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כמותניות ואיכותניות. קורס זה יקנה ידע בסיסי המחקר במדעי הזקנה מתבסס על שיטות מחקר מדעיות, 

 .כל אחת על ידי מרצה מומחה בתחומו –מחקריות  פרדיגמותבשתי 

שיעורים  7-עורים של שיטות מחקר כמותניות ושי 7תלמידי שנה א' יחולקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת תלמד 

שעות  4ור כפול, כלומר עור הוא שיעשל שיטות מחקר איכותניות. הקבוצה השנייה תלמד בסדר ההפוך. כל שי

 אקדמאיות.

 ייתכנו שינויים במהלך הסמסטר.*

 

 

 וינטרשטיין-טובה בנד פרופ'/שיטות מחקר איכותניות

 א. רקע

שיטות מחקר איכותניות מציעות דרך ייחודית לחקור את תחום הזיקנה דרך הפרספקטיבה של אלה החווים 

וסים של משמעות, הקשר, שפה ותרבות מנקודת המבט אותה. גישה זו מתמקדת בניסיון להבין דפ

 הסובייקטיבית של המשתתפים בין אם הם אנשי המקצוע בתחום או אוכלוסיית הלקוחות.

 מטרת הקורס ב.

הגישה האיכותנית  לחשוף את הסטודנטים לעקרונות החשיבה, שיטות איסוף הנתונים ודרכי הניתוח של

 ם התוכן של גרונטולוגיה. ולהתנסות בכל שלבי המחקר בהקשר לעול

 יעדים

 הפרדיגמה האיכותנית תוך הדגמה מעולמות תוכן רלוונטיים. ללמוד את עקרונות והנחות היסוד של 

 .לעמוד על סוגי המחקר האיכותני ויישומם בזיקנה 

 .ללמוד ולהתנסות בהליך המחקר האיכותני הכולל שימוש בספרות, איסוף נתונים, ניתוחם וכתיבתם 

 אופני ניתוח תוכן איכותני.להיחשף ל 

 .ללמוד לכתוב כתיבה איכותנית  

 דרכי הוראה ג.

 .השיעורים יתקיימו בצורה של הרצאות, קריאה, דיונים, תרגילים בכתה ומטלות בכתב  
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 בהתאם לנושאי הלימוד.. ים ומשימותהסטודנטים יתבקשו לבצע במהלך הסמסטר תרגיל 

 ד. חובות הקורס

 חובה. - עילה בשיעוריםהשתתפות פנוכחות סדירה ו 

  באחריות הסטודנטים.  –קריאה עצמאית של החומרים הביבליוגרפים 

 בנפרד(. נהתימסר ות)המטל ת בינייםוהכנת מטל 

 .בחינה מסכמת שמתבססת על החומר הנלמד, על חומר הקריאה ועל מטלות הביניים 

 ה. נושאים ומקורות ביבליוגראפיים

והמתודולוגיים המייחדים מחקר איכותני בכלל ומחקר איכותני בזיקנה  העקרונות הפילוסופים: 1נושא מס' 
 בפרט 

 –אביב: הוצאת רמות -. תלתיאוריה ויישום –מנסות לגעת: מחקר איכותני המילים (. 2003. )'שקדי, א

 שמורים H61.S5185 2003 אביב.-אוניברסיטת תל

 .36 -23קונסטרוקטיבי, עמ' -: הנחות המחקר האיכותני1פרק * 

* Curry, L. A., Nembhard I. M., & Bradley, E. H. (2009). Qualitative and mixed methods 

provide unique contributions to outcomes research. Circulation, 119, 1442-1452. doi:10.1161/

CIRCULATIONAHA.107.742775 

Finlay, L. (2009). Debating phenomenological research methods. Phenomenology & Practice, 3, 

6-25. 

* Finlay, L., & Evans, K. (Eds.). (2009). Relational-centered research for psychotherpaists: 

Exploring meaning and experiences. Chichester, UK: John Wiley & Sons. RC337.F56 2009 

Ch. 2: Competing qualitative research traditions, pp. 13-27. 

Ch. 3: Embodied co-creation: Theory and values for relational research, pp. 29-43. 

Fisher, L. R. (1994). Qualitative research as art and science. In J. F. Gubrium & A. Sankar 

(Eds.), Qualitative methods in aging research (pp. 3-14). Thousand Oaks, CA: Sage. 

HQ1061.Q35 1994 שמורים 

Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (2002). The active subject in qualitative gerontology. In G. D. 

Rowles & N. E. Schoenberg (Eds.), Qualitative gerontology: A contemporary perspective (pp. 

154-171). New York, NY: Springer. 

* Hill, C. E., Thompson, B. J., Hess, S. A., Knox, S., Williams, E. N., & Ladany, N. (2005). 

Consensual qualitative research: An update. Journal of Counseling Psychology, 52, 196-205. 

doi:10.1037/0022-0167.52.2.196 
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* Mayan, M. J. (2009). Essentials of qualitative inquiry. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. 

GN345.M395 2009 

Chapter 1: Introduction to qualitative inquiry, pp. 9-21. 

Chapter 2: Theory and method, pp. 22-33. 

Norlyk, A., & Harder, I. (2010). What makes a phenomenological study phenomenological? An 

analysis of peer-reviewed empirical nursing studies. Qualitative Health Research, 20, 420-

431. doi:10.1177/1049732309357435 

Silverman, D. (2004). Qualitative research: Theory, method and practice. London, UK: Sage. 

H62.Q356 2004 מוריםש  

Sullivan, C. (2010). Theory and Method in qualitative research. In M. A. Forrester (Ed.), Doing 

qualitative research in psychology: A practical guide (pp.15-38). London, UK: Sage. 

 גישות תיאורטיות מרכזיות: 2נושא מס' 

Berman, H. J. (1994). Interpreting the aging self: Personal journals of later life. New York, NY: 

Springer. 

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches 

(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. H61.C73 2007 שמורים 

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark-Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research 

designs: Selection and implementation. The Counseling Psychologist, 35, 236-264. 

doi:10.1177/0011000006287390 

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 

BF204.5.M68 1994 שמורים 

Ravdal. H. (2002). Life stories: Introduction. In G. D. Rowles & N. E. Schoenberg (Eds.) 

Qualitative Gerontology: A contemporary perspective (pp. 30-36). New York, NY: Springer. 

Ventres, W. B., & Frankel, R. M. (1996). Ethnography: A stepwise approach for primary care 

researchers. Family Medicine, 28, 52-56. 

Wallace, B. J. (1994). Life stories. In J. F. Gubrium & A. Sankar (Eds.), Qualitative Methods in 

aging research (pp. 137-154). Thousand Oaks, CA: Sage. 

 ם מחקר איכותני, תיקוף, מהימנותת המחקר, מדגתכנון מחקר איכותני: מטרות, שאלו: 3נושא מס' 

 –אביב: הוצאת רמות -. תלתיאוריה ויישום –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני (. 2003שקדי, א'. )

 שמורים H61.S5185 2003אביב. -אוניברסיטת תל

 .54-37המחקר ועיצוב המחקר, עמ' : פרספקטיבה מושגית, שאלות 2פרק 
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 .242-227של איכות המחקר, עמ' : סטנדרטים 13פרק * 

Abrams, L. S. (2011). Sampling "Hard to Reach" populations in qualitative research: The case of 

incarcerated youth. Qualitative Social Work, 9, 536-550. doi:10.1177/1473325010367821 

Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative & quantitative approaches (pp. 20-38). 

Thousand Oaks, CA: Sage. H62.C6963 1994 

Gearing, R. E. (2004). Bracketing in research: A typology. Qualitative Health Research, 14, 

1429-1452. doi:10.1177/1049732304270394 

King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London, UK: Sage. 

H61.28.K56 2011 

* Ch.4: Reflexivity and qualitative interviewing, pp. 125-141 

Kvale, S. (1994). Ten standard objections to qualitative research interviews. Journal of 

Phenomenological Psychology, 25, 147-173. doi:10.1163/156916294X00016 

Patton, M. Q. (1999). Enhancing the quality and credibility of qualitative analysis. Health 

Services Research, 34, 1189-1208.  

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: 

Sage. H62.P3218 2002 שמורים 

* Rolfe, G. (2006). Validity, trustworthiness, and rigour: Quality and the idea of qualitative 

research. Journal of Advanced Nursing, 53, 304-310. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.03727.x 

Rubinstein, R. L. (1994). Proposal writing. In J. F. Gubrium & A. Sankar (Eds.), Qualitative 

Methods in aging research. (pp. 67-82). Thousand Oaks, CA: Sage. 

* Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight ''Big-Tent'' criteria for excellent qualitative 

research. Qualitative Inquiry, 16, 837-851. doi:10.1177/1077800410383121 

Tufford, L., & Newman, P. (2012). Bracketing in qualitative research. Qualitative Social Work, 

11, 80-96. doi:10.1177/1473325010368316 

 אתיקה במחקר איכותני: 4נושא מס' 

מסורות יהושע )עורכת(, -צבר בן '(. אתיקה של המחקר האיכותי. בתוך נ2001) '.יהושע, נ-, וצבר בן'דושניק, ל

 שמורים LB1028.T4 2001 (. לוד: דביר.368-343)עמ'  וזרמים במחקר האיכותי

 מרזל )עורכות(,-ספקטור 'משיח וג-תובל 'ך ר(. המחקר הנרטיבי כאמצעי להעצמת החוקר. בתו2010. )'עזר, ח

 (.ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש מאגנס.247-221)עמ' מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות 

H62.M352 2010 שמורים 



 

 

 

  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 זקנהה מדעי – גרונטולוגיההחוג ל

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  

Department of Gerontology 

 Mount Carmel, Haifa 31905 | 31905הר הכרמל, חיפה 

 
5 

 

 

 

 

-ספקטור 'משיח וג-תובל 'חוקר במחקר הנרטיבי: למי שייך הסיפור? בתוך ר-(. יחסי מספר2010. )'קרניאלי, מ

(.ירושלים: הוצאת הספרים ע"ש 196-177)עמ' מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות  מרזל )עורכות(,

 שמורים H62.M352 2010 מאגנס.

Anderson, D. G., & Hatton, D. C. (2000). Accessing vulnerable populations for research. 

Western Journal of Nursing Research, 22, 244-251. doi:10.1177/01939450022044386 

Dickson-Swift, V., James, E. L., Kippen, S., & Liamputtong, P. (2006). Blurring boundaries in 

qualitative health research on sensitive topics. Qualitative Health Research, 16, 853-871. 

doi:10.1177/1049732306287526 

Dickson-Swift, V., James, E. L., Kippen, S., & Liamputtong, P. (2007). Doing sensitive research: 

What challenges do qualitative researchers face? Qualitative Research, 7, 327-353. 

doi:10.1177/1468794107078515 

* Dickson-Swift, V., James., E. L., Kippen, S., & Liamputtong, P. (2008). Risk to researchers in 

qualitative research on sensitive topics: Issues and strategies. Qualitative Health Research, 

18, 133-144. doi:10.1177/1049732307309007 

* Finlay, L., & Evans, K. (Eds.). (2009). Relational-centered research for psychotherpaists: 

Exploring meaning and experiences. Chichester, UK: John Wiley & Sons. RC337.F56 2009 

Ch. 11: Relational Ethics, pp. 159-173. 

* Goldblatt, H., Karnieli-Miller, O., & Neumann, M. (2011). Sharing qualitative research 

findings with participants: Study experiences of methodological and ethical dilemmas. Patient 

Education and Counseling, 82, 389-395. doi:10.1016/j.pec.2010.12.016 

Hewitt, J. (2007). Ethical components of researcher researched relationships in qualitative 

interviewing. Qualitative Health Research, 17, 1149-1159. doi:10.1177/1049732307308305 

* Karnieli-Miller, O., Strier, R., & Pessach, L. (2009). Power relations in qualitative research. 

Qualitative Health Research, 19, 279-289. doi:10.1177/1049732308329306 

Kayser-Jones, J., Koening, B. A. (1994). Ethical issues. In J. F. Gubrium & A. Sankar (Eds.), 

Qualitative methods in aging research (pp. 15-33). Thousand Oaks, CA: Sage. 

* Richards, H. M., & Schwartz, L. J. (2002). Ethics of qualitative research: Are there special 

issues for health services research? Family Practice, 19, 135-139. 

doi:10.1093/fampra/19.2.135 
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הראיון האיכותני: עקרונות ותהליך התנסות בראיון כמרואיין וכמראיין ובניית מדריך ראיון : 6נושא מס' 
 מובנה -עומק חצי

 –אביב: הוצאת רמות -. תלתיאוריה ויישום –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני (. 2003שקדי, א'. )

 שמורים H61.S5185 2003אביב. -אוניברסיטת תל

 .80-69איסוף נתונים, עמ' : שיטות 4פרק 

* DiCicco-Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). The qualitative research interview. Medical 

Education, 40, 314-321. doi:10.1111/j.1365-2929.2006.02418.x 

* Finlay, L., & Evans, K. (Eds.). (2009). Relational-centered research for psychotherpaists: 

Exploring meaning and experiences. Chichester, UK: John Wiley & Sons. RC337.F56 2009 

Ch. 7: The research encounter: Co-creating your data, pp. 87-106. 

Fontana, A., & Frey, J. H. (2005). The interview: From neutral stance to political involvement. 

In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). The Sage handbook of qualitative research (pp. 695-

728). Thousand Oaks, CA: Sage. H62.H2455 2005 

Kaufman, S. R. (1994). In-depth interviewing. In J. F. Gubrium & A. Sankar (Eds.), Qualitative 

Methods in aging research (pp. 123-136). Thousand Oaks, CA: Sage. 

King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London, UK: Sage. 

H61.28.K56 2011 

* Ch.4: Carrying out qualitative interviews, pp. 43-60. 

* Ch. 8: Reflexivity and Qualitative in interviewing, pp. 123-141. 

* Manderson, L., Bennett, E., & Andajani-Sutjahjo, S. (2006). The social dynamics of the 

interview: Age, class, and gender. Qualitative Health Research, 16, 1317-1334. 

doi:10.1177/1049732306294512 

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (1995). Qualitative interviewing: The art of hearing data (pp. 145-

167). Thousand Oaks, CA: Sage. H62.R737 1995 שמורים 

Rubinstein, R.L. (2002). The Qualitative interview with older informants: Some key questions. 

In G. D. Rowles & N. E. Schoenberg (Eds.), Qualitative gerontology: A contemporary 

perspective (pp. 137-153). New York, NY: Springer. 

Schonenberg, N. E. (2002). Let's talk: Introduction. In G. D. Rowles, & N. E. Schoenberg (Eds.), 

Qualitative gerontology: A contemporary perspective (pp. 130-136). New York, NY: 

Springer.  

Seidman, I. E. (1991). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education 

and the social sciences. New York, NY: Teachers College Press. H61.28.S45 1991 שמורים 
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 בהתאם למהלך השיעורים וצרכי הסטודנטים ייתכנו שינויים* 

 מת מקורות לקריאה על מחקר איכותניו. רשי

 בתחום הסיעודמחקר איכותני ספרים על מחקר איכותני ו –כללי 

שבע: הוצאת הספרים -בארחקר הטקסט והשיח: ראשומון של שיטות מחקר. (. 2010קופפרברג, ע' )עורכת(. )

 P302.H45 2010גוריון בנגב. -של אוניברסיטת בן

שבע: הוצאת הספרים של -. בארניתוח נתונים במחקר איכותנית(. נבו, מ'. )עורכו-קסן, ל', וקרומר

 שמורים LB1028.N59 2010גוריון בנגב. -אוניברסיטת בן

-תלדרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. (. 2007. )'ואלפרט, ב', שלסקי, ש

 שמורים LB1028.S395 2007 אביב: מכון מופ"ת.

 –אביב: הוצאת רמות -. תלתיאוריה ויישום –מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני (. 2003שקדי, א'. )

 שמורים H61.S5185 2003אביב. -אוניברסיטת תל

אביב: -. תלהלכה למעשה –המשמעות מאחורי המלים: מתודולוגיות במחקר איכותני (. 2011) '.שקדי, א

 מוריםש H61.S51852 2011 אביב.-אוניברסיטת תל –הוצאת רמות 

.ירושלים: הוצאת מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנותמרזל, ג' )עורכות(. -משיח, ר', וספקטור-תובל

 שמורים H62.M352 2010הספרים ע"ש מאגנס. 

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions 

(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. H61.C73 2007 שמורים 

Holloway, I., & Wheeler, S. (2002). Qualitative research in nursing (2nd ed.). Oxford, UK: 

Blackwell. RT81.5.H65 2002 שמורים 

King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research. London, UK: Sage. 

H61.28.K56 2011 

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis, 

and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. P302.7.L538 1998 שמורים 

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage. B28.2.L56 

 שמורים 1985

Madjar, I., & Walton, J. A. (Eds.). (1999). Nursing and the experience of illness. London, UK: 

Routledge. RT86.N886 1999 

Munhall, P. L. (Ed.). (2007). Nursing research: A qualitative perspective (4th ed.). Sudbury, 

MA: Jones and Bartlett. RT81.5.N866 2007 
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Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: 

Sage. H62.P3218 2002 שמורים 

Streubert Speziale, H., & Rinaldi Carpenter, D. R. (2007). Qualitative research in nursing: 

Advancing the humanistic imperative (4th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott Williams   &

Wilkins. RT81.5.S78 2007 

 עבודות איכותניות מומלצות

)עבודת גמר לקבלת תואר  להזדקן באלימות: סיפורי חיים של נשים מוכות זקנות(. 2002וינטרשטיין, ט'. )

 "מוסמך"(. אוניברסיטת חיפה.

)עבודת גמר  תנועתי בסיפורי חייהם של ניצולי שואה-"הגוף המספר": זיכרון גופני(. 2011זנה שטרנפלד, ג'. )

 .אוניברסיטת חיפה (."מוסמך"תואר קבלת ל

תואר קבלת )עבודת גמר ל כפיה עבודת שואה שחוו ניצולי עבור ומשמעותה העבודה תפיסת(. 2011פיין, נ'. )

 .(. אוניברסיטת חיפה"מוסמך"

זוגיות אלימה בקרב נשים בחברה החרדית: המשמעות שמעניקות נשים חרדיות לבחירת . (2013טוויטו, א'. )

 )עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך"(. אוניברסיטת חיפה. זוגבן ה

)עבודת גמר  מעניקים לתכנון תקופת החיים שלאחר הפרישה 50 -המשמעות שבני ה(. 2017קפלון, א'. )

 ה.לקבלת תואר "מוסמך"(. אוניברסיטת חיפ

 

 הנחיות לסיכום ביקורתי של מאמר מחקר איכותני

בקריאת המאמר יש לשים לב למונחים ומינוחים שלמדתם ושאתם לומדים לאורך הקורס על מחקר איכותני. 

 חשוב שתבחנו בעיון מה נכתב ואיך זה נכתב בכל פיסקה / סעיף במאמר. 

 על הסיכום לכלול התייחסות ביקורתית לגבי הנקודות הבאות:

 הי הבעיה, מטרות ושאלות המחקר ומהי מידת התאמתן לשיטת המחקר האיכותנית? מ   

  סקירת ספרות

  האם הכתיבה אינטגרטיבית, ממוקדת וכוללת את הספרות הרלוונטית והמעודכנת? כיצד זה בא לידי

 ביטוי?

 שיטה

 הדגמה  מהי הדגימה בה השתמשו? האם המדגם נבחר לפי עקרונות המחקר האיכותני? כיצד שיטת

 משרתת את התשובה לשאלת המחקר? 

  כיצד התייחסו לבחירת האוכלוסייה, לכלי מחקר ולאמינות )תקפות ומהימנות( המחקר? האם ישנה

 התייחסות לתהליך הרפלקטיבי של המחקר, אם כן, כיצד ואם לא מה היה חשוב כן לציין לדעתכם? 

 ממצאים
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 האם הם מספקים תיאור מייצג של  -טים ואם כן כיצד מוצגים הממצאים? האם במאמר משולבים ציטו

הנתונים ומלווים בפירושם? כיצד הם מוסיפים להבנת הממצאים או גורעים ממנה? האם הממצאים 

 יוצרים ארגון או סדר בנתונים שמאפשר הבנה טובה יותר של התופעה?

 דיון וסיכום

 ?מהו מבנה הדיון? מה הקשר בין הדיון לסקירה ולממצאים 

 קנות מעוגנות בנתונים?האם המס 

 ?האם יש המלצות להמשך מחקר או ליישום המסקנות בפרקטיקה 

 ?האם מצוינות מגבלות המחקר 

 ?מה המחקר הזה חידש לכם ולידע הקיים בנושא הנחקר 

  ביקורת כללית

 ?האם המאמר עומד בסטנדרטים אתיים  

  ?האם כותרת המאמר בהירה והאם יש הלימה בינה לבין המאמר  

  ה על כללי כתיבה אקדמית ואזכור של מקורות על פישמירה- APA 

 


