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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:
קורס זה הוא קורס המשך לקורס המבוא .מטרתו היא
התמקדות בניתוח ממצאים ממחקר איכותני ,והיכרות עם
גישות שונות לניתוח טקסטים .נכיר כמה מודלים לניתוח
 ,וניישם אותם על טקסטים שנאספו בראיונות בקורס
המבוא .מטרת הקורס היא כי בסופו יוכלו הלומדים להכין
הצעת מחקר איכותנית  ,כולל מחקר חלוץ.
קורס זה הוא חובה למי שעושה במחלקה
לפסיכולוגיה עבודת מחקר איכותנית לתזה או
לדוקטורט.

תאור הקורס:
הקורס הוא קורס יישומי במהותו וכולל קריאה וניתוח של
ראיונות וטקסטים מחקריים נוספים .כל סטודנט/ית
מחויב/ת בהצגה פעילה של חומרי המחקר שלו/ה ,שבה
נדון כקבוצה בטקסט וננתח אותו יחד .לכן ,מחויבים
המשתתפים בקורס בקריאה שוטפת שבועית של כל
הראיונות שיוצגו ע"י כל המשתתפים.

רשימת הקריאה מורכבת בעיקר ממודלים וגישות שונות
לניתוח .לפי הצורך ,יוצגו טקסטים נוספים במהלך
הסמסטר.

דרישות קדם:
שיטות מחקר איכותניות למתחילים

חובות  /דרישות  /מטלות**:
מטלת הסיום בקורס משתנה על פי צרכי המשתתפים:
משתתפים שעורכים מחקר איכותני במחלקה
לפסיכולוגיה  -יגישו הצעת מחקר בתום הקורס.
משתתפים מתקדמים ממחלקות אחרות -יגישו ניתוח
ראיון.
עיקר חובות הקורס הן בקיריאה וניתוח שבועי של

ראיונות המשתתפים.

מרכיבי הציון הסופי:
השתתפות פעילה וניתוח הראיונות לאורך הקורס.
הצגת ראיון בכיתה
הגשת עבודת סיום
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שם הקורס באנגלית:
qualitative research methods- advanced
* תוצרי הלמידה ) (learning outcomesהן הצהרות
המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף
תקופת הלימוד בקורס .תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים
של הישגי ידע ,הבנה ,כישורים ,יכולות ו/או עמדות
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית
האקדמית בקורס .לפרטים נוספים לחץ כאן .

