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מטרות הקורס
הסמינר עוסק בתופעת ה  – Engagementההשתתפות והמעורבות של המשתמשים באתרי האינטרנט .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 והמעורבות בקהילות מקוונות
המעסיקות חוקרים בתחומי התקשורת ,הסוציולוגיה ומנהל העסקים.
הסמינר עוסק בניסיון להגדיר את מושג ה  Engagementולכמתו ,וכן במחקרים שעוסקים בהשפעת השתתפות ומעורבות
משתתפים על משתנים פסיכולוגיים (כגון בריאות נפשית) ,כלכליים (נכונות לשלם על שירותי האתר) וסוציולוגיים (כגון
הון חברתי) .בסמינר יושם דגש על הבנת התהליך המחקרי בקהילות ואתרים ברשת ,על שלל הזדמנויותיו ,אתגריו
ומגבלותיו.

מטלות ודרישות:
• נוכחות פעילה בשיעורים
• קריאת החומר הביבליוגרפי
• הצגת רפרט

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.
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