מיצובו של החוקר בשדה
המחקר
בין שומרת סף לסוכנת שינוי
נשים חרדיות בתחומי השכלה ,פרנסה
ופנאי ,באור התיאוריה המעוגנת בשדה
ד"ר בלה ליוש
ד"ר בלה ליוש

שאלת מיצובו של החוקר בשדה
המחקר
נוגעת במקומו וזהותו של החוקר
בסיטואציה של המחקר.

במקומו וזהותו באשר לקבלת שיתוף פעולה
מצד המרואיינים ולאמון שהם נותנים בו
במהלך המחקר.
ד"ר בלה ליוש

"האדם ככלי המחקר"
לינקולן וגובה ( )Lincoln & Guba , 1985הטביעו את
הביטוי על מנת להמחיש את תפקידם המיוחד של
החוקרים האיכותניים בתהליך איסוף הנתונים.
לטענתם ,אין כל דרך לחזות מראש את מידת השימוש בכלי
המחקר ואת האופן שבו הם ייושמו מפני ש:
" רק לכלי האנושי יש המאפיינים ההכרחיים להתמודד עם
מצב מעורפל ולא ברור"
(.)Lincoln & Guba , 1985

ד"ר בלה ליוש

"האדם ככלי "

האדם ככלי ,הוא היחיד ,הגמיש דיו לגלות את
המורכבות ,את העדינות ,ואת ההשתנות המתמדת
המאפיינים את החוויה האנושית.
ד"ר בלה ליוש

גמישות ורגישות לניואנסים*
•
•

•
•

הכלי האנושי" הוא בכל יכולת תגובה ומאופיין ברגישות
וביכולת להתייחס לכל הרמזים הסביבתיים והאישיים
שעולים.
הכלי האנושי הוא בעל יכולת סיגול ,והוא מסוגל לאסוף בו
זמנית מידע המתקשר לגורמים מרובים ובמספר רמות.
הכלי האנושי מסוגל להבין רעיונות ומושגים רב תחומיים ויכול
לחבר בין החלקים עד כדי תופעה הוליסטית אחת.
האדם ככלי הוא בעל יכולת לתפקד בו זמנית בתחומי הידע
הסמוי והמוצהר כאחד.
לאדם יש היכולת לעבד מידע מהרגע שהוא נעשה זמין,
להעלות השערות בתגובה לידע ולבחון את ההשערות האלו
עם הגורמים הרלוונטים בהקשרים שבהם הן עלו (צבר –בן
יהושעArksey & Knight, 1999; Jorgensen, 1989; Lincoln & ;1997 ,
;.)Guba, 1985
Merriam, 1998; Oakley, 1981
ד"ר בלה ליוש

החוקר ככלי מחקר
ייחודו של האדם ככלי מחקר ,היא ביכולתו לקלוט את
הדינאמיקה ואת הרבגוניות של מאפייני החוויה האנושית.
הספרות המתודולוגית האיכותנית מרבה להתייחס
לשאלת מיצובו של החוקר בשדה המחקר כ"כלי מחקר"
מתוך הבנת חשיבות השתתפותו ,במידה זו או אחרת,
בעולמם של משתתפי המחקר.

שדה המחקר*
שטראוס וקורבין ( )Strauss @ Corbin, 1990מדברים על
תהליך קבוע של הליכה לשדה כדי לאסוף ממנו עוד ועוד
נתונים ועל חזרות לשדה כדי לאמת את הנתונים עם
השדה.
ד"ר בלה ליוש

השדה
אחת הדרכים להיות מעורב עם האינפורמנטים היא עבודת
מחקר בשדה (שקדי.)2003 ,
במחקר איכותני שדה המחקר ,הוא רב פנים
שרמאז' ( ,)Charmaz, 2003 -1990חוקרת בתחום התיאוריה
המעוגנת בשדה ,טוענת כי בניית הקטגוריות מתחילה עוד
בשדה .כלומר כבר מתוך שדה ההתרחשויות החוקר יכול
לדלות מידע ,אירועים מסוימים ונתונים גולמיים ,המאפשרים
לו להתחיל לעסוק בארגון החומר וניתוחו .גם על פי בן סימון
וגלבוע ( )2011החוקר "מטייל" בין שני שדות עיקריים:
 .1שדה "האיסוף" ,כאיש מקצוע בתחום וכחוקר
 .2שדה "הנתונים" כחוקר וכאיש מקצוע.
דהיינו:
 החוקר חובש כובעים שונים ,בתהליך האיסוף והניתוח.
המרואיינים ,והנתונים עצמם.
 השדה הוא :המפגש עם
ד"ר בלה ליוש

שדה המחקר
החוקר נדרש להכיר באופן אינטימי ,דרך תצפיות
וראיונות את התופעה ,את התרבות או את תת
הקבוצה הנחקרת.
מאידך מצביע וודס ( )Woods, 1996על הסכנות
הכרוכות בסוג כזה של מעורבות .למשל :ישנם
חוקרים המתבוננים על זירת המחקר ועל
האינפורמנטים שלהם ,דרך עדשות וורודות
וסובייקטיביות תוך שהם ַ
משווים לזירה  ,אופי
רומנטי.
וודס ( )1996מציע לשמור על מרחק חברתי כלשהו
כאמצעי בטחון מפני הסכנות הללו.
ד"ר בלה ליוש

תוקף ומהימנות...
 למיצובו של החוקר בשדה המחקר
יש גם השלכות על תוקפו
ומהימנותו של המחקר .לפיכך על
החוקר להיות מודע למגבלות
הקיימות ולמצוא להן מענה
מתודולוגי הולם.
 הספרות המחקרית ממליצה על
נקיטת מספר דרכים שיהוו אמצעי
בטחון לנקיטת אובייקטיביות
מסוימת ולשמירה על מרחק
חברתי סביר ( Jorgensen, 1989
;.)Patton, 1980 ; Woods, 1996
ד"ר בלה ליוש

השלכות גם על תוקפו ומהימנותו של
המחקר.
קיימות מגבלות שעל החוקר להיות מודע להן ולמצוא להן מענה
מתודולוגי הולם .אחת הבעיות המתודולוגית של החוקר
האיכותני כ" כלי מחקר" היא מציאת שביל הזהב :
בין מעורבות ,השתלבות ואמפתיה מצד אחד
לבין ריחוק וחשיבה ביקורתית מצד אחר.
מעורבות היא הכרחית
כדי להבין את השקפת העולם של "האחרים",כפי שהם רואים אותה
כדי לראות כיצד הם רואים את "האחרים"
כדי לזהות את הבעיות והדאגות שלהם ובדרך זו לפענח את השיח
ואת ההתנהגות שלהם.
כדי להשיג זאת צריכה להיות לחוקר נגישות אל הנחקרים;
צריך לפתח יחסי קרבה ,אמון וחברות ,התחברות ,הזדהות ,רגישות
להעריך את רגשותיהם ואת נטיותיהם
לענייניהם של הנחקרים ויכולת ד"ר בלה ליוש
הקוגניטיביות.

תוקף ומהימנות
חזרות רבות בשימוש בכלי המחקר במטרה לעבות את הנתונים .ריבוי
בראיונות ושהיה ממושכת בשדה המחקר כדי לאפשר חשיפת תופעות
החוזרות ונשנות ,כמו דפוסים של פעולה ( ;Dey, 1993
.)Fetterman,1989
רישום הקלטה ודיווח מדויק של הראיון וכל החומרים הנלווים ,לבדיקת
התאמה בין המתרחש לבין הדיווח .החומרים המתועדים מבטיחים
שתופעות המתגלות כדפוסים ,הן אכן כאלו ( Yin, 1994,
.)2003a,2003b
בניית מאגר נתונים ושימור מסמכי הניתוח כאמצעי לבקרה .איסוף
החומרים ,קטלוגם ,שיבוצם והפיכתם זמינים לחוקרים ולקוראים נוספים,
מאפשרים מעקב אחר המהלכים והדרכים שהובילו את החוקר אל
התוצאות והמסקנות ( Guba & Lincoln, 1981; Miles & Huberman,
.)1994; Yin, 1994, 1998, 2000
הצגת החומרים והתייעצות ,המתגבשים לחוקרים מהאקדמיה חזרה
לשדה והתייעצות עם גורמי מחקר (שם).
ניתוח קפדני וטריאנגולציה (גם באיסוף וגם בניתוח)
ד"ר בלה ליוש

לפי פטון ( )1980על החוקר להיות חלק בלתי נפרד מהחקירה,
להיות מעורב :
כצופה-משתתף
 כמראיין עומק
או כמוביל של קבוצת מיקוד.
אך בה בעת החוקר גם להפריד את עצמו מהסיטואציה הנחקרת
כדי לחשוב מחדש על המשמעויות של ההתנסויות.
"כדי להבין את העולם יש להיהפך לחלק ממנו ובאותו זמן
להישאר מופרד ממנו ,שייך ומובדל" (.)Patton ,1980
לחיות בין ובתוך.
להתאחד עם האנשים הנחקרים
'ללכת קילומטר אחד בנעליהם'
להבין את נקודת המבט של האדם האחר מתוך עמדה אמפתית
ולא רק מתוך עמדה אוהדת" .למעשה ,היכולת להיות עם אחרים
היא שמייחדת את החוקר האיכותני" (.)Maykut & Morehouse, 1994
ד"ר בלה ליוש

התבוננות רפלקטיבית
החוקר האיכותני שואף ,למעשה ,לחוות את עולמו
של הסובייקט כמשתתף בחוויתו ,אולם בד בבד
רצונו של החוקר הוא להבין את נקודת המבט של
המרואיינים (.)Minichello et al.,1991
לכן עליו לפעול באופן רפלקטיבי ,כלומר :

לעצור ולחשוב,
לקיים שיח עצמי,
לעבד את האירועים
ולהיות מסוגל לבחון אותם גם כמתבונן
מבחוץ ( Giorgy, 1995; Maykut & Morehous,
.)1994; Woods, 1996

ד"ר בלה ליוש

מיצובו של החוקר בשדה
המעורבות חייבת להיות רפלקטיבית .דהיינו לעצור ולחשוב,
לקיים שיח עם עצמך ,לעבד את מה שקרה בעבר ולהיות
מסוגלת לעמוד מהצד ולבחון מחדש את ההבנות שנלמדו
()Woods, 1996 ;Maykut &Morehouse, 1994

מציאת דרך הביניים שבין מעורבות ,השתלבות
ואמפתיה כלפי משתתף המחקר מצד אחד ,ובין
ריחוק מתבקש מנשואי המחקר וחשיבה
ביקורתית מצד שני.
ד"ר בלה ליוש

.

מיצובי כחוקרת באתר "מוכר"
מודעות
במחקר הנוכחי התמודדתי עם אחת הבעיות
המתודולוגיות של החוקר האיכותני ,והיא מציאת דרך
הביניים שבין מעורבות ,השתלבות ואמפטיה מצד אחד,
לבין ריחוק וחשיבה ביקורתית מצד אחר.
מימד זה הועצם מתוקף מקומי כחוקרת חברה ,שלכאורה
מוכרת לי .נדרשתי לרגישות כפולה בשל המיצוב שלי
על התפר שבין השתייכותי בעבר לחברה החרדית ,לבין
המחקר האקדמי אותו אני מובילה בעבודה הנוכחית.
ד"ר בלה ליוש

מיצובי כחוקרת באתר "מוכר"
עברי החרדי ,לימודי במוסדות חרדיים והקשרים שאני מקיימת עד היום
עם נשים מהחברה החרדית ,היוו חלק מהמשאבים שסייעו לי בכניסה
לאתר המחקר ואף היו בסיס ראשוני לבניית האמון עם המרואיינות
החרדיות .מבחינה מתודולוגית פירוש הדבר כי כחוקרת הקרובה לעולם
אותו אני חוקרת ,וכמי שמודעת ומכירה את השפה של המשתתפות
במחקר זה ,על רוב הדקויות ואוצר המילים הייחודי שלה ,יכולתי
לזהות מתוך התבוננות קרובה רבדים נוספים של נתונים כמו
מחוות ,הבעות פנים ,פעולות ,מראות ,ושפת הגוף של המשתתפות.
מיצוב זה עשוי לסייע בידי ליעל את התהליך הפרשני .
עם זאת היה עלי כחוקרת לנקוט בכל אמצעי הזהירות הננקטים
לשמירה על מרחק חברתי כלשהו ,כאמצעי בטחון מפני הסכנות
הכרוכות בסוג זה של מעורבות אינטימית ( Jorgensen, 1989; Patton,
 .)1980 ; Woods, 1996כמו כן היה עלי לשמור על ערנות מתמדת
בשאלת מעורבותי הפעילה /סבילה בשיחה ( )Chase, 1995ולהיות ערה
הרגשית שלי במהלך הראיון
למידת הניטרליות או המעורבות
ד"ר בלה ליוש

). (Thompson, 1985

"שייכת או זרה?"
נתפסתי כמי שעדין שייכת "למשפחה" .כתוצאה מכך נתנו
בי אמון ,סייעו לי ונדמה היה כי מצפים ממני להציג את
המשפחה באופן הולם במחקר.
המרואיינות חוו את האקדמיה,את החוקרים והתקשורת
כבעלי דעות קדומות המנציחים סטריאוטיפים שליליים על
החברה החרדית בכללותה מבלי לגלות אבחנה ורגישות
לניואנסים הייחודיים של החברה החרדית בכלל ולמיקומן
של הנשים במרקם החברתי בפרט.
עוד עולה כי חלק מהן ביקש לראות את הראיון עימי ואותי
כשגרירים להעברת מסרים אחרים
להלן דוגמא:
ד"ר בלה ליוש

משא ומתן סמוי; מסר של ציפיות*
קטע מתוך רשימת היומן שניהלתי מדגיש את התפיסה הזו של המרואיינות:
מלכה :החברה הכללית לא רק שאינה מכירה אותנו ,יתרה על כך ,בכל הזדמנות שאפשר
"להאיר" זווית חריגה ומכוערת ,עושים זאת ומיד נדבקת סטיגמה נוספת לתדמית הבלתי
מחמיאה של הזוגיות החרדית...
מראיינת :מה אהם,,
מלכה :ראית את ההצגה "מניין נשים"
מראיינת :כן ,כן
מלכה :הצגה ממש סטריאוטיפית ,כתבתי מאמר בקורת ,אשלח אותו אליך ותביני)8.5.04( ,,,,

מתוך היומן
לאחר הראיון ,מלכה שלחה אלי קלסר ובו מספר דפים שהכילו בקורות מהעיתונות החרדית וכן את
מאמר הביקורת שהיא כתבה .להלן ציטוט מתוך הבקורת:
 ,,,עומס ההשמצות כלפי הציבור החרדי אינו מובן כאשר מקובל כי הבימוי והפרשנות המודרנים גם
למחזות קלאסיים מכוונים את הצופה לראיה אוניברסלית שחוצה את מרחבי הזמן ,המקום
והסביבה המידית של תופעות אנושיות קשות,
את הטיעון האני מאשים – יש להפנות למחברת ולחברה הישראלית אשר בתקופה של משברים
וקשיים...
בעקבות הראיון ,השיחות שקיימתי עם מלכה לאחר הראיון וקריאת הביקורת על המחזה ,התחזקה בי
התחושה כי במשא ומתן ביני לבין מלכה היא מזהה אותי (כמשאב) או גורם שיכול לסייע במסע
ד"ר בלה ליוש
הסברה חיובי .

משא ומתן סמוי; מסר של ציפיות
כאשר דיברתי עם ציפי על הסכמה שלה להתראיין ולהקליט את הראיון היא הגיבה באופן הבא:
אני זוכרת ראיון אחד שנגשה אליי מישהי ובקשה ממני לראיין ,והיא הציגה את השאלה הראשונה ...
בצורה שהיא באה לחקור איזה מן קבוצה ,כמו איזה שבט אפריקאי ,כמו קופים ,כמו אני לא יודעת מה,
והסגנון יצר לי ,אנטגוניזם ,אמרתי אני לא רוצה להתראיין בכלל.
מראיינת : :כי מה זה עושה?
מרואיינת :אממ .חטטנ-,אני פירשתי את זה חטטנות ו .לא אהבתי את זה לא אהבתי ,אני חושבת שזה
עניין של כימיה ()26.12.04
הערות של רפלקטיביות
ציפי אינה חוששת להתראיין אולם חשוב לה להכתיב את התנאים ולשלוט בראיון .כשהיא מזהה,
בשאלותיהם של מראיינים אחרים" ,חוסר כנות" ,סקרנות ,מציצנות ורצון לחשוף אותה כאפיזודה
אקזוטית ,היא דוחה את המראיינים .
היא מתארת את הסלקטיביות שלה בתיאור הבא:
זה כמו שאני לא ,אני לא מתחברת עם כל אחת או עם כל שכנה יש לי יחס אחר אז גם בקטע של
ראיונות לא לא נעים לך להתראיין לך אצל כל אחת אני מחפשת שיהיה לי גם נעים.
מראיינת :אמ-המ ()26.12.04
כאן היא פנתה אלי ישירות .חשתי כי היא עושה עימי מעין חוזה פסיכולוגי היא מעמידה בפני
אתגר .היא אומרת:
שידרת לי בטלפון משהו נעים ו ,מקצועי ו .אז החלטתי שאני נענית לפנייתך (מתוך הראיון עם
ציפי)26.12.04
הוחמאתי ,אולם בד בבד חשתי כי הניחה לפני את המסר הסמוי של ציפייה להדדיות .
ד"ר בלה ליוש

הסכם של הדדיות*
ת :את כבר מקליטה?
ש :כן ,התחלתי.
ת :אני צוחקת אני אומרת ש ,בוא נראה מה אני הולכת להגיד אולי זה לא דברים כל כך נוראיים.
ש :כן ,מה בעיה עם זה?
ת :שהיית מביאה דברים.
ש :כאילו מה ההתייחסות שלך להקלטה?
ת :אהה ,אני אישית לא אוהבת להשאיר דברים מתועדים ,כל כך ,אבל אני מבינה שזה הצורך שלך ,אז
אני משתפת פעולה .אבל אם למשל היית לוקחת ו ,בוא נגיד .לא אוהבת חשיפה במיוחד ,לא יודעת,
אבל אהה ,או קיי .התחלנו אז נו) 27.1.05( ...
מינה מנהלת עימי כביכול משא ומתן מתוך עמדה שוויונית .היא בעצמה לומדת במוסד חרדי
להסבה אקדמית .היא לומדת כדי למצוא עבודה הולמת שתאפשר לה לשלב בין בית ,ילדים
ועבודה .היא אומרת:
אז ככה ,מה שאני חשבתי כשהתחלתי ללמוד ,שהכי יתאים לי לעבוד פרטי עם אנשים בהנחה שאני
יצליח להגיע לאיזשהי הכרה מסוימת כדי שיהיו לי אנשים שיבואו אליי ,כי זה הכי נוח לעבוד בלילה
ולשלב את זה קצת ,ביום לצאת נגיד לחנויות או דברים כאלה שצריך ובלילה לשבת על תוכניות .שיהיה
לי סדר יום גמיש) 27.1.05( .....
היא ממשיכה ,ומאוחר יותר אומרת:
אני בפירוש לא רוצה ללמוד כל החיים אני רוצה לעבוד אבל אני גם רואה את הלימודים עצמם כערך
( ) 27.1.05
מינה מבינה אותי כסטודנטית .היא מתחברת לצורך שלי להשיג תעודה .היא לא אוהבת להתראיין
ד"ר בלה ליוש
אבל מוכנה לסייע לי כי זה חשוב לעזור לי להשיג את התואר הרצוי שיקדם אותי כאשה עובדת.

נקיטת אמצעים
לשמירה על מרחק אובייקטיבי סביר*
בראיונות
הספרות המחקרית ממליצה על נקיטת מספר דרכים שיהוו אמצעי בטחון
לנקיטת אובייקטיביות מסוימת ולשמירה על מרחק חברתי סביר
כל מילה שנאמרת בראיון משקפת את הדעות ,את ההשקפות ואת
הרגשות של המרואיינים.
החוקרים טוענים כי שינוי או המרה של הנאמר ,עשויה לסלף את הכוונה
המקורית של המרואיין .הקלטה מדויקת של הראיון יש בידה כדי למנוע
שיבושים .ובנוסף היא מאפשרת למראיין למקד את מלוא תשומת הלב
במרואיינים ,בשפת הגוף שלהם ובסימנים הבלתי מילוליים ,להקשיב
באופן פעיל ,להתרכז בנאמר ולשאול שאלות הבהרה .הקלטה מדויקת
של הראיון מחזקת את הטענה לתוקף ומהימנות של המחקר ( Dey,
1999; Patton, 1990; Riesman, 1993; Seidman, 1991; Spradley,
1979; Arksey & Knight, 1999; Gudmundsdottir, 1996 ; Rosenthal,
.)1993
ד"ר בלה ליוש

מיצוי מלא ומדויק של החומר
מהראיון
הראיונות שוקלטו על פי כללי השקלוט המקובלים במחקר,
כדי להבטיח נאמנות גבוהה למקור ,ככל שניתן.
השקלוט כלל את כל מרכיבי השיחה ,כולל קטיעות ,שתיקות
וביטויים התנהגותיים לא מילוליים כגון הרמת קול ,כעס
וצחוק .שקלוט הראיונות הניב כ 1600 -עמודי טקסט.
במעבר ממפגש חי לטקסט כתוב מתעמעמת חיוניות
המפגש ,ומרכיבים של התנהגות שאינם מילוליים לא באים
לידי ביטוי (תובל-משיח .)2000 ,לפיכך על החוקר לתעד בכתב.
רשימות השדה הן ,סיכום כתוב של מה שהחוקר שומע,
רואה ,חווה וחושב (צבר בן יהושע.)Charmaz,1990, 2000 ;2001 ,
הכתיבה עצמה יכולה להיחשב כמתודה של חקר והיא
תורמת לבניית התוקף של המחקר ( Brady, 2000; Fetterman,
.)1989; Richardson, 2000
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היומן
 יומן המחקר הוא האמצעי בו מפרט החוקר ,בצד המידע שנאסף
מהנחקרים ,את הערותיו ,התרשמויותיו ותחושותיו מתהליך איסוף
הנתונים (צבר בן יהושעFetterman, 1989 ;Lincoln & Guba, ; 2000 ,
.)1990








הפירוט ,הדיוק ועושר ההערכות וההערות שברשימות השדה תורמים
להצלחתם של מחקרים איכותניים (צבר בן יהושע .)2000,
בנוסף לרישום המפורט של הראיון והתצפית ,החוקר רושם לעצמו,
במהלך המחקר ,מזכרים ( ,)memosומציין לעצמו רעיונות ,תגובות,
רמזים והשערות .הרישומים מלאים בהוכחות וברמזים שהחוקר מצרפם
אלה לאלה ,לכלל סיפור קוהרנטי (.)Geertz, 1973
כדי להתגבר על הקשיים הכרוכים במעבר מטקסט חי לטקסט כתוב.
רשמתי הערות ומזכרים לאחר הראיון ביומן המחקר שניהלתי.
ההערות התייחסו למקום המפגש ,לתיאור האווירה ששררה בראיון
ולהתרשמות האישית שלי מהמפגש.
כמו כן בשעת עיבוד החומר ,חזרתי להאזין לקלטות עצמן.
ד"ר בלה ליוש

שיתוף והתייעצות עם חוקרים מהתחום
מתוך היומן
שלום תמר !
פגשתי אישה המציגה את עצמה כחרדית ואני לא בטוחה
 ...כיצד יש להתייחס אליה האם עלי להגביל את ...
התשובה

אני חושבת שלאור התיאור שלך יהיה דווקא מעניין לעשות ראיונות עם
מגוון גדול ככל האפשר בתוך הקהילה  ,כל עוד הנשים מגדירות עצמן
כ"חרדיות".
כך בעצם יפרש הטווח הרחב והגמיש של המושג והאופן שבו הוא משפיע
על חיי חבריו (חברותיו) .אם אכן כך ,אז כדאי להתרכז בנשים בוגרות.
כאן לפחות להחזיק משהו קבוע .נשים בשלות ,לאחר גידול עיקר הילדים,
בטוחות בעצמן וכד' ,מתוך מגוון רחב .אם תוכלי לחצות את החסידויות
והבורגנות גם לתוך הגרעין הליטאי היותר קשה זה יהיה מצוין...
......
ד"ר בלה ליוש

מתוך היומן*
מכיוון שגיטה נראתה לי "ליטאית" מהמחמירות ,זאת על פי לבושה הופעתה,
הפאה שעל ראשה וצבע גרביה...
הצעתי לראיין אותה והבטחתי לה כי אני שומרת מאד על כל כללי האתיקה
של חסיון הפרטים ושמות הנחקרות ,היא סירבה בנימוס וטענה כי היא לא
מתאימה ..והיא לא כ"כ אוהבת להתראיין ומיד עמדה על רגליה ואמרה חכי
ישנה מישהי שמתאימה לך ,קמה ואחרי זמן קצר חזרה בלוית אישה נוספת
שנראתה נמרצת ומיד שאלה ,כן!
מה את רוצה לדעת?
היא הייתה מוכנה בו במקום (במסדרון) לפתוח מיד בהצגת עמדותיה.
סיפרתי והצגתי את" הסיבות" שהביאוני להתעניין בשינויים ומשמעותם
בחייהן של נשים חרדיות ...
היא הגיבה
תראי זה לא משנה מה נגיד ,בחוץ תמיד יחשבו עלינו אותו דבר.
לחילונים יש דעה עלינו וחבל על הזמן שלך.
אמרתי שכרגע אני מתקשה בהשגת נשים ליטאיות..
"אני מחסידות גור ,בכל מקרה אם תרצי אהיה מוכנה להתראיין ולהציג
לך את עמדותי.
לא היתה זו הפעם הראשונה שנתקלתי ברצון "להציג" את העמדה
ד"ר בלה ליוש
עולמן כעולם שאין בו פגמים לפחות
החרדית ובמיוחד בצורך לצייר את
לא בחברה שאליה הן משתייכות.

לא מספרים בחוץ "סודות משפחתיים"
כלומר בגנות הקהילה
מרואיינת :יש בזה משהו אבל אני  ,אני לא יודעת
אם זה רק הם!  #את חושבת ש( #סמני שיקלוט)
אני חושבת שיש פה גם הרבה ,אני לא יודעת אם
מותר לי לומר את זה ,זה מחשבה  ,זה לא על רקע
של מחקר .עצם זה שיש הרבה בעלי תשובה וחלק
מהם הם מאד ,מאד בהתחלת הדרך יש להם מאד,
מאד את ה(( )5סמני שיקלוט)
רקע הקודם שלהם ,שעוד ,אין להם רגישויות להבין
מה כן ומה לא ואיפה אני נמצא אני חושבת שהם גם
מכניסים הרבה מאד לתוך החברה שלנו...
ד"ר בלה ליוש

לא תקבלי את כל האינפורמציה
על היחס והציפיות של הסביבה בנוגע להשכלה של חרדיים
על דברים עקרוניים( )3לא חושבת שעל זה( )2יתפשרו כי ,האוניברסיטה לא
התחילה היום וההשכלה לא התחילה היום ולמרות שיש הרגשה כאילו
נדמה לי שמחכים לראות איך שהציבור החרדי יתפתח ,הוא מתפתח בדרך
שלו! אבל! שוב לא בתחום ש"הם" רוצים לראות ל"נו אז בואו כבר
לאוניברסיטה" לא ,אני אמרתי לך שאנחנו ,,,,הציבור מתפתח בתכנים
שלו .אז את לא יכולה לבא ולהגיד תתפתחו בתכנים שלנו ,בואו תלמדו ,
הם לא ילמדו לך את פרויד !
מיקום המראיינת כמייצגת גישה אחרת
מרואיינת :לשיטתך !
אני לא חושבת שמי שעובדת במקום חילוני ,יוצאת אותו דבר כמו שהיא
נכנסה ,אבל נגיד לשיטתך ,בסדר ,היא יצאה בסדר .החברה החילונית
בכללותה ,תגיד לך.
יש נושאים שלא תקבלי עליהם אינפורמציה
ד"ר בלה ליוש

להישאר בתלם

מרואיינת:
מה שרציתי לומר  ...נראה לי שיהיה לי קל יותר
בעזרת שאלות מנחות שלך,

כדי שאני לא אחרוג ולא אטה הצידה....
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a qualitative researcher serves as a

“research instrument” (Sword,1999)

He needs to account for his or her
own presence within the research
process as a means of strengthening
its integrity. She stated, “[N]o
research is free of the biases,
assumptions, and personality of the
researcher … [W]e cannot separate
self from those activities in which we
are intimately involved.”.
ד"ר בלה ליוש
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