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 71-338-01/ר רות אמיר"ד

  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה
  המגמה לתקשורת

  
  71-338-01  איכותני–שיטות מחקר מתקדמות 

  )מפגשים פרונטאליים בחודש הראשון (18:00-16:00' יום ד', סמסטר א, ח"ל תשס"שנה
  )מתוקשב(קורס לסטודנטים כותבי תזה לתארים שני ושלישי 

  ר רות אמיר"ד
com.gmail@1ruthamir  
  0544-811-881' טל
 

  מטרות הקורס
ביסוס התשתית הפילוסופית להבנה מעמיקה של פרדיגמות איכותניות , ראשית. לקורס שתי מטרות עיקריות

כרות מעמיקה עם שיטות מחקר איכותניות יה, שנית. גיון האונטולוגי והאפיסטמולוגי המונח בבסיסןיוהה
  . קדמות שיש בהן כדי לסייע לכותבי תזה לתארים מתקדמיםמת

 מפגשים שבהם נרכוש את התשתית להבנת מתודולוגיות 4-3בתחילת הסמסטר ייערכו . הקורס הינו מתוקשב
הלימוד ייעשה על ידי הצגת שיטת מחקר אחת בכל . תוקשבממשלב זה נעבור למתכונת של קורס . איכותניות

בחומר . ספר/הרציונל והטכניקה ולאחריה יתקיים דיון על יישומה במאמרמבחינת , שתיים- "פגישה"
לצד מאמרים , פרקטיהן מן ההיבט התיאורטי והן מן ההיבט ההקריאה תמצאו מאמרים העוסקים בשיטות 

 של הקורס נדון שוב במחלוקת בין חוקרים איכותניים  הפרונטאליתבפגישת הסיכום. המיישמים אותן
  . מתוך היכרות עמוקה עם המחקר האיכותניוהפעם , לכמותניים

  חובות הסטודנטים
  .חובהנוכחות במפגשים הפרונטאליים 
  .קריאה שוטפת של חומר הקריאה
  . ומענה על שאלות משוב באתרהשתתפות בדיונים המתוקשבים

  .במהלך הסמסטרשלוש עבודות קצרות שיוגשו 
  .עבודת סיום שתוגש עם תום חופשת הסמסטר

  ).סילבוס ב6' עמותאריכי הגשה בראו עבודות (
  חישוב הציון הסופי

  10%     ומענה על שאלות משוב באתרהשתתפות משמעותית בדיון
   60%                          עבודות קצרות3

     30%                           עבודה מסכמת
  

  מבנה הקורס
  )4-1 ותשבוע(מפגשים פרונטאליים , תשתית תיאורטית: חלק ראשון

   :האקרי
Ma, S. Y. (2007). Political science at the edge of chaos? The paradigmatic implications of 
historical institutionalism. International Political Science Review, 28 (1): 57-78. 
EJournal 
 
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2003). Introduction: The discipline and practice of qualitative 
research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). The Landscape of Qualitative Research: 
Theories and Issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 1-45. 
300.72 LAN (561516) : בספרייה לפסיכולוגיה  
 
Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in 
Comparative Politics. Ann Arbor: Michigan University Press, pp. 1-26. 

)1137336(תדפיס   
 
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (2003). Paradigmatic controversies, Contradictions and emerging 
confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Landscape of Qualitative Research: 
Theories and Issues. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 253-291. 
300.72 LAN (561516) : בספרייה לפסיכולוגיה  

  
  )12-5שבועות (מקוון  קורס  :חלק שני

   שיטות איסוף נתונים-  5שבוע 
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  :אהקרי
-68ע "ע, 3פרק , רמות: אביב- תל.  תיאוריה ויישום-מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת .)2004(. א, שקדי

55.  
  )1071106(וגם תדפיס  ) 568786(שמור סוציולוגיה לפי שקד מל 

  
Janesick, V. J. (2003). The choreography of qualitative research design. In N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (Eds.), Strategies of Qualitative Inquiry. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 
46-79. 
300.72 STR (561521) : בספרייה לפסיכולוגיה  

   ראיונות עומק-  6שבוע 
  :הקריא

Fontana A. & Frey J. H. (2003). The interview: From structured questions to negotiated text. In 
N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 61-106. 
300.723 COL (561525) : בספרייה לפסיכולוגיה  
 

-80ע "ע, 4פרק , רמות: אביב- תל. שום תיאוריה ויי- מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת .)2004 (.א, שקדי
69.  

  568786(שמור סוציולוגיה לפי שקד מל 
  

  .64-30ע "ע, אוניברסיטת חיפה וכתר: חיפה. ילדי כפר עציון). 2007 (.ע, ליבליך
113.2415E1127262(יל . ליב(  

  
  קבוצות מיקוד -  7שבוע 
  :קריאה

Madriz, E. (2003). Focus groups in feminist research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). 
Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 
363-388. 
300.723 COL (561525) : בספרייה לפסיכולוגיה  
 
Rezabek, R. J. (2000). Online focus groups: Electronic discussions for research. Forum: 
Qualitative Social Research [on-line journal] 1(1). Available at: http://www.qualitative-
research.net/fqs-texte/1-00/1-00rezabek-e.htm 2007.07.01 

  
    אתנוגרפיה8ע שבו
  : הקריא

Angrosino, M. V. & Mays de Perez, K. A. (2003). Rethinking observation: From method to 
context. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative 
Materials. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp.107-154. 
300.723 COL (561525) : בספרייה לפסיכולוגיה  
 

   .85-80 ,4פרק , רמות: אביב- תל.  תיאוריה ויישום-מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת .)2004 (.א, שקדי
  ) 568786(שמור סוציולוגיה לפי שקד מל 

  
Aronoff, M. J. Forty years as a political ethnographer. Ab Imperio, 4/2006. 
  אין

  יתוח תוכןנ 9שבוע 
  :קריאת חובה

ע "ע, 7-6פרקים , רמות: אביב-תל.  תיאוריה ויישום-מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת .)2004(. א, שקדי
153-111.   

  )568786(שמור סוציולוגיה לפי שקד מל 
  

Rosen, L. & Amir, R. (2006). Constructing national identity: The case of Youth Aliyah. Israel 
Studies Forum, 21(1): 27-51. 
Journal 
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  :קריאת רשות
-116ע "ע, הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. מסות על תרבות ישראלית בזמן הזה: עבודת ההווה). 2001 (.ע, אופיר

85.  
  )534862(עב . אופ990.01E: בספריית המכון הפדגוגי

  
   חקר מקרה– 10שבוע 
  :קריאה

Rueschemeyer, D. (2003). Can one or a few cases yield theoretical gains? In J. Mahoney & D. 
Rueschemeyer (Eds.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 305-336. 

  )1137335(תדפיס 
  

  עבודה ארכיונית - 11שבוע 
  :קריאה

Hodder, I. (2003). The interpretation of documents and material culture. In N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, pp. 155-175. 
300.723 COL (561525) : בספרייה לפסיכולוגיה  

  
   סטנדרטים של איכות המחקר במחקר איכותני– 12שבוע 

  :קריאת חובה
Gergen, M. M. & Gergen, K. J. (2003). Qualitative inquiry: Tensions and transformations. In N. 
K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Landscape of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications, pp.575-610. 
300.72 LAN (561516) : בספרייה לפסיכולוגיה  

  :קריאת רשות
ע "ע, 13פרק , רמות: אביב-תל.  תיאוריה ויישום- מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת .)2004(אשר , שקדי

241-227.  
  )568786(שמור סוציולוגיה לפי שקד מל 

  
   פגישת סיכום– 13שבוע 

 
  )ם הפריטים בספריות לפי הרשום לעילמיקו (ביבליוגרפיה

  
Angrosino, M. V. & Mays de Perez, K. A. (2003). Rethinking observation: From method to 
context. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln. (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative 
Materials (pp.107-154). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
Aronoff, M. J. Forty years as a political ethnographer. Ab Imperio, 4/2006. 
Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (2003). Introduction: The discipline and practice of qualitative 
research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Landscape of Qualitative Research: 
Theories and Issues (pp. 1-45). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
Fontana A. & Frey J. H. (2003). The interview: From structured questions to negotiated text. In 
N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials (pp. 61-
106). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
Geddes, B. (2003). Paradigms and Sand Castles: Theory Building and Research Design in 
Comparative Politics. Ann Arbor: Michigan University Press.  
Hodder, I. (2003). The interpretation of documents and material culture. In N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (Eds.), Collecting and Interpreting Qualitative Materials (pp. 155-175). Thousand Oaks, 
CA: Sage Publications. 
Janesick, V. J. (2003). The choreography of qualitative research design. In N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (Eds.), Strategies of Qualitative Inquiry (pp. 46-79). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications.  
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Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (2003). Paradigmatic controversies, contradictions and emerging 
confluences. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The Landscape of Qualitative Research: 
Theories and Issues (pp. 253-291). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
Ma, S. Y. (2007). Political science at the edge of chaos? The paradigmatic implications of 
historical institutionalism. International Political Science Review, 28 (1): 57-78. 
Madriz, E. (2003). Focus groups in feminist research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.). 
Collecting and Interpreting Qualitative Materials (pp. 363-388). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications, pp. 363-388. 
Rezabek, R. J. (2000). Online focus groups: Electronic discussions for research. Forum: 
Qualitative Social Research [on-line journal] 1(1). Available at: http://www.qualitative-
research.net/fqs-texte/1-00/1-00rezabek-e.htm 2007.7.16 
Rosen, L. & Amir, R. (2006). Constructing national identity: the case of Youth Aliyah. Israel 
Studies Forum, 21(1): 27-51. 
Rueschemeyer, D. (2003). Can one or a few cases yield theoretical gains? In J. Mahoney & D. 
Rueschemeyer (Eds.), Comparative Historical Analysis in the Social Sciences, (pp. 305-336) 
Cambridge: Cambridge University Press. 

  
  .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. מסות על תרבות ישראלית בזמן הזה: עבודת ההווה). 2001 (.ע, אופיר
  .אוניברסיטת חיפה וכתר: חיפה. ילדי כפר עציון). 2007 (.ע, ליבליך
  .רמות: אביב- תל.  תיאוריה ויישום-מחקר איכותני : מילים המנסות לגעת .)2004 (.א, שקדי

  
  אתרי אינטרנט

בעיקר נתונים , מטבע הדברים(מאגרי מידע מועילים אתרים ולהלן מספר קישוריות שקיבצתי באקראי של 
  ). כמותיים

http://www.audiencedialogue.org/sitemap.html 
באתר ניתן לראות דוגמאות ). לא אקדמי(זהו אתר של סוכנות ייעוץ אוסטרלית שמתמחה במחקר תקשורתי 

  .של שיטות מחקר ויישומיהן
http://www.keesings.com/ 

הוא כולל את כל האירועים .  ואוסף כתבות חדשותיות מכל העולם1931מאגר מידע בריטי הפועל משנת 
אבל ניתן לקבל , אוניברסיטאות רבות רוכשות מינוי לאתר. כלכלית וחברתית, המשמעותיים מבחינה פוליטית

  .Facts on File הוא 1941 פועל משנת )ריקניאמ(מאגר מידע דומה . חינם מינוי אישי לחודש ולהוריד נתונים
http://www.fofweb.com/Subscription/default.asp?BID=7&ItemID= 

http://pdba.georgetown.edu/ 
, נתונים על חוקות. המאגר הוא ציבורי. טאון לגבי מדינות אמריקה'ורג'ר מידע פוליטי של אוניברסיטת גמאג

  .חברה אזרחית ועוד, דמוגרפיה, NGO's, סוכנויות ממשל, ממשל מקומי, בחירות, מפלגות, רשויות הממשל
http://www.ipu.org/english/parlweb.htm 

  .קישורים לאתרי פרלמנטים בעולם
http://dodgson.ucsd.edu/lij/ 

  ) מדינות26( לייפהרט  של ארנדבחירותהארכיון 
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

  ברומטר-יורו
http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/dv/king 

  . נתונים לרפליקציה של מחקרים שלובאתר מאגרי. אוניברסיטת הרווארד, Gary Kingהאתר של 
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php 

באתר ניתן למצוא הסברים והגדרות של מושגים בסיסיים . אוניברסיטת קורנל, William Torchinאתר של 
  ).ברמת תואר ראשון(בשיטות מחקר 
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  1' עבודה מס
  21.11.07: תאריך הגשה
  .הבחנה בין גישות מחקריות שונות. כרות עם הסגנון של מאמרים מתודולוגייםהי: מטרת העבודה
  .שלושה עמודים לכל היותר: היקף העבודה

 Lincoln and Denzin) Lincoln andמצא את נקודות ההשקה בין המאמרים בחלק הראשון של הקורס
Guba, Ma, Geddes  .(תמקדת בסוגיות שהם התוצר הסופי צריך להיות אינטגרציה של המאמרים המ

יש להתייחס לנקודות ההשקה ונקודות . של כל אחד מהכותבים) פרדיגמה, גישה(מעלים ובנקודת המבט 
  .    כמובן שאין כל צורך לסכם את התוכן שלהם.בהנחה שקורא העבודה מכיר את המאמרים, המחלוקת בלבד

  
  2' עבודה מס

  19.12.07: תאריך הגשה
  .ריה ולטכניקה של ראיון עומקחשיפה לתיאו: מטרת העבודה
  .שלושה עמודים לכל היותר: היקף העבודה

י את /אפיין. המבוסס על ראיונות, ילדי כפר עציון) 2007(י לאחד הפרקים מספרה של עמיה ליבליך /התייחס
מה ניתן להסיק לגבי .  סגנון וטכניקת הראיון בהתאם למקורות בסילבוס המתייחסים לראיונות עומק

  ? רדיגמה של המחברתהפ/הגישה
  3' עבודה מס

  16.01.08: תאריך הגשה
  .הבנת הקשר בין שיטת מחקר להיבטים אונטולוגיים ואפיסטמולוגיים של פרדיגמות: מטרת העבודה
  .שלושה עמודים לכל היותר: היקף העבודה

שתנה בה מה י. י כיצד ניתן להשתמש בה בכל אחת מהפרדיגמות האיכותניות/הצג, י שיטת מחקר אחת/בחר
  .וכיצד היא תשתנה בכל אחת מהפרדיגמות

  
  4' עבודה מס

  1.3.08: תאריך הגשה
  .חמישה עמודים לכל היותר: היקף העבודה

זהה את הפרדיגמה אליה הוא שייך על . י מאמר איכותני מאחד מכתבי העת במדע המדינה או תקשורת/בחר
. Lincoln and Guba ואצל Denzin and Lincolnפי המאפיינים של מחקר איכותני כפי שמופיעים אצל 

יש . לאופן היישום על פי העקרונות שנלמדו בכיתה, י ליישום שיטת המחקר ולהגיון של הבחירה בה/התייחס
  .להציע סטנדרטים להערכת עבודות איכותניות שניתן לבחון לפיהם את המאמר

  
 
  


