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 אוניברסיטת בר אילן
 המחלקה למדעי המדינה

 
 ה" תשס–י יסודות המחקר המדע -  02-984-71

 יהודה-ר חמדה בן"ד
 

 
 מטרות הקורס

 
הכרת הספרות המחקרית במדעי המדינה לגווניה ורכישת מיומנויות בשני נושאים מרכזיים של לימודי התואר 

 : השני
 . על פי מבנה תקני מחייב.א.מחקר למסכום ובקורת של מאמרים מדעיים וגיבוש הצעת 

 
 מטלות ומבחן סופי, חומר קריאה חובה,נושאי הקורס

 .מתודולוגי בנושאי שיטות מחקרחומר דרישות הקריאה בקורס כוללות חומר ישומי ו
 . על גבי אתר הקורסמתעדכן גם במהלך הקורסכלול ברשימה זו וחומר הקריאה הישומי 

 
המבחן הסופי מהווה .  מהציון הסופי40%והמטלות השוטפות בכתב מהווים , לההשתתפות פעי, נוכחות חובה

 . יש לקבל ציון עובר בכל אחד ממרכיבי הקורס על מנת לקבל ציון עובר בקורס.  מהציון60%
 

  המחלקה למדעי המדינה חדר –בנין מכסיקו ): בתאום מראש(שעת קבלה 
 

 13-14' יום ב
 14-15' יום ג
 13-14' יום ד

 
 02-6736644 –תן לתאם טלפונית ני
 

 il.ac.huji.cc.benyehud@shum: ל"או בדוא
 

 חומר יישומי
הן לגבי ביקורת וניתוח מתודולוגי , חומר הקריאה המפורט להלן מחייב אתכם הן לגבי תכנים של כל מאמר בנפרד

 של המאמרים
יש להכיר היטב את המאמרים ולסכם אותם בצורה מפורטת על פי כל . השוואה בין המאמרים השונים והן לגבי 
 הנושאים

 . שנלמדו בקורס
 

 :כוללת את הפריטים הבאים The Clash of Civilizations רשימת המאמרים לגבי
 
 

Henderson Errol A. and Richard Tucker.(2001) "Clear and Present Strangers: The Clash of 
Civilizations and International Conflict." International Studies Quarterly, 45(2):317-338. 
 כתב עת בספריה למדעי החברה
  
Huntington, Samuel P., (1993b) "If Not Civilizations, What?", Foreign Affairs, 72(4): 186-194. 
 כתב עת בספריה למדעי החברה

 
Russett, Bruce M., John Oneal and Michaelene Cox., (2000) "Clash of Civilizations, or Realism 
and Liberalism Deja Vu ? Some Evidence", Journal of Peace Research, 37(5): 583-608. 

  Ejournalכתב עת בספריה למדעי החברה וגם 
 

Huntington, Samuel P., (1993a) "The Clash of Civilizations", Foreign Affairs, 72(3): 22-49.  
From : http://www.alamut.com/subj/economics/misc/clash.html  
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 : על אתר הקורס בכתובתPDF-אלימות פוליטית ומלחמת אזרחים תופיע כ רשימת המאמרים לגבי
/~hemdaby/il.ac.biu.faculty://http 
 

 :מאמרים בעברית
יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי : נהמישוב למדי/ הגבולות של מערכת פוליטית לא ריבונית. 1  

 .עם עובד:אביב-תל, ו"בעריכת הורוביץ וליסק תשנ, כקהיליה פוליטית
 )117680(מי . הורשמור סוציולוגיה לפי

 
יהודי ארץ ישראל : מישוב למדינה 180-219עמודים / המימד האידיאולוגי במערכת הפוליטית של הישוב . 2

 .עם עובד:אביב-תל, ו"ליה פוליטית בעריכת הורוביץ וליסק תשנהבריטי כקהי בתקופת המנדט
 ) 117680(מי .הור  שמור סוציולוגיה לפי

 
ישראל בתקופת  יהודי ארץ: מישוב למדינה  317-334עמודים / ויסות קונפליקטים כמבחן של מדינה בדרך . 3

 .עם עובד:אביב-תל, ו" כקהיליה פוליטית בעריכת הורוביץ וליסק תשנהמנדט הבריטי
 )117680(מי . הור שמור סוציולוגיה לפי

 
 המדינה במדע 263-302עמודים " גישה תפקודית לפוליטיקה השואתית: מבוא", .אלמונד גבריאל א. 4

: אביב- תל1993,  דיון ומקראה בעריכת זיסר ברוך- בחקר הפוליטיקה אסכולות וגישות: לגווניו
 .האוניברסיטה הפתוחה

 )234951(המ . מדע לפישמור מדעי המדינה 
 
הקצאה באמצעות נתוח : בבחרות אישיות בישראל" קולות צפים"מודל לפענוח ) "1999(, .גבאי נדב. 5

 2): 295-318( אסוציולוגיה ישראלית,"מבחין
 כתב עת בספריה למדעי החברה

 
 חומר מתודולוגי

 
 .חומר זה מקביל לנלמד בקורס ונועד להבהרה ולהעמקת הנושאים השונים 
 
 . המבוא והסכום-מאיפה מתחילים : ריאה מדעית אק. 1

 .1 -2 יחידות -- שיטות מחקר במדעי החברה: אוניברסיטה פתוחה     
 )46986( שי . אונ שמור סוציולוגיה לפי

 
 .מושגים ועובדות, מטרות, מוקד המחקר: קריאה מדעית ב . 2

King Gary., Keohane Robert, O., Verba Sidney., (1994) Designing Social Inquiry: Scientific 
Inference in Quantitative Research, Princeton NJ: Princeton University Press. Chap 1: The 
Science in Social Science. pp. 3-33  

 )353811 (5437וגם תדפיס ) KIN) 331892  שמור מדעי המדינה לפי
 

Scott Gregory M., Garrison Stephen M., (1995) The Political Science Student Writer's Manual . 
Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Introduction: The discipline of Political Science. pp. 1-23. 

 )353815 (5438וגם תדפיס ) SCO ) 354693 שמור מדעי המדינה לפי
 

 .אפיון וסווג הטכסט המדעי: קריאה מדעית ג. 3
Scott Gregory M., Garrison Stephen M., (1995) The Political Science Student Writer's Manual . 
Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Chap. 9: Traditional Research Papers. pp. 169-176. 

  )353822 (5447וגם  תדפיס ) SCO) 354693שמור מדעי המדינה לפי 
 
 . גישה איכותית וכמותית- )אינדיקטורים(הגדרות ומדדים אופרטיביים : טקטיקה מחקרית א. 4

Agnew, Neil McK., Pyke Sandra W., (1994) The Science Game: An Introduction to Research in 
the Social Sciences. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Chap. 8: Qualitative Methods: 
Ethnographic and Archival Research. pp. 166-189. 

  )353833 (5448וגם תדפיס ) AGN) 354682  שמור מדעי המדינה לפי 
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 . גישה איכותית וכמותית-אינדקסים משולבים וסקלות , אינדיקטורים: טקטיקה מחקרית ב. 5
Scott Gregory M., Garrison Stephen M., (1995) The Political Science Student Writer's Manual . 
Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Chap. 5. Paper Formats. 104-118.  

 )353820 (5439וגם תדפיס ) SCO) 354693  שמור מדעי המדינה לפי
 

 .גישה איכותית וכמותית - השימוש בניתוח אירועים --מתיאוריה ליישום : טקטיקה מחקרית ג. 6
Johnson Janet Buttolph., Joslyn Richard A., (1995) Political Science Research Methods, third 
edition, Washington DC: Congressional Quarterly Inc. Chap. 8: Making Empirical 
Observations: Direct and Indirect Observation. pp. 197-226.  

 )353838 (5451וגם תדפיס ) JOH) 354680  מור מדעי המדינה לפיש
 
 . גישה איכותית וכמותית- השימוש בניתוח תוכן --מתיאוריה ליישום : טקטיקה מחקרית ד. 7

Johnson Janet Buttolph., Joslyn Richard A., (1995) Political Science Research Methods, third 
edition, Washington DC: Congressional Quarterly Inc. Chap. 9: Making Empirical 
Observations: Direct and Indirect Observation. pp. 227-259. 

  )353842 (5452וגם תדפיס ) JOH) 354680  מור מדעי המדינה לפיש
 

 .המקורות למחקר והתאמתם למוקד המחקרי: מחקר ומקורות א. 8
Scott Gregory M., Garrison Stephen M., (1995) The Political Science Student Writer's Manual . 
Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Chap. 4: Sources of Information. pp. 86- 103. 

 )353821 (5440וגם תדפיס ) SCO ) 354643 שמור מדעי המדינה לפי
  

 ? מתי דיינו --שות וכמות המקורות נגי, שיטות רישום מקורות: מחקר ומקורות ב. 9
Scott Gregory M., Garrison Stephen M., (1995) The Political Science Student Writer's Manual . 
Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Chap. 6: Sources of Information. pp. 119-154. 

  )357746 (5478וגם תדפיס ) SCO) 354693  שמור מדעי המדינה לפי
 

 . השוואה בין ובקורת של מאמרים-- רצויי ומצוי -סקירת ספרות : מחקר ומקורות ג. 10
, third Political Science Research Methods) 1995(, ., Joslyn Richard A.Johnson Janet Buttolph

edition, Washington DC: Congressional Quarterly Inc. Chap. 6: Conducting a Literature 
Review. pp. 153-169.  

 )353847 (5453וגם תדפיס ) JOH) 354680  שמור מדעי המדינה לפי
 

 .מבנה מאמר מדעי והצעת מחקר: תבנית מחקר. 11
Johnson Janet Buttolph., Joslyn Richard A., (1995) Political Science Research Methods, third 
edition, Washington DC: Congressional Quarterly Inc. Chap. 14: The Research Report: An 
Annotated Example. pp. 403-426. 

  )353850 (5454וגם תדפיס ) JOH) 354680   שמור מדעי המדינה לפי
 

 .שיטות להערכה כוללת של מחקר מדעי איכותי וכמותי. 12
Agnew, Neil McK., Pyke Sandra W., (1994) The Science Game: An Introduction to Research in 
the Social Sciences. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Chap 6: Validity: The Research of 
Research. pp. 130-145. 

  )353834 (5449וגם תדפיס ) AGN) 354682  שמור מדעי המדינה לפי
 

 ? שמרנות או חדשנות יצירתית --ה מדעית תבנית מחקר ומהפכ, התפתחות מדע תקני. 13
Agnew, Neil McK., Pyke Sandra W., (1994) The Science Game: An Introduction to Research in 
the Social Sciences. Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. Chap 13: Validity: The Research of 
Research. pp. 269-290. 

  )353835 (5450וגם תדפיס ) AGN) 354682  ינה לפישמור מדעי המד
 


