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  אילן–אוניברסיטת בר 
  מגמת תקשורתהמחלקה למדעי המדינה

  01-396-71 סמינריון מחקר - מחקרי קהל בתקשורת
שגב יפעת-ר בן חי"ד:המרצה  

) ש" ש2(סמינריון שנתי   
ט"תשס  

 
  בתיאום מראש 17:30-18:30', יום א: שעות קבלה 

20:30 -החל מ , מדי ערב, 9248323   –בית : טלפון   
בעת הצורך, 052-4880068 – נייד               

yifat-bs@smile.net.il    : דואר אלקרוני 
 

  תיאור הקורס
התבססותו של .  מודרנית–מחקר התקשורת בשלושים השנים האחרונות הושפע ישירות מעליית הפרדיגמה הפוסט 

  .לה להיחשב כעוד נקודת ציון במעבר מהמודרניזם לפוסט מודרניזםאנר מחקר הקהל בחקר התקשורת יכו'ז
התופסת את התהליך של צריכת המדיה כאתר , "לימודי תרבות"השורשים של מחקר הקהל נטועים בדיסציפלינה של 

תוך שימוש , ניכרת בדגש על תהליכי פענוח של טקסטים תרבותיים, השפעתם על מחקרי הקהל. של מאבק תרבותי
כי , ההנחה המרכזית המדריכה את הגישות הללו היא. שנשאלו ממחקרים בשדה הספרות, סמיוטייםבכלים 

והמשמעות המופקת מהם נולדת , אפילו סותרות, וניתנים לפרשנויות רבות פוליסמייםטקסטים תרבותיים הם 
  . במפגש עם הקהל

אנר של מחקר 'ים שעומדים בבסיס הזהקורס הנוכחי יפרוש בפני הסטודנטים את העיקרים התיאורטיים והאמפירי
באמצעות קריאה ודיון במחקרים מובילים . תרבותיים וסוציולוגיים, תוך מתן תשומת לב להקשרים פוליטיים, קהל

. בתחום נלמד על הדרכים בהן קהלים שונים מעורבים עם צורות תרבותיות דומיננטיות ומפיקים מהם משמעויות
עם דגש על טקסטים עכשוויים , לרבות מן הקולנוע והספרות, תיים מגווניםנעסוק בהתקבלות של טקסטים תרבו

  .מהטלוויזיה הישראלית והזרה
 מטרות הקורס:

על מנת לפתח , אנר מחקר הקהל'מטרת הקורס לערוך לסטודנטים היכרות עם המערך התיאורטי והמתודלוגי של ז
' פרחי חוקרי תקשורת'ים המחקריים שלהם כלהרחיב את ארסנל הכל, ולהעמיק את חוויית הקריאה שלהם כקהל

.ולתרגל את המתודה במסגרת של עבודה סמינריונית  
במסגרת העבודה הסמינריונית יידרשו הסטודנטים לחקור את ההתקבלות של טקסט תקשורתי שיבחרו בקרב קהל 

.שיגדירו מראש  
 

  :דרישות הקורס
.הקורס יתקיים במתכונת של סמינר הכוללת הרצאה ודיון  

        ההשתתפות בקורס כוללת נוכחות פיזית .  מהציון הכולל%15קריאה וההשתתפות בקורס הן חובה ומהוות ה
 . לרבות הפגנת בקיאות בחומרי הקריאה, והשתתפות פעילה בדיונים

  .הסטודנטים בקורס נדרשים לקריאה שוטפת של פריטי החובה ברשימת המקורות לקורס מדי שבוע כהכנה לדיונים
  :בקורס ) key text(ט המרכזי הטקס

      Brooker, w. and Jermyn, D.  (2003).  The Audience Studies Reader (2rd ed.).  
New York and London: Routledge      

 )AUD) 535051שמור מדעי המדינה לפי 
  

  י "עפ, או רשותבגדר חובה , עליו מתווספים פריטים ביבליוגרפיים אחרים . קריאת חובההוא בגדר  
  . המפורט  להלן

  .מהציון הכולל %50–עבודה סמינריונית  
העבודה                      . לחקור את ההתקבלות של טקסט תקשורתי לבחירתם בקרב קהל שיגדירו מראשהסטודנטים נדרשים 

יש להגיש לאישור המרצה . דים ותיכתב על פי הכללים האקדמיים לכתיבת עבודה סמינריונית  עמו20-30תמנה  
  .'הצעה לעבודה עד לתחילת סמסטר ב

  10 %–הצגת עיקרי העבודה לדיון בכיתה  
  . נושאי העבודה מצריכים את אישורי מראש. יוקדש בחלקו להצגת העבודות ועיקרי המימצאים' סמסטר ב 
   %25 –מבחן  

כמו גם , ויבחן את הבקיאות של הסטודנטים בחומר הקריאה וההרצאות', חומר פתוח'חן ייערך בסוף השנה עם המב
  .את יכולתם ליישם בקיאות זו בדיון ובניתוח של סוגיות עכשוויות בתקשורת מן הפרספקטיבה של מחקר קהל
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ל נושאי הלימוד להרצאות תתבצע החלוקה ש. הנושאים שיילמדו בקורס מובאים להלן כחטיבות לימוד תימאטיות
  . בכפוף לקצב ההתקדמות בכיתה

  :סמסטר א
  מחקרי קהל בפרספקטיבה פוסט מודרנית: מבוא .5
  .רסלינג: תל אביב. פוסטמודרניזם או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר. )2002. (פ, יימסון'ג

  )514471(פו .ימ' ג809.91בספריה לספרות ולפילוסופיה 
  

   .דביר: אביב–תל . )15-181' עמ (פוסט מודרניזם). 1998. (ד, גורביץ
  )363299(פו .שמור מדעי המדינה לפי גור

  
   .רסלינג:  תל אביב.)9-31' עמ (הסברים על הפוסטמודרני. )2006. (פ. 'ז, ליוטאר
  )1105279(הס . לוי194 פילוסופיה, ספרות, צרפתית: בספריות

  
  ). עורכות(טלמון . מליבס ו. תבתוך . "ת האמנות בעידן השעתוק הטכנייציר). "]1936[ 1983. (ו, בנימין

   .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. )11-33' עמ (כרך ב. תקשורת כתרבות
  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב

  
Ang, I. (1996). Living room wars – rethinking media audiences for a postmodern world (pp. 133-180). 
London and New York: Routledge,. 
302.23 ANG (332637) 

 
Appadurai, A. (2006). "Disjuncture and difference in the global cultural economy". In M. G Durham,. 
And  D. M Kellner. (Eds.) .Media and cultural studies: Keywords (pp. 584-603). Malden, MA: 
Blackwell Publishing.  
302.23 MED (1139248) 

  
Du Gay, P., Hall S., Janes L.,  Mackay H. and Negus K. (1997). Doing cultural studies: The Story of 
the Sony Walkman. London: Sage Publications, pp. 7-120. 
303.483 DOI (356850)  בספריה לפסיכולוגיה                                                                                                         
 
Hall, S. (1996). "On postmodernism and articulation". In Hall, S., Morley D.and Chen, K. H.(Eds.). 
Stuart Hall: Critical dialogues in cultural studies (pp. 131-150). London and New York: Routledge.  
306 STU (523874) 
 
Morely, D. 1996. Postmodernism: The rough guide. In Curran J., Morley D. and Walkerdine V. (Eds.), 
Cultural studies and communication (pp. 50-65). London: Arnold. 

 אזל 
 

   ההתפתחות של מחקר קהל בהקשר הסטורי .2

  "השימושים והסיפוקים"המפנה הפרדימגטי לעבר גישת  •

  מרכסיסטיות-תיאוריות תרבותיות ניאו •

  "קהל"אל עבר ה" צופה" מה–המעבר מתיאוריית המסך  •

  "דיסציפלינה לא ממושמעת"לימודי תרבות כ •

  של סטיוארט האל " הצפנה פענוח"מודל ה •

  תיאוריית הקהל הפעיל •
 

 קריאת חובה
Brooker, w. and Jermyn, D.  (2003).  The Audience Studies Reader (2rd ed.). Parts one-four. (pp. 5-
166). New York and London: Routledge.   
302.2343 AUD (535051) 
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Livingstone, S. (1998). "Relationships between media and audiences: Prospects for audience studies". 
In Liebes, T. and Curran, J. (Eds.). Media, ritual and identity (pp.237-255). London: Routledge. 

  )MED)  400120שמור מדעי המדינה לפי 
                     

תל . )390-402' עמ (כרך ב. תקשורת כתרבות ). עורכות(טלמון . ליבס ומ. תבתוך ". הצפנה פענוח"). 1993(. ס, הול
  .האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב
  

 הפוסטקולוניאלי קולוניאליות והמצב .)עורך(. י, בתוך שנהב". ?כלום יכולים המוכפפים לדבר"). 2004. ('צ. ג, ספיבק
  .הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר: ושליםיר ).18 – 135‘ עמ(

  )594524(וה .סוציולוגיה לפי קולשמור 
 

 קריאת רשות
: תל אביב. )209-227' עמ (כרך ב. תקשורת כתרבות). עורכות (וטלמון. ומ, ליבס. תבתוך ". מדונה" ).1989(. 'ג, פיסק

  . האוניברסיטה הפתוחה
  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב

  
' עמ (כרך א. ורת כתרבות תקש).עורכות(וטלמון . ומ, ליבס. בתוך ת". גישה לתקשורת כתרבות). "1989. ('ג, קארי

  . האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. )103-121
  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב

 
Livingstone, S., Allen, J. and Reiner, R. (2001). "Audiences for crime media, 1946-91: A historical 
approach to reception studies". Communication Review, 4 (2): 165-192.  
 אין
 
Morely, M.(2000). Cultural transformations: The politics of resistance. In Media studies: A reader, ed. 
P. Marris and S. Thornham, 471-480. New York: New York University Press. 
 אין
 
Seiter, E. (1999). Television and the new media audiences (pp. 9-33). Oxford: Clarendon Press. 
 אין

  
  פוקו על מחקרי קהל מישל בורדייה ופייר ההשפעה של . 3
  )השדות וההבחנה של טעם תרבותי, תיאוריות השיח(

.רסלינג: א"ת). 113-120' עמ (שאלות בסוציולוגיה, בורדייה. פבתוך . "על כמה מתכונות השדה ").2005 (.פ, בורדייה  
)1066582(שא .שמור סוציולוגיה לפי בור  

  
  .רסלינג: א"ת. )23-76' עמ ( הארכיאולוגיה של הידע).2005. (מ,פוקו

  )1093880(אר .שמור מדעי המדינה לפי פוק
 

Ben Hay-Segev, Y. (2008)."Bourdieu and Foucault’s Influence on Audience Research". In Mizrahim in 
Israel Talk about Prime-Time Television Shows (pp.26-34). Ph.D., Communication, Israel: Bar-Ilan 
University. 

)בבירור(  אין  
  
Bourdieu, P. (1986). "The forms of capital". In Richardson, J. G  (Ed.). Handbook of theory and 
research for the sociology of education (pp. 241–258). Westport, CT: Greenwood Press.  

)1141845(תדפיס   
 
Bourdieu, P. and Wacquant L. (1992). An invitation to reflexive sociology (pp. 61-215). Chicago: 
University of Chicago Press.. 
301 BOU (414255) 
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  השפעות פוסט סטרוקלטורליסטיות על מחקרי קהל. 4
  )מאלתוסר ועד באטלר ותיאוריית ההטרוגלוסיה של בחטיין" סובייקט השפה"תיאוריות (

 קריאת חובה 
Hall, S. (1996). Who needs “identity”?. In  Hall, S. and Du Gay,  P. (Eds.).  Questions of Cultural 
Identity (pp.15-30).London: Sage Publications.  

  )QUE) 339924שמור סוציולוגיה לפי                                                                                                      
  

Hall, S. (1996). "Signification, representation, ideology: Althusser and the post-structuralist debates". 
In J.Curran, D.Morley and V.Walkerdine (Eds.). Cultural studies and communication (pp. 10-33). 
London: Arnold. 

)533478( תדפיס אזל  
 

 קריאת רשות 
Althusser, L. (1971). "Ideology interpellates individuals as subjects. In P. Du Gay, J. Evans and 
P.Redman (Eds). (2000). Identity: A reader (pp. 31-38). London, California, New Delhi: Sage 
Publications. 
155.2 IDE (1158609) 
 
Bakhtin, M. M. (1935/1981). The dialogic imagination: Four essays. Austin: University of Texas 
Press. 
808.3 BAK (36175) 
 
Ben Hay-Segev, Y. (2008)."Post-Structuralist Influences on Audience Research". In Mizrahim in Israel 
Talk about Prime-Time Television Shows (pp. 38-44). Ph.D., Communication, Israel: Bar-Ilan 
University.. 

)בבירור (אין  
 
Butler, J. (1993)."Critically queer". In P. Du Gay, J. Evans and P. Redman (Eds). Identity: A reader 
(pp. 108-118). London, California, New Delhi: Sage Publications. 
155.2 IDE (1158609) 
 
Derrida, J. (1991)."Différance". In P. Du Gay, J. Evans and P. Redman (Eds). Identity: A reader (pp. 
87-93). London, California, New Delhi: Sage Publications. 
155.2 IDE (1158609) 
 
Hall, S. (1997). "The work of represantation". In Hall, S. (ed.). Representation – cultural 
representations and signifying practices (pp. 13-74). London, Thousand Oaks, CA, and New Delhi: 
Sage Publications, pp.  
306 REP (485362) 
 
Kristeva, J. (1998). "Revolution in poetic language". In P. Du Gay, J. Evans and P. Redman (Eds). 
Identity: A reader (pp. 69-75). London, California, New Delhi: Sage Publications. 
155.2 IDE (1158609) 
 
Lacan, J. "The mirror stage". (1989). In P. Du Gay, J. Evans and P. Redman (Eds). Identity: A reader 
(pp.44-50). London, California, New Delhi: Sage Publications.  
155.2 IDE (1158609) 
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   טקסטים טלוויזיוניים פופולאריים וקהל– צפיית שיא בטלוויזיה הכורח הפוליסמי של זמן. 5

, זרמים ואסכולות מחקר: תקשורת המונים , כספי.דבתוך ". פוליסמיות ופופולאריות: טלוויזיה). "1995. ('ג, פיסק
   .האוניברסיטה הפתוחה:  אביב– תל .)191-173' עמ (מקראה

  )216011(תק .פמקראה   שמור מדעי המדינה לפי כס: 'כרך ד  
  

תקשורת  ). עורכות(וטלמון . ומ, ליבס. תבתוך ". אונטולוגיה והאובייקט המעברי, טלוויזיה). "1994. (ר, סילברסטון
  . האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב). 107-131' עמ(ך ב כר. כתרבות

  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב
  

' עמ (כרך ב. תקשורת כתרבות). עורכות(וטלמון . ומ, ליבס. תבתוך ". יהעל קהלי הטלוויז). "1994. (ר, סילברסטון
  . האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. )275-304

  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב
  

וטלמון . ומ, ליבס. בתוך ת". דימויי מפתח בתיאוריה של הטלוויזיה:שטף, שידור, טלוויזיה). "1998. (י, גריפסרוד
  . האוניברסיטה הפתוחה:  תל אביב).132-152' עמ (כרך ב. תקשורת כתרבות. )עורכות(

  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב
 
Collins, J. (2000). "Television and post modernism". In  P.Marris and S. Thornham (Eds.). Media 
studies: A reader (pp. 375-384). New York: New York University Press.  
 אין

 
Hartley, J. (1992). Tele-ology: Studies in television (pp.101-144). London: Routledge.  
 אין

  
  תרבותיים פופולאריים ניתוח סמיוטי מבני של טקסטים . 6

 תל ).379-431עמ ' פרק ו, 311-375' עמ', פרק ה (כרך א. תקשורת כתרבות). 2004(). עורכות(. מ, וטלמון. ת, ליבס
  . האוניברסיטה הפתוחה: אביב

  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב
          

Ben Hay-Segev, Y. (2008)."Only in Israel – Satire as a Licensed Zone". In Mizrahim in Israel Talk 
about Prime-Time Television Shows (pp. 38-44). Ph.D., Communication, Israel: Bar-Ilan University. 

)בבירור( אין     
 
Ben Hay-Segev, Y. (2008)."Bat Yam-New York: A tale of two Cities".  In Mizrahim in Israel Talk 
about Prime-Time Television Shows (pp. 154-173). Ph.D., Communication, Israel: Bar-Ilan University. 

)בבירור( אין     
 
Lemish, D. (2000). "The whore and the other: Israeli images of female immigrants from the FSU". 
Gender and Society 14 (2): 333-349.  
 כתב עת בספרית מדעי החברה וגם כתב עת אלקטרוני 
 

מגוון תרבותי בשידורי : נעדרים והנוכחים בזמן צפיית שיאה). 2004. (נ, לפלר-ואלפנט. ע, פירסט, .א, אברהם
  .הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. )67-79' עמ(ל הטלוויזיה המסחריים בישרא

302.2345E595196(וה . נעד (  
  

הרצוג . חבתוך ".  הפרסומת כאשנב הצצה לחברה הישראלית-אם אתה לא שם אתה לא קיים ). "2000. (ד, למיש
  .רמות: א"ת.  )559-539' עמ (מדינה במראה .)עורכת(

  )481494(במ .שמור מדעי המדינה לפי חבר
 

  לאומיות ואתניות,  מגדר– התפקיד של זהות תרבותית בעיצוב הקריאה .7
  קריאת רשות
 ). עורכות(ואחרות באום . ד בתוך. ,""החדשה  המסטיסה- / La Fronteraהגבול אזור]). "1987 [2006. ( ג,אנזלדואה

  .דהמאוח הקיבוץ : א"ת). 357-375 ' עמ (פמיניסטית במחשבה יסוד ומסמכי  מאמרים:מקראה – פמיניזם ללמוד
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  )1107733(פמ .שמור סוציולוגיה לפי ללמ
 ). עורכות(וטלמון . ומ, ליבס. תבתוך  ".קולוניאלי-אפליה ושיח פוסט, הבדל :'האחר'שאלת ). "1994. (ה, באאב

  .האוניברסיטה הפתוחה: תל אביב. )336-355' עמ( כרך ב. תקשורת כתרבות
  )553232(תק .שמור מדעי המדינה לפי ליב
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