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שיטות מחקר איכותניות בבריאות הציבור – למתקדמים
רקע
בעשורים האחרונים גדלה ההכרה בספרות המקצועית העוסקת בבריאות הציבור
בחשיבות ובתרומה הרבה של מחקר איכותני לתחום .הנושאים והבעיות בבריאות
הציבור מורכבים ונוגעים לגורמים רבים :חברתיים ,כלכליים ,פוליטיים ,אתניים,
סביבתיים ,וגנטיים .בנוסף ,בעשורים האחרונים עולים בעיות ומחלות חדשות
ומתפתחות ברמה המקומית והבינלאומית ,המחייבות גישה בינתחומית ושיטות
מחקר משולבות .כתוצאה מכל אלה אנשים שעוסקים בבריאות הציבור וחוקרים
בתחום מכירים בצורך ברכישת גישות מחקריות מרובות להבנת בעיות ופיתוח
תוכניות התערבות אפקטיביות בנושאי בריאות הציבור.

שיטות מחקר איכותניות עוזרות להבין תפישות ,עמדות והתנהגות של בני אדם ושל
קהילות שונות באופן שאינו ניתן להבין אותם רק באמצעות שיטות מחקר כמותיות
בלבד .באמצעות שיטות מחקר איכותיות ניתן לעלות ולפרש גורמים תרבותיים,
נורמטיביים ופסיכולוגים שנקשרים לבעיה הבריאותית ומשפיעים על ההתנהגות של
קהלי היעד .באמצעות שיטות מחקר איכותניות ניתן להעלות את החסמים ,והקשיים
של בני אדם שמונעים מהם לאמץ התנהגות בריאותית רצויה  .על ידי הבנת מכלול
התפישות והצרכים שעולים מהמחקר האיכותני ניתן לבנות תוכניות יישומיות
ואפקטיביות יותר המתאימות לקהילות התרבותיות הספציפיות.

השילוב בין שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות מקנה למחקר עומק ופרספקטיבה
שלא ניתן להגיע אליה רק באמצעות כלי מחקר כמותי .המחקר האיכותני עוזר
לחוקר לגבש שאלות מחקר שישמשו את החוקר בשאלונים הכמותיים ,כמו גם
הבנת הסיבות והגורמים לתופעות ולהתנהגויות שלא ניתן להבין רק באמצעות
שאלון כמותי .המחקר האיכותני יוכל לעזור בפרשנות הממצאים הכמותיים ולשמש
ככלי באמצעותו אפשר לבנות והתאים כלי התערבותי אפקטיבי.

מטרות הקורס
( )1העמקה של אופייני ניתוח במחקר איכותני ( )2בחינת אתגרים וקשיים במהלך
עבודת איסוף השדה ,כמו גם בניתוח הנתונים ( )3ניתוח שיח חברתי ברשתות
החברתיות ( )4ליווי סטודנטים במהלך שלבים שונים בעבודתם המחקרית .

קהל יעד
הקורס מיועד לסטודנטים שעברו את הקורס של שיטות איכותניות למתחילים מבית
הספר לבריאות הציבור או כאלה שיש להם רקע במחקר איכותני.
דרכי הוראה
• הנוכחות בשיעורים חשובה ביותר ,מכיוון שהשיעורים מתנהלים בצורה
אינטראקטיבית בדרך של דיונים ,תרגולים וניתוחם
• במידה והשיעורים יועברו בזום ,הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים
במקרה שהשיעור יוקלט – תמונות הגלריה לא יוקלטו
• במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו בקיום ראיונות וניתוחם
דרישות והערכות
הנוכחות וההשתתפות בשעורים חובה ,פרט להיעדרות שמותרת על פי התקנון
האוניברסיטאי ( .)20%להלן מרכיבי הציון:
.1
.2
.3
.4

נוכחות 10% -
הצגת נושא המחקר בכיתה – 5%
פרזנטציה המעלה אתגרים ודילמות במהלך ניתוח – 5%
פרזנטציה אינטגרטיבית מסכמת  .80% -הערה :סטודנטים המשלבים כלי
מחקר איכותניים בעבודת התזה שלהם יתבקשו לכתוב את העבודה על הנושא
של התזה.

התאמות
,סטודנט יקר

 ושבגינה,בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך/אם יש לך לקות למידה או מוגבלות
:י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה/ה להתאמות אנא פנה/ה זקוק/את
04-8249265 : טלLDA@univ.haifa.ac.il דואל

:או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל/לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו
04-8249022 : טלmhait@univ.haifa.ac.il דואל

י/ה להנגשה בקורס אנא פנה/ה זקוק/אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת
.אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require
accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities
Department at the Dean of Students office
e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments,
please meet with me to discuss the provisions of those accommodations as early in
the semester as possible.
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