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 תיאור הקורס:

המדע של המידע) (תורת האפיסטמולוגיה את המרכיבים הבסיסיים במושגים נדון הקורס             במהלך

(טכניקות) אמצעים ונלמד המדע של הביצוע כלי מהם נברר מדע. שאינו למה מדע בין                ונבדיל

המדינה ומדעי בכלל החברה" "מדעי שמכונה במה בעיות לחקר מדעיים כלים ליישם ניתן               באמצעותם

  בפרט.

 

 מטרת הקורס:

 הקניית מושגים וכלים בסיסיים להבנת המחקר המדעי בכלל והמחקר במדעי המדינה בפרט.•

ביקורתית.• מחקרית חשיבה ויכולת החברה במדעי בסיסי מחקר תכנון של יסודות             הקניית

 כמו כן, פיתוח יכולת של קריאה, הבנה, ניתוח וביקורת של מחקרי מדעיים.

המודל• של והבנתו המדינה, מדעי בתחום מדעי מאמר של ביקורתית בקריאה הכשרה              מתן

 המחקרי כפי שהוא משתקף בכתיבה אקדמית.
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 שיפור יכולת של קריאה אקדמית והבנתה של הספרות המדעית במדעי החברה בכלל ומדעי•

  המדינה בפרט.

 הכרה של מרכיבי המחקר המדעי במדעי החברה והמדינה.•

  הקניית יכולת הערכה של מידת איכותו של המחקר המדעי.•

 שיפור היכולת לקרוא כתיבה פופולארית/עיתונאית המתייחסת או מציגה את מה שנראה•

 כספרות מדעית.

 הכרת מערכי המחקר המובילים במדעי החברה.•

 מבנה הקורס:

מראש שיועלו מצגות באמצעות יועברו ההרצאות עצמי. ולימוד תרגולים הרצאות, על מבוסס              הקורס

עיקריים חלקים של תמציתיות והבהרות החומר על חזרות יתקיימו בתרגילים הקורס.             לאתר

  מהשיעור, יתורגלו בעיות ודילמות שונות ותינתן הכוונה בכתיבת המטלות.

 

 נושאי הקורס:
 חשיבה מדעית – עקרונות מרכזיים וגישות לגבי התועלת שבשיטה המדעית.●

  טיפוסים שונים של מחקר - מחקר כמותי, מחקר איכותני ומה שביניהם.●

 שאלות מחקר והשערות מחקר – כיצד לשאול ומה לשער? תיאוריה ומשמעותה במחקר●

  המדעי, והגדרת משתנים.

  שלבים בתכנון מחקר אמפירי וקביעת מדדים וסולמות מדידה.●

  הערכת מהימנות ותוקף של כלי מחקר.●

 דגימה: שיטות דגימה ושיקולים בבניית מדגם: דגימה מייצגת ושאינה מייצגת.●

 איסוף נתונים:  מאגרי מידע ואינדקסים, סקר, ראיון, שאלון, ניתוח תוכן, ניסוי, ניתוח גיאוגרפי●

 ותצפית.

 דילמות אתיות במחקר חברתי.●
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  המחקר הפוליטי גווניו השונים וייחודיותו והמחקר הפוליטי בתנאי קונפליקט.●

 מחקר טרומי, מחקר גישוש ומחקר שדה.●

 הבנת ממצאים ומשמעויותיהם: שיטות סטטיסטיות ושיטות שאינן סטטיסטיות.●

  תכנית הוראה לפי שיעורים:
 

 *יתכנו שינויים בסדר התכנים הן בשיעורים והן בתרגילים וכן בסדר המטלות, כתלות בהתקדמות הקורס
 מספר
 השיעור

 הערות מצגת נושא התרגול נושא השיעור

 סקירת הקורס, נושאים, מטרות, 1-2
 מהלך השיעור תרגילים

  והמטלות.
 מה הוא מדע? מה ההבדל בינו

 לבין שיטות איסוף מידע אחרות?
 יכולת ההפרכה וחשיבותה אל

 מול הצורך בפרדיגמה והתקדמות
 המדע. מאפייני המחקר המדעי.

 היכרות וסקירת התרגילים.
 אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה של המדע

 והגישה הרציונלית.

  מצגת 1
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  שלבים בביצוע המחקר המדעי
 ותהליך החקירה המדעית.

 הגדרת בעיית מחקר, משתנים
  וקשרים.

 מה ניתן ללמוד מתצפית? בחירת
 נושא מחקר, וניסוח שאלת מחקר.

 בחירה ואישור של נושאי עבודות
 הסטודנטים.

 מטלה חלק מצגת 2
 א

 הגדרות משתנים - הגדרה 5-6
 נומינאלית ואופרציונלית והיחס

  בניהם.
  תיאוריה וניסוח השערות.

 סקירת ספרות - איך מנסחים הגדרה
 נומינאלית וכיצד מבססים בכתיבה את

 ההשערה על תיאוריה. עבודה על
 מטלות.

 ניתוח תזה מצגת 3

 עצירה חלק ראשון. 7-8
  עקרונות המדידה - רמות מדידה

 כיצד בוחרים סולם מדידה נכון
  למחקר?

  מצגת 4

 עקרונות מדידה - מדידה במדעי 9-10
 החברה ומדעי המדינה

  ומהימנות.

 חזרה ותרגול של ההרצאות בדגש על
 הבנת המושגים המרכזים. הצגת

 דוחות הקריאה על עבודות התזה.

 ניתוח מצגת 4
 מאמר
 מדעי

 חזרה ותרגול של ההרצאות בדגש על  עקרונות המדידה: תוקף 11-12
 הבנת המושגים המרכזים. מבנה

 עבודה סמינריונית – היכרות.

  מצגת 4

 חזרה ותרגול של ההרצאות בדגש על  בחירת אוכלוסייה ודגימה 13-14
 הבנת המושגים המרכזים. עבודה על

  חלק ב' של המטלה.

 מטלה חלק מצגת 5
 ב

 השלמות ועצירה חלק 2 15
 בוחן אמצע

 השלמות ועצירה חלק 2 ועבודה על
  המטלה המסכמת.

  

 מערכי המחקר: המחקר 16-17
 האיכותני, הכמותני והמערך

 המשולב, מחקר מתאמי וניסויי,
 מחקר אורך ורוחב, מחקר

 חזרה ותרגול של ההרצאות בדגש על
 הבנת המושגים המרכזים. מיפוי

 וסיכום מאמר מדעי במדעי המדינה
 

  מצגת 6
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 תיאורי, מחקר גישוש (מחקר
 חלוץ). שיטות לאיסוף נתונים:

  ניתוח תוכן.
 מערכי מחקר שיטות לאיסוף 18-19

 נתונים - סקר ובניית סולמות,
  ראיונות.

 חזרה ותרגול של ההרצאות. המחקר
  האנתרופולוגי.

 מטלה חלק מצגת 6
 ג

 מערכי מחקר שיטות לאיסוף 20-21
 נתונים - הניסוי וניתוח שיח.

 (כתלות בזמן והתקדמות הכיתה:
 שימוש במאגרי נתונים, ניתוח

  רשתות  ומחקר גיאוגראפי).

 חזרה ותרגול של ההרצאות. אתיקה
 במדעי המדינה. כיצד מתארים

 בכתיבה נכונה מערך ניסוי.

  מצגת 6

 מערכי המחקר ואיסוף נתונים 22-23
 במדעי המדינה ובתנאי קונפליקט
 - יתרונות וחסרונות, איך בוחרים
 מערך מחקר מתאים - דוגמאות

 למחקרים משולבים.

 חזרה ותרגול של ההרצאות. הנחיה
 וחניכה לעבודות הסופיות של

  הסטודנטים.

  מצגת 6

   חזרה למבחן חזרה למבחן 24
 שני

 מפגשים
  שני מפגשים לאורך השנה מרצים אורחים: חוקרי המחלקה

  ( 4 הרצאות אורח).
  

 

 חובות הקורס:
  ציון מעבר: 70

ומבחן אמצע בוחן ניתוח, מטלות שתי שנתית, עבודה יינתן הקורס במהלך הקורס:              מטלות
 מסכם.

 הרכב הציון:

.1,14 שיעור ,4 שיעור ממושבות: (הגשות שלבים בשלושה הגשה . 30% שנתית:              עבודה
ההגשה עבור יינתן *הציון הסמסטר). סוף אחרי שבועיים תיקון אחרי הגשה ,18              שיעור

 הסופית בלבד.
מטלות2. המדינה. ממדעי מדעי מאמר וניתוח המדינה ממדעי תזה ניתוח ניתוח: מטלות              שתי

6 בשבוע (הגשות הקורס מעבר לצורך עובר משוב דורשות אך הסופי מהציון חלק אינן                אילו
 ושבוע 9)

 בוחן אמצע:      320%.

 מבחן מסכם: 4.50%.

  השתתפות בתרגילים: 3 נקודות לפי החלטת המתרגלת.5.

 
 פירוט המטלות:

אשר מלאה מחקר הצעת הכוללת אחת מרכזית כתיבה מטלת ישנה בקורס שנתית: עבודה .1              
ו-ג') ב' א', (שלב שלבים לשלושה המטלה פיצול תוך המתרגלת של ובחניכה בהכוונה               תתבצע
במסמך פרטניות הנחיות יינתנו זו (לעבודה הקורס במהלך העבודה את הסטודנטים יגישו              במסגרתם
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לאפשר היא הביניים שלבי מטרת כאשר בלבד, הסופית ההגשה על הינו העבודה על הציון                נפרד).
אישור, ללא הקורס במהלך באיחור שיוגשו עבודות לשלב. שלב בין המגיש את לחנוך               למתרגלת
יום כל על נקודה של הפחתה אחריו יגרור הסופית, בהגשה איחור משוב. יקבלו לא הביניים,                 בהגשות

 איחור.

של ובניתוח בקריאה תעסוק הראשונה המטלות. שתי של הגשה חובת קיימת ניתוח: מטלות שתי .2               
מתחום עדכני מאמר של ובניתוח בקריאה והשנייה המדינה מדעי של מהדיסציפלינה תזה              עבודת
מתנאי חלק היא מהמתרגלת עובר משוב קבלת תוך הגשתן אך ציון ללא הנן המטלות המדינה.                 מדעי
הסופי בציון אחת נקודה של להפחתה יביא אישור ללא המטלה, בהגשת איחור הקורס. של                המעבר

 על כל יום איחור.

 *את כל ההגשות יש לעשות באמצעות מערכת המודל בלבד.

הציון פתוח. חומר עם שאלות 20 בין אמריקאי אמצע מבחן יבוצע השנה, באמצע אמצע: בוחן .3                
 במבחן זה מהוות 20% מן הציון הסופי

50% תהווה והיא בהרצאות הנלמד החומר על ורק אך תתבסס המסכמת הבחינה מסכם: מבחן .4               
 מהציון הסופי. תלמיד שלא ישלים את הגשות החובה בקורס לא יוכל לגשת לבחינה;

נוכחות חובת נדרשת ובתרגילים בהרצאות מומלצות. בהרצאות האקטיבית וההשתתפות הנוכחות .5           
ידי על המוכרות הנסיבות עקב הנגרמת היעדרות למעט המפגשים מכלל ב-80%             לפחות
הנוכחות בחובת עמידה ללא ב' לסמסטר א' מסמסטר סטודנט של מעבר יתאפשר לא               האוניברסיטה.

  בתרגילים.

מהציון נקודות 3 עד של "בונוס" ציון יינתן התרגולים במהלך לדיון ותרומה אקטיבית השתתפות                על
 הסופי לשיקולה של המתרגלת
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