
 
 

 קול קורא

 מרכז למתודולוגיה דיגיטלית ב לדוקטורנטים.ות תמלגות מלאו 2

 
לחקר  מועמדים.ות מצטיינים.ות 2-ית הספר ללימודי חברה ומדיניות של אונ' תל אביב מבקש להציע מלגות לב

כחלק ממרכז מתודולוגי חדש שמוקם , תקשורת דיגיטלית ותחומים נושקים. הדוקטורנטים/ות יעבדו על מחקר עצמאי

 בביתה הספר ומטרתו להנגיש מחקר דיגיטלי למדעי החברה.

  

 רקע

ר בשנים האחרונות עוברת החברה תהליך מואץ של דיגיטליזציה ופלטפורמיזציה. תחומים רבים שהתקיימו בעב

כעצמאים, מוצאים עצמם מתמודדים עם מתחרים המשתמשים בכלים ממוחשבים כדי לשנות מן היסוד סדרים 

( ועוד, תוכנות ואפליקציות Wolt(, משלוחי מזון )AirBnB(, נופש )Wazeחברתיים קיימים. בין אם בתחבורה )

י משתמשים בארץ ובעולם. חוקרי ( את הפעילות החברתית, הכלכלית ואף הפוליטית של מיליונmediateמתווכות )

וחוקרות מדיה ואינטרנט, שהחלו בבחינה של פלטפורמות ייעודיות לתקשורת, לדוגמא אתרי רשתות חברתיות, 

עברו בשנים האחרונות יותר ויותר לבחון פלטפורמות עסקיות או חברתיות. במקביל, חוקרות וחוקרים מתחומי 

י השינויים החברתיים הללו, עושים שימוש הולך וגובר במחקר אחרים במדעי החברה, בניסיונם לעקוב אחר

 אינטרנטי.

  

במצב זה נעשית לעתים קרובות עבודה כפולה. חוקרי תקשורת מחפשים )או ממציאים מחדש( תיאוריות סוציולוגיות, 

מדיסציפלינות  אנתרופולוגיות, כלכליות, פוליטיות ועוד על מנת להסביר את השינויים בסביבות דיגיטליות. חוקרים

אחרות מנסים להבין כיצד לפעול בסביבות דיגיטליות, בעודם נתקלים בבעיות אפיסטמולוגיות שחוקרי תקשורת 

עמלו עליהם עשורים: האם הנתונים הנאספים הם אכן סימן לשינויים חברתיים, דפוסים ייחודיים של הפלטפורמה 

ם אחרות, כפי ששאלה הסוציולוגית הדיגיטלית נורצ'ה מארס, הנבדקת, או אולי תוצר לוואי של אופן האיסוף? במילי

 (.Marres 2017"האם אנחנו חוקרים את החברה או את הטכנולוגיה עצמה?" )

  

בית הספר ללימודי חברה ומדיניות של הפקולטה למדעי החברה פועל להבנה עמוקה של יחסי הגומלין בין השינויים 

דיסציפלינרית ומתודולוגית רחבה למחקר חברתי. בית הספר מאחד את -לעיל, ורואה צורך בפרספקטיבה מולטי

החוגים לתקשורת, לימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ומדיניות ציבורית, וכולל מספר תוכניות אקדמיות 

י על מתקדמות. הוא גם מהווה בסיס ייחודי להקמתו של מרכז מתודולוגי דיגיטלי, שישלב ידע תיאורטי ומתודולוג

כחלק מתהליכי ההקמה, אנו מחפשים דוקטורנטים.ות חקר יחסי הגומלין בין החברה לפטלפורמות השונות. 

שישתלבו במרכז ויסייעו בהפעלתו כחלק מפיתוח פרויקט המחקר העצמאי שלהם.ן, תחת הדרכתו של מקים 

 .המרכז, ד"ר אלכס גקר

  

 המרכז מציע שתי מלגות, לפי תחומים:

 

 (computational social sciencesמפתח.ת ואנליסטי.ת ) -תחום מדעי החברה החישוביים 

  

(  של open sourceבניית תשתית פתוחה ) יבצע מחקר עצמאי )פרק? מאמר?( ולצידו יוביל המלגאי/הדוקטורנט

ייסובו למשל כלים המנגישים מחקר ממוחשב לקהילת מדעי החברה והרוח. שאלות המחקר העיקריות בדוקטורט 



 
 

אינפורמציה ברשת -(, שאלות של דיס ומיסdigital methods)אך לא בהכרח( סביב שימוש בשיטות דיגיטליות )

 ואמצעים לאתרם, בוטים וניהול תכנים. כחלק ממערך הכישורים שברשותך נשמח לראות:

 Python (JuPyter), JavaScript, PHP, Dockerהיכרות עם שפות תכנות וסקריפטינג, כדוגמת  ·

 ( וניתוחו )הן כגישוש ראשוני והן מונחה היפותזה(web crawling, scrapingניסיון בכריית מידע ) ·

 (Gephi/NetworkXניסיון בניתוח רשתות ) ·

 רצון לעבוד בסביבה אקדמית מאתגרת ומולטידיסציפלינרית ולבנות את שדה המחר ·

 נתונים( יהווה ייתרון משמעותיניסיון קודם בתחום טכני רולוונטי )מדעי מחשב ו/או מדי  ·

 ניסיון אקדמי קודם )עוזרי הוראה /מחקר( יהווה ייתרון ·

  

  תחום אתנוגרפיה דיגיטלית

 

כולל בניית שיטות, פרוטוקולים וגישות  יבצע מחקר עצמאי )פרק? מאמר?( ולצידו יוביל המלגאי/הדוקטורנט

בדוקטורט ייסובו למשל )אך לא בהכרח( סביב להשתתפות פעילה בקהילות אינטרנטיות. שאלות מחקר עיקריות 

יצירת שיח פוליטי מקוון, תיאוריות קונספירציות רשתיות, וקהילות ותרבות דיגיטלית. כחלק ממערך הכישורים 

 שברשותך נשמח לראות:

היכרות עם תרבות דיגיטלית ועולמות התוכן של יוטיוב, אינסטגרם וטיקטוק, על משפיעניהן, ושאלות  ·

 (  רלוונטיות לפלטפורמהgovernanceמשילות )

 ניסיון במחקר נתנוגרפי וניתוח תוכן ושיח איכותני ·

 רצון לעבוד בסביבה אקדמית מאתגרת ומולטידיסציפלינרית ולבנות שדה המחר ·

 ניסיון אקדמי קודם )עוזרי הוראה /מחקר( יהווה ייתרון ·

  

  

 תנאים

 כל דוקרטונט יקבל מלגת קיום מלאה  ·

להיות בעלת תואר שני עם תיזה באחד מתחומי הליבה של בית הספר ללימוד  ל המועמדים.ותע ·

 חברה ומדיניות: תקשורת, לימודי עבודה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ומדיניות ציבורית.

 מועמדים.ות ללא רקע זה יישקלו גם כן, אך ייתכן וייאלצו לבצע השלמות לקורסים במדעי החברה ·

להשלים הצעת מחקר ראשונית לאחר שנה מהקבלה לפקולטה, כתנאי להמשך  על כל דוקטורנט.ית ·

https://social-המסלול. מידע מפורט על הליך הדוקטורט בפקולטה ניתן לראות כאן:  

=2sciences.tau.ac.il/comm/limudim2020/?tab 

 

 gekker@tauex.tau.ac.ilלפרטים ניתן לפנות לאלכס גקר: 
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