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צוות הקורס:
ד"ר סראב אבורביעה-קווידר .דואר אלקטרוני.sarab@bgu.ac.il :
שעות השיעור :יום ג' ,בין השעות .09:45 - 08:15
יום ג' ,בין השעות  ,13:00 - 12:00בתיאום מראש.
שעת קבלה:
ניר קורן .דואר אלקטרוני korenir@gmail.com :או .korni@post.bgu.ac.il
שעות התרגול :יום ג' ,בין השעות .11:00 - 10:15
יום ג' ,בין השעות .12:00 - 11:15
יום ג' ,13:00 - 12:00 ,בתיאום מראש.
שעת קבלה:
מטרת הקורס:
מטרתו 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 ,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.
 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.
חומר הקריאה:
חומרי הקריאה מהווים את הבסיס המקדים לדיונים שיתרחשו הן בהרצאה והן בקבוצות התרגול ,ולכן הציפייה היא
שהסטודנטיות והסטודנטים יקראו את כלל חומרי הקריאה לפני ההרצאות או התרגולים שעוסקים בהם .ההרצאות
והתרגולים יתבססו על ההנחה כי המאמרים נקראו ,ולכן סביר שסטודנטיות וסטודנטים שלא יקראו את חומרי
הקריאה הנדרשים ,ייתרמו הרבה פחות מאשר אלו שיגיעו לאחר קריאת החומרים .שימו לב! יש להגיע להרצאות
ולתרגולים עם חומרי הקריאה עצמם (מומלץ בעותק קשיח).
דרישות הקורס:
הסטודנטים והסטודנטיות נדרשים לקרוא את המאמרים באופן שוטף ,להגיע להרצאות ולתרגולים ,להשתתף בהם
באופן פעיל ולמלא את המשימות שיינתנו לאורך השנה :מטלות ,עבודות ,תרגילים .צוות ההוראה מתחייב ,מצידו,
לספק תמיכה בכל הנוגע ללמידה ולהבנה של החומר הלימודי ומעודד את הסטודנטים והסטודנטיות לבוא לשעות
הקבלה עם כל שאלה שהיא .אנחנו ממליצים ללמוד באופן שוטף לאורך כל השנה ולא להמתין לעבודות ולתרגילים,
זאת על-מנת להפנים את החומר בצורה הטובה ביותר.
מרכיבי הציון הסופי:
 .1נוכחות בשיעורים ובתרגולים ( 5%מהציון השנתי):
הנוכחות בתרגולים ובהרצאות היא חובה ,ואף משפיעה על הציון הסופי בקורס .על-מנת לקבל את כל הניקוד
על נוכחות ,יש להגיע לפחות ל 80%-מהתרגולים .חיסורים נוספים יגררו פגיעה בציון.
 .2ארבעה תרגילי עובר/לא-עובר ( 10%מהציון השנתי):
בחלקו הראשון של סמסטר א' ,תידרשו להגיש  4תרגילים קצרים לבדיקה ללא ציון .הערכת מטלות אלו
תהיה ברמת עובר/לא-עובר ,אך תרגיל שלא יעמוד בדרישות המינימליות יגרור פגיעה בציון.
 .3מטלת ניתוח ראיון ( 10%מהציון השנתי)  -לקראת אמצע סמסטר א'.
 .4מטלת סקירת ספרות ( 15%מהציון השנתי)  -לקראת סיום סמסטר א'.
 .5מטלת ביקורת מאמר ( 10%מהציון השנתי)  -לאורך סמסטר ב' ,בחירה של  1מתוך .2
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 .6פרזנטציית הצעת-מחקר ( 15%מהציון השנתי)  -לאורך סמסטר ב'.
 .7הצעת מחקר מסכמת ( 35%מהציון השנתי)  -בסיום הקורס.
הערות נוספות לחישוב הציון:
 .1לפי דרישת המחלקה ,על הסטודנטים להשיג ציון  70לפחות על-מנת לעמוד בדרישות הקורס.
 .2כלל משימות הכתיבה צריכות להיות מודפסות בגופן  ,Davidבגודל  ,12רווח כפול בין השורות,
שוליים  2.5ס"מ ,להיכתב ע"פ כללי כתיבה אקדמית ולהיות מלוות בביבליוגרפיה.
 .3שימו לב! את כלל משימות יש להגיש לתאי המתרגלים או למערכת ה ,'Moodle'-בהתאם לתאריכי
ההגשה שמפורסמים בסילבוס .משימות אשר יוגשו באיחור ,יגררו פגיעה בציון.

 .4יושר אקדמי
הציפייה היא שהעבודות המוגשות בקורס זה תהיינה תוצר של עבודתם של הסטודנטים הרשומים
בקורס .הגשת עבודות שנעשו על ידיכם עבור קורס אחר ,או עבודות שנעשו על ידי אנשים שאינם
רשומים בקורס ואינם מופיעים ברשימת המגישים של העבודה או העתקה של אפילו קטעים בודדים
מעבודות שנקנו מסוכנויות ומאתרי אינטרנט נחשבים כהפרה של היושר האקדמי.
בכתיבת עבודות ,כאשר יש שימוש ברעיונות המועלים במאמרים נהוג להביע את הרעיון במילים
חדשותפרי עטו/ה של הכותב/ת ולציין מראה מקום להוגה הרעיון המקורי (קרי :שם המחבר ושנת
המאמר בסוגריים) .במקרה שיש שימוש במילות הוגה הרעיון ,המחבר המקורי ,יש לשים את הציטוט
במירכאות ולציין מראה מקום .ציטוטים העולים על  40מילים מוצגים בפסקה מוזחת ( )indentעם
מראה מקום .שימוש ברעיון המועלה במקור אחר ללא מראה מקום ו/או שימוש בניסוח המקורי ללא
מראה מקום נחשבים לגניבה ספרותית ,פלגיאט ( ,)plagiarismומפרים את כללי היושר האקדמי
ובמקרים רבים אף נחשבים לעבירה פלילית.
כמו כן ,במראי המקום שבטקסט יש לכלול רק טקסטים שקראתם בפועל .אם אתם מסתמכים על
ספרות שניונית ,למשל ,סיכום ש-ד''ר  Xכתב במאמרו (שאותו קראתם) על עבודתו של ויגוצקי ,יש
לציין במראה המקום את מאמרו של ד''ר  Xולא את ויגוצקי ,או לציין כך( :ויגוצקי ,1962 ,כפי שנדון
אצל .)1998 ,X

חומרים לקריאה ולדיון( :ייתכנו שינויים במהלך הקורס) שימו לב! זו אינה רשימה ביבליוגרפית.
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.כלל המאמרים וחומרי הקריאה נמצאים באתר הקורס
, בהצלחה,קורס מעניין ומהנה
צוות הקורס
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