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  תיאור ומטרת הקורס
" כלי העבודה" . מטרת הקורס היא לערוך הכרות עם התקשורת ועם תוצריה באמצעות חבישת משקפי המיגדר

עיתונות , יזיהווטל, רדיו, כלומר.  והשפעהחיברות, צהשל המרחב הציבורי הם המדיה והם משמשים כאמצעי הפ
   .להעלות נושאים לסדר היום ועוד, ם להשפיע על דעת קהלכוחוכדומה הם כלי ניווט חברתיים שיש ב

תרבותיים ותוכניים ותעסוק , חברתיים, מבניים: תיבחן בהיבטים המוניםהותקשורת ) Gender(מיגדר סוגיית ה
 כמו גם חלקם היחסי של נשים וגברים. מיפוי מיגדרי של התוצר התקשורתים ב וגיד-  כמשלחגם בתקשורת

עשוי ללמד על מעמדם בחברה ועל דפוסי יחסי , בקרב המועסקים באמצעי תקשורת ההמונים, מעמדם המקצועי
ל ע, על דימויים, ניתוח ביקורתי של תוצרי התקשורת ותכניה עשוי לשפוך אור על תפיסות תפקודיות. כוחות בה

    . ועל דרכי התמודדות לשינוידפוסים של גברים ושל נשים
עם לימודי ; עם תיאוריות פמיניסטיות; השיעורים הראשונים יוקדשו להכרות עם התפתחות תחום המחקר

 התקשורת ות/ את חוקרייםהמעסיקובנושאים בסוגיות לאחר מכן נעסוק . תרבות ועם מודלים בתקשורת
    .תקשורתית בישראלונתמקד במציאות ה, והמיגדר

  :מטלות הקורס
  נוכחות והשתתפות בשיעור. 1
  קריאת פריטים ביבליוגרפים. 2
  : מילוי מטלות הקורס. 3
  . 5% -רלבנטי בפני הכתה ) כתובה או משודרת(הצגת קטע עיתונות . א

  ).עשר דקות(ית להציג נושא אקטואלי בפני הכתה ולהעלות נקודות למחשבה /על הסטודנט
  .15% -רפרט בכתה על מאמר מרשימת הקריאה הצגת . ב

  .יש להביא את עקרי הדברים וכן ביקורת רלוונטית מגובה. מחקר בפני הכתה/ית להציג מאמר/על הסטודנט
  .  50% -  והגשת עבודה נושא נחקר- הצגת פרזנטציה. ג

.  בעזרת הכתהאת ממצאי העבודה ולדון בכך, את שיטת המחקר, ית להציג את נושא העבודה/על הסטודנט
שלושים ).  (למדעי המדינה' מגמת תקשורת או המח(יש לתאם הזמנת עזרים . שימוש בעזרים טכניים מומלץ

  ).דקות
  . 30% -  על החומר שנדון במהלך השנה ועל עבודת המחקר האישית –מבחן פתוח . ד
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  מיגדר ותקשורת המונים
  ר עליזה לביא"ד
   הנחיות– ת הגשהעבוד

  .תאריך הגשה, ית/שם הסטודנט, מספר הקורס, שם הקורס, .ז.ת, שם נושא העבודה: פתיחהדף  .1
 נושאבתמציתיות ובענייניות את התקציר מתאר .  מתחיל בדף נפרד ומקומו לפני תוכן העניינים-תקציר  .2

מומלץ לכתוב חלק זה . את מסקנותיך ואת תרומתה של העבודה, את הממצאים, את מהלך המחקר, המחקר
  .בסיום העבודה

הקשיים . הסיבות שהביאו אותך לבחירת הנושא, קווים לנושא העבודה.  מבוא כתוב בעמוד נפרד-פתח דבר  .3
דרכי , תגובות על הביקורת שהופנתה כלפיך בפרזנטציה בכתה. מינרהקשר של הנושא לנושא הס. שנתקלת בהם

  .אמירה אישית. ועודהתמודדות עם ההערות 
או מהי הטענה ; עליך להסביר מהו הנושא הנחקר.  הצגת שאלת המחקר ותאור אסטרטגיית המחקר- מבוא  .4

יש , בנוסף. ת לבחירתהכן יש להסביר את הסקירה התיאורטית ואת הסיבו. 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 -חלק תיאורטי  .5
על . תמךתאור של הנעשה בתחום יש להציג דעות שונות ולרמוז על זו שבכוונתך להיעזר או להס. שתמצאו לנכון

בעלי , הרצאות וימי עיון, קטעי עיתונות,  במקרים של  הבאת ציטוטים מתוך ראיונות. הסקירה להיות מעודכנת
 ולכל (Hilmes, 1997. 112)אקדמי -מומלץ מלכתחילה לנקוט בסימון למקור מחקרי. יש לציין זאת, תפקידים

  ). 1.12.01, הרצאה(או ) 13.4.02, ראיון אישי, הגר להב(מקור אחר 
  .הטענות על החלק התיאורטי/ יש לבסס את ההשערות- השערות המחקר  .6
.  תפקידו של חלק זה הוא לתאר מה בדעת החוקר לעשות על מנת לבחון את השערות המחקר- חלק מתודולוגי  .7

 התמודדות עם פתרוןהכלים והתאמתם ל, יש להציג את השיקולים שהנחו אותך בבחירת המערך. זהו פרק מרכזי
  .שיטות הניתוח והכלים המחקרים ששולבו בעבוד, אופן הפעולה, תאור המדגם: הפרק כולל.  המחקרשאלתל
טבלאות ותרשימים מוסיפים לטקסט אך אינם יכולים לבוא . י את הממצאים באופן ברור ונוח/ הצג-ממצאים  .8

  .אין לדון בממצאים ובמשמעותם בחלק זה. במקומו
אין לחזור כאן על הצגת .  גם קישור לפרק התיאורטי הם לבו של הדיוןכמו,  הערכת הממצאים ופירושם-דיון  .9

  . הממצאים ולסרבל את הדיון
  אך , אתם חופשיים לפעול ביצירתיות ובמקוריות. חלק זה הוא התרומה שלכם לידע המצטבר

ר זה לתרומת מחק, למסקנותיהם, כן יש להתייחס למחקרים שונים שנעשו. עליכם להיות ענייניים וממוקדים
  .כן ניתן להמליץ על שאלות עתידיות נוספות הראויות למחקר. ולממצאיו ולתרומתו התיאורטית

  . רשות- סיכום אישי .10
קלטות . ראיונות יש לצרף כנספח. י את שיטת הכתיבה הנוחה לך אך באופן עקבי/ בחר-ביבליוגרפיה וסימוכין  .11

 . וידאו וכדומה ניתן לצרף תוך ציון בפרק זה, שמע
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