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מידע כללי
פרפורמנס הוא אחד ממושגי המפתח של המאה ה 21-בתחומים רבים .השפעתו לא פסחה
גם על מדעי החברה ,ובכלל זה על המחקר האיכותני .דרך הביטוי במדעי החברה כבר אינה
חייבת להיות השפה הכתובה ,וביצוע מחקר והצגת נתונים באמצעות פרפורמנס מרחיבים את
הקולות והמשמעויות .כך ,בנוסף ,למתודולוגיות האיכותניות המסורתיות ,שאותן אני חוקרת
ומלמדת ,אני עוסקת במתודולוגיות פרפורמטיביות שונות לאיסוף ולהצגת נתונים איכותניים,
המבוססות על שימוש בשיטות של הבעה ויצירה ( ,)arts-based inquiryכגון אתנודרמה,
אוטואתנוגרפיה ,ועוד.
תחומי מחקר
מחקר איכותני ,מחקר איכותני ופרפורמנס ,הנחלת ערכים ,אבהות ,בני רבנים
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