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שעות קבלה :בתיאום
קורס זה מיועד לסטודנט המעוניין לכתוב תזה.
מטרת הקורס :לדעת לכתוב הצעת תזה
תוכן הקורס (חלקי):
מה זה תזה? למה לעשות תזה (ולמה לא)?
סוגים שונים של מחקר במסגרת לימודי מידע וידע
מודל המחקר – החלק העיקרי במחקר התנהגותי
הגדרת מטלה – החלק העיקרי במחקר טכני
המבנה של הצעת מחקר; ותהליך כתיבתו
דוגמאות להצעות מחקר בחוג – קריאה ביקורתית
האופי המתודולוגי של הקורס:
מפגשים פרונטאליים בכיתה ,קריאה מודרכת ,והנחיה אישית.
דרישות הקורס:
 .1נוכחות והשתתפות – שאלו שאלות בבקשה!
 .2קריאה של מאמרים\תזות וכתיבת דוחות קריאה  --חובה
 .3הגשות של  2טיוטות הולכות ומשתפרות של הצעות מחקר
הרכב הציון הסופי :נוכחות ( ,)10%השתתפות ( 4 ,)20%דוחות קריאה ( )40%וציונים על טיוטות של
הצעת המחקר (.)30%
ספרות:
תזות לדוגמא ,ועוד מקורות לקריאת חובה יועלו לאתר .שימו לב שהמאמרים מחולקים לשני סוגים,
התנהגותי וטכני .מטלות כתיבת דוחות קריאה מתייחסות כל פעם לאחד משני הסוגים ,ויש להקפיד כל
פעם לקרוא מאמר מהסוג הנדרש בבקשה .המאמרים הם:
מאמרים בסגנון מחקר התנהגותי:
Inma Rodrıguez-Ardura, Antoni Meseguer-Artola (2016). “E-learning continuance: The
”impact of interactivity and the mediating role of imagery, presence and flow
Jingjun (David) Xu (2016). “Retaining customers by utilizing technology-facilitated chat:
”Mitigating website anxiety and task complexity
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Eric W.K. See-To a, Kevin K.W. Ho (2016). “A study on the impact of design attributes
on E-payment service utility”
Xue Yang, Guoxin Li, Songshan Sam Huang (2017). “Perceived online community
support, member relations, and commitment: Differences between posters and lurkers”
Xiaolin Lin, Mauricio Feathermanb, Saonee Sarkerc (2017). “Understanding factors
affecting users’ social networking site continuance: A gender difference perspective”
Wei He, Lu Yang (2016). “Using wikis in team collaboration: A media capability
perspective”
Tory Higgins et al. (1985). “Nature of Priming Effects on Categorization”
Artemio Ramirez Jr & Shuangyue Zhang (2007). “When Online Meets Offline: The
Effect of Modality Switching on Relational Communication”

מאמרים טכניים
Chong Oha, Yaman Roumanib, Joseph K. Nwankpac, Han-Fen Hu (2017). “Beyond likes
and tweets: Consumer engagement behavior and movie box office in social media”
Dotan Di Castro et al. (2016). “You’ve got Mail, and Here is What you Could do With
It! Analyzing and Predicting Actions on Email Messages”
Yue Wang et al. (2016). “Beyond Ranking: Optimizing Whole-Page Presentation”
Jiangning Hea et al. (2016). “SocoTraveler: Travel-package recommendations leveraging
social influence of different relationship types”
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נושא

הערה

14/5

מה זה תזה? למה לעשות תזה (ולמה
לא)?
סוגים שונים של מחקר במסגרת לימודי
מידע וידע
מודל המחקר – החלק העיקרי במחקר
התנהגותי
מנגנונים ותיאוריה – מה שמבדיל בין
מודל טוב ומודל רע
הגדרת מטלה – החלק העיקרי במחקר
טכני
בחלק מהשיעור
המבנה של הצעת מחקר; ותהליך
יתקיים מפגש עם
כתיבתו
ד"ר רות אש בנושא
פרקטיקום – חובה
לכל מי ששוקל
פרקטיקום
דוגמאות להצעות מחקר בחוג – קריאה
ביקורתית

25/6

עבודה משותפת על טיוטות ההצעות
שלכם

בחלק מהשיעור
יתקיים מפגש עם
ד"ר רות אש בנושא
פרקטיקום – חובה
לכל מי ששוקל
פרקטיקום

2/7

סיכומים

21/5
28/5
4/6
11/6

18/6

מטלות להגשה
בתחילת השיעור

דו"ח קריאה -- #1
מחקר התנהגותי
דו"ח קריאה – #2
מחקר התנהגותי
דו"ח קריאה – #3
מחקר טכני

דו"ח קריאה – #4
התנהגותי או טכני לפי
בחירתכם
הגשת טיוטת הצעת
תזה

הגשת טיוטת הצעת
תזה
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