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 אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדע המדינה

  
  )71-791-01(סוגיות נבחרות בסוציולוגיה פוליטית 

  .א. ב–) ש" ש2( חובה סמסטריאלי קורס
   ז"סתש]  סמסטר א [
  ר שלמה אגוז" ד:מרצהשם 

  
  .17 – 16' יוםד,  14 – 13' יוםב: שעות קבלה

  .213בניין , 3.2: חדר משרד' מס
  egozsh@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

                                  
   הקורסמטרת

מפגש עם , הבנת התועלת הגלומה בהם, הרחבת ההיכרות עם הכלים הסוציולוגיים המשמשים לניתוח פוליטי
חיזוק המודעות למצב המחקר , הגישות התיאורטיות השונות הקיימות בתחום ופיתוח יכולת ליישמן

  .של ישראל פוליטי –הסוציולוגי 
   הקורסדרישות

  .תוך הקשבה לזולת, השתלבות בדיונים הנערכים בכיתה ותרומה להם): 10% (השתתפות
  . חלק פתוח וחלק סגור– משולב :)90% (מבחן

  . תנאי לקבלת ציון בקורס–) 60(ציון עובר בבחינה 
  

   ורשימת הקריאהשיעוריםה נושאי
  מבוא  .א
 –הגישה הפונקציונליסטית   .ב

  קריאה
ברוך זיסר :    בתוך302 – 263' עמ, "גישה תפקודית לפוליטיקה השוואתית: מבוא", גבריאל, נדאלמו. 1
  .1993, האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב, מדע המדינה לגווניו, )עורך(
    )234951(המ .מדע שמור מדעי המדינה לפי 

  
 –) מניע כלכלי, גישת קונפליקט(הגישה המרקסיסטית   . ג 

  קריאה
הלר וניסן נוה -דניאלה רוט:  בתוך305 – 295' עמ, "המניפסט הקומוניסטי", ארל ופרידריך אנגלסק, מארקס

  .1991, עם עובד: תל אביב, היחיד והסדר החברתי, )עורכים(
  )53282(וה .יחי שמור סוציולוגיה לפי

 
 –מניעים נוספים . ד

  קריאה
, עם עובד: תל אביב, יד והסדר החברתיהיח:  בתוך332-345' עמ, "סטטוס ומפלגה, מעמד", מקס, וובר .1

1991. 
  )53282(וה .יחי שמור סוציולוגיה לפי

  
    :עוצמה 

עמנואל גוטמן , שמואל נח איזנשטדט:  בתוך174-187' עמ, " של האוליגרכיהחוק הברזל", רוברטו, מיכלס. 2
  .ו"תשל, עם עובד: תל אביב, ' אכרך, מדינה וחברה, ויעל עצמון

  )19643(וח .מדי שמור מדעי המדינה לפי
  
 .128-149, 45-51' עמ, 1984, פועלים: תל אביב, עילית ללא ממשיכים, יונתן, שפירא .2

  128-149' לעמ) 147862 (3602וגם תדפיס ) 22600(על . שפי שמור סוציולוגיה לפי
 

  :יוקרה
  .115-133'עמ.  1995 ,דביר: תל אביב, יהיווצרותו של המיליטריזם הישראל: דרך הכוונת, אורי, אליעזר- בן. 4

  )288023(דר .אלי- בן שמור מדעי המדינה לפי
  
  .181-184, 128-132' עמ, 1989, עם עובד: תל אביב, לשלטון בחרתנו, יונתן, שפירא . 5

  )21810(חרות  שמור מדעי המדינה לפי
  
  :התרבות כגורם. ה
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  .76-90, 13-18' עמ, 1984, עם עובד: תל אביב ,ורוח הקפיטליזםפרוטסטנטית האתיקה ה, מקס, וובר
  76-90' לעמ) 01114806 10781וגם תדפיס  )21810(את .ובר שמור סוציולוגיה לפי

 
  דורות בפוליטיקה. ו

  קריאה
Mannheim, Karl, "The Problem of generations", in: Karl Mannheim, Essays on the Sociology of 
Knowledge, London: Routledge and Kegan Paul, 1952, pp. 276 – 322. 
301.MAN (315965) 

  
  שינוי ערכים ופוליטיקה, ערכים .ז

  קריאה
1. Inglehart, Ronald, “The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-
Industrial Societies”, American Political Science Review, 65, 1971, pp. 991 – 1017. 
EJournal וגם  ) 548015 (8931תדפיס   
 

 .371-393' עמ, 1996, ז"ל, מגמות, "העדפות ערכיות בדעת הקהל בישראל", מיכל ויעקב שמיר, שמיר .2
  כתב עת בספריה למדעי החברה

  
   .1270 – 1261, 42 – 19' עמ, 2004, זמורה ביתן ואוניברסיטת חיפה: חיפה, פרידה משרוליק, עוז אלמוג .3

303.4E1261-1270' לעמ) 1099834 (10477תדפיס , 19-42' לעמ) 1099832 (10476תדפיס ) 585220(פר . אלמ  


