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  מטרות הקורס

מדינה בכלים מתאימים לדיון מטרתו העיקרית של הקורס היא לצייד את תלמיד התואר השני במדע ה
הכרה . ובתיאוריות שפותחו לחקר היבטיו השונים, השוואתי וביקורתי בגישות השונות ללימוד מדע המדינה

טובה יותר של הדיסציפלינה על גווניה תוכל גם לעזור לסטודנט לבחור לעצמו תחומי התמחות ומחקר 
  .עתידיים

  ית/חובות הסטודנט
להיות , לכן, הסטודנט חייב.  דיון שמבוסס על דיאלוג בין המרצה לבין הסטודנטיםשעור זה נושא אופי של. 1

  .ב"ס הרשימה המצ"מוכן לכל שיעור ולקרוא את החומר הביבליוגרפי המוקצה לשיעור ע
חל איסור על  (התרגילים הם אישיים.  לגשת לבחינהכמינימום המזכה,  בכל סמסטר1  -  תרגילים2הגשת . 2

  ).כתיבה בזוגות
  . דף הנחיות לכתיבת התרגילים יחולק בכיתה יחד עם הסילבוסים בתחילת השנה

  .בסוף השנה תיערך בחינה על הביבליוגרפיה ועל הדיונים בכיתה. 3
  . והן בבחינההן בתרגילים,  לפחות60ת הקורס הוא הציון הנדרש כדי לעבור א. 4
שבוע לפני מועד  עד  תרגילים 2 מי שלא הגיש.  לפחות היא תנאי לגשת לבחינה60הגשת שתי עבודות בציון . 5

  .לגשת למבחן" לא זכאי" שמו יועבר למדור בחינות כ ,הבחינה
  .על הסטודנט להתעדכן בכל נושאי הקורס לפחות פעמיים בשבוע באתר האינטרנט של הקורס. 6

   הרכב הציון
  50%בחינת סוף שנה   . 1
  50%תרגילים             . 2
על בסיס הגשת מספר רב של עבודות ותרומה מיוחדת , למרכיב העבודות נקודות שיתווספו 10 עד –בונוס . 3

  .לפי שיקול דעת המרצה, לקורס
  

  )ייתכנו שינויים במהלך הקורס( רשימת קריאה
  : הספרים המרכזיים שבהם ייעשה שימוש בקורס זה הם

הוצאת : אביב-תל, )1993 (אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך .1
  . האוניברסיטה הפתוחה

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  :בגירסתו האנגלית

.Macmillan: York-New, )1992(, Approaches to the Study of Politics, Susser Bernard  
320 SUS (263358) 

  
האוניברסיטה : תל אביב.  מהדורה שניהדינהתיאוריות וגישות במדעי המ, 2005. מארש דיויד וגרי סטוקר .2

  .הפתוחה
  )1067893(תא .שמור מדעי המדינה לפי מרש

 
  :4-1שיעורים 
  בכלל ושל מדע המדינה בפרט, אסכולות בפילוסופיה של המדע? מהו מדע
אסכולות וגישות :מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". מדע החברה והפילוסופיה של המדע", זיסר ברוך

  . 166 – 149' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל , 1993 .בחקר הפוליטיקה
  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
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. 'וג. ד, אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה במדע המדינה בתוך מארש: העור ולא הבגד) "2005(, פרלונג. ופ. ד, מרש
  .  64 – 37' עמ. הפתוחה האוניברסיטה: א"ת,  מהדורה שניהתיאוריות וגישות במדע המדינהסטוקר 

  )1067893(תא .שמור מדעי המדינה לפי מרש
  

 - 13' עמ. 1977, מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור: אביב-תל. המבנה של מהפכות מדעיות, קון תומס
20 ;165-128.  

  )138199(מב .שמור מדעי המדינה לפי קון
  

בחקר  אסכולות וגישות: מדע המדינה לגווניו, ברוך זיסר:  בתוך".השערות והפרכות: מדע", פופר קרל
  . 212 – 182' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל, )1993 (הפוליטיקה

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

  :6-5שעורים 
  פוסט מודרניזם ופוסט ציונות: פרדיגמות חדשות

  . 89 – 59; 52 – 37' עמ. 1999, משרד הביטחון: אביב- תל. הפילוסופיה של המודיעין. י, בן ישראל
  )435399(ישר -שמור מדעי המדינה לפי בן

  
 –מיתוס וזיכרון , )עורכים(ויסטריך ' אוחנה דוד ורוברט ס: בתוך" ?מציונות לפוסט ציונות: שער שני"

  .166 - 111' עמ. 1996ז " תשנ.ליר והוצאת הקיבוץ המאוחד-מכון ון:  ירושלים.גלגוליה של התודעה הישראלית
  )337780(וז .שמור סוציולוגיה לפי מית

  
  :מנציגי העמדות הפוסט  מודרנית והפוסט ציונית

  
  .78-100' עמ, ז"תשנ, דביר: א"ת. 20-תרבות וספרות בסוף המאה ה: מודרניזם- פוסט. ודד, גורביץ

  )363299(פו . גור809.04וסופיה   פיל, ספרות: בספריותוגם ) 363299(פו .שמור מדעי המדינה לפי גור
  

. חינוך בעידן השיח הפוסט מודרניסטי, זאב אילן- גור: בתוך". עמדה פילוסופית: פוסט מודרניזם", אופיר עדי
  .1996, ז"תשנ, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת הספרים ע: ירושלים

  . 163 -135' עמ
  )352255(בע . חנו370.1

  
תיאוריה ". בין פוסט ציונות פוסטמודרניזם: טוריונים חדשים וסוציולוגים ביקורתייםהיס. "סילברשטין ל

  . 122 – 105' עמ. 8' גליון מס. ובקורת
  )דלפק (4 אולם –כתב עת 

  
  
, 8' גליון מס, תיאוריה ובקורת". גיה של ויכוח ההיסטוריונים בישראלסוציולו: זיכרון וזהות", ם  אוריר

  . 32 – 9' עמ.  1996
  )דלפק (4 אולם –תב עת כ

  : מנציגי העמדה הציונית
   

  . 282 – 228' עמ,1997. שוקן: אביב-תל. מאה שנות ציונות, מהרצל עד רבין והלאה, רובינשטיין אמנון
  )357354(מה .שמור מדעי המדינה לפי רוב

  
  :10-7שעורים 

  .והגישה הפוסט בהביורלית, מבקריה, הגישה הבהביורלית
 תיאוריות וגישות במדע המדינהסטוקר . וג. ד, בתוך מארש, "הגישה ההתנהגותית", )2000. (ד, סנדרס

  .  87 – 67' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: א"ת, מהדורה שניה
  )1067893(תא .שמור מדעי המדינה לפי מרש

  
ישות אסכולות וג: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך". המשמעות הנוכחית של ביהביורליזם", איסטון דיוויד

  . 94 – 93' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993 (בחקר הפוליטיקה
  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע

 
אסכולות וגישות בחקר : מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". ביהביורליזם-עיקרי האחר", איסטון דיוויד
  . 96 – 95' עמ.  הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל, )1993 (הפוליטיקה

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
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אסכולות וגישות בחקר : מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך, ס לביהביורליזם והלאה'מבורג", זיסר ברוך
  . 22 – 7' הוצאת האוניברסיטה הפתוחה עמ: אביב- תל, )1993 (הפוליטיקה

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך:  בתוך". סקירה ומבט לאחור: האידיאולוגיה הביהביורלית", זיסר ברוך
  . 148 – 122'  עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993 (אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

 24. Vol. World PoliticsClocks and the Study of Politics”, “”Clouds, Genco. and S. Almond G
(4) 1977, pp. 489-522.  

EJournal 222240 (2884 וגם תדפיס(  
  

  :13-11שעורים 
  הגישה המערכתית

 אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: :  בתוך". ניתוח מערכות", ברוך זיסר
  . 242 – 233' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993(

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

  ניתוח מערכות
אסכולות : מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". קטגוריות לניתוח מערכות בפוליטיקה", דיוויד איסטון

  .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל, )1993 (קהוגישות בחקר הפוליטי
  . 254 – 243'  עמ

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

  פונקציונליזם מבני
: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". גישה תפקודית לפוליטיקה השוואתית: מבוא", גבריאל אלמונד

  . 302 – 263'  עמ .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: יבאב-תל, )1993 (אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה
  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע

  
  16-14שעורים 

  גישות רציונליסטיות לחקר הפוליטיקה
: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". אסטרטגיות ותיאורית השחקן הרציונלי, משחקים", ברוך זיסר

  . 345 – 333' עמ .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993( אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה
  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע

  
 תיאוריות וגישות במדע המדינהסטוקר  . וג. ד, בתוך מארש" גישת הבחירה הרציונלית) "2005. (יו, ווארד

  .  117 – 89' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: א"ת, מהדורה שניה
  )1067893(תא . המדינה לפי מרששמור מדעי

  
, זמורה ביתן: אביב- תל.תורת המשחקים וחידת הפצצה, ון פון ניומן' ג–דילמת האסיר , פאונדסטון ויליאם

  . 163 – 131, 89 – 63, 22 – 11'  עמ. 2000
  )454933) (פאו(שמור מדעי המדינה לפי נוי

  
אסכולות וגישות בחקר : מדע המדינה לגווניו ,זיסר ברוך:  בתוך". ?תורת המשחקים מהי", שלינג תומס
  . 381 – 352' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל, )1993 (הפוליטיקה

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

  :19-17שעורים 
   גורמים אישיותיים–פסיכולוגיה ופוליטיקה 

אסכולות וגישות בחקר : דע המדינה לגווניומ, זיסר ברוך: בתוך". פסיכולוגיה ופוליטיקה", זיסר ברוך
  . 418 – 407' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב- תל, )1993 (הפוליטיקה

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". ?האפשר לחקור בשיטתיות אישיות ופוליטיקה", גרינסטיין פרד
  . 450 – 425' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993 (בחקר הפוליטיקהאסכולות וגישות 

  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע
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, 1972, Hall-Prentice, Englewood Cliffs: New Jersey. The Presidential Character, .D. Barber J
pp. 3-14; 32-42; 51-57; 78-98; 129-142. 

  ) 339476 (5264וגם תדפיס ) BAR) 51418המדינה לפי שמור מדעי 
 
George A. L. “The ‘Operational Code’: A Neglected Approach to the Study of Political Leaders 

.222-190. pp, 1969, 13. Vol, International Studies Quarterly, and Decision Making” 
EJournal  232242 (4004 וגם תדפיס(  

  
  :20שעור 

  מרקסיזם
, )1993 (אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". מרקסיזם", זיסר ברוך

  . 493 – 485' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל
  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע

  
, שוקן: ירושלים. עודד פלד: מאנגלית. גי בן זמננואשנב לשיח האידיאולו: על ימין ועל שמאל, זיסר ברוך

  . 193 – 170' עמ, 1999, ס"תש
  )439762(על .שמור מדעי המדינה לפי  זיס

  
 אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: מדע המדינה לגווניו, זיסר ברוך: בתוך". המדינה", ון'מקמרטרי ג

  . 510 – 494' עמ. הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )1993(
  )0234951(המ .שמור מדעי המדינה לפי מדע

  
  קולוניאליזם-אוריינטליזם ופוסט: 21שעור 

  
  , תיאוריה ובקורת. אפליה ושיח פוסטקולוניאליסטי, הבדל: שאלת האחר", הומי. באבא ק

  . 157 – 144' עמ, 1994, 5גליון 
  )דלפק (4 אולם –כתב עת 

  
 .76-49' עמ. 2004, רסלינג: אביב-תל. לקראת חינוך לגלותיות, זאב אילן- גור

370.1E1112503 (10708 וגם תדפיס )1114764(לק . גור(  
  

  . 195 – 185' עמ. 2004, זמורה ביתן- כנרת, דביר: אביב-תל. ?מה השתבש, לואיס ברנרד
  ) 1112344 (10697תדפיס 

 
  . 32 – 11' עמ. 2000, עם עובד ספריית אופקים: אביב-תל. אוריינטליזם, סעיד אדוארד

  )558851 (9011וגם תדפיס ) 456666(או .שמור סוציולוגיה לפי סעי
  

  .  22 – 9' עמ. 2002, 20 ןגליו, תיאוריה ובקורת". המבט הפוסטקולוניאלי", שנהב יהודה וחנן חבר
  )דלפק (4 אולם –כתב עת 

   
  פמיניזם: 22שעור 
: א"ת,  מהדורה שניהוריות וגישות במדע המדינהתיאסטוקר . וג. ד, בתוך מארש" פמיניזם "2005, ויקי, רנדל

  .166-141'  עמ. האוניברסיטה הפתוחה
  )1067893(תא .שמור מדעי המדינה לפי מרש

 
  
 


