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יעדי ההוראה:
מטרתו המרכזית של קורס זה היא לספק לסטודנטים היכרות כללית עם המחשבה המחקרית
"האיכותנית" בחינוך והתנסות מעשית במרכיבים של שיטות איכותניות .במסגרת הקורס ,נדון בהנחות
היסוד האונטולוגיות והאפיסטמולוגיות העומדות בבסיס פרדיגמות מחקריות "איכותניות" ,נעמוד על
ההבדלים בין גישות מחקריות שונות ,ונדון בשאלות מתי ראוי להשתמש באיזו שיטה ומהם תפקידיהן
השונים ותרומותיהן לתיאוריה ולעשייה החינוכיות .כמו כן ,אנו נעסוק בשאלות אתיות ואפיסטמולוגיות
כגון מה תפקיד החוקר/ת במחקר איכותני ומה היא אמינות ורפלקסיביות מחקרית .בסיום הקורס
הסטודנטים –
 יבינו את המחשבה המתודולוגית במחקר "האיכותני" :הנחות ,תיאוריות ,זרמים ,עקרונות,
שיטות ,ובעיות מרכזיות.
 יתנסו בכלי מחקר מרכזיים לאיסוף וניתוח נתונים
 יעצבו תכנית מחקר
 יבקרו מחקרים של אחרים
 יבינו את תרומותיו הפוטנציאליות של המחקר ושל ההשקפה האיכותניים לעשייה החינוכית
פרשיות לימודים:
מבואות
 )1מהו מחקר בכלל ומהו מחקר "איכותני"
 )2עקרונות (ומחלוקות) המחקר האיכותני
 )3ביקורת המחקר וקריטריונים לאיכות
זרמים ומסורות מרכזיות
 )4אתנוגרפיה
 )5תיאוריה מעוגנת בשדה
 )6חקר מקרה
 )7חקר שיח
 )8מחקר פעולה
כלי מחקר
 )9התצפית המשתתפת ועבודת השדה
 )10הריאיון
 )11קבוצות מיקוד

 )12ניתוח תמטי
 )13ניתוח שיח ביקורתי
 )14ניתוח שיחה
 )15כלי מחקר אלטרנטיביים ועירוב שיטות מחקר
 )16נתונים ,תיאוריה ,פרשנות
עיצוב תכנית מחקר
 )17שאלות מחקר
 )18בחירת אתר ודגימה
 )19תכנון מהלך המחקר
 )20אתיקה
 )21כתיבה
דרישות והרכב ציון הקורס
א .הגשת מטלות במודל ונוכחות והשתתפות בתרגילים ( .)10%הגשה באיחור ללא אישור של
צוות הקורס תגרור הורדה בציון על פי משקלה היחסי של המטלה.
ב .מטלות המתרגלות את התיאוריה המחקרית ואת מיומנויות המחקר הנלמדות בקורס
( .)40%הגשה באיחור ללא אישור מצוות הקורס תגרור הורדה בציון של חצי נקודה ליום
איחור.
ג .הצגת בע"פ של הצעת המחקר בפני קבוצת התרגיל או כלל הקורס במחצית השנייה של
השנה ()10%
ד .תכנית מחקר מפורטת שתוגש בשני שלבים -חלק ראשון בסוף סמסטר א' והשני בסוף השנה.
()40%
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