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 2018-19,  טסמסטר א' תשע"

 שיעור –שיטות מחקר איכותניות

 ד"ר אורנה בלומן

 08:00-12:00שיעור: יום ד'  

 בחדר המרצה   16:00-17:00יום ד :  'סמסטר א שעות קבלה 

 

 מטרת הקורס

בעשורים האחרונים מחקר איכותני תופס מקום הולך וגדל במדעי החברה. מחקר איכותני )לפעמים מוכר גם 
חקר איכותי"( עוסק בחקר תופעות מתוך מגמה להבין אותן ואת משמעויותיהן עבור אנשים שהתנסו כ"מ

בהן. הוא מנסה להתקרב לעולמם של הנחקרים באמצעות איסוף נתונים שהם עצמם הפיקו, בלשונם 
 ובאמצעים נוספים שהם בחרו. יתרון נוסף של המחקר האיכותני הוא מערך מחקר גמיש המאפשר לחוקרים

כלי  ,להתאים את שיטת החקירה להתפתחויות בשדה במהלך איסוף הנתונים והקשר עם הנחקרים. לרוב
המחקר הם תצפיות, ראיונות וניתוח מסמכים, והמידע הנאסף הוא תיאורי. החוקרים  משתמשים בתובנות 

ומק של שלהם כדי לנתח את הממצאים התיאוריים שקיבלו מהנחקרים. מחקר איכותני מתאים לחקירת ע
 .או תופעה שכמעט ולא נחקרה בעבר תופעה, במיוחד כאשר אין לה חוקיות ברורה ו/או מובהקת

 

בקורס  נדון בעקרונות הידע המדעי,  נסקור את ההנחות הפילוסופיות העומדות בבסיסן  של  שיטות 
קובלות החקירה הכמותיות ושיטות החקירה האיכותניות, ונציג בקצרה את הפרדיגמות העיקריות המ

.  במהלך הקורס יינתן דגש רב לתרגול העקרונות כדי לעמוד על יחסן למחקר איכותני במדעי החברה כיום
 התנסות ראשונית בשדה. ולהשונים 

 

 ***דרישות הקורס
 חובה נוכחות בכיתה )ללא איחורים ועזיבות(

)לאורך כל השתתפות פעילה בכיתה 
 הסמסטר(

10%  

 *10%    * 1תרגיל     

 *10%   * 2תרגיל     

 *10%   * 3תרגיל     
  60%  )מסכם(  4תרגיל     

 
 

 : כדי שתוכלו להתנהל בתבונה במהלך הסימסטר בבקשה שימו לב   ***
רסם ותפבפגישות. במידת הצורך  לפי ההתקדמותיתכנו שינויים קלים במתווה הקורס ובמרכיבי הציון  *

 הודעה. 
להגיש  לא יוכל מי שלא יהיה נוכח בפגישות הרלוונטיות   .ים לפעילות בכיתהחלק מהתרגילים יהיו קשור *

 . את התרגיל
מיטבי, והיא כולה באחריות  היעדרות מהשיעורים הרלוונטיים  עלולה לפגוע ביכולתכם להשיג ציון     

 הסטודנטים.
 תינתן הודעה מראש על מועדי התרגול בכיתה.  במידת האפשר   
 (. 4ך הסימסטר יבוטלו תרגילים, ערכם במרכיבי הציון הסופי יתווסף לתרגיל המסכם )במידה ובמהל    

 

 

 בהצלחה                                   .   70ציון  מעבר בקורס 


