סמסטר א' תשע"ז
יום ג' 11:00 – 9:00
שעת קבלה :לפי תאום מראש
קורס מס' 10414224

אוניברסיטת תל-אביב
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דרכים לדעת :סדנה בשיטות מחקר איכותניות
פרופ' חנה הרצוג
מטרת הקורס להכשיר את הסטודנטים בשימוש בשיטות מחקר איכותניות שונות .הקורס יניח יסודות
להבנת ההגיונות המונחים במחקר איכותני ,שלבי מחקר ,איסוף נתונים ואופני ניתוח .הוא יציע מבט על
אופנים שונים של מחקר איכותני וישלב קריאה ודיון בשיטות אלה תוך התבססות על מחקרים שפורסמו.
המטרה היא לשלב בין הבנה תיאורטית של ההגיון של שיטות המחקר לבין תרגול והתנסות מעשית.
בכדי לאפשר לסטודנטים להפיק את המירב מהקורס לאחר שעורי הפתיחה תבחרנה סוגיות הדיון על פי
שאלות מתודולוגיות המעסיקות את הסטודנטים בעבודת המ"א או הדוקטורט שלהם ולתלמידים מתקדמים
גם עבודה סמינריונית .נושאי הדיון בכתה ישתנו ויותאמו לצרכים של הסטודנטים בהתאם לשיטות
המחקר שהם מאמצים או מתכוונים לאמץ במחקריהם.
מטלות הקורס :קריאה והשתתפות פעילה בכתה ,מטלות ביניים (ניתוח מתודולוגיות של מאמרים) ,הגשת
עבודה מסכמת שתדמה את הפרק המתודולוגי של עבודת המחקר (מ"א ,דוקטורט או סמינר) ותכלול דיווח
וניתוח של שיטת המחקר והבעיות שעלו או צפויות לעלות בהתנסות בשדה המחקר הנבחר.
כללי – ספרים וקבצי מאמרים
בבחירת שיטת מחקר מומלץ להיוועץ בספרים אלה המביאים גם סקירת ספרות רחבה וגם דוגמאות
לאופני שימוש בשיטות השונות תוך התייחסות לשאלות מתודולוגיות רבות העולות בשדות מחקר
מגוונים.
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