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שיטות מחקר בתרפיה במוזיקה -מתקדם
47-976-01
מרצה :ד"ר אבי גלבוע
מועד הקורס :סמסטר א' ,יום ג'.18:00-19:30 ,
מעט על הקורס:
קורס זה מיועד לתרפיסטים במוזיקה שהתקבלו למסלול עם תזה ולדוקטורנטים בתחום זה.
מטרות הקורס להרחיב את מה שנלמד בשיטות מחקר א' ולהקנות כלי מחקר ומיומנויות
מחקריות לשם ביצוע עבודת התזה או הדוקטורט .במהלך הקורס יילמדו לעומק נושאים
שונים בשיטות מחקר איכותניות וכמותיות ושילוב השיטות .בנוסף ,יילמדו העקרונות של כלי
מחקר איכותניים וכמותיים ונתנסה בהם באופן מעשי במהלך השיעורים .חלק מן השיעורים
יהיו ב פורמט של סדנה וזאת על מנת לאפשר לסטודנטים להתנסות ולקבל משובים משאר
חברי הכיתה.
תיאור הקורס:
שעתיים שבועיות לאורך סמסטר אחד .במהלך הקורס יינתנו מספר תרגילי ביניים ליישום
החומר הנלמד.
הנושאים שיילמדו:
שיעור  :1איסוף נתונים :שאלון ,ריאיון עומק  +התנסות
שיעור  :2איסוף נתונים :קבוצת מיקוד  +התנסות
שיעור  :3איסוף נתונים :קבוצת מיקוד  +התנסות
שיעור  :4איסוף נתונים :ניתוח חומר תיעודי  +התנסות
שיעור  :5גישות בניתוח נתונים איכותניים
שיעור  :6גישות בניתוח נתונים איכותניים
שיעור  :7גישות בניתוח נתונים איכותניים
שיעור  :8גישות בניתוח נתונים איכותניים
שיעור  :9ניתוח נתונים בתב"מBergstrom-Nielsen :
שיעור  :10ניתוח נתונים בתב"מ :התצוג"ה
שיעור  :11שילוב שיטות (איכותני וכמותי)
שיעור  :12אתיקה במחקר
שיעור  :13סיכום
חובות הקורס
נוכחות בשיעורים
השתתפות פעילה

הגשת תרגילים במהלך הקורס
ציון עובר בעבודה המסכמת
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