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  אילן-אוניברסיטת בר
  המחלקה למדעי המדינה

  
  71-802-40  גישות ותאוריות במדעי המדינה

  ר אייל ברנדייס"ד
  ח"תשס, א. מ- )  ש" ש2( שנתי –קורס חובה 

  
  16:00 – 15:00'   יום ב: קבלהתושע
   3.03 חדר' קומה ג, המדינה- מדעי: חדר משרד' מס
 il.ac.biu.mail@1brandee: ל"דוא

  מטרות הקורס
המדינה בכלים מתאימים לדיון -י התואר השני במדעימטרתו העיקרית של הקורס היא לצייד את תלמיד

הכרה  .ובתיאוריות שפותחו לחקר היבטיו השונים, השוואתי וביקורתי בגישות השונות ללימוד מדע המדינה
 תחומי התמחות ומחקר ם לבחור לעצמיםוניה תוכל גם לעזור לסטודנטטובה של הדיסציפלינה על גו

  .עתידיים
  דרישות הקורס

, לכן, ים חייביםהסטודנט. מבוסס על דיאלוג בין המרצה לבין הסטודנטיםה נושא אופי של דיון הקורס  .1
  .יעוריםולהיות נוכחים בש,  המוקצה לשיעורלקרוא את החומר הביבליוגרפי,  לכל שעורניםלהיות מוכ

ותאריך הגשה , הנחיות מפורטות לעבודה. ) מהציון הסופי 35%( המבוססת על חומר הקריאה, עבודה  .2
  .תיתכן אפשרות של הצגת חלק מהעבודות בכיתה. יחולקו בנפרד

 ). מהציון הסופי65%(הדיונים בכתה חומר על הביבליוגרפיה ועל בסיום הקורס  בחינה.    3
בהן יתבקשו הסטודנטים להציג את עיקרי הגישות השונות ואת הביקורת , חותהבחינה תכלול שאלות פתו

  .המבחן ללא חומר עזר.  ליישם אותן ולהדגים, לנתח, כן יתבקשו להשוות בין גישות שונות. עליהן
  .הן בעבודה והן בבחינה,  לפחות60הנדרש כדי לעבור את הקורס הוא הציון .    4
  !!לבחינההגשת עבודה היא תנאי להגשה * 
  

  נושאים ורשימת קריאה
  ומדע המדינההגות מדינית  :  ורקע כללי מבוא.א

  . 1990, שוקן: ירושלים, המחשבה המדינית, )עורכים(בתוך ברוך זיסר ודוד צור , "לויתן", תומס הובס
  .213-173" עמ

  )1110787(וגם תדפיס ) 143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש
  
, שוקן: ירושלים, המחשבה המדינית, )עורכים( ברוך זיסר ודוד צור :בתוך, " המדיניעל הממשל", ון לוק'ג

  .262-214" עמ. 1990
  )1110803(וגם תדפיס ) 143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש

  
: ירושלים, המחשבה המדינית, )עורכים( ברוך זיסר ודוד צור :בתוך, "על האמנה החברתית", ק רוסו'ן ז'ז

  .311-273" עמ. 1990, שוקן
  )1110808(וגם תדפיס ) 143422(המ .שמור מדעי המדינה לפי מחש

  
  ושל מדע המדינה בפרט,  בכללאסכולות בפילוסופיה של המדע?  מהו מדע.ב

אסכולות וגישות :  מדע המדינה לגווניו,  ברוך זיסר:בתוך, "מדע החברה והפילוסופיה של המדע",  ברוך זיסר
  . 166 – 149 'עמ, 1993, בחקר הפוליטיקה

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

. וג. ד, מארש: בתוך, "אונטולוגיה ואפיסטמולוגיה במדע המדינה: העור ולא הבגד"פרולנג . ופ. מרש ד
 – 37' עמ. האוניברסיטה הפתוחה: אביב-  תל, 2005 ,מהדורה שנייה, תיאוריות וגישות במדע המדינה, סטוקר

64.  
  )1067893(תא .עי המדינה לפי מרששמור מד

  
  הגישה הפוזיטיביסטית

אסכולות :  מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר". תרגיל בהבנה אנושית: פוזיטיביזם ",ריכרד פון מיזס
  . 181 – 167 'עמ, 1993, וגישות בחקר הפוליטיקה

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

  קרל פופר וקו התיחום
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אסכולות וגישות בחקר :  מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "השערות והפרכות: מדע", פופרקרל 
  . 212 – 182 'עמ, 1993, הפוליטיקה

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

  תומס קון והסוציולוגיה של המדע
; 20 – 13 'עמ, 1977, אורמפעלים אוניברסיטאיים להוצאה ל: א"ת, המבנה של מהפכות מדעיות, תומס קון

128 – 165 .  
  )138199(מב .שמור מדעי המדינה לפי קון

  
אסכולות וגישות : מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "תפקידה של הדוגמה במחקר המדעי", תומס קון

  . 232 – 213 'עמ, 1993, בחקר הפוליטיקה
  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע

  
J. Stephens, "The Kuhnian Paradigm and Political Inquiry: An Appraisal", American Journal of 
Political Science, 1973, 17, pp. 467-488. ) רשות (  

  טרוני                                                                                      כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלק
  
  הגישה הבהביורלית ומבקריה  .ג

מהדורה , תיאוריות וגישות במדע המדינה, סטוקר. גוד , מארש: בתוך, "הגישה ההתנהגותית ", סנדרס,דיוויד
  .87 – 67' עמ ,האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, 2005 ,שנייה

  )1067893(תא .שמור מדעי המדינה לפי מרש
  

 אסכולות וגישות: מדע המדינה לגווניו, ברוך, זיסר: בתוך, "יזם והלאהס לביהביורל'מבורג", זיסר, ברוך
  .22 – 7' עמ, 1993, בחקר הפוליטיקה

  )427050( וגם תדפיס )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

אסכולות : מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר". המשמעות הנוכחית של בהביורליזם", דיוויד איסטון
  . 94 – 93 'עמ, 1993, בחקר הפוליטיקהוגישות 

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

: מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר". סקירה ומבט לאחור: האידיאולוגיה הביהביורלית", ברוך זיסר
  )רשות (.148-122' עמ, 1993, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

אסכולות וגישות בחקר : מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "בהביורליזם-עיקרי האחר", דיויד איסטון
  .96-95' עמ, 1993, הפוליטיקה

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

Almond, G. and S. Genco, "Clouds, Clocks and the Study of Politics", World Politics, 1977, 29 
(4), pp. 489-522. )רשות(  
                                                                                        כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
  גישת המערכות ופונקציונליזם מבני  .ד

, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: גווניומדע המדינה ל, בתוך ברוך זיסר, "ניתוח מערכות", ברוך זיסר
  . 242 – 233 'עמ, 1993

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  
  

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

  . 254 – 243 'עמ, 1993, וגישות בחקר הפוליטיקה
  )234951(המ . ור מדעי המדינה לפי מדעשמ

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

  . 302 – 263 'עמ, 1993, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה
  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
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  ת לחקר הפוליטיקהגישות רציונליו. ה
: מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "ותיאורית השחקן הרציונלי, אסטרטגיות, משחקים", ברוך זיסר

  . 345-333' עמ, 1993, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה
  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע

  
מהדורה , תיאוריות וגישות במדע המדינה, סטוקר. וג. ד,מארש: וךבת, "גישת הבחירה הרציונלית. "יו, ווארד
  .117 – 89' עמ, האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, 2005 ,שנייה

  )1067893(תא .שמור מדעי המדינה לפי מרש
  

אסכולות וגישות בחקר : מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר. "?תורת המשחקים מהי", תומס שלינג
  . 381 – 352 'עמ, 1993, הפוליטיקה

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  
   הגורמים האישיותיים–פסיכולוגיה ופוליטיקה . ו

אסכולות וגישות בחקר : מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "פסיכולוגיה ופוליטיקה", ברוך זיסר
   . 418 – 407 'עמ, 1993, הפוליטיקה

  )234951(מ ה. שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

מדע המדינה , בתוך ברוך זיסר". ?האפשר לחקור בשיטתיות אישיות ופוליטיקה) "1993(פרד גרינסטין 
  . 450 – 425 'עמ, 1993, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: לגווניו

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

J.D. Barber, the Presidential Character, New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1972, pp. 
3-14; 32-42; 51-57; 78-98; 129-142. 

  )BAR)  51418שמור מדעי המדינה לפי 
 

Alexander .L. George, "The 'Operational Code': A Neglected Approach to the Study of Political 
Leaders and Decision Making," International Studies Quarterly, 1969, 13, pp. 190-222.    
                                                                                        כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני

  
  מרקסיזם  .ז

המניפסט צאת בספר עריכה עכשווית של המניספט נמ; הוצאות שונות. (המניפסט הקומוניסטי, קרל מרקס
  .64 – 37 'עמ, 1998, הקיבוץ המאוחד. בנימין כהן: ערך, הקומוניסטי במבחן הזמן

  )408862) (כהן( מני335.42
  
  ). 179 – 161 'עמ, מבחר כתבים פוליטיים, נמצא גם בקרל מרקס 

  )19317(מב  . מרק335.42
  
, 1993, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר". המדינה"ון מקמרטרי 'ג

  . 510 – 494 'עמ
  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע

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

   . 493 – 485 'עמ
  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע

  
  זם ושובה של המדינהקורפורטי.  ח

אסכולות : מדע המדינה לגווניו, בתוך ברוך זיסר, "שובה של המדינה לתמונה וקורפורטיזם", ברוך זיסר
  . 520-511' עמ, 1993, וגישות בחקר הפוליטיקה

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  

מדע , בתוך ברוך זיסר, "וויאסטרטגיות ניתוח במחקר עכש: החזרתה של המדינה לתמונה, תדה סקוצפול
  .541-521' עמ, 1993, אסכולות וגישות בחקר הפוליטיקה: המדינה לגווניו

  )234951(המ . שמור מדעי המדינה לפי מדע
  
  ציונות- מודרניזם ופוסט-פוסט:  פרדיגמות חדשות.ט
  .42-38 'עמ, 28, 1998, גלילאו, "מציאות ומדע, טקסט" פוסטמודרניזם. "יוסי, זיו

  מתימטיקה וגם כתב עת אלקטרוני, מידענות, מכון פדגוגי, עת בספרית פיסיקהכתב 
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  .47-43 'עמ, 28, 1998, גלילאו, "הבלים פוסטמודרניים. "אבשלום, אליצור
  מתימטיקה וגם כתב עת אלקטרוני, מידענות, מכון פדגוגי, כתב עת בספרית פיסיקה

  
  .65-61 'עמ, 30, 1998, גלילאו" ?האמנם רק הבלים. "לביא צבי

  מתימטיקה וגם כתב עת אלקטרוני, מידענות, מכון פדגוגי, כתב עת בספרית פיסיקה
  

  .32-9 'ע, 8, 1996, תיאוריה וביקורת, "סוציולוגיה של ויכוח ההיסטוריונים בישראל: זכרון וזהות", אורי, רם
   4כתב עת בספרית מדעי החברה בדלפק אולם 

  
, "בחברה הישראלית העכשווית' ציוני- פוסט'י השקפת העולם של הזרם העיקר: מכסחי הציונות", דן, מכמן

  .27-11 'עמ, 8' סדרת תשתית למחקר מס, אילן- בר, פוסט ציונות ושואה, )עורך(בתוך דן מכמן 
  )357853(וגם תדפיס ) 336230(צי .שמור מדעי המדינה לפי פוס

  
 י. אוריינטליזם ופוסט-קולוניאליזם

 אדוארד, סעיד, אוריינטליזם, 2000. תל אביב: עם עובד ספרית אופקים, עמ' 11 – 32. 
)456666(או .  וגם שמור סוציולוגיה לפי סעי)558851 (9011תדפיס   

 
 יהודה שנהב וחנן חבר, "המבט הפוסטקולונאלי". תיאוריה וביקורת 20, 2002, עמ' 9 – 22. 

)564815 (9171תדפיס   
   4ם כתב עת בספרית מדעי החברה בדלפק אול

 
אלה שוחט, "הערות על ה'פוסט- קולוניאלי'", בתוך אלה שוחט, זיכרונות אסורים: לקראת מחשבה רב-

 תרבותית (קשת המזרח, בימת קדם לספרות, 2001), עמ' 274 – 297. 
)1123320(וגם תדפיס ) 515214(זכ .שמור מדעי המדינה לפי שיח  

 
 יא. האתגר הפמיניסטי

: אביב- תל, 2005 ,מהדורה שנייה, תיאוריות וגישות במדע המדינה: וךבת, "פמיניזם. "רנדל, ויקי
  . 162 – 141' עמ, האוניברסיטה הפתוחה

)1067893(תא .שמור מדעי המדינה לפי מרש  
 

Mary G. Dietz, “Current Controversies in Feminist Theory”. Annual Review of Political Science 
6 (2003), pp. 399-431. 

                                                                                      כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני  
 
Susan J. Carroll and Linda M.G. Zerilli, “Feminist Challenges to Political Science”, in Ada W. 
Finifter (ed.) Political Science: The State of the Discipline II (The American Political Science 
Association, 1993), pp. 55-76.  

320.01 POL (333051) 602085 (10068 וגם תדפיס( 
                                                                                                                                

  ?של הנטינגטון היא תיאוריה מדעית" התנגשות הציוויליזציות"האם : מתיזה לתיאוריה.  יב
Huntington, Samuel P. “The Clash of Civilizations”, Foreign Affairs, 1993, 72 (3): 22-49. 

  )255841(ם תדפיס  וג  החברה וגם כתב עת אלקטרוני                                                    כתב עת בספרית מדעי
 
Russett, Bruce M., John Oneal and Michaelene Cox. “Clash of Civilizations, or Realism and 
Liberalism Deja Vu? Some Evidence”, Journal of Peace Research, 2000, 37 (5): 583-608.  

                                                         כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני                               
 
Huntington, Samuel P. “Try Again: A Reply to Russett, Oneal and Cox.” Journal of Peace 
Research, 2000, 37 (5): 609-610.  

                                                      כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני                                  
 
 

  . המרצה שומר לעצמו את הזכות לשנות את רשימת הקריאה על פי שיקול דעתו–הערה * 
  
  

 


