
 

 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

 לסטודנט סילבוסטופס 

 
 

 41-4102     ד"עתשהמחלקה לחינוך 
 
 

 א' + ב' "איכותנית" –מתודולוגיה מחקרית    :שם הקורס
 

 19292121:סמסטר אביב  ;19292921: סמסטר חורףמס' קורס:   
  

 אדם לפסטיין  שם המרצה:
 חניתה חדד מתרגלות: 

 מירית ישראלי  
 

 12:22 – 10:22בשעות  ימי ב' יום ושעה: 
 
 

 :יעדי ההוראה
המחשבה המחקרית מטרתו המרכזית של קורס זה היא לספק לסטודנטים היכרות כללית עם 

במסגרת הקורס, נדון בהנחות שיטות איכותניות.  מרכיבים של והתנסות מעשית בבחינוך  "איכותניתה"
נעמוד על , "איכותניות"ת ומחקרי ותהאונטולוגיות והאפיסטמולוגיות העומדות בבסיס פרדיגמהיסוד 

 הןומהם תפקידיאיזו שיטה מתי ראוי להשתמש ב ותונדון בשאלגישות מחקריות שונות, ההבדלים בין 
ת. כמו כן, אנו נעסוק בשאלות אתיות כגון מה תפקיד ולתיאוריה ולעשייה החינוכי יהןתוהשונים ותרומ

  –בסיום הקורס סטודנטים החוקר/ת במחקר איכותני ומה היא אמינות ורפלקסיביות מחקרית. 

  עקרונותזרמים, ריות, ומחקר "האיכותני": הנחות, תיאבהמחשבה המתודולוגית יבינו את, 
 מרכזיות.  ובעיות שיטות, 

 לאיסוף וניתוח נתונים יתנסו בכלי מחקר מרכזיים 

  יעצבו תכנית מחקר 

  יבקרו מחקרים של אחרים 

 יבינו את תרומותיו הפוטנציאליות של המחקר ושל ההשקפה האיכותניים לעשייה החינוכית 
 
 

 :פרשיות לימודים
  מבואות

 "איכותני"מהו מחקר בכלל ומהו מחקר  (1
 מחקר האיכותני )ומחלוקות( העקרונות  (9
 וקריטריונים לאיכותביקורת המחקר  (3
 

 זרמים ומסורות מרכזיות 
 אתנוגרפיה  (2
 תיאוריה מעוגנת בשדה (5
 חקר מקרה  (0
 שיח חקר  (7
 אתנומתודולוגיה  (8
 וקרובי משפחה מחקר פעולה  (2



 

 
 כלי מחקר

 התצפית המשתתפת ועבודת השדה (12
 הראיון  (11
 קבוצות מיקוד (19
 ניתוח תמטי (13
 ניתוח שיח ביקורתי  (12
 ניתוח שיחה (15
 עירוב שיטות מחקרו כלי מחקר אלטרנטיביים (10
 נתונים, תיאוריה, פרשנות  (17

 
 עיצוב תכנית מחקר 

 שאלות מחקר  (18
 ודגימה בחירת אתר  (12
 תכנון מהלך המחקר (92
 אתיקה  (91
  וייצוגכתיבה  (99

 
 

  הקורסוהרכב ציון דרישות 
 (12%) השתתפות בתרגיליםנוכחות ו .א
 0-מאמרים, וביקורת על קריאה ומטלות  2, יכלול פורטפוליו מסכם של תהליך הלמידה בקורס .ב

 (52%תרגילי התנסות קצרים בכלי מחקר.  חלקו יוגש בסוף סמסטר א' וחלקו בסוף שנה"ל. )
 (22%) שתוגש בארבעה שלבים תכנית מחקר מפורטת .ג

 
  

 רשימה ביבליוגרפית:
-( 'אתנוגרפיה ונקודות מבט הבנייתית: לקראת הבנה טובה יותר של החינוך האתנו9229בקרמן צ. )

המחקר האיכותני בחקר החינוך: מהתיאוריה אל שלום )עורכים( -תרבותי' בתוך א. שי וי.בר
 , ירושלים: המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין. השדה ומהשדה אל התיאוריה

בן יהושע, נ. )עורכת( -( 'אתיקה של המחקר האיכותי' בתוך צבר9221נ. )בן יהושע,  -דושניק, ל. וצבר
 , אור יהודה: דביר מסורות וזרמים במחקר האיכותי

(' מודל למחקר פעולה שיתופי כאמצעי לפיתוח מקצועי של מורים בבית הספר' 9229היימן, ר. )
נוך: מהתיאוריה אל המחקר האיכותני בחקר החישלום )עורכים( -תרבותי' בתוך א. שי וי.בר

 , ירושלים: המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.השדה ומהשדה אל התיאוריה
( 'פרידה באמצעות ביקור: סטודנטים רוסים מבקרים בארץ 9229פדר, ע. ורפופורט, ת. )-לומסקי

המחקר האיכותני בחקר החינוך: שלום )עורכים( -הולדתם' תרבותי' בתוך א. שי וי.בר
 , ירושלים: המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.ומהשדה אל התיאוריה מהתיאוריה אל השדה

 הוצאת מודן. המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה, ( 1222בן יהושע, נ. )-צבר
( עבודתה של המורה ומקומה בשיחותיהן של מורות בחדר המורים בבית ספר דתי' 9229קינן, ע. )

יכותני בחקר החינוך: מהתיאוריה אל המחקר האשלום )עורכים( -תרבותי' בתוך א. שי וי.בר
 , ירושלים: המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.השדה ומהשדה אל התיאוריה

מודרניסטיות בחקר החינוך. בתוך -(. מהגישה הפרשנית לגישות פוסט9221שלסקי, ש. ואריאלי, מ. )
 , אור יהודה: דבירמסורות וזרמים במחקר האיכותיבן יהושע )עורכת( -צבר
 –הוצאת רמות  אביב:-, תלתאוריה ויישום –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני ( 9223) שקדי, א.
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