חסונ 1

תוריכזמ גוחה  -הלבק 13:00 – 11:00 :לט 04-8249765 :סקפ 04-8249282 :אוד"לisilver1@univ.haifa.ac.il :

סרוק ) 289.3334א רטס ס'( ) 289.3336ב רטס ס'( ─ עשת"ז  - 2017-2016םוי ג' 10-08

רקחמ נימס ב.א.
הטויט תליח ינפל
הנשה .ונכתי
ךשמהב ם נוכדע.

─

םידבו תמצעה יגולו כט ינו רא םלועב
ד"ל וד ר

הלבק :םוי ב'  ,11:00 - 10:00רדח  ,717המוק  7לוכש לדגמ
לט') 04-8249552 :פנימי ,(3552 :אוד"לiddo@research.haifa.ac.il :

יללכ :ברו ב רומ גשומ אוה ה צעה-תויוע שמ פסמ עב ידמימ ,עדיה לא ראש ןיב סח יתמה ,המיומנויות,
האמונות ,םידבוע ל תוימצע ת סיפתהו ,ידכ יאמצע י יט פא ןפוא דקפת םילג סמ םה ה הדימה לאו
םהיתור מ א םישגהל ,ומושפע ממאפייני הסביבה הארגונית והטכנולוגית בה עובדים נדרשים לתפקד.
לסמינר שתי מטרות עיקריות (1) :לסייע לתלמידים להכיר בחשיבות נושא ההעצמה ולהבין מודלים ומושגים
ןוגראהו טרפה ת רב ה צעהל םירושקה; ) (2להתנסות ולפתח יכולת לבצע מחקר אמפירי בכלים מדעיים,
חוודל לוכיו ,שרפל ,ב ןו וממצאים ומסקנות ממחקר כזה באופן אפקטיבי ,יתרוק בו לכשומ.
מתכונת :א רטס ס' המצע ה םוחתב םי מושיי םיטביהו ת יטרואית תושיג לע תואצר ב חתפי ,גצותו
מסגרת לתכנון מחקר הקשור להעצמת עובדים .מאמצע הסמסטר המשתתפים יעבדו על תכנון הצעה למחקר
רקח ה ילכ חות פ לעו ,ךות קריאת ספרות מדעית לפי בחירתם ולפי הנחיות המורה .בנוסף להעצמה ,הסמינר
יתמקד השנה בסוגיות נבחרות רלוונטיות ,ןוגכ חדשנות ,סמוע הדובעב ,ותודדומתה )המישר יפ ס אלת(.
א רטס ס םוי ב' ייאספו נתונים .ב רטסמ ב' יעסקו התלמידים בעיבוד נתונים םיאצממ שוריפו ,כבותבית
םויסה תדובע ,הבח ה ישגפמ תופתת ה ךות יבגל ניתוחים סטטיסטיים ,תיעדמ הביתכ ,ותויטרו ית תויגוס
םוחתב תוי ושייו .הסמינר יתנהל כקבוצת עבודה גמישה בה מצופה כי המשתתפים ייקחו חלק פעיל.
ב ס וקה ר א :moodle-תועד ה וגצ י רתאב ,עדכונים ,םיצבקו .נא לבדוק את האעו שב םע תו פל רת.
הי קיתב תאה ךר ועצוב סרוק תובוח םי בקה ושגה לכ )" :(folderתושגה".

מטלות עיקריות ולוח זמנים )ייתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הקורס ושיקולי המורה(:
א רטס ס':

ב רטס ס':

5.12.16
ןויאר םוכיס )ישיא(
19.12.16
תריקס תורפס )ישיא(
9.1.17
הגשת הצעה ראשונית
האלמ רקחמ תעצה תשגה 22.02.17
17.03.17
הגשת קובץ נתונים
תטוי תשגה תוא ות קרפ 12.06.17
גצהת שיא ה םויסה שגפמב 20.06.17
04.09.17
תדוב תשגה הסמינר

 1מע'  +לילמת רצוקמ
 1מע'  +רמאמ PDF
 1מע'
 4-6מע'  ,לופכ חוור
)נתוני כל הצוותים יאוחדו ליצירת קובץ כללי(
 3-7מע'
כ  16-22מע' הדו עה ףוג

דרישות נוספות :כדי לאפשר למידה והפקת תועלת מירבית מהסמינר ,נדרשים בנוסף למטלות הנ"ל -
 .1תופתתשה הבוח במפגשי הסמינר ,אירקה מראש והכנת חומר לפי תכנית הקורס.
 .2ץועיי ת שיגפ הבוח ת פתתשה )ב ת אלכ רטסמס(.
 .3פעילויות לפי הנחיות המורה תוך כדי הסמינר ,ןוגכ :רמאמ םוכיס תגצה  /ןויאר ,יתצוב חוויד ,וכו'.
 .4דימלת הדימב/ד וע ה/ת וצב ת :תווצב ףטו רשק תרימש ,יוושו תיתועמשמ המורתונית לצוות,
תיאמצ הביתכ )בנפרד משאר הצוות( קר לש "ןויד" בעבודת הסמינר שתוגש.
הערכה וציונים) :ייתכנו שינויים קלים בהתאם לאופי המחקר ,ומתכונת העבודה בצוות(
 20%תולטמ ת גה יב ל הצ מה ת משרתה ,תרומה לדיוני הקורס ולצתוו ,נוכחות.
)נוכחות בפחות מ 80%מהמפגשים תגרום להפחתה נוספת בציון(
 80%ציון עבודת הסמינר :ניתן לעשות את הסמינר לבד או בזוג .םידימלת/וש גי גוז ודב יש תו
יקרפ ע דובע אובמ/יעד עקר/הטיש/םיפתוש תואצות ,ךא פרק דיון שנכתב לבד.

מע' 2

סמינר רקחמ -ד"ל וד ר © וחהג לשירותי אנוש ,אוניברסיטת חיפה

א רטס ס תינ ת'  -עשת"ז
)ייתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הקורס ושיקולי המורה .דימלתה וירחאב/ה קודבל ו תועד העדכונים באתר הקורס(

הבוח אירק  /תורעה

נושא

עובש

ךיראת

1

1/11

מטרות ומבנה הקורס ,אובמ.

2

8/11

בר ביטקפס פב המצעהו וכ-תימוחת

3

15/11

דוסי ת יגוס :העצמה כרעיון וכמושג מוטיבציוני

4

22/11

מודלים עיוניים וסוגיות ניהוליות המצעה םוחתב

5

29/11

 --השי פ ןיא :תיאמצ הדובע הר קסו ן יאר לע

6

6/12

םידבוע תמצעהב תומליד :םוש יל ר חמ ןיב
** השגה  :5.12ןויאר םוכיס ,ההתכ הגצ6.12 :

7

13/12

םידבו תמצעה וחתב וירקח תולאש

Spreitzer 1995

8

20/12

תריקס לדומ המחקר לסמינר השנה

Maynard 2012

9

27/12

10

3/1
2017

 --השי פ ןיא :כתיבת הצעה ראשונית

11

10/1

לע הת ב הד בע ךשמה פיתוח סולמות ושאלונים
הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מלאה

Bartunek & Spreitzer 2006
Conger & Canungo 1998

** הנחיות הדובע  :1םע ןו אר מנהל/ת תוריש וגראב
** הנחיות הדובע  :2תריקס תורפס בתחום נרחב

Bowen & Lawler 1995

Nash 2012

תרכה משתנים אפשריים
** השגה  :19.12תריקס תורפס ,התכב הגצה20.12 :

הנחיות לפיתוח וכתיבת הצעת מחקר

עבודה על כווני מחקר ,ךשמה ריקסת רפס ת.

חותיפ תומלוס הדידמ  /שאלונים
הדובע על ההצעה הראשונית
רשפא ךרוצה יפל צר ה םע עיי םוזיל

** גההש דע  :9.1עצהר חמ ת ראשונית

12

17/1

 --השי פ ןיא :העצהה יבגל ץועיי ול פל"ע קיש ז

האלמה רק מה ת צה לע הדובע,
תקמעה תורפס וריקס ,וכו'

13

24/1

רטסמס םוכיס .הכנה לאיסוף נתונים.
דיון בתכנית סמסטר ב'.

ךשמה הכנת הצעת המחקר.

** האלמ רקחמ תעצה תשגה :דע  ,22.2.2017רתאב יגהל ,הייקיתב "תושגה"
ץועיי גפמל ורשפא/שפוח ךלהמ בושמ ,שארמ ם איתב

ב רט מס תל חתב ת רע םע ר חות רק מה תע ה' .שיגה ושקבתת ןכתי הצעה מתוקנת.
איסוף נתונים ה תליח משפוח .ץבוק תשגה דע דל ומ ) 7.3ב רטס ס תלי ת'( ,לפי ההנחיות.
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מע' 3

ב רטס ס תינ ת'  -עשת"ז
תיפוס אל הטויט! עשויים להיות שינויים ועדכונים בתכנית לפי שיקולי המורה והתקדמות הקורס

הפוצמ נוכחות חובה בכל ששת המפגשים המתוכננים ,ץועייה ת שיגפבו) .ךשמה ומס ופי שגפ ירדח(.
אבה דומעב ישגדו ורהבה ואר  -א רטסמס סובלי ו' אשר כולל פרטים נוספים על הקורס.
ךיראת עובש

תרוכזת השגה :תעצה רקחמ האלמ ,דע  ! 22.2.2017רתאב ,הייקיתב "תושגה"
נא לעבוד לפי "הנחיות להגשת ההצעה המלאה"  -סרו ה רתא ץבו ה ואר.
7.3

)(1

שגפמ ) 1רדח עבקי( :הדרכת הקלדת נתונים  ,SPSS +תכנית הסמסטר.
כל צוות מביא כמה שאלונים קיימים ,ל דיל הל ליח מ  SPSSלפי הנחיות שינתנו.
בנוסף ,םייטסי טס םיד בי ל ךירד ה תא איב לו סיפדהל )רתאב(

14.3

)(2

 ---ןיא יתתכ שגפמ  -כל צוות מסיים את איסוף הנתונים ,מקליד לפי הנחיות משבוע 1**השגה :ץבוק  SPSSםע נתוני תווצה ,דע  ! 17.3שיגהל רתאב ,הייקיתב "תושגה"
םיצב ה תל ק ירחא ,ב םס ופי ד ואמ ץב ק  20.3סרוק רתאב

21.3

)(3

שגפמ ) 2רדח עבקי( צעדים ראשונים בעיבוד נתונים :תויוגלפתה ,ניתוח פריטים

28.3

)(4

שגפמ ) 3רדח עבקי( :תורעש תקידב תוצו ק ן ב םילדב ו ר ק יבגל

4.4

)(5

 ---יתת כ שג מ ןיא :םייטס טטס םי ובי ל ךירד ה יפל תי מצע הדובעבניית אינדקסים/םכסמ ןויצ ,תורעש תקידב ,וכו'

18.4

)(6

 -חספ --שגפמ ) 4רדח עבקי( :תורעש תקידבב םימדקת םיבלש ,תביתכ "תואצות"

25.4

)(7

 ----יתת כ שג מ ןיא :תיאמצ הדובע ניתן לתאם פגישת ייעוץ לפי הנדרש

2.5
9.5

)(8
)(9

16.5

)(10

 -אמצ ה םויתו -- ---יתת כ שג מ ןיא :תיאמצ הדובע ניתן לתאם פגישת ייעוץ לפי הנדרשרקחמ י דמה ע רה רופ שו תור סה תר קס תבח הב עיק הל ץ מומ ה בלשב
 ---ועייץ יתווצ 1א )יתת כ שג מ ןיא( הכ דע ם אצממ תגצהל עיגמ ת וצ לכ ,תכנית להמשך)צוותים שאינם בייעוץ ממשיכים בעבודה עצמאית(

23.5

)(11

 ---ועייץ יתווצ 1ב )יתת כ שג מ ןיא( )להי אל ימ םדוקה עובשב()צוותים שאינם בייעוץ ממשיכים בעבודה תיאמצע(

30.5

)(12

6.6

)(13

 -תועובש --שגפמ ) 5רדח עבקי( תמדקת הכרדה :ור שה תק דב לעם אצממ ש ריפו ת.
החיש םי טרואית םילדומ לע המצעה ם חתב תוימ שיי ת כלשהו
עקרונות בכתיבת עבודת מחקר סמינריונית ובניית פרק "ןויד"

13.6

)(14

 ----יתת כ שג מ ןיא :תיאמצ הדובע

20.6

)(15

שגפמ ) 6רדח  :(618הגצה :ממצאים ומסקנות :די לת לכ/ג צמ ה/ה  2קד' ,יפק אללם.
סיכום הסמינר ותרומותיו .שיחה על שלבי סיום עבודת הסמינר.

**השגה  : 3תטויט קרפ "תואצות" ,דע  ! 12.6שיגהל רתאב ,הייקיתב "תושגה"

הגשת העבודה הסמינריונית  -דע  ,4.9.2017רת ב ץבו שיג ל שי הייקיתב "תושגה"  +ספדו קתוע.
ניתן להביא העותק המודפס למזכירות החוג ,חו של וא הצרמל דבליג ראו .הנחיות יינתנו סרוק רתאב.
ירחא  4.9.2017אני מעניק העבש "הלמ ימי" ) (grace periodדע  .12.9.2017וליא בשח ת הז דע מ ךות השגה
ןמזב ה גוה ה ובעה .םלוא השגה תרחואמ ירחא ןכ ,מ  13.9.2017ךליאו) ,איה הבי לכמ( תדרו ל איבת 1
נק' לכל םוי וקלח א וחיא .אל יינתנו תוכראה  -חיוני לתכנן לכה שארמ.

סמינר רקחמ -ד"ל וד ר © וחהג לשירותי אנוש ,אוניברסיטת חיפה

מע' 4

הבהרות לגבי תכנית הסמינר )דחוימב בב רטס ס'( והצעות לסיום מוצלח של הסמינר:
 .1מצופה נוכחות הבוח ב ר סמס םישגפמה דחא ל ב' ,כי בהם יתורגלו מיומנויות ויינתן מידע חיוני.
 .2בתאריכים המסומנים למעלה ב " "----ומ יקתי אל פגישות סמינר ,תיא צע ה ובע ו עת אלא .יכ ו כז
תיאמ עה הדוב המ קלחכ ,יעדמה עק ה תאו תורפסה תריקס א ביחרת רטסמסה ךלה ב יכ הפוצמ
רקחמל .קבלת ציון גבוה בסמינר דורשת התקדמות מעבר לכתיבה ועיבודים בסיסיים אלא תלויה
וקימע ה הדימב ו תוקיד בוביחרת את הרעיונות ותא הניתוח העיוני ןוידהו םכלש.
" .3ץועיי תשיגפ" :לכ דימלת/הבוח ץועי תושיגפ עיגי תווצ )ב ת ארט מס לכ( סוב יסה יפל ,ול י לו"ז
תושיגפ רתאב םס ופיש .ניתן ורצוי כמובן ליזום פגישות נוספות עם ד"ך וצ יפ לג ר.
 .4אם יש שאלות לגבי נושאים סטטיסטיים ,בעל ץ מומדו ה ע"םייטס טטס םידו יעל ךירדמ" ידימלתל
הסמינר שפורסם רתאב ,ולהשלים לפי הנדרש מתוך חומר הלימוד שנלמד בעבר בקורסים
תויתומכ תו ישו הק טסיטטסל .ניתן ורצוי גם לגשת ליועץ הסטטיסטי במרכז המחשבים.
 .5פגישות ייעוץ לגבי סיום עבודת הסמינר ניתן לקיים עד י ש וח ף סוני  .2017בהמשך הקיץ אני בד"כ
אל תויש א תושיג ל ןימז )או קר"ל ,ליגרהמ טיא בצ ב עיג ל תו ושע ובוגתו(.
 .6הפ צר ומדקתה תישי תוירחא כל שי :תכננתי את לוח הזמנים בסמסטר א'+ב' הריהז הרוצב,
על סמך ניסיון מצטבר ,יפת שמ תא יב הל ידכ/ות הסמינר לסיום מסודר חמ תדוב לש ר ,אלל
ץחל ,ךרוא הכימ ו בושמ לבקו יתגר ה הדימ ךותו השנה .רבד ש ופו ב לוא ,בצקו וכיא
העבודה בסמינר תלויים רקיעב םכב .ןכל ,חיוני לתכנן מראש את העבודה כדי שתוכלו לעשות עבודה
רשפא לכ הבוט ,ולהיתרם ממנה .םכל י רט מסה םו ס רחא מ רת ידוחשיים לסיום הסמינר ,ןכל
אין סיבה שלא תוכלו להגיש עוד לפני המועד האחרון הכתוב בסילבוס .נא ןגראתהל םאתהב.
רוצי הו תוחו ה םש רכ ףו ב בותכ הז ךמסמ .םי נו םי בגל ה ימ התו ב סחי תמ ך סמב רו אה לכ.
תניינ מ הדימ ו הייר פ הדוב ל הכרבב!

האירק ורוקמ  -הבוח
מישרא רטסמס תליחת האירק ךומת תדעוי הבוחה תאירק ת' .רקיע א ם שו םתא שמה יכ א ה חנהה
םכמצעב האירקה ,רנימ ה תנכה חותי מ קלחכ ,הרו ה םע תוצעיית בו םכמ עב ואצ תש תורוקמב ןו ע ךות.
ב יעיפומ להל ורוקמה כרתא ,בהייקית "הבוח ה ירק ת רוקמ" .תב תופ ונ תוצ מההייקי "האירק ורוקמ
תושר".
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