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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה
  המגמה לתקשורת

  01-338-71  איכותני–שיטות מחקר מתקדמות 
  )מתוקשב(קורס לסטודנטים כותבי תזה לתארים שני ושלישי 

  ר אמיר רות "ד
  ט"תשס
  

  )מפגשים פרונטאליים בחודש הראשון (16:00-14:00' יום ד', סמסטר א
    com.gmail@1ruthamir  :אימייל

  0544-811-881' טל
  

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

ות כרות מעמיקה עם שיטות מחקר איכותנייה, שנית. גיון האונטולוגי והאפיסטמולוגי המונח בבסיסןיוהה
  . מתקדמות שיש בהן כדי לסייע לכותבי תזה לתארים מתקדמים

 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 הקריאה תמצאו . ספר/רציונל והטכניקה ולאחריה יתקיים דיון על יישומה במאמרמבחינת ה, "פגישה"
. לצד מאמרים המיישמים אותן, פרקטיהן מן ההיבט התיאורטי והן מן ההיבט המאמרים העוסקים בשיטות 

תוך והפעם מ,  של הקורס נדון שוב במחלוקת בין חוקרים איכותניים לכמותניים הפרונטאליתבפגישת הסיכום
  . היכרות עמוקה עם המחקר האיכותני

     
  חובות הסטודנטים

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

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

  
  ן הסופיחישוב הציו

  10%     ומענה על שאלות משוב באתרהשתתפות משמעותית בדיון
   50%                          עבודות קצרות2

     40%                           עבודה מסכמת
  

  מבנה הקורס
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Fontana A. & Frey J. H. (2003). The interview: From structured questions to negotiated text. In N. 
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  .הקיבוץ המאוחד: אביב-תל. מסות על תרבות ישראלית בזמן הזה: עבודת ההווה). 2001 (.ע, אופיר
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  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 של ). לא אקדמי(זהו אתר של סוכנות ייעוץ אוסטרלית שמתמחה במחקר תקשורתי 
  .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 )אמריקני(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.  מדינות אמריקהטאון לגבי'ורג'מאגר מידע פוליטי של אוניברסיטת ג

  .חברה אזרחית ועוד, דמוגרפיה, NGO's, סוכנויות ממשל, ממשל מקומי, בחירות, מפלגות, רשויות הממשל
  

http://www.ipu.org/english/parlweb.htm 
  .מנטים בעולםקישורים לאתרי פרל
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http://dodgson.ucsd.edu/lij/ 
  ) מדינות26( לייפהרט  של ארנדבחירותהארכיון 

  
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm 

  רברומט-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 


