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היקף שעות2 :

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על  /מטרות ספציפיות):
הקורס נועד להקנות ידע בסיסי בחשיבה מדעית ובשיטות המחקר האיכותניות המקובלות במדעי
החברה.
ניסוח שאלת מחקר איכותנית.
בחירת נושאים המתאימים למחקר איכותני וניסוח כותרות.
תכנון מחקר ובחירת כלי מחקר מתאימים.
בחירת מדגם מתאים למחקר.
איסוף נתונים למחקר.
ראייה ביקורתית של המחקר וזיהוי מגבלות מתודולוגיות.

ב .תוכן הקורס:
רציונל ,נושאים:
הקורס יעסוק בדרכים להשגת ידע ,תוך התמקדות בשיטה המדעית ,מאפייני השיטה המדעית,
סוגי מחקרים אמפיריים בכלל והמחקר האיכותני בפרט .יידונו בהרחבה מושגים כגון תיאוריה,
תופעה ושאלת מחקר .דגש נרחב יושם על לימוד פרק השיטה – בחירת מדגם מתאים למחקר ,כלי
מחקר – בקרת איכות במחקר איכותני ,מערכי מחקר איכותניים ואתיקה במחקר.

מהלך השיעורים:
השיעורים מתקיימים במתכונת פרונטאלית .נעשה שימוש במצגות וסרטונים .בסופו של כל נושא
ישנם תרגולים לסטודנטים ,שיועברו בכיתה על-ידי המרצה.
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תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

פרדיגמות המחקר האיכותני בהשוואה לפרדיגמות המחקר הכמותי.
סוגות במחקר האיכותני:
אתנוגרפיה.
מחקר נרטיבי.
מחקר פעולה.
שיטות איסוף וניתוח נתונים:
תיאורייה מעוגנת בשדה ודרכי כתיבה אסתטיות.
תצפית משתתפת.
ריאיון פתוח בלתי מובנה או חצי מובנה.

 .8קבוצת מיקוד.
 .9ניתוחי תוכן.
מבנה החיבור המחקרי:
 .10ניסוח שאלת מחקר.
.11
.12
.13
.14

תפקידה של התיאוריה ומקומה בחיבור.
כתיבת פרק השיטה.
פרק הממצאים והדיון.
בקרת איכות במחקר איכותני:
תוקף ומהימנות

 .15סוגיות אתיות.
 .16חזרה למבחן.

ג .דרישות קדם:
???

כאשר יש קורס ספציפי שמהווה תנאי מקדים לקבלה לקורס ,יש לציין את שם ומספר
הקורס הנדרש .מידע זה צריך להיות מתואם עם מזכירויות המחלקה.
ד .חובות  /דרישות  /מטלות:
בקורס זה ישנה חובת נוכחות בשיעורים והשתתפות בתרגולים במסגרת השיעור .היעדרויות
במהלך הסמסטר הן בהתאם לתקנון האוניברסיטה .סטודנט שייעדר מעל המותר ,לא יורשה
לגשת לבחינה המסכמת ולא יקבל ציון בקורס.

ה .מרכיבי הציון הסופי:


מבחן סגור בסוף סמסטר ב' 100% -מהציון.
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