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 תיאור ומטרות הקורס
ספר טלפון או , רדיו, עיתון, מדיה שונים כטלוויזיה, אמצעי תקשורת הם מרכיב בולט בחיי היומיום

ברבע האחרון של . יות שמעבר לסביבתם הקרובהפקסימיליה מאפשרים לאנשים להתנסות בכל עת בהתרחשו
שעליה התבססו התפתחויות טכנולוגיות , אלקטרונית-במקביל למהפכה המיקרו, המאה העשרים הסתמנו

בתחומי הכלכלה גברו צרכי הגמשת הניהול : בלתי תלויות, שתי מגמות נוספות, קומוניקציה-במחשוב ובטלה
ויחד עם זאת גבר משקלן של תפיסות שהדגישו את ערכו של החופש יצור ומסחר , בגלל הגלובליזציה של הון

אפשרה לראשונה , תקשורת מקוונת ובמיוחד האינטרנט. האישי ואת חשיבותה של התקשורת הפתוחה
 מליון 429כיום מעריכים כי לפחות . בזמן קצר יחסית ובתפוצה גלובלית, זמנית בין אנשים רבים-תקשורת בו
 . מחוברים לרשת המחשבים ומשתמשים בתקשורת המקוונת, לוסיית העולם מאוכ6%שהם , בני אדם

 
 1995בסוף , האינטרנט צמחה והתפשטה במהירות רבה בהשוואה לאמצעי תקשורת אלקטרוניים אחרים

יחד עם צמיחה .  מליון400 היו כבר יותר מ2001בתחילת ,  מליון אנשים בעולם בתקשורת מקוונת16השתמשו 
כמו רדיו , רויות הטכניות להעברת קבצים וגברה היכולת להטמיע אמצעי תקשורת ותיקיםזו השתכללו האפש

הגיוון והמהירות שמאפשרת התקשורת המקוונת , נפח הפעילות. לתוך מסגרות אינטראקטיביות, וטלוויזיה
ההתנסות בתקשורת . הם הבסיס למחשבה שהתפתחות טכנולוגית זו תשתלב בדפוסים  של העברה תרבותית

 .קוונת משתלבת בשינויים בחיי היומיום של אנשים ברחבי העולםמ
 

הקורס מתרכז באופני תקשורת חדשים שצמחו עם השכלולים וההטמעה של תקשורת מקוונת ומראה כיצד 
פוליטיקה , הקורס יציע לסטודנטים המתעניינים בתקשורת. הדיון הסוציולוגי מגיב על ההתפתחויות הללו

כשדה שבו בודקים ומעדכנים שאלות יסודיות , במיוחד על האינטרנט, ת מקוונתוחברה להביט על תקשור
הקורס יעסוק בסוגיות אלה כפי שהן מתבטאות בספרות המחקרית . ולפעולות חברתיים, הנוגעות לקשרים

 לא נלמדלכן . הוא מתמקד בתקשורת בין אנשים ואינו מיועד להכרות עם הטכנולוגיה החדשה, העכשווית
 מקוונתתקשורת נעסוק בהיבטים עינויים של אלא , לאסוף מידע או להוריד קבצים, ריםבנות אתל

בקשרים הנרקמים  בין אנשים ובאופנים   נעסוק במיוחד,יומיוםחיים הב מדיה חדשים ובהשתלבותם של
 .שבהם הדיון המחקרי מפרש ומסביר אותם

 
 :דרישות הקורס והרכב הציון

 50% - הקריאה ועל הדיונים בכתה שתבסס על חומר בחינה מסכמת. 1
קריאת מאמרים , הכנת שלוש מטלות קצרות והצגתן  בכתה, םיכחות במפגשוהשתתפות פעילה הכוללת נ. 2

 25% -והצגת רפרט המבוסס על התרגיל 
 25% -  מהרשת דוגמאנתח וי הקורססוגיותמ תדון באחי ש)עד חמישה עמודים(תרגיל בכתב . 3
 

 : הקורסתכנית
  סוגיות וגישות תיאורטיות , מושגי יסוד :בואמ. 1

ים וכמעט מובנים  ברורמי הדיוןתחו לכאורה כי פשוטהת באמצעות מחשבים נראית הגדרה של תקשור
פורומים להחלפת , אלא גם מסרים מיידים, לא רק תקשורת באמצעות דואר אלקטרוניהיא מכילה . מאליהם

,  או ציבוריתאישית, ישירה או עקיפה, בין בני אדםרת משחקים מקוונים וכל צורה אחרת של תקשו, דעות
 בטיבם של  קשורותה, מה בעיות עקרוניות  כהגדרה זוב ,םלוא.  או מסתייעת בהאשר נעשית ברשת מחשבים

אלה יעסוק החלק בשאלות .  החברתיים המתחוללים במקבילתהליכיםההשינויים הטכנולוגיים המהירים ו
 .שאים שידונו בהמשךהראשון של הקורס כפתיחה לנו

 יצור והפצה. 2
ולהעביר מוצרים סימבולים באמצעים אלקטרוניים מעלות את " לשכפל"הקלות והמהירות שבה ניתן 

השאלה האם דפוסים ואופנים של יצור והפצת  ידע  משתנים או ממשיכים להתקיים בעידן של תקשורת 
כמו תקליט , אינם גלומים באובייקטים פיזייםאו , כאשר המוצרים האלה אינם אובייקטים פיזיים, מקוונת
אינה זקוקה למומחיות , ספרים, סרטים, העתקה והפצה של מוצרים תרבותיים כמו מוסיקה. או סרט

השינויים הטכנולוגיים מאפשרים נגישות למוצרים סימבוליים . מקצועית או להפעלה של מכשור יקר
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, דבר המזין מתחים שלא היו קיימים כלל, שיםמפיצים ומשתמ, ומטשטשים את ההבדלים בין יוצרים
 .התקיימו ברמות נמוכות או עמדו בשוליהם של הסדרים חברתיים כלכליים

 תקשורת מקוונת וזהות  .3
, המבוססים על תקשורת מקוונת, ק זה היא הזיקה בין תהליכים חברתיים וקשריםחלהסוגיה המרכזית ב

בכינונה של זהות  יש חשיבות למערך של ייצוגים בעלי . צתיתלבין שנויים והתפתחויות בזהות אישית וקבו
תהליכי הייצוג . משמעות חברתית ותרבותית ולאופני הפעלה שלהם במהלכן של אינטראקציות חברתיות

נחשבים לגורמים המבנים את האינטראקציה החברתית אך יחד עם זאת הם גם התוצר שלה כי הם מתגבשים 
סת על מרכיבים תרבותיים והפרק יציג דיונים שנערכו בזהויות אישיות זהות מבוס. ומפתחים במהלכה

 . וקולקטיביות בתקשורת מקוונת
 אינטראקציה חברתית בתקשורת מקוונת. 4

תקשורת מקוונת אינה יוצרת . המניעים שלה והשלכותיה החברתית, בחלק זה נדון באופי של האינטראקציה
כך האינטראקציה נשארת בתחומי הפרקטיקה , אותהאינטראקציה חברתית יש מאין אלא מאפשרת 
בדיון היא , אך לא היחידה, הגישה התיאורטית הבולטת. חברתיות והיא רק מתקיימת באמצעים חדשים

הצגה עצמית והבניה משותפת של , בעיקר רכיבים הקשורים בניהול הרושם, אינטראקציה סימבולית
 .ההקשרים החברתיים על ידי המשתתפים במפגש

 רשתות חברתיות .5
השאלה העיקרית שנעלה היא . זו המתקיימת ברשת חברתית,  בהקשר מסוים של אינטראקציהבחלק זה נדון

 שבה ומשפיעה על הרשת  בין החברים ואיך התקשורתטיבו של המפגש על ה משפיעכיצד תקשורת מקוונת
יולוגיות הדנות ברשתות  תובנות מתיאוריות סוצשואבהעיסוק ברשתות חברתיות באינטרנט . החברתית
 . כדי ללמוד על התהליכים החברתיים המתפתחים באמצעות תקשורת המקוונתחברתיות

 קהילות וירטואליות וקהילות מדומינות.6
מביאה לכך , לאומית או מגדרית, גזעית, האפשרות להשתחרר מסממנים פיזיים של השתייכות שבטית

סיסים שונים מאלה המוכרים לנו בחיי היומיום שמחוץ שקהילות וירטואליות יכולות להתגבש על גם ב
הנושא המרכזי בחלק הזה היא התיזה שקהילות אנושיות בעידן  .למשל תחומי עניין משותף, לאינטרנט

 היוצרות לעצמן סימני היכר ומגבשות תחושת (imagined communities) " קהילות מדומיינות"המודרני הן 
 נושא זה הוא אחד הדיונים המתפתחים כיום ובשלב זה יש בו . וקוגניטיבייםהשתייכות על יסודות  חברתיים

  .שאלות רבות שטרם נחקרו
 גבולות חברתיים וזהות קולקטיבית. 7

, לבני אדם אפשרות לבחור את המגעים החברתיים שהם רוצים לקיים, לכאורה, תקשורות מקוונת מעניקה
כונה זו משחררת בני אדם מהסימנים הבולטים של הגבולות ת. גיאוגרפית או משפחתית, ללא ההגבלה שבטית

ולהתאים את הקשרים , תוך הגדלת האפשרויות ליצור קבוצות ונאמנויות חדשות, החברתיים בעולם האמיתי
, הרי שתקשורת באמצעות מחשבים מחלישה קשרים מסורתיים, אם כך.  לצרכים ולהעדפות אישיות

 .דת או לאום, מגדר,  של גזעוהגדרות מסורתיות של שיוך על יסוד
  הקצאת עצמה ופיקוח-מרחב ציבורי ושסע דיגיטאלי . 8

אחת הטענות המרכזיות של הגישות הטכנולוגיות העוסקות בתקשורת מקוונת היא שקיומה של הרשת 
לצד טענה זו מופיעה טענה . במובנים המוכרים מהדיונים של  הברמס, מאפשר כינון של מרחב ציבורי חדש

ת לפיה תקשורת מקוונת מזרזת דמוקרטיזציה של החיים הציבוריים בשל האפשרות להעביר מסרים נוספ
או  להקל על גיוסם של חברים לקבוצות פוליטיות או לקבוצות אינטרסים ולעשות , אחידים לאנשים רבים

ל תכנים אנו נדון בשאלה האם המבנה של הרשת והרגולציה החלשה ש. זאת במהירות ובעלות נמוכה יחסית
 .הם גורמים המחזקים את היחידים  אל מול מכשירי פיקוח ממשלתיים

 תנועות חברתיות ושינוי חברתי. 9
כפי שהן , הדיונים שבפרקים הקודמים הם הבסיס לפרק זה שבו תבחן פעילותן המקוונת של תנועות חברתיות

 על הזיקה שיש לתקשורת מקוונת אחד הקשיים  בניסיון לעמוד. נדונות בגישות התיאורטיות שעסקו התופעה
מעבר לגיוון נראה כי , אולם. עם פעילותן של תנועות חברתיות נעוץ בשוני הרב שיש בין סוגי תנועות כאלה
התקשורת המקוונת מבליטה . תנועות חברתיות מקוונות מבשרות התפתחויות עתידיות של פעילות פוליטית

על דואר אלקטרוני מאפשרת העברת מסרים ברשת יעילה   למשל ההסתמכות .את חשיבותם של פעילי השטח
שאינם נשענים על מסגרת ארגונית , ומספקת תשתית לגיוס ולהפעלה, לעומת מדיה אחרים, של הפצה

מאפשרת לכשעצמה התקשורת המקוונת , יחד עם זאת. פורמליות ובאותה עת גם חוצים גבולות מדיניים
 . החברתיותתנועותחסית את פעולתן של הלחוקרים לבחון בקלות י
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