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במקום , בבית: המלווה אותנו דרך קבע בחיים המודרניים, הרדיו הוא אמצעי תקשורת ההמונים הנפוץ ביותר
 -לרבות תוכניות החדשות והאקטואליה  -  הציבורי במרחביקומוהצלחתו ומ, תפוצתו. במכונית והעבודה

 זוכה להתייחסות רדיו אין ה,למרות זאת.     מקנות לרדיו בישראל מעמד מיוחד– הזוכות לאחוז האזנה גבוה
בשנות הארבעים של המאה ,  שבעקבות התפתחות הטלוויזיה,הסבר אפשרי אחד לכך הוא. מחקרית ראויה

והיו ,  כמדיום שאבד עליו הכלח-שלושה עשורים בלבד - קדם למסך הקטן בשניים ש-נתפס הרדיו , העשרים
תפקיד הסינדרלה של "בחקר תקשורת ההמונים מילא הרדיו את ". מבטיח- עתיד עמום ולא"אף שצפו לו 

    ". המדיום הנשכח"ויש אף המכנים אותו " המחקר
ההרצאות . עודתרומתו לשיח ועל , תכונותיועל , יותפקידנלמד על . "כלי החברתי"בקורס זה נבחן את הרדיו כ

במאפיינים מבניים ותוכניים ; בהיסטוריה של הרדיו בעולם ובנקודות ציון מרכזיות בהתפתחותו: תתמקדנה
; דפוסי פעולה משלב טרום הפקה ועד לשידור התוצרבמאפיינים וב ,בחדר החדשות ברדיו; של הרדיו

 .נים שלפני קום המדינה וגם לאחר הקמת המדינה ומוסדותיהגם בשישראל -בהיסטוריה של הרדיו בארץ
,  השלכות פוליטיות- מעמד הרדיו ; ל"וגלי צה" קול ישראל"ובכלל זה ההיסטוריה של תחנות הרדיו 

  . ועודרדיו ומיגדר; הפירטיוהדיגיטלי , המקוון, הרדיו האזורי; כלכליות ותרבותיות בארץ ובעולם, חברתיות
  :ישוב ציוןח
  .5% –תפות פעילה וקריאה של הפריטים הביבליוגרפיים השת. 1
  ברובו יוקדש להצגת ' סמסטר ב. 'א' נושא העבודה יקבע במהלך סמ(הצגת העבודה בפני הכתה . 2

  .10% – )יש להירשם בהקדם .    העבודות ולדיון ביקורתי בהן
  5% –ביקורת פרזנטציה . 3
  .50% –הגשת עבודה סמינריונית . 4
  .30% –כם מבחן מס. 5

   הנחיות–עבודת מחקר 
  .תאריך הגשה, ית/שם הסטודנט, מספר הקורס, שם הקורס, .ז.ת, שם נושא העבודה: דף פתיחה

 נושאהתקציר מתאר בתמציתיות ובענייניות את .  מתחיל בדף נפרד ומקומו לפני תוכן העניינים- תקציר 
מומלץ לכתוב חלק זה . תה של העבודהאת מסקנותיך ואת תרומ, את הממצאים, את מהלך המחקר, המחקר

  .בסיום העבודה
הקשיים . הסיבות שהביאו אותך לבחירת הנושא, קווים לנושא העבודה.  מבוא כתוב בעמוד נפרד-פתח דבר 

, תגובות על הביקורת שהופנתה כלפיך בפרזנטציה בכתה. הקשר של הנושא לנושא הסמינר. שנתקלת בהם
  . אמירה אישית.ועודדרכי התמודדות עם ההערות 

או מהי הטענה ; עליך להסביר מהו הנושא הנחקר.  הצגת שאלת המחקר ותאור אסטרטגיית המחקר-מבוא 
יש , בנוסף. כן יש להסביר את הסקירה התיאורטית ואת הסיבות לבחירתה. או מהו לבו של המחקר; הנבדקת

   . לפרט כיצד מסייע המערך המחקרי להתמודדות עם השאלה הנחקרת
 הסקירה תכלול פריטי קריאה מהרשימה הביבליוגרפית שהורכבה לקורס ומכל מקור אחר - תיאורטי חלק 

. תאור של הנעשה בתחום יש להציג דעות שונות ולרמוז על זו שבכוונתך להיעזר או להסתמך. שתמצאו לנכון
, הרצאות וימי עיון, קטעי עיתונות,  במקרים של  הבאת ציטוטים מתוך ראיונות. על הסקירה להיות מעודכנת

 .Hilmes, 1997)אקדמי - מומלץ מלכתחילה לנקוט בסימון למקור מחקרי. יש לציין זאת, בעלי תפקידים
  ). 1.12.01, הרצאה(או ) 13.4.02, ראיון אישי, הגר להב( ולכל מקור אחר (112

  .הטענות על החלק התיאורטי/ יש לבסס את ההשערות- השערות המחקר 
. קידו של חלק זה הוא לתאר מה בדעת החוקר לעשות על מנת לבחון את השערות המחקר תפ- חלק מתודולוגי 
התמודדות עם הכלים והתאמתם ל, יש להציג את השיקולים שהנחו אותך בבחירת המערך. זהו פרק מרכזי

שיטות הניתוח והכלים המחקרים ששולבו , אופן הפעולה, תאור המדגם: הפרק כולל. שאלת המחקרל פתרון
  .דבעבו

טבלאות ותרשימים מוסיפים לטקסט אך אינם יכולים . י את הממצאים באופן ברור ונוח/ הצג-ממצאים 
  .אין לדון בממצאים ובמשמעותם בחלק זה. לבוא במקומו
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אין לחזור כאן על הצגת . כמו גם קישור לפרק התיאורטי הם לבו של הדיון,  הערכת הממצאים ופירושם-דיון 
  . יוןהממצאים ולסרבל את הד

אך עליכם להיות , אתם חופשיים לפעול ביצירתיות ובמקוריות. חלק זה הוא התרומה שלכם לידע המצטבר
לתרומת מחקר זה ולממצאיו , למסקנותיהם, כן יש להתייחס למחקרים שונים שנעשו. ענייניים וממוקדים

  .קרכן ניתן להמליץ על שאלות עתידיות נוספות הראויות למח. ולתרומתו התיאורטית
  . רשות- סיכום אישי

. ראיונות יש לצרף כנספח. י את שיטת הכתיבה הנוחה לך אך באופן עקבי/ בחר-ביבליוגרפיה וסימוכין 
 . וידאו וכדומה ניתן לצרף תוך ציון בפרק זה, קלטות שמע
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