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  מטרות   

  :הסטודנטים בקורס הנוכחי •

   .  מחקרים במדעי החברה בכלל ובתקשורת בפרטילמדו כיצד מבצעים •

 . יעמדו על הבעייתיות בחקר ההתנהגות האנושית •

 .  את הפתרונות המוצעיםכוייערילמדו על בעיות מתודולוגיות הכרוכות במחקרים ו •

  .  של מחקרים ואת מגבלותיהםייבינו את  משמעות הניתוח הסטטיסט •

    

  שיטה

והאינטראקציה   הגשת עבודות:הליכי הלמידהכל ת, כלומר. הקורס מתוקשב במלואו •

למעט  ,הקורסהאינטרנט של קורס מתקיימים באתר  בעם המרצה והסטודנטים 

 .מבחן מסכם המתקיים בקמפוס האוניברסיטה

מטלות ומאמרים , הרצאות מוקלטות, תקצירי הרצאות, כל חומרי הלמידה •

  .  נמצאים באתר הקורס  

  נושאי הלימוד
  : ורשימת קריאה בקורסמרכזייםה לימודהנושאי להלן 

 הגישה המדעית במדעי החברה: מבוא .1
  

  קריאת חובה
חיים טבעי של התפתחות מדיה -מודל מחזור). 2003. (ש, ווילציג-וליימן. נ, אביגדור-כהן

  .113 - 64, 5, ח"פתו, מאבקי הישרדות בין מדיה שונים בעידן האינטרנט: חדשים
  

 
 : סוגי מחקרים .2
 מחקר כמותי ומחקר איכותי  
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 מחקר ניסויי ומחקר מתאמי 
  

 ...יוצאים לדרך המחקרית .3
  נושא מחקר  
  בעיית מחקר  
 השערות מחקר 

 משתנים  .4
 מהו משתנה 

  
  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 

  
  סוגי משתנים   4.2
  רמות סילום של משתנים 
 תנאים לקשר סיבתי בין משתנים 

 שיטות איסוף  נתונים .5
 סקר 
 קבוצות מיקוד 
  ניתוח תוכן 
 תצפית 
 רשת האינטרנט 

  קריאת חובה
  

אוחזר , 4 עות מכון כהןייד, שיעורי הענות בסקרי אינטרנט). 2007. (ג, סיני-קרמונהו. א, אורן
  : מ15.5.2009ב 
&185090=sid&9275=random?asp.ShowItemByType/bareket/il.ac.biu.2hl://http
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  מדגם ודגימה .6
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 עיבוד נתוני מחקר והצגתם .7
 ?שיטות מחקר לאן .8

  
  

   וחישוב הציוןחובות
  

סטודנט  בסיום לימוד כל נושא יתבקש ה– )20%( תרגילים מקוונים 10הגשת  .1

  .לבצע תרגיל הבודק קריאת חומר הלימוד והבנתו

.  המבחן יתקיים בקמפוס האוניברסיטה- ) 80%(מבחן מסכם בסוף הסמסטר  .2

של המבחן יועלה לאתר ' לקראת מועד א. ללא חומר עזר, המבחן אמריקאי

כולל אפשרות לבצעו , הקורס מבחן לדוגמא שיהיה במתכונת המבחן המסכם

המבחן לדוגמא אמור לסייע לסטודנט בהכנה לקראת .  מיידיולקבל ציון באופן

 .המבחן המסכם

  

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

  .בהצלחה

  
 


