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תיאור הקורס:
מטרתו של הקורס להעניק לסטודנטים תובנות בסיסיות לגבי מהות המחקר האיכותני במדעי החברה בכלל
ובחינוך בפרט ,תוך כדי התנסות ראשונית במרכיבי השיטות האיכותניות .נכיר את מושגי היסוד של המחקר
האיכותני ,נדון בהנחות היסוד אפיסטמיות עליהן הוא מתבסס ובתפקידו של החוקר במחקר האיכותני .כמו
כן ,נדון בזרמים השונים הקיימים בו ,בשיטות איסוף נתונים ועקרונות הניתוח שלהם.
דרישות הקורס ומרכיבי הציון:
הקורס משלב למידה תיאורטית והתנסויות מחקריות .הלמידה בקורס מתרחשת דרך ההרצאות בשיעורים,
השתתפות בתרגול ,קריאה וביצוע מטלות .ההרצאות בשיעורים ירחיבו את החומר המובא במטלות קריאה
ולא בהכרח יחזרו אליו ,וכך גם בתרגול לא תהיה חזרה על מה שנלמד בשיעור.
נדרשת השתתפות רציפה ופעילה בשיעורים ותרגולים ,והגשת מטלות לאורך הסמסטר.
נושא הקורס:
מהו מחקר איכותני? מה מייחד מחקר איכותני?
פרדיגמה מחקרית במחקר איכותני
שאלות במחקר איכותני
סוגות במחקר איכותני בחינוך
אתנוגרפיה בחינוך
תצפית וכניסה לשדה
ראיונות במחקר איכותני
ניתוח נתונים במחקר איכותני
סוגיות אתיות במחקר איכותני
כתיבה במחקר איכותני

מרכיבי הציון:
נוכחות בתרגולים ובשיעורים 10% -
מטלת סוגות :הכנת מצגת על סוגה (צוותים) ,10% -
בוחן מושגים (אינדיבידואלי) ,20% -
מטלת תצפית  :25% -דיווח ,תיאור ורפלקציה (אינדיבידואלי)  ,10% -ניתוח (בזוגות) .15% -
מטלת ראיונות  :35%מדריך ,תמלול ,רפלקציה (אינדיבידואלי)  ,15% -ניתוח (בזוגות)20% :
הגשת דוח צפיה בסרט (הגשה אינדיבידואלית) בונוס :עד חמש נקודות לציון הסופי בקורס.
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