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 ללימודי עיתונאות ותקשורת  הדיחיה
 יטת בר אילןאוניברס

 
 ד"ל תשס"הנש, ה"ב

 
 

 ר יהודית אורבך"ד"/ שכנוע ושינוי עמדות, תעמולה: "וןירנימס  58-501
 )ש"ש 2 -עיוני (

 
 

 ורסקה תרטמ
 עהשפותהליכי ה, שנויי עמדות, ים מושגים בסיסיים בתאוריות של עמדותטנדוטסל תונקהל .א: סמינרה תורטמ
ניתוח ותכנון מערכי השפעה ושכנוע הן בתחום , ם להשתמש בידע התאורטי לצורך הבנתרישכהל .ב. שכנועו

 . שיווקי והן בתחום הפוליטי-המסחרי 
 
 סטודנטה תובוח
 .של השיעורים 75% םומינישתתף במהלב יי כל סטודנט ח-ת פעילה ופתתשה .א
 
 ס"השתתפות בדיון ע, עצם הנוכחותד לב מ,דהיינו כוללת, ת בכיתה היא פעילהופתשהה .ב

 .  של החומר המוקצה לשיעוריאהר    ק
 
 העבודה תתבסס על החומר    .  עמודים  מודפסים40-30סמינריונית בהיקף של כ  הדובע .ג

 : הצורות הבאות-3מ תחאב הי שנלמד בשיעור ותישם חומר ז    התאורט
 .  מאי בנושא מסויםעצם מיוהערכת מסעי שכנוע ופירסום  קיניתוח . 1   
 . תכנון מסע שכנוע ופירסום עצמאי בנושא מסויםיזום ו. 2   
 .   לפי בחירה באישור המרצהנושאים. 3   
 
 .ד"ל תשס" שנהףוס דע :עבודההשת גה דעומ
 
 יוןצה בכרה

 20% - ילה בכיתה פעתהשתתפו
 80% -מינריונית עבודה ס

 
 : ו שכנוע מה- 1 רשעו

 
 Perloff, R.M (1993) The Dynamics of Persuasion, Hillsdale, N.Y:  Lawrence Erlbaum Associates. 
pp 3-24. 

 )PER  )242454דעי המדינה לפי  מורשמ
 
  .טיבה של עמדה:  דה כאובייקט למאמצי שיכנועמע 3-2 רועש
 

*Katz, D. (1960) "The Functional Aprroach to The Study of Attitudes"    Public Opinion Ouarterly, 
24: 163-177.    

 EJOURNAL(JSTOR) +151 טור 2 באולם עתב כת     
 

להלן  (131-139מ  " ע4יחידה ' כרך ב, וניברסיטה הפתוחהאה: א"ת וגיה חברתיתלוכיפס )2000(, לדוצרווש* 
  )סיטה הפתוחהרבינואה
    )301064(פס .וציולוגיה לפי אונ סורשמ

 
*Synder, M,& De Bono, K.g  (1987) "A Functionol Approach to Attitudes and Persuasion"  in 

Lawrense :   Hillsdale, New JerseySocial Influence)  eds(P   .M  Herman, C.P  Olson, Y.Zanna M
Erlbaum .pp 107-125 

 )199907(3828יס תדפ)+OCPCP) 82022דעי המדינה לפי  מורשמ
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 עמדה והתנהגות:   תה של עמדהבויחש - 4ר ועש
 

Lawrence Erlbaum : Y.,  Hillsdale,  NThe Dynamics of Persuasion) 1993(M  .Perloff, R*
Associates. pp.78-104 

 )581119 (9652יס תדפ ) + PER ) 242454לפי  הנדעי המדי מורשמ
 

*Abelson,  R.P .(1982) "Three Modes of Attitude - Behavior Consistency" in Zanna, M.P Higgins, 
2  . , The Ontario Symposium volConsistency in Social Behavior, )eds(P   .T   Herman, C.E

Hillsdale N.Y : Lawrence Earlbaum Associates,    pp 131-146. 
 )356839 (5527ס פיתד

 
 
 ועקביות דהמי לתאוריות: צוב ושינוי עמדהיע 7-5 רועש
 
 .140-149, 4יחידה ' ב ךרכ  סיטה הפתוחהרבינואה *

    )301064(פס .וציולוגיה לפי אונ סורשמ
 

Classic & Contemporary :  Attitudes and Persuasion) 1981. (T.E & Cacioppo, J.Petty, R*
. 161-125, 57-39pp . Brown.    Dubuque, lowa, Wm, C Approaches 

 39-57' ע)199895(3248תדפיס+125-161' ע)199906(3340יס דפת)+PET)44305מדינה לפי י השמור מדע
 
 חברתיים ופוליטים של תאורית הדיסוננס הקוגניטיבי םימושי 8- 9 םירועיש
 
  127-87מ "רית הפועלים עפס א"ת חברתיה רוציה) 1980. (א, ןוסנורא*

 )107133(יצ .וציולוגיה לפי ארו סורשמ
 
 .251-266 מ"ע 4ה חידי' ב ךרכ  טה הפתוחהסירבינואה  

 )107133(יצ .וציולוגיה לפי ארו סורשמ
 

, Progress on a pivotal Cognitive dissonance,) 1999.) (eds(Jones & Judson Mills -Eddie Harmon *
theory in social psychology, APA, Washington, pp. 3-21 

 ) COG ) 459455דעי המדינה לפי  מורשמ
 

*Auerbach, Y.(1986)  "Turning Point Decisions: A Cognitive Dissonance Analysis of Conflict 
550-533:     7Political Psychology". West Germany Relations-Resolution in Israel  

 )357124 (5565ס פיתד
 
 
 לעמדה ושינויה" שות יחוסיותיג "10 רועש
 

 267-272מ  "ע 4ה יחיד' ב ךרכ וחהסיטה הפתהאוניבר
    )301064(פס .וציולוגיה לפי אונ סורשמ

 
*Petty, and Cacioppo 1981 (op.cit) pp. 163-182 

 )PET)44305דעי המדינה לפי  מורשמ
 
  םיינותהליכים מוטיבצי: כנוע ותעמולה שי11ור עש
 

*Kelman H.C (1958) "Compliance, Identification and Internalization:  Three Processes of Attitude 
.60-51;   1Journal of Conflict Resolution".  Change 

 EJOURNAL(JSTOR)) + 231981 (4056ס פיתד
 
 
 .187-195מ " ע4חידה י' ב ךרכסיטה הפתוחה רבינואה*

    )301064(פס .וציולוגיה לפי אונ סורשמ
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 ?ה למימי אומר מ:  נוע ותעמולה שכ14-12ור עש
 
 . 196-224מ " ע4חידה י' ב ךרכסיטה הפתוחה רבינואה*

    )301064(פס .וציולוגיה לפי אונ סורשמ
 
 85-53מ "ע, רית הפועליםפס א"ת חברתיה רוציה 1980. א, ןוסנורא*

 )107133(יצ .וציולוגיה לפי ארו סורשמ
 

 ניטיביתגוקה השהגי: נועכש 15 רועש
 
 .225-247מ "ע' דה ידחי' ב ךרכ סיטה הפתוחהרבינואה*

    )301064(פס .וציולוגיה לפי אונ סורשמ
 

.135-107.pp5 . chThe Dynamics of Persuasion) 1993(M .Proff, R*  
                     )581120 (9653 יסדפת+   )PER ) 242454דעי המדינה לפי  מורשמ

 
 

 ציות וחשיבה קבוצתית, קונפורמיות: דהמעו הבבי ס18-16 ורשע
 
 52-25מ "רית הפועלים עפס א"ת חברתיה רוציה) 1980. ( אןוסנורא*

 )107133(יצ .וציולוגיה לפי ארו סורשמ
 
 ).6227' סתדפיס מ (9-64' מע. א"ת ריות והחוק הפליליחא, תויצ 1996די ע, שורפ*

 )408582 (6227ס פיתד
 
 .57-78'  עמ7יחידה ' רסיטה הפתוחה כרך דהאוניב*

    )301064(פס .וציולוגיה לפי אונ סורשמ
 

276-242; 13-2.pp. Houghton Mifflin Comp:    Boston Victims of Groupthink)   1982. (Janis, I* 
 )JAN) 138805דעי המדינה לפי  מורשמ

 
 .לפי בחירה, ניס בספרו'ן שמנתח גרי הבוחמקד מאח ןכו
 
 :ווק ופרסום פוליטייש: 20-19 ורעש

 
* Mauser Gary A. (1983), Political Marketing: An Approach to Campaign Strategy,  Praeger 
Publishers, USA. Chapter 1 and 2, pp. 2-55. 

 )413622 (6280ס פיתד
 

, John Libby and Company cal Marketing and Communication Politi, )1995. (Maarek Philippe J*
Ltd. England. Chapter 1, pp. 7-21. 
324.7 MAA p (264546) 
 
*Holtz-Bacha Cristina and Kaid Lynda Lee (1995), "A Comparative Perspective  on Political 

Bacha Cristina -,in Kaid Lynda and Holts"csMedia and Political System Characteristi: Advertising
, Sage Parties and Candidates on Television:  Political Advertising in Western  Democracies.  ed

Publication Inc.U.S. pp. 8-18. 
659.143 POL 1995 (264540)  

 
 


