
על ידי שילוב של שתי תיאוריות סוציולוגיות ידועות אנו שואפים 
לשפוך אור על גורמים התורמים להיווצרות מסה קריטית ברשתות 
של  הפצה  לגבי   )1962( רוג'רס  של  התיאוריה  פי  על  חברתיות. 
אימוץ  קצב  בה  הזמן  כנקודת  מוגדרת  קריטית  מסה  חדשנות, 
המידע הוא המהיר ביותר. על פי רוג'רס, הגעה לנקודה זו מבטיחה 
תיאוריית  זאת,  לעומת  המידע.  של  הרחבה  התפשטותו  את 
מצביעה   )1985( וטקסיירה  אוליבר  מרוול,  של  הקריטית  המסה 
מבטיחה  בהכרח  לא  הקריטית  המסה  לנקודת  שהגעה  כך  על 
התפשטות רחבה. על-פי תיאוריה זו, הדינמיקה המובילה לנקודת 
המסה הקריטית היא זו שמשפיעה על היקף התפשטות המידע 

שלאחריה.  
שאיפה  מתוך  התיאוריות  שתי  בין  משלבים  אנו  הנוכחי  במחקר 
לתרום להבנה טובה יותר של התהליכים המובילים להגעת המידע 
כמקור  לה.  מעבר  הרחבה  ולהתפשטותו  קריטית  מסה  לנקודת 
מידע אנו מנתחים שלוש רשתות בעלות טופולוגיה שונה. בסמינר 
נציג את תוצאות הניתוח של רשת שחקני הוליווד, הכוללת 374,511 
ביניהם. הממצאים מצביעים על  ו-15,014,839 קשרים  שחקנים 
היוצר  משתנה  הוא   )Reinvention( ברשת  המידע  שחידוש  כך 
תהליך אבולוציוני שמגדיל את הערך הסופי של המידע ברשת. 
על אף שחידוש המידע לא משפר את הסיכוי להגיע לנקודת מסה 
המידע  זו התרחשה, התפשטות  נקודה  נמצא שכאשר  קריטית, 

היתה נרחבת יותר.
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מועד ומיקום המפגש

התרומה של חידוש המידע )Reinvention( ליצירת מסה קריטית ברשתות חברתיות

כותבת עבודת דוקטורט בנושא התפשטות מידע ברשתות חברתית בחוג 
לניהול מידע וידע בבית הספר לניהול  באוניברסיטת חיפה בהנחייתם של 
פרופ' שיזף רפאלי וד"ר דפנה רבן. הילה הציגה את עבודת המחקר שלה 
בכנס צ'ייס 2012 באוניברסיטה הפתוחה, בכנס ILAIS 2012 באוניברסיטת 
חיפה ובכנס INSNA 2013 באוניברסיטת האמבורג. בנוסף, נמצא מאמר 

שכתבה עם ד"ר דפנה רבן ועידו קמינר בתהליך שיפוט.

גב׳ הילה קורן

החוג ללמידה, הוראה והדרכה
הפקולטה לחינוך

המגמה
לטכנולוגיות בחינוך

 LINKS סמינר המגמה לטכנולוגיות בחינוך ומרכז המצויינות
לחקר למידה בקהילות מתוגברות טכנולוגיה


