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סוג הקורס :סדנה
היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות הקורס :הסדנה מיועדת להקנות לתלמידי התואר השני במחלקה ידע תיאורטי ומעשי בכל הקשור
לעריכת מחקר על בסיס הפרדיגמה האיכותנית .במהלך הקורס יירכשו הסטודנטים כלים לבניית מערך מחקר
איכותני ,לאיסוף נתונים וניתוחם.
ב .תוכן הקורס :הקורס מספק את הרקע הפילוסופי עליו נשען המחקר האיכותני וכן את הכלים הנדרשים
לכתיבת עבודת מחקר על שלביה השונים וכל זאת תוך מתן דגש על מחקר מתחום הקרימינולוגיה .יוצגו תתי-
גישות במחקר האיכותני וכן מספר שיטות לאיסוף נתונים וניתוחם.
מהלך השיעורים :הקורס יכלול הרצאות פרונטאליות ,עבודה בקבוצות קטנות ,הגשת מספר תרגילים ועבודת
מחקר בהיקף מצומצם.
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הפילוסופיה שמאחורי המחקר
האיכותני – חשיבה
פוזיטיביסטית ,חשיבה
איכותנית וחשיבה משולבת
מה בין מחקר איכותני למחקר
כמותי
הריאיון

4

ניתוח תוכן -התיאוריה

5

ניתוח תוכן – דוגמה – התנסות
בכיתה
תיאוריה מעוגנת בשדה

7

הגישה הנרטיבית באוריינטציה
קרימינולוגית

8

נושאים של אתיקה ומחקר עם
אוכלוסיות רגישות

6

קריאת מאמרי חובה

שקדי ,א .)2003( .מילים המנסות לגעת :מחקר איכותני
– תיאוריה ויישום .תל-אביב :רמות/אוניברסיטת
תל-אביב( .פרק .)1
בר-גל ,ד .דבר העורך .חברה ורווחה
Fontana, Andrea and James Frey. 1994.
Interviewing, the Art of Science." Pp. 361-76 in
Handbook of Qualitative Research, edited by
N. a. Y. L. Denzin. Thousand Oaks: Sage
Publications.
Virginia Braun & Victoria Clarke (2006) Using
thematic analysis in psychology, Qualitative
Research in Psychology, 3:2, 77-101
Corbin, J & Strauss, A. (1990). Grounded theory
research: Procedures, Canons & evaluative
criteria
King, S. (2013). Early desistance narratives: A
’qualitative analysis of probationers
transitions towards desistance. Punishment
and Society, 15, 147-165.
Bensimon, M., Baruch, A., & Ronel, N. (2013).
The experience of gambling in an illegal
casino. European Journal of Criminology,
1

10, 3-21.
9

Gueta, K., Chen, G., (2015). “I wanted to rebel
but there they hit me even harder”:
Discourse analysis of Israeli women
offenders accounts of their pathways to
substance abuse and crime. International
Journal of Offender Therapy and
Comparative Criminology.
DOI: 10.1177/0306624X15595421

מבנה המאמר ואופן הצגת
הממצאים בפרק הממצאים

מחקר אתנוגרפי
10
סיכום
11
הערה :תתכנה חריגות קלות מהסדר המוצג בטבלה.
ג .חובות הקורס :השתתפות בדיונים( ,נוכחות חובה) ,קריאת מאמרי חובה והגשת עבודת מחקר מסכמת
בהיקף מצומצם .כהכנה לקראת הגשת העבודה יתבקשו הסטודנטים להגיש במהלך הקורס ובתזמון המרצה
תרגילים הכוללים את הנושאים הבאים :נושא המחקר; ראשי פרקים של סקירת הספרות; שיטת המחקר; מבנה
פרק הממצאים.
מרכיבי הציון הסופי:
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