ממצאים
פרק זה יתאר באופן יבש וללא פרשנות והסקת מסקנות את ממצאי המחקר .ראשית יש להזכיר
מהי מטרתו של המחקר ומה עשו על מנת לענות עליה .לאחר מכן ,יש לתאר את החלק התיאורי של
המחקר ,כלומר הסטטיסטיקה התיאורית של משתני המחקר ,לפני שמדווחים על ההשערות .חלק
זה מלווה בטבלאות אם צריך .לאחר מכן ,ניגשים לדיווח אישוש/היעדר אישוש או הפרכת
ההשערות ,אשר גם הוא מלווה בטבלאות או גרפים אם יש צורך .בדרך כלל ,גרפים יתווספו
להשערות שאוששו בלבד ,אך זה תלוי פעמים רבות בציפיות מנחה המחקר.
דוגמה לדיווח ממצאי ההשערה" :יימצא הבדל ברווחה הנפשית בין גברים לנשים ,כך שנשים יחושו
רווחה נשפית גבוהה יותר לעומת גברים"
"
טבלה  :1מבחן  tלמדגמים בלתי תלויים להבדל מגדרי ברווחה הנפשית
מובהקות
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0.000
***-3.542
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"כפי שמתואר בטבלה  , 1לבדיקת ההשערה כי יימצא הבדל ברווחה הנפשית בין גברים לנשים ,נערך מבחן  tלמדגמים
בלתי תלויים ,ונמצא הבדל מובהק בין הקבוצות ( ,)t(98)=-3.542, p<0.001כך שממוצע הרווחה הנפשית של הנשים
( )M=4.32, SD=0.32היה גבוה יותר מממוצע הרווחה הנפשית בקרב הגברים ( .)M=3.21, SD=1.27ממצא זה מאשש
את השערת המחקר ומציע כי לנשים רווחה נפשית גבוהה יותר לעומת גברים.
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אם מדובר על מחקר איכותני ,בו נערכו ריאיונות עומק או ניתוח תוכן ,אשר בשניהם נמצאו תמות
מרכזיות ,ראשית יש לדווח בפסקה כללית את התמות שנמצאו ומשפט המתאר כל תמה .לאחר
מכן ,יש לדווח על כל תמה בנפרד :באופן הבא )1( :לומר מה נמצא )2( ,ציטוטים מהראיונות ()3
הסבר על מה שצוטט .דיווח איכותני הוא ארוך יותר וסיפורי יותר ,ועל אף שהוא מתמקד כל פעם
בתמה מסוימת ,בתוכה יש קטגוריות רבות ,ציטוטים רבים והתייחסויות לנושאים שונים תוך אותה
התמה .הציטוטים בדרך כלל יופיעו בכתב קטן יותר ,אלכסוני ,ומצומצם משני הצדדים ,אך זה גם
אינו קבוע ותלוי במנחה המחקר.

דוגמה חלקים לדיווח תמתי במחקר איכותני ששבחן רווחה נפשית בין גברים לנשים תחת התמה
"התמודדות כלכלית":
"כפי שעולה מהראיונות ,נשים חשות רווחה רבה יותר מגברים בכל הנוגע להתנהלותן הכלכלית .מספר
מרואיינות תיארו את הפשטות בתכנון כלכלי של החודש הבא ,הן תיארו כי היעדר החשש שלהן מהוצאות
עתידות גדולות וכן את העובדה כי פחות ממתינות לפני הוצאות לא צפוייות".
" כסף לא מלחיץ אותי" " /אני הרבה יותר רגוע מבעלי עניינים כספיים"  /אני תמיד בסוף כל חודש ,מתיישבת עם בעלי
לתכנן את ההוצאות שלנו לחודש הבא ולי אין שום בעיה עם זה אבל לו קשה ממש והוא מאבד סבלנות ולפעמים גם נלחץ"
" /אפילו שאנחנו יודעים שחודש הבא הולכת להיות הוצאה גדולה ,לדוגמה אנחנו משפצים את המרפסת שלנו ,אני לא
נלחצת מזה יותר מדיי ,כי זה פשוט עניין של תכנון נכון .אבל לבעלי קשה עם זה ,בכלל עצם ההוצאה הגדולה שעומדת
לבוא" " /אם לדוגמה ,הייתה געידת אדמה אצלנו ונהיה סדק בבית ,וניינו צריכים לתקן אותו ,זה עלה לנו לא מעט ,אבל
אין מה לעשות ,אין למה להילחץ .בניגוד אליי ,האיש שלי ממש התרגז ואפילו אמר שהוא לא רוצה לתקן את הנזק בגלל
ההוצאה הכספית למרות שהיה לנו את הכסף".

כפי שניתן לראות מדבריהן של המרואיינות הנשים ,יש פחות חשש בכל הנוגע בכלכלת הבית ,תכנון ההוצאות
החודשי נעשה ביתר נחת ,אין קושי להתמודד עם הוצאות גדולות ,והוצאות בלתי צפויות פחות גורמות
לרגשות קיצוניים לעומת אצל הגברים" .

במחקר איכותני ,בסוף כל תמה רצוי לכתוב פסקה שמסכמה את מה שעלה בתמה .כמו כן ,בסוף
פרק הממצאים ,יש להוסיף פסקת סיכום המסכמת מה נמצא במחקר.

