
 

 

 אילן-אוניברסיטת בר

 מגמת תקשורת / המחלקה למדע המדינה
 

 הררי-טלי תאני' גב –" נוער והתקשורת, ילדים"

 ה" תשס-) 71–253–01( קורס בחירה 

 

 

 תיאור הקורס

 
 :להלן מספר דוגמאות. שאלות רבות נשאלו לגבי הקשר שבין ילדים לבין תקשורת

 ? דרסטי מהמסרים התקשורתיים האם ילדים הנם קהל יעד נאיבי המושפע באופן  •

 ? האם האלימות בתקשורת גורמת לילדים להיות אלימים יותר  •
בין פרסומת לבין תוכנית : לדוגמא, האם ילדים יודעים להבחין בין המסרים התקשורתיים השונים •

 ? טלוויזיה 
 ? ילדים להתגונן ולהפיק תועלת רבה יותר מהתקשורת " ללמד"האם ניתן  •
 ?שחלו בסביבה התקשורתית השפיעו על התפתחותם של הילדים והנוער כיצד שינויים  •

תוך התייחסות למאגר גדול ומקיף של מחקרים ולגישות שונות בתחום , הקורס יעסוק בשאלות אלו ונוספות
קטעי עיתונות ומודעות פרסומת על , ישולבו בקורס קטעי וידאו, במקביל לעיסוק במחקרים ובתיאוריות. זה

 . את החומר התיאורטימנת להמחיש
 ).18גיל (בטווח הגילאים מינקות ועד בגרות , הקורס יתמקד בילדים ונוער

 

 מטרות הקורס

 
המטרה העיקרית של הקורס היא לפרוס בפני הסטודנטים את התשתית המחקרית בנושא תקשורת 

צעי תקשורת היכרות זו תתרום להבנה מעמיקה יותר לגבי ההשפעות השונות של אמ. מתבגרים/וילדים
 .ההמונים על ילדים ובני נוער

זאת על , קרי ילדים ונוער, מטרה נוספת היא להכיר טוב יותר קהל יעד ממוקד של אמצעי תקשורת ההמונים
 .תוך הבנת צרכיה ומגבלותיה, מנת לגבש דרכי התייחסות הולמים לאוכלוסייה זו
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