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  מטרות

  :בקורס הנוכחיהסטודנטים 

   .  בפרטבתקשורתכיצד מבצעים מחקרים במדעי החברה בכלל וילמדו  •
 .  על הבעייתיות בחקר ההתנהגות האנושיתיעמדו •
 . וצעים את הפתרונות המיעירכו ו על בעיות מתודולוגיות הכרוכות במחקריםילמדו •
   .את מגבלותיהםקרים וח של מייבינו את  משמעות הניתוח הסטטיסט •

  שיטה
) למעט מבחן מסכם המתקיים בקמפוס האוניברסיטה( כל תהליכי הלמידה , כלומר. הקורס מתוקשב במלואו

  .הקורס האינטרנט של קורס מתקיימים באתר  בוהאינטראקציה עם המרצה והסטודנטים ,  הגשת עבודות, 

.  נמצאים באתר הקורס   מטלות ומאמרים , הרצאות מוקלטות, תקצירי הרצאות, ומרי הלמידהכל ח •
 על מנת ית/הנחיות לימוד  והדרישות מהסטודנט, ייפתח נושא לימוד חדש) ולעיתים שבועיים(מדי שבוע 

 .לסיים את נושא הלימוד בהצלחה
חובת ,  אתזעם . נוכחות לפגישות אלואין חובת .  פגישות פנים אל פנים3 -2במהלך הסמסטר יתקיימו  •

  .ית/ההשלמה על הנאמר במפגשים חלה על הסטודנט
  

  נושאי הלימוד
  :)לא סופית( ורשימת קריאה  בקורסמרכזייםלימוד נושאי להלן 

 הגישה המדעית במדעי החברה: מבוא .1
  קריאת חובה

מאבקי : התפתחות מדיה חדשיםחיים טבעי של -מודל מחזור). 2003. (ש, ווילציג-וליימן. נ, אביגדור-כהן
  .113 -  64, 5 ,ח"פתו, הישרדות בין מדיה שונים בעידן האינטרנט

  כתב עת בספריה למדעי החברה
  
 : סוגי מחקרים .2

 מחקר כמותי ומחקר איכותי  2.1
 מחקר ניסויי ומחקר מתאמי 2.2

  קריאת חובה
  .הוצאת האוניברסיטה הפתוחה: אביב-תל, )103-124; 27-63'  עמ ( מבוא–מחקר פוליטי ). 2005. (ל, הריסון

  )1100291(מח . הרי320.072
  
 ...יוצאים לדרך המחקרית .3

  נושא מחקר  3.1
  בעיית מחקר  3.2
 השערות מחקר 3.3

 משתנים  .4
 מהו משתנה 4.1

  קריאת חובה
  .45-75, 4, ח"פתו, חדשות הן חדשות אין להן  מין, )2000. (ע, לביא

Hutcheson, J., Domke, D., Billeaudeaux, A. & Garland, P. (2004). U.S. national identity, 
political elites and patriotic press following September 11. Political Communication. 21, 27-50 
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  סוגי משתנים   4.2
  רמות סילום של משתנים 4.2
 תנאים לקשר סיבתי בין משתנים 4.3

 יםשיטות איסוף  נתונ .5
 סקר 5.1
 קבוצות מיקוד 5.2
  ניתוח תוכן 5.3
 תצפית 5.4
 רשת האינטרנט 5.5

  קריאת חובה
  :בזמן צפיית שיאהנעדרים והנוכחים ) 2003. (נ, ולפלר אלפנט. ע, פירסט, .א, אברהם

אוחזר ב .  ח  הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו"דו,  בשידורי ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראלמגוון תרבותי
  doc.ext.abs2cha/Files/org.haokets.www://http:   מ2007,  יולי25

302.2345E1114119(וה . נעד(  
  

 2007,  יולי27אוחזר ב , 4 עות מכון כהןייד, שיעורי הענות בסקרי אינטרנט). 2007. (ג, סיני- קרמונהו. א, אורן
  did?asp.download/il.ac.tau.bicohen://http=1672007193343756775747088 :מ

  כתב עת אלקטרוני
  

 אמת וסקר, )עורכים (שאול, לב- ובר. ק, פוקס. בתוך? אבל איך, סקרים כן). 1998(שאול , לב-ובר. ק, פוקס
  .הוצאת הקבוץ המאוחד ואוניברסיטת חיפה: תל אביב, )9-27' עמ(

  )400328(וס .שמור מדעי המדינה לפי אמת
  

, מחקר ניתוח תוכן כמותי: אלימות בתכניות הטלוויזיה המשודרות לגיל הרך בישראל)  2003. (ח, תדהר
  .626-651, )4(ב "  מ,מגמות

  כתב עת בספרית מדעי החברה
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   וחישוב הציוןחובות
 בסיום לימוד כל נושא  יתבקש הסטודנט לבצע תרגיל הבודק – )20%( תרגילים מקוונים   10- הגשת כ .1

  .קריאת חומר הלימוד והבנתו
ללא , המבחן אמריקאי.  המבחן יתקיים בקמפוס האוניברסיטה-  ) 80%(מבחן מסכם בסוף הסמסטר  .2

, יה במתכונת המבחן המסכםשל המבחן יועלה לאתר הקורס מבחן לדוגמא שיה' לקראת מועד א. חומר עזר
המבחן לדוגמא אמור לסייע לסטודנט בהכנה לקראת המבחן . כולל אפשרות  לבצעו ולקבל ציון באופן מיידי

 .המסכם
  .הוא תנאי  הכרחי לסיום הקורס בהצלחה) הן בתרגילים והן במבחן(  ציון עובר !חשוב  

  
 


