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   הקורסמטרות

  : הסטודנטיםבקורס הנוכחי
  יבינו מה זה מחקר מדעי  וחשיבותו להתפתחות המחקר בתקשורת .1
  יבצעו קריאה מודרכת של מחקר מדעי בתחום התקשורת .2
   )ניתוח תוכן וסקר: בפרט(ממצאי מחקר מדעי יכירו שיטות איסוף נתונים מרכזיות והשלכותיהן על  .3
 יעריכו הערכה ביקורתית של מחקר מדעי .4
  מדעייכירו כללי אתיקה מרכזיים בכתיבה ובציטוט מחקר .5
  APAילמדו את כללי הציטוט של  .6
 עולם מקורות המידע המקווניםתופעות והתפתחויות מרכזיות ביכירו  .7
,  Ebsco, Proquest ,Emerald;  נקסיס/ לקסיס : כדוגמתילמדו לבצע   חיפושים ממשקי מאגרים  נבחרים .8

  Doajויתוודעו למאגרים פתוחים דוגמת  
 יזיהו טלו כדוגמת שידורי(  ילמדו לאתר חומרי מחקר  טקסטואליים וחומרי מחקר אודיו ויזואליים .9

 )ופודקסטים
  סינון תוצאות חיפוש והערכה , יילמדו לבנות שאילתות .10
 ערך דינאמי לעדכוני מידעילמדו לבנות לעצמם מ .11
    ישתתפו בסיור לימודי בספריה למדעי החברה .12
 
  

  חובות  הקורס וחישוב הציון הסופי

 נוכחות במפגשים •
 השתתפות בסיור לימודי בספרייה למדעי החברה •
 ) מהציון הסופי10%( פעילות באתר הקורס  •
 ) מהציון הסופי30%( תרגילים  2הגשת  •
  )יון הסופי מהצ60%(ת סיכום  ומטל 2הגשת  •

  פירוט מטלות
  .בלוגים   והאינטרנט של הקורס וכן באמצעות מערכות כדוגמת ויקיאתר ב תבצעוהמטלות י: הערה

  )%10(פעילות באתר הקורס 

 דיון בפורום בנושאי הקורס •
 קריאת המאמרים בקורס  למבדק •
  הולמים הצגת שאלה ותכנון חיפוש למציאת מקורות מידע–" ?חיפשת מצאת.  "פעילות פורום •

   תרגילים   שני

, ולזהות את בעיית המחקרמתחום התקשורת  לבחור מאמר ים  על הסטודנט–)  מהציון הסופי15% ( 1תרגיל  •
  ))10% (שאלת המחקר ושיטת איסוף הנתונים

לתאר את ,  על הסטודנטים להציג צורך מידע בו נתקלו באותו שבוע-  ) מהציון הסופי15% ( -   2תרגיל  •
 מקורות מידע ונימוקים 3להציע שיקולים להערכת תוצאות החיפוש ולהציג , יפוש שלהםאסטרטגיות הח

  .לבחירתם
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  שתי מטלות סיכום

 ולכתוב   מתחום התקשורת  לבחור מאמריםעל הסטודנט -  ) מהציון הסופי30% (– יחידנית  ת סיכוםמטל •
  .  ולכתוב הערכה ביקורתיתתמצית מחקר מדעי

נושא מרשימה / כל קבוצה תבחר שאלה–מטלה קבוצתית  – )  מהציון הסופי30% ( קבוצתיתת סיכוםמטל •
על כל קבוצה . ותעריך את התוצאות שתתקבלנה )  לפחות3(תציג אסטרטגיות חיפוש וכלי חיפוש שונים , קבועה

  .APA-כתובים לפי כללי הציטוט של ה) מסוגים שונים( מקורות  מנומקים 10להציג רשימה של 
  

  דנושאי הלימו
סטורי קצר של התפתחות המחקר ירקע ה, מהו מחקר מדעי ומה זאת אוריינות, הצגת מטרות הקורס: מבוא )1

  . המדעי
 :קריאת חובה/מטלות
מאבקי : חיים טבעי של התפתחות מדיה חדשים-מודל מחזור). 2003 ('ש, ווילציג-  וליימן'נ, אביגדור-כהן

  .113 -  64, 5 ,ח"פתו, הישרדות בין מדיה שונים בעידן האינטרנט
   כתב עת בספרייה למדעי החברה

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

  כתב עת בספרייה למדעי החברה
 
Bennet, S. R. (2007). The Internet and Democracy in America.. Public Opinion Pro - POP, 
Retrieved July 25, 2008, from 
http://www.publicopinionpros.com/features/2007/mar/bennett.asp 

  
   קריאה מודרכת של מחקרים מדעיים בתחום התקשורת )2

  :קריאת חובה/מטלות
Taricani, E. (2007). Communities of Blogging: Extensions of Our Identities. American 
Communication Journal, 9(3), Retrieved August 14, 2008, from 
http://acjournal.org/holdings/vol9/fall/articles/blogging.html נמצא בתיקיית מאמרים( ) 

  
  שיטות איסוף נתונים מרכזיות והשלכותיהן על ממצאי מחקר מדעי )3

  :קריאת חובה/מטלות
Peytchev,  A., Couper, M. P.,   McCabe, S. E. & Crawford, S. C. (2006)  Web survey design. Public 
Opinion Quarterly, 70(4):596-607 )נמצא בתיקיית מאמרים(  
EJournal 

  
:  מ2007,  יולי27אוחזר ב , 4 ידיעות מכון כהן, שיעורי הענות בסקרי אינטרנט). 2007(' ג, סיני- הוקרמונ' א, אורן

1672007193343756775747088=did?asp.download/il.ac.tau.bicohen://http  
  

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

   )000400328 (וס.המדינה לפי אמת-שמור מדעי
 1הגשת תרגיל  •
 
   הערכה ביקורתית של מחקר מדעי )4

  :קריאת חובה/מטלות
Summers J . &  Johnson Morgan M. (2008). More than just the media: Considering the role of 
public relations in the creation of sporting celebrity and the management of fan expectations. Public 
Relations Review,  34(2): 176-182 ( קיית מאמריםנמצא בתי ) 

 EJournal  
 

   כללי אתיקה )5
  קריאת חובה/מטלות

 קריאת מקור רלוונטי לנושא •
 1הגשת מטלת סיכום  •
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   2008 - תמונת מצב ל–מקורות מידע מקוונים )     6

   וצרכני תקשורת  בדגש על צרכיהם של אנשי אקדמיה–סקירה כללית של התפתחויות מרכזיות בעולם המידע  •
  
   ש במאגרים אקדמייםממשקי חיפו)     7

 היכרות עם מרכיבים בסיסיים של ממשקי החיפוש •
 ניסוח שאילתות לחיפוש בסיסי ומתקדם •
 הערכה ועיבוד תוצאות, סינון •
  )(RSS-דואל ו(הזמנת התראות מידע  •
 
  מנועים וכלי חיפוש ייעודיים למשאבי מידע ברשת)  8
  חיפוש מתקדם וכלים לעיבוד מידע–גוגל  •
 מאגרים ממשלתיים, חומרי  למידה, עת אקדמיים-  כתבי–מאגרים פתוחים  •
  חיפוש בבלוגים •
 
 ויזואלי-מידע גראפי ואודיו)   9
  מאגרים ואמצעי חיפוש–וידיאו  •
 אמצעי חיפוש,  הכרת המדיום ודרכי שימוש בו–פודקאסטים  •
 תמונות •
  מצגות •
 

 APAכללי הציטוט של ) 10
  ודיגיטאליים היכרות ותרגול של כללי הציטוט למקורות מודפסים •

  
  )הרשימה נתונה לשינויים( מקורות לביצוע תרגילים רשימת 
  :בזמן צפיית שיאהנעדרים והנוכחים ) 2003 ('נ,  ולפלר אלפנט'ע, פירסט, 'א, אברהם

 25אוחזר ב .  ח  הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו"דו,  בשידורי ערוצי הטלוויזיה המסחריים בישראלמגוון תרבותי
  doc.ext.abs2cha/Files/org.haokets.www://http:   מ2007, יולי

  
ייצוגי זקנה בתוכנית ": להוריד את הזקנים מהכביש"ועד " ה ירוק'סבאל"מ). 2007(' ש, ביאל-ורמר' ע, פירסט

 2008,  אוגוסט14 אוחזר ב 1, ות מדיהמסגר, 2006בתקופת הבחירות " ארץ נהדרת"הסאטירה 
pdf.22B/assets/adminmm/org.isracom://http  

  
 1, מסגרות מדיה, )ובנייד(רוב המידע החדשותי עדיין זורם בטלפון ?  מהפכה טכנולוגית בעיתונות).2007 ('צ, רייך

  pdf.5B/assets/adminmm/org.isracom://http 2008, סט אוגו14אוחזר ב 
  

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

  ספרייה למדעי החברהכתב עת ב
  

Cassidy, W. P. (2007). Online news credibility: An examination of the perceptions of newspaper 
journalists. Journal of Computer- Mediated Communication, 12(2)..  
Retrieved July 25, 2007, from http://jcmc.indiana.edu/vol12/issue2/cassidy.html 
 
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  נמצא בתיקיית
)מאמרים ) 
Journal 
 
Petek, S.  and Baldassare, M. (2007). Public opinion and global warming policy in 
California. .Public Opinion Pro - POP, Retrieved July 25, 2008, from 
http://www.publicopinionpros.com/features/2007/jun/petek_ns.asp 
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Stempel, C. Hargrove, T. & Stempel, G. H. (2007). Media use, social structure, and belief in 9/11 
conspiracy theories. Journalism and Mass Communication Quarterly,  84(2): 353-373 בתיקיית נמצא 
)מאמרים ) 
Journal 
 
 


