  או 
תובנות כלליות מנתוני המחקר )4(. השלב הבא של ניתוח 
ההשפעה  עוצמת  או  ההופעה  שיעור  הערכת  הוא  זה  מסוג 
ניתוח  ידי  על  לאחרות  בהשוואה  שונות  קטגוריות  של 
סטטיסטי של הקטגוריות שהתקבלו. חשוב לציין כי המידע 
אלא  הכוללני,  החשיבה  תהליך  את  מחליף  אינו  הכמותי 
ארגון  תהליך  התוצאות.  בניתוח  נוסף  תומך  ככלי  משמש 
בשלבים  להיזהר  ויש  קשיח,  לא  אך  מובנה  הוא  הנתונים 
מסקנות,  להסיק  שלא  התעתיקים  קידוד  של  הראשונים 
מודעות או לא מודעות, שישפיעו על הסקת מסקנות נכונה 

בהמשך תהליך עיבוד הנתונים. 
איכותני,  במחקר  חשובים  המחקר  איכות  של  סטנדרטים 
כשם שהם חשובים במחקר כמותני, אך במקביל גם מהווים 
נתונים  נאספים  איכותני  במחקר   .)19-18  ,8( רב  קושי 
ולהסיק  העיקר,  את  למצות  החוקרים  על  מתוכם  רבים, 
ידי  על  הנתונים  של  שונה  ניתוח  מכך,  כתוצאה  מסקנות; 
חוקרים שונים או על ידי אותו חוקר בזמנים שונים, סביר 
מומלץ  הניתוח  תהליך  כן,  כמו  אחרות.  למסקנות  שיוביל 
אמות  קיימות  זאת,  למרות  לפרשנות.  ונתון  גמיש  שיהא 
על  לאשרור  ניתנות  אשר  וקוהרנטיות,  אמינות  של  מידה 
חוקר  ידי  על  הנתונים  של  חוזרת  בדיקה  של  תהליך  ידי 

שעברו  שונים,  חוקרים  ידי  על  או  שונים  בזמנים  אחד 
המסקנות  את  לחזק  אפשר  כן,  כמו   .)Calibration( כיול 
ראיון  )לדוגמא:  שונות  מחקר  שיטות  של  שילוב  ידי  על 
 .)19-18  ,14( ושאלונים(  או קבוצת מיקוד  ותצפיות  עומק 
וניתוחם, ודיווח מפורט  שקיפות בתהליכי איסוף הנתונים 

שלהם, הם הבסיס לאמינות במחקר.   

מחקר איכותני באורתודונטיה
במחקר  רבות  שנים  זה  המשמש  האיכותני,  המחקר 
טרם  והרפואה(,  הרוח  החברה,  )במדעי  רבים  בתחומים 
בפרט  ובאורתודונטיה  בכלל  שיניים  ברפואת  דיו  יושם 
כפי  בתחום,  שלו  הבולטים  היתרונות  למרות  וזאת   ,)11(
בתחום  שבוצעו  הבודדים  מהמחקרים  בהמשך.  שיתואר 
ללמוד  אפשר  איכותניות,  מחקר  בשיטות  האורתודונטיה 
המתרפאים  ציפיות  בהבנת  זה  מחקר  של  היתרונות  על 
המוטיבציה  מקור  בהערכת   ,)20-19  ,10( המטפל  מהצוות 
מתרפאים  של  החוויה  בהבנת   ,)11( לטיפול  המתרפא  של 
האיכותני  המחקר  כן,  כמו  ועוד.   )9( הטיפול  במהלך 
התמחות  לתוכנית  מועמדים  בהערכת  לסייע  יכול 
בתוכנית  לימוד  שיטות  בהערכת   ,)21( באורתודונטיה 
ההתמחות )22( ובבחינת השפעת המקצוע על העוסקים בו 

 .)23 ,13-12(
ראיון העומק מאפשר יכולת חקירה של סוגיה לעומק, תוך 
לצדדים  דגש  ומתן  המרואיין  של  המילים  באוצר  שימוש 
החשובים לנחקר, ובמקרה שלנו, למתרפא. בניגוד לשיטות 
טיפולית,  חוויה  הערכת  או  פסיכולוגית  להערכה  אחרות 
את  להציג  המתרפאים  של  בחופש  תומך  העומק  ראיון 
החוויה הטיפולית כפי שהם חווים אותה. לדוגמא, במחקר 
איכותני אשר נועד לבחון את ההשפעה של התקנת מכשור 
של  אכילה  הרגלי  שינוי  ועל  כאב  על  קבוע  אורתודונטי 
מגוונת  היא  המתרפאים  של  החוויה  כי  נלמד  מטופלים, 
מאוד. המתרפאים חוו כאב בטווח רחב של זמנים )בין יום 
כאב  ועד  קל  )מכאב  כאב  של  שונות  וברמות  לשבועיים( 
משתנה  הכאב  מקום  כי  עוד  נלמד  אולם  ומתסכל(,  חזק 
לעתים  אך  בשיניים,  )לרוב  בפה  שונים  אתרים  בין  ועובר 
)לרוב  היום  לאורך  שונים  ובזמנים  הרכות(,  ברקמות  גם 
הכאב  את  חוו  מהמתרפאים  חלק  אך  הבוקר,  בשעות 
ייצוג  לתת  קשה  כמותני  במחקר   .)9( היום(  כל  לאורך 
להתמקד  נטייה  ויש  הכאב,  הופעת  של  ההיבטים  למכלול 
במאפיינים נבחרים )26-24(. הכרת מכלול החוויה חשובה 
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על  מקלה  היא  שכן  הבודד,  במתרפא  המטפל  לקלינאי 
שיקוף החוויה למתרפא ונותנת לגיטימציה לחוויה הפרטית 
יותר  טוב  קשר  תיצור  המתרפא  חוויית  של  זו  הבנה  שלו. 
עמו, שכן היא מאפשרת לרופא המטפל להבין טוב יותר את 

החוויה שלו, ולשפר את הקשר הבין אישי )16-15(. 
כאן  שהועלו  לנקודות  דוגמא  המהווה  איכותני  מחקר 
של  ההשפעה  את  שבחן   Meaney et al. של  מחקרם  הוא 
מתרפאים  של  החיים  איכות  על   )hypodontia( משנן  חוסר 
 .)10( באירלנד   )25-16 )בני  צעירים  ומבוגרים  מתבגרים 
היו  לא  כי  שסביר  תובנות  כמה  עלו  המתרפאים  מתשובות 
מהמתרפאים  חלק  כמותני.  במחקר  התייחסות  מקבלות 
התייחסו ברצינות רבה לאופן שבו הוחלט על חלופת הטיפול 
הנכונה, בשלבים השונים מאז האבחון בגיל צעיר, שבו עדיין 
היו בחסות ההורים, ועד לטיפול הפעיל, שלרוב התחיל בגיל 
מבוגר הרבה יותר. המתרפאים דיווחו כי תקשורת טובה יותר 
בתקופת ההמתנה בין האבחון הראשוני לבין הטיפול, הייתה 
משפרת מאוד את התחושה האישית שלהם ומפחיתה חרדה 
חוויית  על  אור  ששפך  נוסף  איכותני  מחקר   .)10( ותסכול 
מטופלים הוא מחקרם של .Ryan et al שבחן את המוטיבציה 
לעבור טיפול אורתודונטי- בריטים מבוגרים  של מתרפאים 
עמדת  לתיקון   )orthognathic surgery( משולב  כירורגי 
)11(. במחקר זה  ניכר  הלסתות, כאשר קיים פער בין לסתי 
הפער  לחומרת  בהכרח  קשורה  אינה  המוטיבציה  כי  נלמד 
כגון  אחרים  רבים  ממאפיינים  מושפעת  אלא  לסתי,  הבין 
סוציולוגיים  מאפיינים  פסיכולוגיים,  מאפיינים  העבר,  ניסיון 
את  בהבנתנו  במיוחד  מעניינות  זה  מחקר  תוצאות  ועוד. 
ההתמודדות היומיומית של חיים עם מראה פנים לא נורמלי; 
)לדוגמא  הימנעות  של  אסטרטגיות  מתארים  המתרפאים 
הימנעות ממפגשים חברתיים, הימנעות מחשיפה למצלמה(, 
שעמדו בקשר עם מידת ההשפעה של הפער הבין לסתי על 
איכות חיי הפרט; ממצא זה לא תואר בעבר, וסביר כי לא היה 
ושאינו מתמקד בבעיה  מתואר בסוג מחקר שאינו איכותני 

מנקודת הראות של המתרפא )11(. 
סקירה קצרה זו מראה כי הכרת החוויה הטיפולית מנקודת 
שבו  בעידן  המטפל  לרופא  חיונית  המתרפאים  של  הראות 
עולה החשיבות של המתרפאים בקבלת החלטות טיפוליות 
המתרפא  הסכמת  שמחייבת  מחקיקה  כתוצאה   ,)27(
לטיפול )28(, ומנגישות מתרחבת של ידע רפואי לאוכלוסייה 
בטיפול  תוקף  משנה  מקבלת  זו  טענה   .)29( הכללית 
רבות  שנים  של  טווח,  ארוך  קשר  מחייב  אשר  אורתודונטי, 

בהן במקרים רבים הרופא המטפל נדרש להתייחסות כוללת 
במובן  וכדומה.  לתפיסותיו  לעיסוקיו,  למשפחתו,  למתרפא, 
זה, כל אורתודונט הוא ״חוקר איכותני״, שכן הכרה אישית 
הטיפול  בהצלחת  יסוד  אבן  היא  המתרפא  של  והוליסטית 
ובניסוח  ההבנה  בשיפור  יתרון  האיכותני  למחקר   .)19(
התנהגותיות  סוגיות  )דוגמת  מורכבות  סוגיות  לגבי  תובנות 

או עמדה של פרטים בנוגע לנושא מסוים ועוד(.  
ומוכנים  יותר  פתוחים  לרוב  הנבדקים  איכותני,  במחקר 
בשפה  שימוש  תוך  האישית,  החוויה  פרטי  את  לשתף 
האישית שבה הם בוחרים )11, 19(. אולם למחקר האיכותני 
לעיבוד  הדרוש  הרב  הזמן  ובראשם  מובנים,  חסרונות  יש 
וקושי  המראיינים,  הכשרת  המסקנות,  והסקת  הראיונות 
בהשוואה בין מחקרים שונים. חשוב לזכור כי ניהול הראיון 
ובניסיונו  בכישוריו  רבות  תלויה  הצלחתו  וכי  פשוט  אינו 
כמו  המרואיין.  עם  אישית  הבין  ובדינמיקה  המראיין,  של 
האישית  החוויה  לגבי  הבנה  מקנה  האיכותני  המחקר  כן, 
המתרפאים  לאוכלוסיית  מתייחס  ופחות  פרטים,  של 
כקבוצה; אי לכך, יתאים המחקר האיכותני לאפיון מדוקדק 
של  כולל  לאפיון  ופחות  מצומצמת,  מיקוד  קבוצת  של 
האורתודונטי  הטיפול   .)20( המתרפאים  אוכלוסיית  כל 
חיי  את  ומשפר  ואסתטיים  פסיכולוגיים  יתרונות  מקנה 
נוחות   ובחוסר  רבה  בהשקעה  כרוך  אך  מחד,  המתרפאים 
מתקשה  לעיל,  שתואר  כפי  הכמותני,  המחקר  מאידך. 
כוללני-הוליסטי.  באופן  המתרפא  חוויית  של  באפיון 
המקרה  של  שונים  צדדים  שמשקף  הנרחב,  האפיון  את 
בתיאורי  גם  כמו  איכותני,  במחקר  למצוא  אפשר  הקליני, 
של  ייחודיות  קבוצות  בתיאור  או   )case reports( מקרה 

 .)31-30 ,19 ,3( )case cohort( מתרפאים

סיכום 
החוויה  בהבנת  בולטים  יתרונות  בעל  הוא  איכותני  מחקר 
את  תשפר  כזו  הבנה  אורתודונטי.  בטיפול  המתרפא  של 
כלים  מתן  ידי  על  המתרפא,  עם  הקלינאי  של  הקשר 
לקלינאי להבין את החוויה של המתרפא, לחזק את הקשר 
הבין אישי איתו, וכך לאפשר טיפול יעיל ומספק יותר לכל 
בתחום  שבוצעו  האיכותניים  המחקרים  ממעט  הצדדים. 
במחקר  הגלומה  האפשרית  התרומה  על  ללמוד  אפשר 
נעלמות  נשארות  שהיו  שסביר  תובנות  בהשגת  זה  מסוג 
האיכותני  המחקר  זאת,  כל  למרות  אחרים.  מחקר  בסוגי 

באורתודונטיה, נכון להיום, הוא מוגבל ולא מספק.
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Qualitative research is an umbrella term for an array 

of attitudes and strategies for conducting inquiries 

that are aimed at discerning how human beings 

understand, experience, and interpret the social world. 

It is employed in many different academic disciplines 

most particularly in the social sciences and humanities, 

however recently more and more qualitative research is 

being conducted under the medical sciences including 

dentistry and orthodontics. This is due to its nature of 

in-depth investigation, which can provide answers to 

questions that cannot be satisfactorily answered using 

quantitative methods alone. 

The aims of this article are to discuss the characteristics 

of qualitative research, to review the orthodontic English 

literature, and to highlight the advantages of qualitative 

research in orthodontics. The literature review yielded 

several important conclusions regarding qualitative 

research in orthodontics: 1. most of the qualitative 

research done in orthodontics chose to use semi 

structured in-depth interviews for data collection; 2. 

qualitative research highlights aspects that are very 

important, and sometimes crucial to everyday practice 

and long term treatment; 3. there is a lack of qualitative 

studies in the field of orthodontics.  

Taking into account the nature of the orthodontic 

treatment, which is a prolonged one, demanding 

of a good orthodontist-patient rapport, and a wide 

perspective on behalf of the clinician, filling the gap 

in the discipline through conducting more qualitative 

studies aimed at understanding the point of view of the 

patient, as well as that of the clinician, may be beneficial 

for the improvement of the treatment




