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 2016בפברואר  8-10 יתקיים בתאריכים מחקר איכותני של האדם והחברהשל המרכז הישראלי ל השביעיהכנס 

  . בסביבות משתנות מחקר איכותניתחת הכותרת  גוריון בנגב-אוניברסיטת בןב

בעשורים האחרונים אנו חיים בסביבות חברתיות המאופיינות בשינויים מהירים. שינויים כלכליים, הגירה, מצבי 

מלחמה, שינויים טכנולוגיים והתפשטותה של התקשורת הדיגיטלית, יוצרים מצבים חברתיים חדשים ואתגרים 

פיע עליה. לשינויים אלה מתווספים שינויים  המתרחשים למחקר האיכותני, המבקש להיות קרוב למציאות ולהש

ליברלי באוניברסיטאות ומחוצה -בזירה האקדמית, אלו קשורים לחרם האקדמי על ישראל, התגברות אקלים ניאו

להן, גדילה במספר החוקרים שמועסקים כמרצים מן החוץ ואינם מתוגמלים ישירות על פעילות מחקרית. אלו 

הכוח המסורתיים, כך לדוגמא, המיקוד המסורתי בקבוצות מודרות חברתית מפנה מקומו  יוצרים שינוי ביחסי

להתרחבות העיסוק בשדות מחקר עתירי כוח, שדות חברתיים הם מגוונים והטרוגניים תרבותית יותר מבעבר, 

גיב השותפות וההשתתפות של נחקריםות במחקר משתנה עם התפתחות התקשורת הדיגיטלית שכן הם יכולים לה

על מחקרים שהשתתפו בהם, ויכולים אף "לדעת" פרטים רבים על החוקרת עוד בטרם נפגשו.  האם העולם משתנה 

תרבותיות ודמוקרטיזציה של ידע או לכיוון של התחזקות מגמות טירניות? כיצד באים שינויים אלו -לכיוון של רב

 ים השינויים הללו על המחקר האיכותני?  לידי ביטוי בחברה בישראל וכיצד זו מתמודדת איתם? כיצד משפיע

כיצד מעצבים שינויים אלה את המציאות האישית, הבינאישית והחברתית בה אנו עוסקיםות? כיצד הם מעצבים 

את המחקר האיכותני? האם הם  מחייבים התבוננות חדשה על נושאי וזירות המחקר? על כלי המחקר? על ניתוח 

 ת המחקר?   שאלות אלו יעמדו במוקד הכנס השנתי השביעי למחקר איכותני.הנתונים וכתיבת המחקר? ועל הפצ

 קול קורא להצעת מושבים ולהגשת תקצירים

 2015באוקטובר  15-נדחה לאחרון להגשת הצעות ותקצירים היך תארה
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אנו מזמיניםות תקצירים העוסקים בגישות חדשות וביישומים חדשניים במחקר איכותני, כמו גם התמודדות עם 

 הסוגיות הנובעות ממרכזיותו של המרחב הדיגיטלי על המחקר האיכותני. 

במחקר האונטולוגיות, האפיסטמולוגיות, המתודולוגיות והפוליטיות בסוגיות  מקום להצגה ודיוןכנס אנו רואים ב

האיכותני ולחקירת הקשרים בין המתודולוגי לבין עולמות תוכן ספציפיים. אנו קוראים להצגת מחקרים 

ם איכותניים העושים שימוש בנרטיבים ובסיפורי חיים, מחקרי שיח, אתנוגרפיה ואוטו אתנוגרפיה, מחקרים העושי

, מחקרים ויזואליים ומחקרים העושים שימוש באמצעים אמנותיים, (mixed methods)שימוש בשיטות משולבות 

מחקרים הבוחנים את התרבות המטריאלית ומחקרים פרפורמטיביים, מחקרי פעולה ומחקרי פעולה משתפים, 

 חקר מקרה, כמו גם דיון במחקר פמיניסטי, הוראת המחקר האיכותני ואתיקה.

מבקשים לעודד דיבור רפלקסיבי על ההקשרים התרבותיים והיסודות הפילוסופיים של המחקר האיכותני, על  אנו

 קולוניאליות, על השימוש שנעשה בהן ועל השלכותיהן-מודרניות ופוסט-גישות איכותניות מודרניות, פוסט

רת, ניהול, סוציולוגיה תקשו קרימינולוגיה, בדיסציפלינות כמו חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית,

 . ואנתרופולוגיה, גיאוגרפיה ותכנון עירוני, מערכות מידע, הוראת המדעים, משפטים, פסיכותרפיה, סיעוד ורפואה

)כולל פרס  בהשתתפות מרצים מוזמנים, מושבי הרצאות, תצוגת פוסטרים המליאמושבי תכנית הכנס תכלול 

 מיטב החוקרות והחוקרים בתחום.  , וכן סדנאות לימוד בהשתתפותלפוסטר מצטיין(

מחקר איכותני של האדם להישראלי המרכז ראש  ,)עבודה סוציאלית נבו-מיכל קרומרפרופ'  - כנסיו"ר ה 

 )גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, והחברה

הישראלי המרכז  של )עבודה סוציאלית, רכזת אקדמית אג'אי-ד"ר מיה לביא - ועדה המדעיתיו"ר ה 

 )גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, ל האדם והחברהמחקר איכותני של

  (גוריון בנגב-אוניברסיטת בןעבודה סוציאלית, ) נור שמעי - ועדה המארגנתיו"ר ה 

 חברי/ות הוועדה המדעית )לפי סדר א"ב(: 

פרופ' תמר אלאור גוריון בנגב( * -קווידר )המכונים לחקר המדבר, אוניברסיטת בן-ד"ר סראב אבו רביעה

גוריון -אוניברסיטת בןד"ר איה בידרמן )רפואת משפחה, )סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית( * 

עזר -ד"ר גדי בןאילן( * -סימון )המחלקה לקרמינילוגיה ומנהל פל"א, אוניברסיטת בר-* ד"ר משה בן (בנגב

ן )מכון מופ"ת( * פרופ' נורית גוטמן )תקשורת, אוניברסיטת * ד"ר אריאלה גדרו)אנתרופולוגיה, המכללה למנהל( 

אביב( * ד"ר הדס גולדבלט )סיעוד, אוניברסיטת חיפה( * ד"ר ליאת גרנק )בריאות הציבור, סוציולוגיה של -תל

*  ( גוריון בנגב-אוניברסיטת בן)עבודה סוציאלית,  ד"ר אפרת הוסבן גוריון( * -הבריאות וגרונטולוגיה, אוניברסיטת

ר וסוציולוגיה ד( * פרופ' חנה הרצוג )לימודי נשים ומגהמכללה לחינוך ע"ש דוד ילין; מכון מופ"ת) ד"ר רויטל היימן

אביב( * ד"ר תמר זילבר )מנהל עסקים, האוניברסיטה העברית( * ד"ר עינת לחובר -ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל

גוריון בנגב, לימודי נשים ומגדר, -גדר, אוניברסיטת בןלימודי מד"ר מאיה מאור ))תקשורת, מכללת ספיר( * 

 אלהירד"ר גב( * גוריון בנגב-אוניברסיטת בןאנגל'צין )עבודה סוציאלית, -ד"ר דורית סגל ( *רסיטת חיפהיבאונ

* פרופ' חנה עזר )מכללת  (גוריון בנגב-אוניברסיטת בן)עבודה סוציאלית, מכללת ספיר, גרונטולוגיה,  מרזל-ספקטור

בוביס )ניהול מערכות -וינסקי( * ד"ר חיה פאסיק )עבודה סוציאלית, אוניברסיטת אריאל( * ד"ר פאולה פדרל

עינת פלד )עבודה  פרופ' גוריון בנגב( *-ד"ר הללי פינסון )חינוך, אוניברסיטת בן בן גוריון( *-בריאות, אוניברסיטת



*  (ומכללת אחווה אביב-תל ע )חינוך, אוניברסיטתיהוש-פרופ' נעמה צבר בן* אביב( -תל סוציאלית, אוניברסיטת

ה מכללה ,ד"ר ג'וליה צ'ייטין )עבודה סוציאלית( * גוריון בנגב-אוניברסיטת בןפרופ' ג'ולי צוויקל )עבודה סוציאלית, 

 ומכללת גוריון בנגב-אוניברסיטת בן* פרופ' עירית קופפרברג )מכללת לוינסקי(  * פרופ' לאה קסן )ספיר(  האקדמית

* ( מכללת לוינסקיד"ר לאה שגריר )אביב( * -מילר )חינוך רפואי, אוניברסיטת תל-לוינסקי( * ד"ר אורית קרניאלי

גוריון -אוניברסיטת בן* נור שמעי )עבודה סוציאלית, ספיר(  ה האקדמיתמכללהאיתן שחר )עבודה סוציאלית, ד"ר 

 * אילן(-בר משיח )פסיכולוגיה, אוניברסיטת-ד"ר רבקה תובל( * בנגב

 

 )לפי סדר א"ב(:  המארגנתחברי/ות הוועדה 

 , מיכל רוזנפלדהימן-, יובל סעררלי מזרחיחזן, -עומרה לוי אטיאס,-עינת וגר עומר דובדבני,גאנם, -אוסמה אבו

 סוגים: שלושההצעות ממוזמנות 

צה. ציג נושא רחב הכולל מספר הרצאות שיש ביניהן זיקה אמיהזו הזדמנות להצעה למושב מלא:  

 250 -)כל אחד כתקצירים רלבנטיים  3-4הצעה תכלול כותרת למושב בצירוף שם יו"ר וכן  ה

  של מרצים/ות שונים/ות, אשר יועברו לשיפוט.מילים( 

  מילים. 250הצעה להרצאה בודדת. אורך ההצעה תקציר אישי:  

ן בשיטות המחקר ולא דיו ממצאייעמדו מילים(  250 -)כ: במוקד ההצעות לפוסטרים פוסטר 

המחקר. במקרים בהם יתקבל תקציר אישי שמיועד על ידי כותביו להרצאה, אולם במרכזו יעמדו 

יתחרו על קבלת שיוצגו  ממצאי המחקר, ימליצו שופטי ההצעות על הצגה בפוסטר. הפוסטרים

  (.יימסרו בהמשךפרס לפוסטר מצטיין )פרטים על פרס זה 

 

 (:. הצעות שיחסרו בהן פרטים לא יטופלוההוראות במלואן )נא לעקוב אחר הנחיות לכתיבת ההצעות

 ס"מ משני צידי העמוד. 3, שוליים של 12 , גודלגופן  דוד 

  (.  , פוסטרההצעה )מושב מלא, תקציר אישיבראש העמוד יופיע סוג  

 ההצעה.  כותרתמתחת לסוג ההצעה תופיע  

מייל ומספרי טלפון -ת אישמות הכותבים/ות, השיוך האקדמי, כתובלכותרת יופיעו  מתחת 

 זמינים. 

 .מילים 250באורך של  תקציר ההצעה 
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