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כללי

ביצוע סקרים באמצעות רשת האינטרנט משמש כיום כאלטרנטיבה לסקרים טלפוניים .החל משנות ה01-
המאוחרות ולנוכח העלייה המתמדת במספר המשתמשים ברשת האינטרנט ,גברה המודעות לשימוש
באינטרנט לצורכי מחקר (בן-ברוך והרפז.)5115 ,
לסקרים שמילויים מתבצע תוך שימוש ברשת האינטרנט ישנם מספר יתרונות ,כאשר הבולט מביניהם הינו
זמן התגובה המהיר בהשוואה לסקרים המופצים באמצעות הדואר ).(Sheehan & McMillan, 1999
יתרונות בולטים נוספים עליהם נוכל להצביע הם :חיסכון ניכר במשאב האנושי ובציוד מתכלה (נייר ,דיו,
מעטפות ,בולים וכד') כמו גם הפחתת הסיכוי לטעויות בהקלדת נתונים המתקבלים מטפסי המשוב
) .(McFerland, Ryan, & Poul, 1998אלה הובילו למסקנה כי איסוף שאלונים באמצעות רשת האינטרנט
הינו כלי אולטימטיבי ויעיל יותר בהשוואה לסקרי נייר-עפרון המופצים באמצעות הדואר (Couper,
).2000; Sheehan, 2001
מנתונים שמקורם באתר  )5101( Internet World Statsעולה כי  60.7%מכלל אוכלוסיית ישראל גולשים
באינטרנט ,כאשר נתון זה מייצג עליה בשיעור של  404.4%בהשוואה לשנת  .5111מכאן ,שיעור החדירה של
השימוש באינטרנט נמצא בעלייה מתמדת ומהירה.
זאת ועוד ,עפ"י נתוני הלמ"ס ,גברים עושים שימוש רב יותר במחשב ובאינטרנט בהשוואה לנשים .כך ,ב-
 5110השתמשו במחשב  60%מכלל הגברים בני  51ומעלה ו 75%-מכלל הנשים בגילאים הללו .באינטרנט
השתמשו  77%מהגברים ו 70%-מהנשים .הממצאים מעלים כי בשנת  5115השתמשו במחשב פחות
ממחצית מהגברים ומהנשים –  40%ו 44%-בהתאמה .בקרב היהודים משתמשים במחשב  65%מהגברים
ו 61%-מהנשים ,ובקרב הערבים –  46%מהגברים ו 41%-מהנשים (למ"ס.)5100 ,
שני השימושים הנפוצים ביותר במחשב הן בקרב גברים והן בקרב נשים הם הורדת קבצים ועבודה ( 74%ו-
 75%בהתאמה בקרב גברים ו 55%-ו 50%-בהתאמה בקרב נשים) .שיעור השימוש בדוא"ל בקרב משתמשי
האינטרנט בני  51ומעלה עומד על  88%בקרב הגברים ועל  86%בקרב נשים .באשר לשימושים חברתיים,
 54%מהגברים ו 51%-מהנשים ,העושים שימוש באינטרנט ,מקיימים שיחות בצ'אט או משתתפים
בקבוצות דיון (למ"ס.)5100 ,
לאור הגידול במספר המשתמשים באינטרנט בעולם נערכים כיום כ 05% -מסך מחקרי השוק הכמותיים
באמצעות הרשת .בישראל לעומת זאת ,התהליך עדיין בראשיתו ולכן ,מספרם של העושים שימוש בכלי זה
עדיין מוגבל וזאת למרות שישראל מדורגת כאחת המדינות המובילות בעולם בשיעור חדירת האינטרנט
למשקי הבית (הנר .)5116 ,מנתוני הלמ"ס ( )5100עולה כי ישראל ממוקמת כמדינה חמישית בעולם לאחר
שוודיה ,ארה"ב ,קנדה וצרפת בשיעורי השימוש באינטרנט בקרב גברים ונשים .מכאן ,עפ"י התחזיות,
נראה כי תמונת המצב בישראל עומדת להשתנות בקרוב ,וקיים צפי כי במהלך השנים הקרובות יערכו כ-
 41%מכלל מחקרי השוק באמצעות האינטרנט (הנר.)5116 ,
העבודה הנוכחית עוסקת בסקירת מתודולוגיית השימוש באינטרנט לצורך עריכת סקרים ,ומנתחת את
המקרה ( )case studyשל סקר האינטרנט בנושא הטרדה מינית במקום העבודה .בסקר זה השתתפו בעיקר
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נשים העושות שימוש ברשת האינטרנט בכלל ובדוא"ל בפרט למטרות מגוונות ,ואשר עבדו במהלך השנה
האחרונה וחוו הטרדה מינית בעבודתן במהלך שנה זו .הנחת א-פריורי לבחירת שיטת איסוף זו הינה כי
לקהל היעד הפוטנציאלי ישנה נגישות לרשת האינטרנט הן ממקום העבודה והן באמצעות חיבור לאינטרנט
מהבית.
בסקירת ספרות זו יפורטו היבטים שונים של ביצוע סקרים באינטרנט ,והשיקולים שהנחו את החוקרים
בעת ביצוע הסקר בנושא הטרדות מיניות במקום העבודה.
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עריכת סקרים באמצעות האינטרנט – יתרונות וחסרונות

יתרונות הסקרים האינטרנטיים
יתרונותיו של האינטרנט בולטים בעיקר בשל היותו אמצעי מיידי להפצת שאלונים ,קבלת משובים
באמצעים דיגיטאליים (ללא צורך בתשומות של כוח אדם לצורך הקלדת נתונים) ובשל מרחב הכולל ,באופן
פוטנציאלי ,מיליוני אנשים ברחבי העולם (.)Kent & Lee, 1999
להלן פירוט היתרונות העיקריים של האינטרנט המשמשים לצורך ביצוע סקרים ומחקרים:
מהירות :ניתן להפיץ שאלונים תוך שניות ספורות למספר בלתי מוגבל של גולשים ובמקביל ,קבלת משובים
בפרק זמן קצר בהרבה בהשוואה לשאלונים המופצים באמצעות הדואר ( .)Kent & Lee, 1999תהליך
המשוב ואיסוף השאלונים באמצעות האינטרנט אורך ימים ספורים בהשוואה למספר שבועות בדרך של
משלוח שאלונים באמצעות הדואר על פי מחקר שערכו .)(Mehta & Sivadas,1995 ( Mehta & Sivadas
עלות נמוכה :עלות ביצוע סקרים באמצעות האינטרנט נמוכה בהשוואה לעלות ביצוע סקרים בשיטות
אחרות .כך למשל ,בהשוואה לסקרים הנשלחים באמצעות הדואר ,בסקר האינטרנטי נחסכות עלויות
הדפסת השאלונים ,הפצתם ,שליחתם בדואר תוך מתן אפשרות לדיוור חוזר וכן הקלדתם של הנתונים
( .)Schmidt, 1997על-פי הערכות ,יש בביצוע סקר באמצעות האינטרנט חיסכון של למעלה מ81%-
בהוצאות בהשוואה לשאלונים המופצים באמצעות הדואר ,וזאת בהנחה כי מחשבים ,ציוד היקפי
וחיבורים לאינטרנט ישנם בנמצא ,ובהתעלם מהוצאות פרסום אתר הסקר (.)Kent & Lee, 1999
דיוק :ביצוע סקר באמצעות האינטרנט מעניק מענה לשתי סוגיות בעייתיות נוספות העולות בהקשר לביצוע
ראיונות טלפוניים .בשיטת איסוף זו במצבים של "ערך חסר" המראיין נדרש לבחור מבין האלטרנטיבות
הקיימות ,והבחירה בנתיב זה או אחר תלויה על פי רוב בתפיסתו ,דבר הפוגע בתוקף התוצאות .לעומת זאת
בסקר האינטרנטי המילוי מתבצע באופן מלא על ידי המרואיין ללא התערבות החוקר (ביבי ובסר.)5117 ,
סוגיה נוספת שניתן לה פתרון באמצעות סקר אינטרנטי מתייחסת לטעויות הקלדה העשויות להתרחש
כאשר המראיין הוא שמזין את המשוב .בסקר אינטרנטי המרואיין הוא שמשיב וממלא בעצמו את
השאלון ,וכך נמנעות טעויות בהקלדת נתונים ).(Kent & Lee, 1999
תפוצה פוטנציאלית :האינטרנט מאפשר דיוור ללא גבולות גיאוגרפים ובתפוצה גלובאלית .בנוסף ליתרון
הכמותי ,האינטרנט מאפשר נגישות לאוכלוסיות סגורות שלא היה ניתן להגיע אליהן באמצעות מאגר
טלפוני כיוון שאין פרטים אודותם בנמצא .הדבר נכון לכלל האוכלוסייה המבקשת לשמור על אנונימיות
(כגון מכחישי שואה ,כתות ועוד') .לרוב ,ניתן להגיע לאוכלוסיות הללו באמצעות קהילות ופורומים
מקוונים בלבד ובתוך כך לאפשר להם להוסיף ולשמר את מעטה האנונימיות האופף אותן (ביבי ובסר,
.)5117
אתרי רשתות חברתיות ,כגון פייסבוק וטוויטר ,מספקים מגוון שירותים ,החל מ"מרחב" פרטי של
המשתמשים וכלה בשיתוף תמונות ,וידאו ,בלוגים ועידוד אינטראקציה חברתית באמצעות חדרי צ'אט,
מסרים מיידיים ודוא"ל ) .(Gangadharbalta, 2008השקעת הפרטים ברשתות חברתיות מאפשרת להם
לפתח נורמות של אמון והדדיות ,שנחוצים למעורבות מוצלחת בפעילות קולקטיבית .במילים אחרות ,אמון
מקל על התקשרות עם אחרים בנושאים משותפים )Lalenzuela, Park and Kee .(Putnam, 2004
) (2009טוענים כי מאפייני שימוש באמצעי מדיה חדשים ,כגון דוא"ל ,צ'אט ואתרי רשתות חברתיות,
הקשורים לרכישת מידע והבניית החברה ,הינם בעלי קשר חיובי ליצירת הון חברתי ברמת הפרט .עפ"י
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 ,(2004) Putnamהון חברתי מוגדר כמשאבים הנגישים לפרטים באמצעות קשריהם החברתיים .פרטים
בעלי רשתות קשרים נרחבים הינם בעלי הון חברתי גדול יותר בהשוואה לפרטים בעלי רשתות קשרים
מצומצמים יותר .עפ"י מחקרם של  ,(2006) Chiu, Hsu and Wangהיבטי ההון החברתי – קשרי
אינטראקציה חברתית ,אמון ,נורמת ההדדיות ,זהות ,חזון משותף ושפה משותפת מגדילים את שיתוף
המידע בקהילות וירטואליות .החוקרים טוענים כי התוצאה המצופה של שיתוף המידע אינה מספיקה
כשלעצמה לשיתוף זה .תוצאות כאלה יכולות לתרום לשיתוף המידע ,אולם מאפייני ההון החברתי הם
המשפיעים העיקריים על התהליך.
ניתן להצביע על מידת אמון גבוהה יחסית גם בהקשר למחקר הנוכחי ,כאשר שיעור של כ 05%-מכלל
המשיבים השאירו פרטי התקשרות מלאים ,כגון :שם ,משפחה ,טלפון ודוא"ל ובכך למעשה הסכימו לחשוף
את עצמם בהמשך בנושא רגיש זה בפני מראיינים במתכונת של ראיונות פנים אל פנים.
עפ"י מחקרו של ) ,Acar (2008נשים נוטלות חלק באופן נרחב יותר ברשתות חברתיות אינטרנטיות
גדולות ,הכוללות מספר חברים גבוה יותר בהשוואה לגברים .בנוסף ,נמצא כי נשים מקדישות זמן רב יותר
בתקשורת באמצעות אתר י רשתות חברתיות בהשוואה לגברים ,ללא קשר לגודל הרשת החברתית שלהן.
לבסוף ,ממצאי המחקר מעלים כי שיעור האנשים "הזרים" ברשתות חברתיות של הנשים הינו גבוה יותר
בהשוואה לגברים .מכאן ניתן להסיק כי הון חברתי ,הנוצר כתוצאה משימוש באתרי הרשתות החברתיות
בקרב נשים ,הינו "הון חברתי מקשר" .הון חברתי מסוג זה מתייחס לקשרים חלשים יותר בין חברי הרשת,
אשר מסוגלים לספק מידע חדש וחיוני או היבטים חדשים אחד לשני .מכיוון שכל אחד מקושר לריבוי
אנשים אחרים ,המידע יכול "לזרום" מחבר של א' לחבר של ב' ,כאשר א' וב' הינם חברים בינם לבין עצמם.
כלומר ,נוצרים כאן תהליכי דיפוזיה ושיתוף ) .(Granovetter, 1983במחקר הנוכחי אנו מוצאים אישוש
לממצאים הללו בדרך הפצת השאלון בקרב ציבור הנשים באמצעות מעגלים חברתיים רחבים ,המתבססים
על קשרים חלשים הן ברשימות דיוור והן באמצעות הרשתות החברתיות.
המשיבים בסקרי אינטרנט נהנים מגמישות בזמן מילוי השאלון – ניתן למלא את השאלון בשעות היום
והלילה ובמועד הנוח להם .על אף כי קיימת אפשרות לקבוע את מועד התשאול הטלפוני לשעות הנוחות
למרואיין ,הזמינות עדיין מוגבלת שלא כמו בסקרי אינטרנט .מכאן ,כי קיים יתרון לסקרים אינטרנטיים
בבחירת זמן המענה עפ"י נוחות המרואיין וללא תלות במראיין ,ממד המשפר את טיב המילוי ואיכות
המענה ).(Chang & Krosnick, 2009
עקב רגישות הנושא במחקר הנוכחי ,יכולת השליטה על שעת המשוב הינה בעלת משמעות מכרעת .זאת
מכיוון שהמשיבים יכלו למלא את השאלון בכל שעה שנוחה להם ,כולל אף את שעות הלילה המאוחרות,
מה שמנע את חשיפת ה"חוויה" הטראומטית לבני הבית /עמיתים לעבודה.

חסרונות הסקרים האינטרנטיים
על אף היתרונות שהוצגו לעיל ,יש הטוענים כי תוצאות מחקרים שנערכו באמצעות האינטרנט עלולות
להיות מוטות ממס' סיבות עיקריות המפורטות להלן:
תכנון הדגימה :הבעייתיות של דגימת המשתמשים נובעת ממחסור במאגר נתונים מרכזי של משתמשי
האינטרנט ( .)Kaye & Johnson, 1999בניגוד לאוכלוסיית המשתמשים בטלפון הנייח ,שאודותיה ישנם
נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,אין מידע דומה על אוכלוסיית גולשי האינטרנט (בן-ברוך
והרפז .)2005 ,טרם נמצא פתרון לסוגיה זו ,ולכן יש הטוענים כי נכון הוא לבצע סקרים באינטרנט
לאוכלוסיות ספציפיות בלבד ,הידועות כבעלות נגישות לאינטרנט .גישה אחרת מציעה לנסות למפות
אוכלוסיות ספציפיות מתוך משתמשי האינטרנט ,ולבצע עליהם סקרים ממוקדים .לדוגמאKaye and ,
5

) Johnson (1999ביצעו סקר פוליטי ולשם כך דגמו כתובות דוא"ל מתוך דפי אינטרנט של פורומי חדשות
וצ'אטים פוליטיים ייעודיים .הם הניחו כי למרות ששיטות אלה אינן מאפשרות הכללה לאוכלוסייה
הכללית הן יכולות להיות מייצגות עבור האוכלוסייה הספציפית אליה כוון הסקר (במקרה אותו הציגו
מדובר באוכלוסייה שהפגינה מעורבות פוליטית) .נקודת ביקורת נוספת ,שהוצגה על-ידי החוקרים ,הצביעה
על כך שייתכן כי השאלון ימולא על-ידי גולש אקראי לאתר שהגיע אליו במקרה /בטעות ,ולא על ידי אותה
אוכלוסיה שאליה מכוונים מזמיני הסקר .המחברים טוענים כי בעיה זו ניתנת לפתרון באמצעות הפקת
סיסמה לאוכלוסייה שהוגדרה מראש ) (Kaye & Johnson, 1999או על-ידי הגבלה של סוג המשיב ,על
כתובת הדואר האלקטרוני של המשתתפים הפוטנציאלים או בהטלת מגבלה אחרת.
כפילויות :סקרים באינטרנט רגישים מאוד לכפילויות (מצב בו אותו אדם משיב מספר פעמים על אותו
שאלון) בין אם בטעות או בין אם במזיד .בכדי למנוע מצב זה ניתן לבקש מהמשיבים למלא את כתובת
הדוא"ל שלהם (הגורם לפגיעה באנונימיות) ,או לבצע מעקב זה באופן אוטומטי ללא ידיעת המשיב .במקרה
זה מילוי כפול אינו מתאפשר מאותו מחשב ליותר מאדם אחד ובכך מגביל את הסיכוי לכפילות ( & Kaye
.)Johnson, 1999
חסרון נוסף ,שהינו פועל יוצא של שימוש באינטרנט למטרת עריכת סקרים ,מתבטא בחוסר המידע באשר
למספר הנמנעים מלהשיב על השאלון ,כאשר זהו נתון הזמין לחוקרים המבצעים ראיונות טלפוניים.
בבואנו לקבל תמונה מדויקת ואמינה ברמת הניתוח הסטטיסטי נתון זה הוא בעל חשיבות רבה.
חשוב לציין כי במחקר הנוכחי ,ניתן היה להתגבר על בעיה מסוג זה באמצעות פלטפורמת הפצה של
השאלון ) ,(questionproאשר אפשרה לבדוק את מס' הצפיות והנטישות ) (drop out analysisשל כלל
מקבלי ההזמנה להשתתפות במחקר בכתובת דוא"ל שלהם .כך ,עפ"י הנתונים 00,568 ,איש נחשפו
לקישורית הסקר אשר הגיע באמצעות הדוא"ל ,מהם  7,548החלו למלא את השאלון ולבסוף  0,154השלימו
את המילוי .חשוב לציין כי החשיפה לקישורית כללה לעיתים יותר מכניסה אחת של הנמענים מתוך
רשימות הדיוור .חלק מהנמענים צפו בהודעה לצורך התרשמות וחלקם בחרו להעבירה הלאה לרשימות
תפוצה אישיות (חלקם גברים).
מכאן ,יש לציין כי נלקחה בחשבון העובדה שלא יתקבל מדגם אקראי ומייצג באמצעות הסקר האינטרנטי.
עם זאת ,הן בשל רגישות הנושא ,כמו גם בשל הקושי לבצע את הראיונות באמצעות תשאול טלפוני,
ולבסוף ,בשל העדר מאגרי מידע העוסקים בהטרדה מינית בארץ ,הוחלט לבצע את הסקר בדרך זו.1
מימד נוסף ,ראוי לציון ,הוא מידת שיתוף הפעולה בראיונות פנים אל פנים ובראיונות טלפוניים בעת
הפניית שאלות רגישות .נמצא כי מידת החשש בקרב משתתפים בסקרים הנערכים באמצעות דואר
אלקטרוני פחותה מזו של המשתתפים בראיונות טלפוניים ,וזאת בשל תחושת האנונימיות שמקנה להם
האינטרנט ) .(Kaye & Johnson, 1999לעומתם )0008( Schaefer and Dillman ,טוענים כי סקר המופץ
באמצעות הדואר האלקטרוני אינו אנונימי ,בשל הקושי בשמירת החשאיות באינטרנט ,ומסיבה זו
מתקשים המשתתפים להשיב על שאלות המתפרשות כרגישות.
נקודה נוספת עוסקת בגבולות פרסום השאלון שאינם קיימים בפועל .כך ,גם אם מעוניינים להגביל את
פרסום השאלון לאתרים ספציפיים (הרלוונטיים לסקר) ,אין דרך לשלוט על מידת ההפצה של
האינפורמציה ברשת .מגבלה זו ניתנת לפתרון באמצעות חסימת האפשרות לקשר את השאלון לאתרים
אחרים ,מלבד אלו שתוכננו מראש.
במחקר הנוכחי ,מאחר והנושא הינו רגיש ודורש הפצה ויראלית נרחבת ,ננקטה גישת "כדור השלג",
במסגרתה ביקשו החוקרים להפיץ את שאלון בקרב קהלים ואוכלוסיות רחבות ככל הניתן (נעשו פניות
 1בארץ אין מידע מוגדר ומלא על המאפיינים של נשים שחוו הטרדה מינית.
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במסגרת רשימות תפוצה נרחבות ,פניות במסגרת פורומים רלוונטיים ,פניות אישיות לבעלי השפעה בתחום,
פניות באמצעות רשתות חברתיות ,כגון דה מרקר קפה ,פייסבוק ,טוויטר ו .Linkedin-הפיקוח על הנתונים
נעשה לאחר המילוי ,כאשר הקובץ המלא שהתקבל מכלל המשיבים טוייב וממנו הוסרו משובים חלקיים,
כניסות כפולות מכתובת  IPזהה ומשובים שאינם רלוונטיים לנושא המחקר.ראוי לציין כי הטיוב התאפשר
בזכות הימצאותם של מס' אופרטורים במערכת ה questionpro-שבה עשינו שימוש לאיסוף נתונים במחקר
הנוכחי (לדוגמא בחשיפת כתובת ה IP-למניעת כפל מילוי) המאפשרים פיקוח ובקרה על איכות הנתונים.
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היבטים מרכזיים של תכנון מחקר באמצעות האינטרנט

תכנון השאלון
 )0000( Kaye and Johnsonמציעים מספר פתרונות המיועדים לסייע בהתמודדות עם הבעיות האופייניות
לעריכת סקרים באינטרנט .כך ,מומלץ לפקח על אורך השאלון ,להציג אתר המעוצב בפשטות וללא
אלמנטים גראפיים ,לנסח הנחיות בשפה ברורה ,לאפשר מתן משוב אינטואיטיבי ופשוט ,מומלץ לבחון
תחילה את השאלון באמצעות מחקר גישוש (פיילוט) ולבסוף ,ולבסוף ,לבחון את התאמת השאלון
לדפדפנים השונים.
השאלון במחקר הנוכחי התבסס על שאלון קודם שבאמצעותו בוצע סקר טלפוני .המילוי הטלפוני ארך
בממוצע  01-05דקות ובאינטרנט כ 01-דקות בממוצע .השאלון נוסח בשפה פשוטה ובהירה ולא נכללו בו
אלמנטים גראפיים .בנוסף ,בוצעו בו התאמות בכדי לאפשר המרה לסגנון התשאול המקובל במשובים
מקוונים.
שאלון הסקר הוזן והופץ מתוך פלטפורמת הסקרים האינטרנטיים  .QuestionProלהלן מספר יתרונות
בולטים שזיהינו במערכת זו :האחד ,היכולת להזין שאלונים במספר רב של שפות ובכלל זה תמיכה מלאה
בשפה העברית; השני ,המערכת מאפשרת שימוש בשאלות מסוגים שונים ,כגון :שאלות סקאלה ,שאלות
מטריצה ,שאלות פתוחות ,שאלות סגורות וכד'; השלישי ,המערכת מאפשרת הגדרת התניות ("הקפצות")
בתוך השאלון ,ובכך מאפשרת לנחקר להשיב על שאלות הרלוונטיות עבורו בלבד באמצעות דילוג על
השאלות שאינן רלוונטיות; הרביעי ,האפשרות להפנות תזכורות לרשימות התפוצה ,כאשר הפניה היא
לאוכלוסיה שטרם השיבה על הסקר בלבד; החמישי ,האפשרות לצפות בתוצאות הסקר  ,on-lineכולל
שיוך ההפצה ,כלומר ,לאיזו מהקבוצות אליהן הופץ הסקר משתייך כל שאלון מלא; לבסוף ,קבלת דיווח על
צפיות ונטישות במהלך הסקר ).(drop out analysis

תכנון הדגימה
עפ"י  ,(1999) Kaye and Johnsonבכדי להגביר את מידת הייצוגיות של המחקר יש להגדיר במדויק את
פלח האוכלוסייה אליו יכוון הסקר .ניתן לכוון את השאלון לאוכלוסייה ספציפית בדרך של פרסום באתרים
ייעודיים והטלת מגבלות ,כגון דרישה להצגת סיסמא וכד'.
ראוי לציין כי אחת הבעיות המתודולוגיות של המחקר בכלל והמחקר הנוכחי בפרט ,הינה בעיות נראות
חברתית של אוכלוסיו ת יעד .חלק מאוכלוסיות המחקר האפשריות עקב רגישות מוסרית ,חוקית או
חברתית בהקשר לנושא המחקר הינן בעלות נראות חברתית נמוכה ,מה שמביא לקושי באיתור ויצירת
קשר עם הנחקרים הפוטנציאליים בקירבן ) (1990) Van Meter .(Biernacki & Waldorf, 1981בעבודתו
מבדיל בין

מתודולוגיות "יורדות" ) ,(descending methodologiesלבין מתודולוגיות "עולות"

) .(ascending methodologiesמתודולוגיות יורדות הן שיטות כמותיות המתבצעות ברמה של אוכלוסייה
כללית ומשתמשות בשאלונים מובנים ברמה גבוהה ,מדגמים וניתוח סטטיסטי מסורתי .מתודולוגיות
עולות הן שיטות איכותניות המתבצעות ברמה המקומית ומיושמות בקבוצות מובחנות ,ומשתקפות בעיקר
בשימוש בדגימה מסוג "כדור שלג" ,תיעוד אתנוגראפי של היסטוריות וחוויות החיים עם טכניקות ניתוח
מותאמות לשיטות ייחודיות אלה .עפ"י  ,(1997) Faugier and Sargeantככל שהתופעה הנחקרת הינה
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רגישה או מאיימת יותר ,קיים סיכוי רב למעורבות נמוכה מצד המשיבים הפוטנציאליים ולקשיים במהלך
ביצוע הדגימה.
מכאן ,בניסיון לחקור אוכלוסיות חבויות ) ,(hidden populationsבעלות נראות חברתית נמוכה ,שעבורן
מסגרות דגימה מסורתיות אינן נגישות או קיימות ,שיטת כדור השלג עשויה להיות השיטה הישימה
היחידה ) .(Faugier & Sargeant, 1997עפ"י שיטה זו ,המדגם נבנה באמצעות הפניות הנעשות ע"י אנשים
אשר מכירים אחרים בעלי המאפיין שבבחינה .השיטה מתאימה היטב למקרים שבהם נושא המחקר הינו
בעל אופי פרטי ורגיש ונדרשת הכרת אנשים בעלי מאפיין מסוים כחלק מאותה קבוצה חברתית
) .(Biernacki & Waldorf, 1981יחד עם זאת ,חשוב לציין כי השיטה איננה מפיקה מדגם אקראי ומייצג
של כלל אוכלוסיית היעד והשיטה אינה הסתברותית ) .(Faugier & Sargeant, 1997לאחרונה ,נעשה
שימוש הולך וגובר בהפצת שאלונים למילוי עצמי באמצעות רשת האינטרנט ,כאשר השימוש בטכנולוגיות
שונות הפך את שיטת האיסוף הזו לאטרקטיבית ועדכנית יותר .כך למשל אפשרי להעביר את שאלון הסקר
למאות אלפים כתובות דוא"ל ולקבל שאלונים מלאים ) .(Duncan, White & Nicholson, 2003יחד עם
זאת ,שיעורי ההיענות בסקרי אינטרנט בנושאים רגישים עלול ללקות בחסר עקב האופי הלא אנונימי של
הדוא"ל ).(Kittleson, 1997
עפ"י  ,)0080( Biernacki and Waldorfתפקיד החוקר הינו פעיל ביותר במהלך שימוש בשיטת כדור שלג,
כאשר עליו לפתח ולפקח באופן מתמיד על ייזום שרשראות הפניה ,תהליך התקדמות של מילוי השאלונים
והפסקת תהליך ההפצה.
להלן מס' שיטות ליצירת שרשראות הפנייה חדשות לצורך ביצוע דגימת כדור השלג ,כמפורט בספרות
מקצועית בנושא:
.0

ניתן להתחיל וליצור שרשראות אלה באמצעות פנייה למנהלים ולצוותים בתוכניות שונות בנושאים
שבבחינה ) .(Biernacki & Waldorf, 1981במחקר על הטרדות מיניות ,נעשו פניות לפעילות חברתיות
בעמותות וארגונים שונים ,חלקם עוסקים בנושאים מגדריים בכלל ובנושאים הקשורים בהטרדה
מינית של נשים בפרט (כגון ויצ"ו ,נעמ"ת וכד') ,חלקם אף ארגונים ללא מטרות רווח .כמון כן ,נעשתה
פנייה הן לאחראיות על נושא ההטרדה המינית באוניברסיטאות ומכללות אקדמיות בארץ והן לעובדות
סוציאליות ומחלקות לקידום מעמד האישה ,ברשויות מקומיות.

 .5ניתן להתחיל ליצור את שרשרת הפנייה באמצעות פנייה לתוכניות טיפול ותמיכה בנושאים
הרלוונטיים למחקר ) .(Biernacki & Waldorf, 1981במחקר הנוכחי ,קישורית הסקר פורסמה
בפורומים בנושא תמיכה לנפגעות תקיפה מינית והטרדה מינית במקום העבודה .חשוב לציין כי פרסום
מסוג זה לא הביא לתוצאות בהיקף רצוי והוחלט להפסיק לפעול בדרך זו במהלך המחקר.
 .4להתחיל בשרשרת הפנייה הינה ע"י אמצעי פרסום שונים ,כגון חשיפה בעיתונות או במגזינים ,פרסום
ברדיו או חשיפה בתוכנית החדשות בטלוויזיה ) .(Biernacki & Waldorf, 1981במחקר על הטרדות
מיניות ,פורסמה קישורית הסקר באתרי החדשות של ערוץ  01ישראלי –  Ynetכתגובה לשרשורים
בנושאי הטרדה מינית ,שעלו על סדר היום הציבורי במהלך הפצת הסקר .כמו כן ,נעשה פרסום של
קישורית הסקר באמצעות אתרי הרשתות החברתיות ,כגון הפייסבוק ,הטוויטר וה ,Linkedin -כאשר
הזמנה להשתתפות בסקר הופצה לפרופילים /קבוצות הרלוונטיים/ות מבחינת המאפיינים הסוציו
דמוגראפיים .ניתן לציין כי תרומתו של מהלך פרסומי זה הייתה חלקית בלבד.
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 .4שרשראות הפנייה ניתנות ליצירה מקרית /אקראית .במחקר הנוכחי ,נשלחה קישורית הסקר לרשימות
של מרצי האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בארץ ,לעובדי רשויות מקומיות ולעובדי חברות
שונות בכוונה לאתר באמצעות הרשימות הללו נשים שחוו הטרדה מינית במקום העבודה.
 .5ניתן לאתר נחקרים פוטנציאליים נוספים גם באמצעות גיוס עוזרי מחקר בעלי נגישות גבוהה יותר
לאוכלוסיות הרלוונטיות לתחום בו עוסק המחקר ביחס לאחרים .מדובר במיוחד בגיוס משיבים ,אשר
לקחו חלק במחקר הנוכחי ,והינם בעלי קריטריונים מתאימים לנושא שבבחינה כעוזרי מחקר לצורך
גיוס נחקרים אחרים ) .(Biernacki & Waldorf, 1981בעבודה הנוכחית ,נעשה גיוס של נשים וגברים
מהמגזר הערבי במטרה לקדם את נושא המחקר ולהביא נחקרים רלוונטיים מאוכלוסייה זו .זאת עקב
שיעור השתתפות נמוך של נשים ערביות במחקר זה הן עקב שיעורן הנמוך באופן כללי בשוק העבודה
והן עקב נושא המחקר בפרט ,אשר הינו בעייתי מבחינת חשיפתו בעיקר במגזר זה .ניתן להדגיש כי
מאמצים אלה לא נשאו פרי ולא הביאו לגיוס הנחקרים באופן מתוכנן.
להלן מוצג הסבר על אופן הפצת הסקר על הטרדות מיניות .שאלון הסקר הוזן לתוך המערכת שתוארה
לעיל ,אשר הגדירה קישורית לצורך כניסה למענה על הסקר .אותה קישורית נשלחה בצירוף פניית הסבר על
הסקר לדוא"ל של  05,440איש ,רובן נשים .בנוסף ,נשלחה תזכורת באמצעות אותה המערכת לאותם
אנשים שלא פתחו את הקישורית לסקר כעבור שבוע ימים מההפצה הראשונית לכל קבוצה .חשוב לציין כי
רשימות הדוא"ל של אותן נשים לוקטו מתוך מאגרי מידע ציבוריים הנמצאים באינטרנט ונגישים לכלל
הציבור ,כגון רשימת מרצים במוסדות אקדמיים ,רשימת עובדי רשויות מקומיות באתרי אותן רשויות,
רשימת עובדי חברות שונות באתרים של אותן חברות .זו הייתה השיטה המרכזית לגיוס נשים להשתתפות
במחקר אשר הביאה את מרבית המשיבים .חשוב לציין ,כי המקבלים התבקשו להעביר את קישורית הסקר
לנשים נוספות וכך הלאה .כלומר שיטת הפצה של סקר זה הייתה "ויראלית" המקבילה לשיטת כדור השלג
("חבר מביא חבר ") בסקרים לא אינטרנטיים.

שיעור ההיענות
מחקרים מצאו כי אין אחידות בשיעורי ההיענות לסקרים הנערכים באמצעות האינטרנט בהשוואה לאלו
המופצים באמצעות הדואר ( .)Couper, 2000; Kaplowitz, Hadlock, & Levine, 2004על-פי רענן ,קנת
וקפלן ( ,)5117שיעור המשיבים באינטרנט סובל עדיין מאחוז הענות נמוך הנובע מחוסר אמון בשיטה זו.
תופעת דואר הזבל ( )spamכך ,להערכת החוקרים ,אף היא מהגורמים לכך ,ואליה נלווה החשש מפני
וירוסים .גורם נוסף העולה מתוך המחקר ,בניגוד לשאלון מודפס המצוי על שולחנו ושממנו לאדם קשה
יותר להתעלם באופן יחסי ,קל יותר לשכוח אינפורמציה אלקטרונית.
עם זאת ,מחקר אחר ) ,)Kaplowitz et al.,2004שבחן את שיעורי ההיענות לסקרים בין דוא"ל לדואר
רגיל ,העלה כי למשלוח מכתב מקדים טרם הפצת השאלון באינטרנט השפעה חיובית על שיעורי ההיענות.
אך עם זאת עולה כי לא קיימים ההבדלים מובהקים בשיעורי ההיענות בין איסוף באמצעות דואר רגיל
לבין איסוף באמצעות דוא"ל במשלוח הודעה מוקדמת .בנוסף למכתב מקדים ,מצביעים בן ברוך והרפז
( )5115על מספר גורמים העשויים לשפר את שיעורי ההענות בסקרים מקוונים וביניהם :יצירת מחויבות,
מתן תגמולים ותמריצים כלכליים.
במחקר הנוכחי ,שיעור ההיענות ,עמד על  ,05.74%כאשר הזמן הממוצע למענה לסקר עמד על  01דקות.
חשוב לציין כי לאור רגישות הנושא ,הצורך באבטחת אנונימיות מוחלטת של המשיבים ,ומכיוון שמדובר
בסקר המבוצע מטעם משרד ממשלתי לטובת הציבור ,הוחלט שלא להציע תמריצים תמורת מילוי השאלון,
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כמקובל בד"כ בסקרים אינטרנטיים .למרות שלא הוצעו תמריצים כלשהם ,ניתן להצביע על מידת עניין
רבה בנושא הסקר וכן שיעור השתתפות גבוה (כאשר מדובר במילוי ע"י משתתפים אשר חוו בפועל סוג של
הטרדה מינית בעבודה) .עלינו להדגיש כי הממלאים חוו הטרדה מינית באופן אישי ,ואין מדובר בסקר
עמדות ,אלא בתיעוד החוויה .ניתן להסביר את שיעור ההיענות והעניין הגבוהים לסקר בהלך הרוח
הציבורי בתקופה שבה נערך הסקר ,כאשר המדיה התקשורתית עסקה רבות בנושא ,והוא מצא את ביטויו
בלב השיח הציבורי .כך למשל ,העיסוק התקשורתי בפרשת מינוי המפכ"ל בצל הטרדה מינית של עובדת
המשרד לביטחון פנים וכן פרשת קצב.
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מחקרי אינטרנט  -סיכום

ביצוע מחקרים באמצעות ראיונות טלפוניים ,שהווה עד לשנים האחרונות אחת השיטות המרכזיות לאיסוף
נתונים ,הולך ומפנה את מקומו לטובת ביצוע מחקרים באמצעות האינטרנט והדוא"ל ,שהשימוש בהם
הולך ומתרחב בקצב מהיר .מבין יתרונותיה הבולטים של השיטה :אפשרות לביצוע סקרים בקרב מדגמים
גדולים בעלויות נמוכות ,היכולת להגיע לחתכים שונים באוכלוסיה ואפשרות עיבוד הנתונים במהלך
איסופם.
הגורם העיקרי להצלחתו או לכישלונו של הסקר הוא דיוק באומדן הסטטיסטי המחושב מהמדגם .במידה
והמדגם אינו מייצג נאמנה את האוכלוסייה ,קיים קושי בהסקה סטטיסטית מהמדגם לאוכלוסייה (רענן
ואחרים .)2006 ,מכיוון שכלל האוכלוסייה אינה נגישה לאינטרנט ,קיים קושי לבצע סקרים המתייחסים
לכלל האוכלוסייה באמצעות הדוא"ל והאינטרנט.
ניתן לציין מס' יתרונות בולטים בהקשר לביצוע מחקר על הטרדות מיניות בעבודה באמצעות רשת
האינטרנט .ראשית ,הפצה ויראלית של שאלון הסקר היא המרכיב החשוב ביותר ,בפרט במקרה בו
אוכלוסיית היעד הכללית אינה נגישה לדגימה מסוג אחר .שנית ,גמישות המילוי של שאלון הסקר בכל
שעות היממה הינה בעלת משמעות מכרעת אף היא במקרה של נושא רגיש בו עוסק הסקר והדרישה
לשמירה על הפרטיות והחיסיון של מקרי ההטרדה המינית בעבודה שחוו המשיבים .החסרון הבולט ביותר
בהקשר זה הוא אי היכולת לאמוד את שיעור המוטרדים מינית בעבודתם מקרב כלל האוכלוסייה .אולם
לראייתנו ,בשל רגישות הנושא ,קיימת אי ודאות לכך שהמרואיין שחווה הטרדה מינית בעבודה בפועל יודה
בכך בפני מראיין או גוף שאינו מוכר בסקר טלפוני.
הלוח הבא מסכם את הנקודות המרכזיות הראויות להתייחסות במהלך ביצוע סקרים אינטרנטיים ואת
אופן היישום בסקר בנושא הטרדה מינית במקום העבודה.
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לוח מס'  :2יישום נקודות מרכזיות בעריכת סקרי אינטרנט במהלך ביצוע המחקר בנושא הטרדה מינית
במקום העבודה

היבטים מרכזיים של ביצוע
סקרים באמצעות האינטרנט

נקודות מרכזיות להתייחסות

יישום הנושא בסקר מניעת הטרדה מינית בעבודה

פרופיל סוציו-דמוגראפי של
גולשי האינטרנט

עפ"י נתונים עדכניים 60.7%
מכלל אוכלוסיית ישראל
גולשים באינטרנט.

במחקר השתתפו בעיקר נשים העושות שימוש ברשת
האינטרנט .הנחת החוקרים כי לאוכלוסיית היעד
נגישות לאינטרנט מהבית ומהעבודה.

תפוצה פוטנציאלית

האינטרנט מאפשר דיוור ללא
גבולות גיאוגרפים בתפוצה
גלובאלית ,האינטרנט מאפשר
נגישות לאוכלוסיות סגורות
שלא היה ניתן להגיע אליהן
באמצעות מאגר טלפוני כיוון
שאין פרטים אודותם בנמצא.
המשיבים בסקרי אינטרנט
נהנים מהגמישות של מילוי
השאלון בכל שעות היום
והלילה

אוכלוסיית היעד במחקר הנוכחי הינה נשים שעברו
הטרדה מינית במקום עבודתן ,כאשר הנגישות אליה
מוגבלת ,כמו כן רמת שיתוף הפעולה של אוכלוסייה
זו בסקר טלפוני (בשלב הראשון של המחקר) נמצאה
כנמוכה מאוד .מאידך ,מידת האמון אותו העניקו
לכלי המחקר האינטרנטי נמצאה כגבוהה.

גמישות בלו"ז בעת מילוי
השאלון

עקב רגישות הנושא במחקר הנוכחי ,יכולת השליטה
על שעת המשוב הינה בעלת משמעות מכרעת .זאת
מכיוון שהמשיבים יכלו למלא את השאלון בכל שעה
שנוחה להם ,כולל אף את שעות הלילה המאוחרות,
מה שמנע את חשיפת ה"חוויה" הטראומטית לבני
הבית /עמיתים לעבודה.

שיעור הנמנעים מלהשיב על
השאלון

חוסר הידע באשר למספר
הנמנעים מלהשיב על השאלון

במחקר הנוכחי באמצעות פלטפורמת הפצה של
השאלון ) ,(questionproניתן היה לבחון את מס'
הצפיות והנטישות ) (drop out analysisשל כלל
מקבלי ההזמנה להשתתפות במחקר בכתובת דוא"ל
שלהם.

קביעת גבולות פרסום השאלון

היעדר גבולות פרסום השאלון

תכנון השאלון

מומלץ להגביל את אורך
השאלון,לשמור על עיצוב
פשוט ללא אלמנטים גראפיים,
מתן הנחיות בשפה ברורה ,יש
לאפשר מתן משוב
אינטואיטיבי ופשוט ,מומלץ
לבחון תחילה את השאלון
באמצעות מחקר גישוש
(פיילוט).

מאחר והנושא הינו רגיש ודורש הפצה ויראלית
נרחבת ,ננקטה גישת "כדור השלג" ,שבמסגרתה
ביקשו החוקרים להפיץ את שאלון בקרב קהלים
ואוכלוסיות רחבות ככל הניתן .חשוב לציין כי הפיקח
על הנתונים נעשה לאחר המילוי ,כאשר הקובץ המלא
שהתקבל מכלל המשיבים טוייב וממנו הוסרו
משובים חלקיים ,כניסות כפולות מכתובת  IPזהה
ומשובים שאינם רלוונטיים לנושא המחקר.
שאלון הסקר האינטרנטי התבסס על שאלון קודם
שבאמצעותו בוצע סקר טלפוני ,בממוצע אורך מילוי
השאלון לקח בטלפון  01-05דקות .השאלון נוסח
בשפה פשוטה ובהירה .לא נכללו בו אלמנטים
גראפיים ונעשו התאמות בכדי שניתן יהיה להמיר את
אופן התשאול למערכת אינטרנטית.

תכנון הדגימה

יצירת שרשראות הפנייה ע"י
פנייה למנהלים ולצוותים
בתוכניות שונות בנושאים
שבבחינה.

פנייה לתוכניות טיפול ותמיכה
בנושאים הרלוונטיים למחקר.
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נעשו פניות לפעילות חברתיות בעמותות וארגונים
שונים ,חלקם עוסקים בנושאים מגדריים בכלל
ובנושאים הקשורים בהטרדה מינית של נשים בפרט
(כגון ויצ"ו ,נעמ"ת וכד') .,כמון כן ,נעשתה פנייה הן
לאחראיות על נושא ההטרדה המינית
באוניברסיטאות ומכללות אקדמיות בארץ והן
לעובדות סוציאליות ומחלקות לקידום מעמד
האישה ,ברשויות מקומיות.
קישורית הסקר פורסמה בפורומים בנושא תמיכה
לנפגעות תקיפה מינית והטרדה מינית במקום
העבודה.

היבטים מרכזיים של ביצוע
סקרים באמצעות האינטרנט

שיעור היענות

נקודות מרכזיות להתייחסות

יישום הנושא בסקר מניעת הטרדה מינית בעבודה

אמצעי פרסום שונים ,כגון
חשיפה בעיתונות או במגזינים
את פרטי המחקר ,פרסום
ברדיו או חשיפה בתוכנית
החדשות בטלוויזיה.

פורסמה קישורית הסקר באתרי החדשות של ערוץ
 01ישראלי –  Ynetכתגובה לשרשורים בנושאי
הטרדה מינית .נעשה פרסום של קישורית הסקר
באמצעות אתרי הרשתות החברתיות ,כגון
הפייסבוק ,הטוויטר וה ,Linkedin -כאשר הזמנה
להשתתפות בסקר הופצה לפרופילים /קבוצות
הרלוונטיים/ות מבחינת המאפיינים הסוציו
דמוגראפיים.

יצירת שרשראות הפנייה
באופן מקרי /אקראי.

נשלחה קישורית הסקר לרשימות של מרצי
האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות בארץ,
לעובדי רשויות מקומיות ולעובדי חברות שונות
בכוונה לאתר באמצעות הרשימות הללו נשים שחוו
הטרדה מינית במקום העבודה.

גיוס עוזרי מחקר בעלי נגישות
גבוהה יותר לאוכלוסיות
הרלוונטיות לתחום בו עוסק
המחקר ביחס לאחרים.

נעשה גיוס של נשים וגברים מהמגזר הערבי במטרה
לקדם את נושא המחקר ולהביא נחקרים רלוונטיים
מאוכלוסייה זו.

שיעור המשיבים באינטרנט
סובל עדיין מאחוז הענות נמוך
הנובע מחוסר אמון בשיטה זו,
תופעת דואר הזבל ,נטייה
לשכוח את המידע האלקטרוני
הנמצא בדוא"ל.
הגורמים העשויים לשפר את
שיעור ההיענות לסקרים
אינטרנטיים הינם יצירת
מחויבות ,מתן תגמולים
ותמריצים כלכליים.

במחקר הנוכחי ,שיעור ההיענות ,עמד על ,05.74%
כאשר ניתן להצביע על מידת עניין רבה בנושא הסקר
וכן שיעור השתתפות גבוה המעיד על אמון רב (כאשר
מדובר במילוי ע"י משתתפים אשר חוו בפועל סוג של
הטרדה מינית בעבודה).
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לאור רגישות הנושא והצורך באבטחת אנונימיות
מוחלטת של המשיבים הוחלט שלא להציע תמריצים
תמורת מילוי השאלון ,כמקובל בד"כ בסקרים
אינטרנטיים.
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