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 )מטרות על / מטרות ספציפיות(:  ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

פעולת המחקר בעולם של לימודי המגדר מתבצעת הלכה למעשה בשדות ידע רבים ושונים 

ה המשותף לכולם הוא הניסיון לפענח ולחשוף היררכיות  ובהקשרים מגוונים, כאשר המכנ

מגדריות במטרה לנסח תובנות ולייצר ידע שיוביל לשינוי חברתי. משום כך ניתן למצוא 

חלקם  שונים,  מחקריים  בכלים  שימוש  עושות  אשר  מחקר  שיטות  של  רב  מגוון  כיום 

המשך( אשר יתמקד  איכותניים וחלקם כמותניים. הקורס הנוכחי הנו קורס מתקדם )קורס  

ניתוח חומרים אמפיריים, פרשנות ותיאורטיזציה    -בשלבים מתקדמים של עבודת המחקר  

 במחקר איכותני.  

ניתוח   מתודות  של  רב  עושר  והסטודנטים  הסטודנטיות  בפני  יפרשו  הקורס  הרצאות 

  M.A  -איכותניות באופן שיסייע לסטודנטים לבחור את כלי הניתוח המתאימים למחקרי ה

וקטורט שלהן ושלהם, ויעניקו כלים לאינטגרציה בין ידע אמפירי וידע תיאורטי. אחת  והד

ממטרותיו המרכזיות של הקורס הינה התנסות בכלים אלה והפיכת טקסט איכותני אמפירי 

אקדמית   ותרומה  תיאורטית  חדשנות  בעלת  ענפין,  בזעיר  מחקר  עבודת   / למאמר  לבסיס 

 משמעותית.  

יפרסו בקורס  מעשה    התרגולים  נוספות של  פרספקטיבות  והסטודנטיות  הסטודנטים  בפני 

הניתוח והכתיבה האיכותניים בדגש על התנסות אישית וקריאה ביקורתית בחומרים שונים 

 )מאמרים, עבודות מחקר, חומרים ויזואליים ועוד(. 

 

 

mailto:gilly.hartal@biu.ac.il
mailto:yael.btzedek@gmail.com
https://lemida.biu.ac.il/course/view.php?id=74866


 

 

2 

 תוצרי הלמידה: 

רחב   • מגוון  באמצעות  ופמיניסטית  איכותנית  ניתוח  עבודת  עריכת  שיטות  שיכולת  ל 

 ניתוח איכותניות מסורתיות ועכשוויות.   

 פיתוח יכולות למתן פרשנות לחומרים אמפיריים מהשדה האיכותני.  •

בשדות  • חידוש  לכדי  שלהם  ופרשנות  אמפיריים  ממצאים  לניתוח  בכלים  שימוש 

חוקרות   של  הראשונה  בשורה  לעמוד  כלים  הקניית  ובכך  הרלוונטיים,  התיאורטיים 

ם פמיניסטיים אשר מובילים את חזית הידע האקדמי בסוגת המחקר  יוחוקרים איכותני

 האיכותני. 

 יכולת כתיבה של טקסט אקדמי, בדגש על פרקי הממצאים והדיון )תיאורטיזציה(.  •

 

 ב. תוכן הקורס: 

  רציונל, נושאים:

שנאספו   אמפיריים  חומרים  של  ניתוח  בשיטות  ויישומית  תיאורטית  הבנה  מקנה  הקורס 

איכו  תיאורטיות תבכלים  מסגרות  עם  היכרות  כולל  הקורס  מהלך  ופמיניסטיים.  ניים 

שיח,   ניתוח  תמטי,  ניתוח  נרטיבי,  ניתוח  ביניהן  ניתוח,  מתודות  על  שונות  ופרספקטיבות 

הסטודנטיות   ועוברים  עוברות  בהמשך  בשדה.  מעוגנת  ותיאוריה  רשתי  אתנוגרפי  ניתוח 

זציה של הממצאים לאחר שלב הקידוד יוהסטודנטים ללמוד כיצד לבצע פרשנות ותיאורט

וייחודי   חדשני  אקדמי  לטקסט  והפרשנות  הממצאים  עושר  את  להפוך  וכיצד  והניתוח, 

 העומד בכללי הכתיבה האקדמית הבינלאומית. 

המתודולוגי   הידע  של  המכלול  את  מהווים  שביחד  שניים  מתוך  אחד  חלק  הוא  זה  קורס 

הבסיסי התמקד באפיסטמולוגיה פמיניסטית    סהאיכותני הפמיניסטי הנדרש לחוקרות. הקור

 ובשיטות איסוף נתונים איכותניות פמיניסטיות. 

 

השיעורים ישלבו הוראה פרונטלית עם דיון, עבודה בקבוצות, התנסות    מהלך השיעורים:

 בכלי מחקר שונים, ניתוח טקסטים וסרטונים ובשילוב הרצאות אורח. 

 

השיעורים:   לכל  מפורטת  הוראה  לסטודנטיות.ים  תן  תינתכנית  הסמסטר  בתחילת 

 בקורס 

 

  :שות קדם דריג. 

 א'.מעבר קורס שיטות מחקר בלימודי מחקר 

 חובות / דרישות / מטלות: ד. 

 קריאת כל פריטי החובה בביבליוגרפיה   •

במודל • הקורס  בפורום  בדיונים  קריאה  ומבוססת  פעילה  על   השתתפות  ומענה 

 שאלות אחרי השיעור 

 עור ובתרגול ת בשית והשתתפו נוכחו  •

 הגשת כל התרגילים במועדם •
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 הגשת עבודה מסכמת בסוף הסמסטר  •

 מטלות הקורס 

)פיילוט(  א .1 אמפיריים  חומרים  שדה   –יסוף  מתוך  אמפיריים  פריטים  שני  איסוף 

תצפיות שתי  ואתנוגרפיה,  ראיון  ראיונות,  שני  )לדוגמא:  הרלוונטי  שני המחקר   ,

 מלל. מטלה ללא ציון.  יתו מהפריטים ד וכדומה(. כל אח טקסטים

 7/12/2022 :תאריך הגשה

  10%  –  ניתוח של תמה אחת מתוך החומר האמפירי    –  ח שיחי או ניתו ניתוח תמט .2

 מהציון הסופי

 4/1/2023 תאריך הגשה:

והתרגולים .3 השיעורים  לאורך  הכיתתי    ,קריאה  בפורום  בדיון  פעילה  השתתפות 

 ופי. הציון הסמ 15%  – ומענה על שאלות אחרי השיעור במודל

ותיאורטיזציה )פרשנות(.  סקירת ספרות,    –עבודה מסכמת לקורס   .4 ניתוח ממצאים 

 מהציון הסופי. 75%

 תאריך הגשה בהתאם להנחיות ועדת ההוראה. 

 

י כל אחת מהמטלות יינתנו בהמשך במודל ובכיתה. ההחלטות  *פרטים מדויקים על מבנה ותכנ

כפופ המטלות  אופי  על    ות לגבי  הדעת לשינויים  שיקול  במהלך   פי  והמתרגלת  המרצה  של 

 הסמסטר. 

 

 ת אליאופציונמטלה 

. לצורך השלמת תהליך  עם התיאוריהוכחי נלמד לנתח חומרים ולהמשיג אותם  נבקורס ה 

ניתוח  הלמידה   בשיטות  שימוש  עושים  אשר  איכותניים,  טקסטים  של  קריאה  נדרשת 

שבקורס  כשלם )בעוד  התוצר    מידה שלריאה מסוג זה מאפשרת ל ק.  רלוונטיות עבורכן.ם

 עצמו(. תוח י הנתהליך  על –נשים דגש על הפירוק 

ית  לכך, אנחנו משאירות את המטלה הזו כאופציונל  פנויהנת לא להעמיס על מי שלא  מ   על

 . הדרך ורס או בהמשךמאוד למלא אותה בין אם במסגרת הקאך ממליצות 

 : המטלה

של   קריאה  רשימת  לעצמך  בתחו  6ארגנ.י  הפריטים  התוכן  אשר ם  לעבודתך,  רלוונטי 

איכותנית.   במתודולוגיה  שימוש  הצעושים  ובמידת  את.ההרצוןורך  לנו    ת ן. מוזמ  ,  להגיש 

 תלבט יחד על תכניה. את הרשימה ולה

ב קרא.י   בקריאאמריםמהמאחד    םיישבועפעם  שי,  דגש מה  פרק  .י  והדיון   יעל  הממצאים 

 על השאלות הבאות:  )מומלץ בכתב(ועני.ה לעצמך 

 ו.ה? .ת את הטענה האמפירית שלד מבנה הכותבציכ .1

 ו.ה?  אורטית של כיצד מבנה הכותב.ת את הטענה התי .2

 ורטית?  טענה התיאירית לפטענה האמ ין הכיצד מחבר הכותב.ת ב .3
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 אם תרצו.  תלוח אלינו את התשובות לעיון ומחשבה נוספ לש מוזמנות.ים 

 

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 . מועדחובת הגשה ביון אך עם ללא צ -ם ם אמפיריימטלת איסוף חומרי •

 בקורס.  פימהציון הסו  10%  – שיח/מטלת ניתוח תמטי  •

תורמת המעידה על בקיאות בטקסטים שנקראו והפעלת  השתתפות פעילה, מועילה ו •

ומענה על שאלות לאחר חשיבה ביקורתית בדיונים המתקיימים בפורום הכיתתי במודל 

 .  15% –השיעור 

  75%  –מת מטלה מסכ •

 תפות תורמת בדיונים חובה. נוכחות בשעורים ובתרגולים והשת •

ניתן להגיש את העבודה  כלומר, לאתרגילים חלה חובת הגשה.  ה כאמור לעיל, על כל •

 התרגילים המקדימים במועדם. כלהמסכמת ללא הגשת 

בהתאם להנחיות וועדת ההוראה של   –התאריך האחרון להגשת מטלת הסיכום   •

 ר תאריך זה.בודות לאחיתקבלו ע לאהתכנית. 

 

של הכותב/ת. כל ציטוט חייב  ית ספק, העבודה צריכה להיות פרי עבודת/ה המקור למען הסר

אי עמידה בכללים אלו  ה אל המקור. כל רעיון שאיננו של התלמידה חייב בהפניה. בהפני

 היא עבירה על כללי האוניברסיטה ועל חוקי הקניין הרוחני.  

 

 : ה. ביבליוגרפיו

  :בתוך. מחקר נרטיבי: הגדרות והקשרים –(. מבוא כללי 2010) ', ספקטור מרזל, ג'רשיח, ובל מת
(.  7-42)עמ'  ,מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה ופרשנותזל )עורכות(. ר' תובל משיח וג' ספקטור מר

 ירושלים: מאגנס.  

  ,קסן ,ל' :בתוך ין תוכן לצורה.(. בין השלם לחלקיו וב 2010משיח, ר' וזילבר ת' )-ליבליך, ע', תובל
(. באר שבע: הוצאת  21-42)עמ'  ,יניתוח נתונים במחקר האיכותננבו )עורכות(. -ר קרומ ,ומ'

 . גוריון בנגב-רים של אוניברסיטת בן הספ

תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית תיאוריה   .(2001)  גבתון, ד'
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 לוד: דביר.  .(195

, משפטיםר: על הפוליטיקה של ייצוג טקסטואלי. (.  סיפור של אונס, לא יות2001. ) י תירוש,
 . 579-622(, 3לא)
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