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מטרות הקורס:
מה מניע את האנשים המקדישים את זמנם לטיפוח קהילה באתר אינטרנט? מה הם יחסי הכוחות בתוך קהילה ומי "שווה"
יותר? מה מאפיין את ה  – Lurkersהאנשים שלא משמיעים קולם בקהילה וכיצד ניתן לעודד אותם להשתתף? מה מאפיין
את הטרולים – משתתפים בעלי התנהגות מזיקה וכיצד ניתן לגרום להם להפסיק? מה מייחד קהילות שנוצרות סביב מוצר
מסחרי? האם אנשים יהיו מוכנים לשלם על השתתפות בקהילה? עד כמה פרטיות חשובה למשתתפים?
אלו רק חלק מהשאלות בהן נדון בסמינר מחקר זה .כיום ,קהילות מקוונות נפוצות יותר מאי פעם .למעשה ,אתרים רבים
מאמצים לעצמם מרכיבים קהילתיים או חברתיים על ידי שימוש בחברויות ,טוקבקים ,פידבקים ודפי שיחה כדי לתת ערך
מוסף לאתר ולהשאיר את המשתתפים בו זמן רב יותר .על כן ,חשיבות המענה לשאלות אלו רק עולה .בסמינר זה נבחן
סוגיות מרכזיות בחקר ההשתתפות והמערובות בקהילות מקוונות המעסיקות חוקרים בתחומי התקשורת ,הסוציולוגיה
ומנהל העסקים.

מטלות ודרישות:
•
•
•

נוכחות בשיעורים
קריאת החומר הביבליוגרפי הצגת רפרט
עבודה סמינריונית

מבנה ציון הקורס:
 20%נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים בשיעורים
 80%הצגת רפרט – מצגת  -מאמר ארוך או שני מאמרים קצרים (באותו נושא) להצגה בכיתה באורך השיעור.
על הסטודנט מצופה להציג את המאמר ,לשטוח את הביקורת ,להציע מחקרי המשך ולנהל דיון בנושא בכיתה.

מבנה הקורס ומאמרים (שימו לב -מדובר בנושאים ראשוניים – הנושאים הספציפיים והמאמרים ישתנו עוד).
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