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 מטרות הסמינר

הוא מקנה יכולת להעריך . יכולת המחקר בתקשורת של סטודנטים מצטייניםהקורס מיועד לשפר משמעותית את 
, מחקרים עדכניים בתקשורת ולקבוע את טיבם ואיכותם באמצעות בחינה מעמיקה של סוגיות אפיסטמולוגיות

הקורס יתבסס על קריאת חומר ביבליוגרפי שעוסק בסוגיות הללו ועל ישומו למחקרים . תיאורטיות ומתודולוגיות
חשיבותו , המשתתפים יקראו מאמרים שמתפרסמים בכתבי עת ויעריכו את ביצוע המחקר המדווח.  ציפייםספ

קטלוג , )Framing(הקורס יכלול הדגמות של עימותים בין מדענים על תאוריות ומתודולוגיות כמו מסגור . ותרומותיו
)Indexing (אן.אן.ואפקט הסי) .CNN Effect  .( 

 חובות
 . לשיעוריםהופעה סדירה. א
 .בדיונים והשתתפותלקראת השיעורים ) מסומן בכוכבית(חובה קריאת חומר ביבליוגרפי . ב
     בכיתה עמודים והצגתו 3-מקריאת הרשות באנגלית בלבד בהיקף של כ  אחדביבליוגרפיפריט ניתוח . ג

 . ת והערכהמסקנו, ראיות, שיטות,   בניתוח יש להתייחס  למטרת המחקר. לפי תכנית הקורס    
  :עבודה סמינריונית. ד

בחירת הנושא תעשה במהלך סמסטר . בחירת נושא העבודה ושיטות המחקר טעונים אישור המרצה: נושאבחירת 
 . 'א

 בהיקף  קצרהתביבליוגרפיבתוספת רשימת  עמודים 5-כל משתתף יכתוב הצעה למחקר בהיקף של כ: הצעת מחקר
המחקר ישמש לצורך . עמוד הבא ההצעה תכתב על פי המתכונת שמופיעה ב.) עמודים7-כ  כ"סה( עמודים 2-של כ

  בכיתה לצורך דיון ושיפורהתוכל משתתף ימסור את הצעתו בכתב למרצה ויציג א. כתיבת העבודה הסמינריונית
  .' מועד ההגשה וההצגה בכיתה יתואמו בתחילת סמסטר ב.'במהלך סמסטר ב

  .דיםעמו 30-40:   העבודההיקף  
    פי הכללים המקובלים של מחקר בתקשורת -העבודה תבוצע  על: כתיבה וכללי ציטוט ,מחקר  
      .ובמדעי החברה וכללי הכתיבה המדעית  

ניתן לבקש . ו" תשסשנת הלימודיםתחילת עד לכל המאוחר  את העבודה גישולה  יש לכתוב: מועד אחרון להגשה
מומלץ ורצוי מאד להשלים ולהגיש את העבודה עד תום שנת . הארכה על פי תקנות האוניברסיטה והמחלקה

 אחד    , את העבודה יש להדפיס בשני עותקים. 2005   יוני-הלימודים
 . יוגש למרצה והשני ישמר בידי הסטודנט  

    חישוב הציון
 15%    פריט ביבליוגרפי  

 15%     -הצעת מחקר 
 70%    -עבודה סמינריונית

 
 מבנה של הצעת מחקר

 
 שם הנושא .1
 חשיבות הנושא מבחינה מחקרית וישומית .2
 )' אירועי מקרה וכד, מודלים, תאוריה(ידע קיים  .3
 תרומה צפוייה של המחקר לנושא העבודה  .4
 מטרות המחקר .5
 שאלות המחקר  .6
 )כמותיות, איכותניות(שיטות המחקר  .7
 )איך מתקדמים ובמה מסיימים , במה מתחילים, כרונולוגיה(שלבי המחקר  .8
 )פרקים(בודה מבנה הע .9

 ) פריטים מרכזיים15-כ(ביבליוגרפיה נבחרת  .10
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 תכנית הסמינר ורשימה ביבליוגרפית
 

 מלחמת הפרדיגמות : תאוריה ותאוריה שלטת בתקשורת
*McQuail, D. (2000). McQuail’s mass communication theory. London: Sage, ch.3 

 )MAC-QUA)  456931שמור מדעי המדינה לפי 
 

Craig, T. (1999). Communication theory as a field. Communication Theory, 9, 119-161. 
  אין 
 
Severin, W. & Tankard, J. (2001). Communication Theories. 5th editin. New York: Longman. 
  אין 
 
Burrowes, C. (1996). From functionalism to cultural studies: Manifest ruptures and latent continuities. 
Communication Theory, 6, 88-103. 
  אין 

 
 מחקר השוואתי : תקשורת ומשטרים

*Hallin, D. & Mancini, P. (2004). Dimensions and models in comparing media systems. Paper 
presented to the 2004 annual convention of the International Communication Association, New Orleans, 
May 27-31.  
  אין 
 
Hallin, D. & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
  אין 
 
Blumler, J., & Gurevich, M. (1995). Towards a comparative framework for political ommunication 
research. In J. Blumler, & M. Gurevich (Eds.), The crisis of political communication (pp. 59-72). 
London: Routledge. 
  אין 
 
Nerone, J. (Ed.). (1995). Last rights: Revisiting four theories of the press. Urbana, IL: University of 
Illinois Press. 
  אין  
 
Siebert, F., Petrerson,T., & Schramm, W. (1956). Four theories of the press. Urbana, IL: University of 
Illinois Press.  
070.1  SIE f  (227772) 

 דעת קהל ומדיניות, תקשורת
*Entman, R. (2004). Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and US Foreign Policy. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1-28.  

)596165 (9935וגם תדפיס ) 1066904 (  שמור מדעי המדינה לפי 
 
Jamieson, K., & Waldman, W. (2003). The Press Effect. New York: Oxford University Press, ch. 6.   

)2001(. Zaller, J.Citizens  How the Interests of Politicians, Journalists, and: A Theory of Media Politics  
 )596161 (9934תדפיס 

 
Foyle, D. (1999). Counting The Public In: Presidents, Public Opinion, and Foreign Policy.  
Columbia Univ. Press. 
 327.73 FOY c (468888) 
 
Seaver, B. (1998). The Public Dimension of Foreign Policy. The Harvard International Journal   
of Press/Politics, 3, 65-91. 

כתב עת    
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Agenda-setting  
*McCombs, M. (1997). Building consensus: The news media’s agenda-setting role. Political 
Communication, 14, 433-444.  
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
McCombs, M., Lopez-Escobar, E., & Llamas, J. (2000). Setting the agenda of attributes in the 1996 
Spanish general election. Journal of Communication, 50, 77-92. 
 כתב עת אלקטרוני
 
McCombs, M., & Bell, E. (1996). The agenda-setting role of mass communication. In Salwen, M., & 
Stacks, D. (Eds.), An integrated approach to communication theory and research. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum.  
 אין
 
McCombs, M. (1992). Explorers and surveyors: Expanding strategies for agenda-setting research. 
Journalism Quarterly, 69, 813-824. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Ghanem, S. (1997). Filling in the tapestry: The second level of agenda-setting. In McCombs, M. et el. 
(Eds.). Communication and Democracy: Exploring the Intellectual frontiers in agenda-setting theory 
(pp. 3-14). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  

 ) COM) 371787שמור מדעי המדינה לפי 
 

Dearing, J.W. & Rogers, E. (1996). Agenda setting. Thousand Oaks, CA: Sage. 
 )DEA )  355962שמור מדעי המדינה לפי 

 
Framing 
*Entman, R. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 
43(4), 51-58. 

 )596165 (9935וגם תדפיס ) ENT ) 1066904שמור מדעי המדינה לפי 
 

D’Angelo, P. (2002). News framing as a multiparadigmatic research program: A response to Entman. 
Journal of Communication, 52(4), 870-888. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Scheufele, D. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of Communication, 49, 103-122. 
 כתב עת אלקטרוני
  
Tankard, J. (2001). The empirical approach to the study of media framing. In Reese, S., Gandy, O., & 
Grant, A. Framing public life (pp. 95-106). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
302.23 FRA 2003 (568600)   2003מהדורה  
 
McLeod, D., & Detenber, B. (1999). Framing effects of television news coverage of social protest. Journal 
of Communication, 49, 3-23. 
 כתב עת אלקטרוני
 
Simon, A., & Xenos, M. (2000). Media framing and effective public deliberation. Political Communication, 17, 
363-376. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Agenda-setting vs. Framing 
*McCombs, M., & Ghanem, S. (2001). The convergence of agenda setting and framing. In Reese, S., 
Gandy, O., & Grant, A. Framing public life (pp. 67-81). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
  אין 
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Maher, M. (2001). Framing: An emerging paradigm or a phase of agenda setting? In Reese, S., Gandy, 
O., & Grant, A. Framing public life (pp. 83-94). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 
  אין 
 
Priming 
Iyengar, S., & Simon, A. (1993). News coverage of the gulf crisis and public opinion: A study of agenda-
setting, priming, and framing. Communication Research, 20, 365-383. 

)470507 (7867תדפיס   
 
Scheufele, D. (2000). Agenda-setting, priming and framing revisited: Another look at cognitive effects of 
political communication. Mass Communication & Society, 3, 297-316. 
  אין 
 
Pan, Z. & Kosicki, G. (1997). Priming and media impact on the evaluations of the president’s performance. 
Communication Research, 24, 3-30. 
  אין 
 
McGraw, K. & Ling, C. (2003). Media priming of presidential and group evaluations. Political 
Communication, 20, 23-40.  
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Indexing 
*Bennett, W.L. (1990). Toward a theory of press-state relations in the United States. Journal of 
Communication, 40, 103-125. 
 כתב עת 
 
Althaus, S. et al. (1996). Revising the indexing hypothesis: Officials, media, and the Libya crisis. 
Political Communication, 13, 407-421.  
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Mermin, J. (1997). Television news and American intervention in Somalia: The myth of a media-driven 
foreign policy. Political Science Quarterly, 112, 385-403. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Mermin, J. (1999). Debating war and peace: Media coverage of U.S. intervention in the post-Vietnam 
era. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
070.449355 MER (457283) 
 
Zaller, J. & Chiu, D. (1996). Government's little helper: U.S. press coverage of foreign policy crises, 
1945-1991. Political Communication, 13, 385-405. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Zaller, J., & Chiu, D. (2000). Government's little helper: U.S. press coverage of foreign policy crises, 
1946-1999. In B. Nacos, R. Shapiro, & P. Isernia (Eds.), Decisionmaking in a glass house (pp. 61-84). 
Lanham, MA: Rowman & Littlefield. 
302.23 DES (474408) 
 
Tumber, H. (2002). Sources, the media and the reporting of conflict. In Gilboa, E. (Ed.), Media and 
conflict: Framing issues, making policy, shaping opinions. Ardsley, NY: Transnational Publishers. 

 ) MED) 536968שמור מדעי המדינה לפי 
    
The CNN Effect 
*Gilboa, E. (forthcoming 2005). The CNN Effect: The search for a communication theory of international 
relations. Political Communication, 22 (March). 

)569025 (9348תדפיס   
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Robinson, P. (2000). The policy-media interaction model: Measuring media power during humanitarian 
crisis. Journal of Peace Research, 37, 613-633. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Shattuck, J. (1996). Human rights and humanitarian crises: Policymaking and the media. In R. Rotberg 
& T. Weiss (Eds.), From massacres to genocide: The media, public policy, and humanitarian crises 
(pp. 169-175). Cambridge, MA: The World Peace Foundation.  
363.34526 FRO (313644) 
 
Livingston, S., & Eachus, T. (1995). Humanitarian crises and U.S. foreign policy: Somalia and the 
CNN effect reconsidered. Political Communication, 12, 413-429.  
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Mandelbaum, M. (1994). The reluctance to intervene. Foreign Policy, 95, 3-8. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Gibbs, D. (2000). Realpolitik and humanitarian intervention: The case of Somalia. International 
Politics, 37, 41-55.  
  אין 
 
Jakobsen, P. (1996). National interest, humanitarianism or CNN: What triggers UN peace enforcement 
after the Cold War? Journal of Peace Research, 33, 205-215.  
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Jakobsen, P. (2000). Focus on the CNN effect misses the point: The real media impact on conflict 
management is invisible and indirect. Journal of Peace Research, 37, 131-143. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Livingston, S. (1997). Beyond the “CNN effect”: The media-foreign policy dynamic. In P. Norris (Ed.), 
Politics and the press: The news media and their influences (pp. 291-318). Boulder: Lynne Rienner. 

)449579 (7357תדפיס   
 
Miller, D. (2002). Measuring media pressure on security policy decisionmaking in liberal states: The 
positioning hypothesis. Paper presented at the annual convention of the International Studies 
Association, New Orleans, March.  
  אין 
 
Thussu, D. (2000). Legitimizing "humanitarian intervention"? CNN, NATO and the Kosovo crisis. 
European Journal of Communication, 15, 345-361. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Gate-Keeping, Indexing and the CNN Effect 
*Livingston, S., &  Bennett, W.L. (2003). Gatekeeping, Indexing, and Live-Event News: Is Technology 
Altering the Construction of News? Political Communication, 20, 363 – 380. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
Bennett, W. L. (in press). Gatekeeping and press-government relations: A multi-gated model of news 
construction. In L. L. Kaid (Ed.), Handbook of political communication research. Mahwah, NJ: 
Erlbaum. 
  אין 
 
POX Theories of Public Opinion: Spiral of Silence 

 זרמים, תקשורת המונים ,עורך. ד, כספי-ב. תיאוריה של דעת קהל: ספירלת השתיקה).  1995 (.א, מןיונ-נואלה*
 .122-131, האוניברסיטה הפתוחה: א" ת.מקראה, ואסכולות מחקר

 )428890 (7048תדפיס 
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Noelle-Neumann, E. (1993). The spiral of silence: Public opinion our social skin. 2nd edition, Chicago: 
The University of Chicago Press. 

)171985 (1087תדפיס   
 
Lasorsa, D. (1991). Political outspokennes: Factors working against the spiral of silence. Journalism 
Quarterly 68: 131-139. 
 כתב עת 
 
Moscovici, S. (1991). Silent majorities and loud minorities. Commentary on Noelle-Neumann. In 
Andersdon, J.A. ed. Communication Yearbook 14 Newbury, CA: Sage. 

 )470494 (7862תדפיס 
 

Price, V., & Allen, S. (1990). Opinion spirals, silence and otherwise. Communication Research, 17, 
369-392. 
  אין 
 
Jeffres, L. et al. (1999). Spiral of silence: Expressing opinions when the climate of opinion is 
unambiguous. Political Communication, 16, 115-131. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 

Glynn, C. et al. (1997). Perceived support for one’s opinions and willingness to speak out: A meta-
analysis of survey studies on the “spiral of silence.” Public Opinion Quarterly, 61, 452-463. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני

 
Lin, C., & Salwen, M. (1997). Predicting the spiral of silence on a controversial public issue. Howard 
Journal of Communication, 8, 129-141.  

  אין 
 
The Rally-Round-the Flag  Effect      
*Baker, W. & Oneal, J. (2001). Patriotism or opinion leadership? The nature and origins of the rally 
round the flag effect. Journal of Conflict Resolution, 45, 661-687.  
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 

Brody, R. (1991). Assessing the president: The media, elite opinion, and public support. Stanford: 
Stanford University Press, ch. 3. 

  אין 
 
Saad, L. (2003). Iraq war triggers major rally effect. The Gallup Poll. Internet edition, 1-7. 
  אין 
 
Brody, R. (1994). Crisis, war and public opinion. In Bennet, W. L. & Paletz, D.L. eds., Taken by storm: 
The media, public opinion, and U.S. foreign policy in the Gulf War Chicago: The University of Chicago 
Press, ch. 10. 

 )TAK) 353722שמור מדעי המדינה לפי 
 

Brody, R. (2002). International crisis and public support for president Clinton. Javnost. 
Baum. M. (2002). The constituent foundations of the rally-round-the flag phenomenon. International Studies 
Quarterly, 46, 263-298. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 

Lee, J. (1977). Rallying around the flag: Foreign policy events and presidential popularity. Presidential 
Studies Quarterly (Fall): 252-256. 

)470497 (7864תדפיס   
 
Manufacturing Consent 
*Debate published in Political Communication, 21, (2004), 93-117. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
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  גישות נורמטיביות וממצאים אמפיריים :תפקדי העיתונאים בחברה

  השביעית העין. העיתונאים הישראלים מעניקים ציון נמוך לתפקוד התקשורת הישראלית). 2003 (.א,  לביו,.י, צפתי*
 .4-9, )מרץ(

 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני
 
 .מצוי מול רצוי: תפקוד אמצעי התקשורת בעיני הציבור היהודי בישראל. ) 1999( . י, יונוביצקי ,. ר,כהן-גוראלמ*

 . 400-419) 4(ט " למגמות
 4כתב עת באולם וגם ) 465072 (7642תדפיס 

 
 .11-41, 1פרק , בבל: תל אביב. על הטלוויזיה). 1999. (פ, בורדייה*

 )427444(על .שמור מדעי המדינה לפי בור
 

*Patterson, T. (1998). Political roles of the journalist. In Graber, D. et al. (Eds.), The politics of news, the 
news of politics, (pp. 17-32). Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.  

 )POL) 447346שמור מדעי המדינה לפי 
  

Patterson, T. & Donsbach, W. (1996). News decisions: Journalists as partisan actors. Political 
Communication. 13, 455-468. 
 כתב עת וגם כתב עת אלקטרוני

 
Symposium: Media and Politics. (1996). PS: Political Science and Politics. XXIX, 10-36.  
 כתב עת
 
Durham, M.G. (1998). On the relevance of standpoint epistemology to the practice of journalism: 
The case of strong objectivity. Communication Theory, 8, 117-140. 

  אין 
 
Tumber, H. & Prentoulis, M. (2002). Journalists under fire: Subcultures, objectivity, and emotional 
literacy. In Thussu, D., &  D. Freedman (Eds.), War and the media. Ch. 15 

  אין 
 
Amanpour, C. (1996). Television's role in foreign policy. Quill, April, 16-17. 
 כתב עת אלקטרוני

 
Bell, M. (1997). TV news: How far should we go? British Journalism Review, 8, 7-16. 

)537485 (8778תדפיס   
 
Vulliamy, E. (1999). "Neutrality" and the absence of reckoning: A journalist account. Journal of 
International Affairs, 52, 603-620.  
 כתב עת אלקטרוני

 
Gilboa, E. (2002). Media diplomacy in the Arab-Israeli conflict. In Gilboa, E. (Ed.). Media and 
conflict: Framing issues, policy making, shaping opinions. Ardsley, NY: Transnational Publishers, 
chapter 10. 

 )MED )  536968שמור מדעי המדינה לפי 
 

Metzl, J. (1997). Information intervention: When switching channels is not enough.Foreign Affairs 76, 
15-20. 

)375077 (5769תדפיס   
 
Steeves, L. (1998). The role of radio in the Rwandan genocide. Journal of Communication 48(3), 107-128. 
 כתב עת אלקטרוני

 
 תאוריות של תקשורת 

*Anderson, J. (1996). Communication theory: Epistemological foundations. New York: Guilford Press, 
ch. 9.  

 )AND) 556759שמור מדעי המדינה לפי 
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Watson, J. (1998). Media communication: An introduction to theory and process. Basingstoke: 

Macmillan. 
  אין 
 
Gauntlett, D. (1998). Ten things wrong with the “Effects Model.” In Dickinson, R., Harindranath, R., 

& Linne, O. (Eds.), Approaches to audiences. London: Arnold. 
302.23 APP 1998  (456701) 

 תאוריה ומתודולוגיה
 

*Anderson, J. (1996). Communication theory: Epistemological foundations. New York: Guilford Press, 
ch. 7.  

 )AND) 556759שמור מדעי המדינה לפי 
 
Corner, J. (1998). Studying media: problems of theory and method. Edinburgh: Edinburgh University 
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