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א. מטרות הקורס

המיושמים ניתוח,  ושיטות  בסיסיים  מושגים  הסטודנטים  בפני  להציג  היא  הקורס  מטרת 
במחקר בתחום מדעי-המדינה. במסגרת ההרצאות ייערך דיון פעיל בהשתתפות הסטודנטים.
את יפתחו  אלה  מטלות  הסמסטר.  במהלך  יוגשו  אשר  בית,  מטלות  כמה  כולל  הקורס 
יינתנו בכתה(. בסיום יישומיות )פרטים  השיעורים הנלמדים בכתה, לכדי יכולות אנליטיות 
הסמסטר תהיה בחינה סופית, אשר תכלול תשובות אנליטיות קצרות לשאלות מתודולוגיות

רלוונטיות.

ב. תוכן הקורס

הרצאות עם מצגות, תרגול, וכמה מטלות בית מהלך השיעורים:

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

( מבוא1

:חובה
(. 2005 )האוניברסיטה הפתוחה, מבוא למחקר פוליטי, הריסון, 13-26'מבוא',

:רשות
“Introduction,” pp. 1-8 in Barakso, et al. Understanding Political Science 
Research Methods: The Challenge of Inference )New York: Routledge, 2014(.

“Introduction,” pp. 1-10 in Harrison, Political Research: An Introduction )New 
York: Routledge, 2001(. 
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( תכל'ס2

:חובה
. האוניברסיטה הפתוחה. שיטות מחקר במדעי החברה,' בייט-מרום, ר., 1'יחידה 

:רשות
“The Challenge of Inference,” pp. 11-35 in Barakso, et al. Understanding 
Political Science Research Methods: The Challenge of Inference )New York: 
Routledge, 2014(. 

( שאלות מחקר3-4

:חובה
. האוניברסיטה הפתוחה. שיטות מחקר במדעי החברה,' בייט-מרום, ר., 2'יחידה 

 :רשות
“The Research Question,” pp. 36-55 in Barakso, et al. Understanding Political
Science Research Methods: The Challenge of Inference )New York: 
Routledge, 2014(. 

מושגים( הגדרת 5-6

:חובה
)רלווטי. האוניברסיטה הפתוחה. שיטות מחקר במדעי החברה,' בייט-מרום, ר., 3'יחידה 

(7, ו-5, 4לפגישות 

 :רשות
Collier, David and James E. Mahon, “Conceptual 'Stretching' Revisited: 
Alternative Views of Categories in Comparative Analysis,” American Political 
Science Review 87:4 )December 1993(: 845-55. 

“Structuring and Theorizing Concepts”, pp. 27-67 in Gary Goertz, Social 
Science Concepts: A User's Guide )Princeton, NJ: Princeton University Press,
2006(. 

( תאוריה7-8

:חובה
. האוניברסיטה הפתוחה. )רלווטישיטות מחקר במדעי החברה,' בייט-מרום, ר., 3'יחידה 

(7, ו-5, 4לפגישות 

תאוריות וגישות במדע המדינה, סטוקר ומארש, 19-36, רסטוקומארש  'מבוא,'
(. 2005)האוניברסיטה הפתוחה, 

 :רשות
“Linking Theory and Inference,” pp. 56-80 in Barakso, et al. Understanding 
Political Science Research Methods: The Challenge of Inference )New York: 
Routledge, 2014(. 
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“Introduction,” Stoker, pp. 1-20 in Marsh & Stoker, eds. Theory and Methods 
in Political Science )London: Macmillan, 1995(. 

( מידע9-10

:חובה
)רלווטי. האוניברסיטה הפתוחה.שיטות מחקר במדעי החברה,' בייט-מרום, ר., 3'יחידה 

(7, ו-5, 4לפגישות 

 )האוניברסיטה הפתוחה,מבוא למחקר פוליטי, הריסון, 29-62'הצגת הניתוח הכמותני',
2005 .)

 :רשות
“The Challenge of Descriptive Inference,” pp. 83-114 in Barakso, et al. 
Understanding Political Science Research Methods: The Challenge of 
Inference )New York: Routledge, 2014(. 

“Introducing quantitative research” pp. 13-38 in Harrison, Political Research: 
An Introduction )New York: Routledge, 2001(. 

( מתודולוגיה איכותנית – בחירת מקרים11

:חובה
תאוריות וגישות במדע המדינה, מארש וסטוקר, 247-268'שיטות איכותניות,' דיוויין,
(. 2005)האוניברסיטה הפתוחה, 

 )האוניברסיטה הפתוחה,מבוא למחקר פוליטי, הריסון, 105-124'מבוא לניתוח איכותני',
2005 .)

 :רשות
. האוניברסיטה הפתוחה. שיטות מחקר במדעי החברה' בייט-מרום, ר., 8, 7, 4'יחידה 

“Small-n Observational Studies,” pp. 177-204 in Barakso, et al. 
Understanding Political Science Research Methods: The Challenge of 
Inference )New York: Routledge, 2014(. 

“Introducing qualitative analysis” pp. 73-88 in Harrison, Political Research: An
Introduction )New York: Routledge, 2001(. 

“Qualitative Analysis,” Devine, pp. 137-153 in Marsh & Stoker, eds. Theory 
and Methods in Political Science )London: Macmillan, 1995(. 

( מתודולוגיה איכותנית – הגדרת שיטות השוואתיות12

:חובה
תאוריות וגישות במדע המדינה, סטוקר ומארש, 307-328'שיטות השוואתיות,' הופקין,

(. 2005)האוניברסיטה הפתוחה, 

 :רשות
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Lijphart, Arend. “Comparative Politics and the Comparative Method.” 
American Political Science Review 65, no. 3 )1971(: 682-693. 

“The Comparative Method,” Mackie & Marsh, pp. 173-188 in Marsh & Stoker, 
eds. Theory and Methods in Political Science )London: Macmillan, 1995(. 

( סיום וחזרה למבחן סיום13-14

אין: דרישות קדםג. 

מרכיבי הציון הסופי: ה../ד

נוכחות .1
בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל
ציון יקבל  ולא  יורשה לגשת לבחינה המסכמת  שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא 

בקורס.
20%: 3, מט’ 20%: 2, מט’10%: 1מט’מטלות בית.2
50%מבחן סיום.3

 )חובה/רשות(. ביבליוגרפיה:ו

:חובה    

.1-3,5-6 )האוניברסיטה הפתוחה(, יח' שיטות מחקר במדעי החברהבייט-מרום, ר., 

(.2005 )האוניברסיטה הפתוחה, מבוא למחקר פוליטיהריסון, 

(.2005 )האוניברסיטה הפתוחה, תאוריות וגישות במדע המדינה, רסטוקומארש 

:רשות

.4,7-8 )האוניברסיטה הפתוחה(, יח' שיטות מחקר במדעי החברהבייט-מרום, ר., 

Barakso, et al. Understanding Political Science Research Methods: The 
Challenge of Inference )New York: Routledge, 2014(.

Harrison, Political Research: An Introduction )New York: Routledge, 2001(.

Marsh & Stoker, eds. Theory and Methods in Political Science )London: 
Macmillan, 1995(.

מאמרים נוספים

Introduction to Research Methods ז. שם הקורס באנגלית:
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