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   :תיאור הקורס
הסברים אפשריים של תהליך השינויים וקווי ההמשכיות בחיי הפוליטיקה והאידיאולוגיה הקורס ידון ב

השינויים , להבנת המאבקים הפוליטיים והאידיאולוגיים של תקופה זו.  ועד לימינו80- הרוסית מסוף שנות ה
גיות אשר בקונצפציות אידיאולו, וקווי ההמשכיות יעשה שימוש בגישות ותיאוריות הקיימות במדעי המדינה

  .ידי הוגי הדעות הרוסים עצמם-וגם בהסברים אשר פותחו על, עומדות מאחריהן
  : מטרות הקורס

 ללמד את הסטודנטים להשתמש בגישות ותיאוריות הקיימות במדעי המדינה לחקר הפוליטיקה -
  ;להבנת המאבקים הפוליטיים והאידיאולוגיים המתרחשים, 80-והאידיאולוגיה הרוסית מסוף שנות ה

 ללמד את הסטודנטים להשתמש לצורך זה גם בתיאוריות והסברים שונים אשר פותחו בחשיבה -
  ;האידיאולוגית הרוסית

למאבקים המתרחשים ,  ללמד את הסטודנטים להציג הסברים אפשריים לשינויים וקווי ההמשכיות-
בי בגישות ותיאוריות והשסעים הקיימים בפוליטיקה והאידיאולוגיה הרוסית על סמך השימוש האינטגרטי

  .מדעיות בקונצפציות אידיאולוגיות רלוונטיות
  :ית/חובות הסטודנט

   . נוכחות בהרצאות.1
  .השתתפות פעילה בדיונים במהלך הקורס. 2
  ; הכרות עם החומר הרלוונטי להרצאות ודיונים לפי רשימה ביבליוגרפית לקריאת חובה.3
ומוכנות להצגתו לפני המשתתפים ) ו בתאום עם המרצההנושאים של הרפרטים יסוכמ(כתיבת הרפרט . 4

  .בקורס
  .'עד סוף סמסטר א: מועד להגשת הרפרט

  :הרכב הציון
  )והצגתו לפי הסיכום עם המרצה( רפרט -  40%
  ).'בסוף סמסטר ב( מבחן מסכם על חומר הקורס -  60%

  .הקורס יחולק לשני חלקים וכל חלק יורכב ממספר נושאים להרצאות ולדיון
 לאור הגישות 80- איך ניתן להסביר את האידיאולוגיה והפוליטיקה ברוסיה החל מסוף שנות ה .Iק חל

  ?והתיאוריות הקיימות במדעי המדינה ומספר קונצפציות אידיאולוגיות
  . הגישה המערכתית וההסברים הנובעים ממנה.1
  . הגישות הרציונליסטיות וההסברים הנובעים מהן.2

חברתיים מאז -ית ביחסים הבינלאומיים להבנת הגורמים לשינויים הפוליטייםשימוש בגישה הריאליסט
1989.  

  ?האישיותיים, ידי הבלטת הגורמים הפסיכולוגיים- האם ניתן להבין את מה שהתרחש ברוסיה על.3
  ".מלמעלה"מרקסיזם על המהפכות ?  האם ניתן להשתמש בגישה המרקסיסטית.4

  ?ריהקולוניות מול  אימפ? מרקסיזם-פוסט
  .ההשקפה הליברלית והפירושים הנובעים ממנה. 5
  . הפירושים של מצדדי הרפורמות הדמוקרטיות והשילוב בין הדמוקרטיה לסוציאליזם.6

  .חברתיים לאור נסיונה של רוסיה-אמונה ברפורמות ובאבולוציה כדרך לשינויים הפוליטיים
  ?1989בין את מה שקרה מאז של התקופה הסובייטית עוזר לה" הרויזיוניסטי"האם הפירוש 

  .בחשיבה הרוסית" המערבני" הפירוש .7
  .הליברלים הרוסים לקראת ותוך כדי השינויים בחיי המדינה והחברה

  .80-הדמוקרטים הרדיקליים ופירושיהם על מה שהתרחש ברוסיה מסוף שנות ה
ה במדינה הרוסית  איך ניתן להסביר את מה שהתרחש ברוסיה לאור השילוב בין הליברליזם לתמיכ.8

  ?האם הנשיא פוטין קרוב למצדדי השילוב הזה? החזקה
חברה ומוסדות פוליטיים וחברתיים עוזרות להבין את מה ,  האם ההשקפה השמרנית וגישתה ביחס לאדם.9

  ?את חיי החברה והמדינה בתקופה האחרונה, 1989שהתרחש ברוסיה מאז 
  .ים ממנהוהפירושים הנובע" הציויליזציונית" הגישה .10
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". סלבופילים. "שמרנית-מצדדי הדרך הרוסית הייחודית בגירסה המסורתית? רוסיה כציויליזציה נפרדת
  . ניצין'סולז

  .90-במאבקים האידיאולוגיים של שנות ה" שמרניים-המסורתיים"המחברים 
  .90- תחילת שנות ה– 80-לקראת ותוך כדי השינויים של סוף שנות ה" בולשביזם-נציונל ".11

  ).2005 – 1993(ופירושיהם אחרי השינויים של התקופה הזו " בולשביקים- נציונל"
 על סמך 1989חברתיים ובחיים הפוליטיים והאידיאולוגיים ברוסיה מאז - דיון בשינויים הפוליטיים .IIחלק 

  .השימוש האינטגרטיבי בגישות ותיאוריות מדעיות ובקונצפציות אידיאולוגיות רלוונטיות
מהותיים (סיון להערכתם מבחינת העומק ודרך הביצוע ינ? 1989חברתיים מאז -שינויים הפוליטיים מהם ה.1

  ).או רפורמות" מלמטה", "מלמעלה"מהפכה , או קוסמטיים
מצדדי הדמוקרטיה מול תומכי המשטר הישן :  השסעים הפוליטיים והאידיאולוגיים בתקופה הנבדקת.2
; תומכי המדינה החזקה והריכוזית, ה הליברלית מול הביורוקרטיהמצדדי החבר; )הקומוניסטים, השמרנים(

  .אימפריאליים-תומכי האימפריה מול המאבקים האנטי; "סלבופילים"ל" המערבנים"המשך המאבק בין 
  . הזרמים הפוליטיים והאידיאולוגיים של רוסיה במבחן המציאות של ימינו.3
האם ובאיזה מידה מדובר בהתקדמות . קומוניסטית-וסטסיון להערכת המערכת הפוליטית של רוסיה הפי נ.4

  ?)או לכיוון אחר(בדרך למשטר דמוקרטי 
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