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הקורס מיועד להעניק לסטודנטים תובנות בסיסיות לגבי מהות המחקר : יעדי הקורס

חינוכי, בפרט. -החברתי-האיכותני במדעי החברה, בכלל, ויישומו במחקר הפסיכולוגי

הקורס יציג את הנחות היסוד שבבסיס המחקר האיכותני. יושם דגש על הרציונל 

נחות היסוד שלהם, המקשר בין מטרות הידע של זרמים שונים במחקר האיכותני, ה

במהלך מתודות המחקר ותוצרי המחקר. בקורס יינתן דגש על המחקר הנראטיבי. 

הקורס נלמד איך מיישמים מחקר אכותני בשטח ואיך כותבים עבודת מחקר אכותני 

 על כל שלביה השונים. 

   נוכחות חובה: נהלי נוכחות

  דיונים.תרגילים,  שיעורים פרונטאליים, עבודה בקבוצות קטנות, אופן  ההוראה:

: פירוט של האופן בו ימדדו ויוערכו הסטודנטים בקורס הערכת הסטודנטים בקורס

  (אלו מטלות, ומה חלקן בציון הסופי)

 חובה אך ללא ציון. תרגיל +הצגת מאמר, – 1מטלה  .1

 עריכת מחקר גישוש וכתיבת עבודת מחקר. - עבודה מסכמת – 2מטלה  .2

  100%(תוגש כשלושה שבועות אחרי מועד סיום הקורס). 
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  הנושאים הנלמדים בקורס

  הקדמה ורקע תאורטי -עולם המחקר האכותני .1

  אכותניהגדרות למחקר   .א

 הנחות המחקר האכותני (הגישה הפוזיטיבסטית כמותית מול הגישה הקונסטרוקטובסטית אכותנית)  .ב

 מושגי יסוד בגישה האכותנית  .ג

 ההיסטוריה של המחקר האכותני.   .ד

  בחירת נושא למחקר וכתיבת שאלות המחקר. .2

 סקירת ספרות וכתיבת מבוא תיאורטי. .3

 גם, כלי המחקר, מהלך המחקר)(המד איסוף נתונים וכתיבת פרק השיטה בעבודה .4

  שיטות לאיסוף נתונים (ראיונות, תצפיות, פרוטוקולים, קבוצות מיקוד)  .א

 טכניקות העברת ראיון  .ב

  .ניתוח נתונים וכתיבת פרק התוצאות .5

 כיצד כותבים דיון בעבודה מחקרית אכותנית. .6

  

  ביבליוגרפיה נבחרת

מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט.  ,דרכים בכתיבת המחקר האכותני). 2007שלסקי, ש. (ב , אלפרט

  הוצאת מכון מופת.

} ההיסטוריה של המחקר האכותני, השפעות וזרמים . בתוך בן יהושוע 2001בן יהושוע צבר, נ {

  הוצאת דביר.. מסורות וזרמים במחקר האכותיצבר, נ {עורכת} 

  תוח נתונים ופרושם.. מסדה. פרק רביעי: תהליכים בני המחקר האכותני} 1992בן יהושוע צבר, נ {

} מסורות }  מחקר סיפר.  בתוך: בן יהושוע צבר, נ {עורכת2001בן יהושוע, נ. דרגיש, ר.{- צבר

  הוצאת דביר. וזרמים במחקר האכותי.
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