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, המיומנויות, המתי חס בין  שאר אל הידע, מימדי בע  מספ  מש עויות-העצ ה הוא מושג מור ב ורב  :כללי

ואל המידה  ה הם מס גלים  תפקד  אופן אפ טי י  עצמאי כדי , והתפיס ת  עצמיות  ל עובדים, האמונות
.  הארגונית והטכנולוגית בה עובדים נדרשים לתפקדומושפע ממאפייני הסביבה, להגשים א  מ רותיהם

לסייע לתלמידים להכיר בחשיבות נושא ההעצמה ולהבין מודלים ומושגים ) 1: (לסמינר שתי מטרות עיקריות
, להתנסות ולפתח יכולת לבצע מחקר אמפירי בכלים מדעיים) 2(; הקשורים להעצ ה בר ת הפרט והארגון
  . מושכל וב קורתי, ממצאים ומסקנות ממחקר כזה באופן אפקטיביו  ון  ב, לפרש, ויכול  לדווח
  

ותוצג , יפתח ב רצאות על גישות תיאורטי ת והיבטים יישומ ים בתחום ה עצמה' ס סטר א  :מתכונת
מאמצע הסמסטר המשתתפים יעבדו על תכנון הצעה למחקר . מסגרת לתכנון מחקר הקשור להעצמת עובדים

הסמינר , בנוסף להעצמה .  קריאת ספרות מדעית לפי בחירתם ולפי הנחיות המורהתוך, ועל פ תוח כלי ה חקר
בעבודהעומס,  חדשנותכגון, יתמקד השנה בסוגיות נבחרות רלוונטיות     .)תלא ס פירשימה (  התמודדותו,  

ופירוש  ממצאיםיעסקו התלמידים בעיבוד נתונים' ב מסטר ב. ייאספו נתונים' ב יום ס סטר א    תיבת ובכ,  
סוגיות תי ורטיות ו, כתיבה מדעית,  ניתוחים סטטיסטייםלגביתוך ה תתפות  מפגשי ה חבה , עבודת הסיום
   .הסמינר יתנהל כקבוצת עבודה גמישה בה מצופה כי המשתתפים ייקחו חלק פעיל .ויישו יות בתחום
  

באתר י צגו ה דעות:moodle-א ר הקו ס ב   .תר לפ ות  עם בש וענא לבדוק את הא. וקבצים, עדכונים,  
  ". הגשות): "folder(כל הגשו  הקב ים  חובות  קורס  בוצעו  רך האת  בתיק יה       

  

    :  )ייתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הקורס ושיקולי המורה(מטלות עיקריות ולוח זמנים 
  

מקוצר  תמליל+ ' עמ 1  5.12.16       )אישי(סיכום ראיון   :'ס סטר א        
ספרותסקירת       עמ1  19.12.16       )אישי (     PDFמאמר + '  
עמ1  9.1.17       הגשת הצעה ראשונית          '  
עמ4-6       22.02.17       הגשת הצעת מחקר מלאה          רווח כפול,  '  
  

  )נתוני כל הצוותים יאוחדו ליצירת קובץ כללי(   17.03.17       הגשת קובץ נתונים  :'ס סטר ב    
עמ3-7  12.06.17פרק תו אות    הגשת  יוטת          '  
במפגש הסיוםה איש תהצג           20.06.17     
עמ16-22כ     04.09.17       הסמינרהגשת  בודת         גוף הע ודה'      

  

  -ל "נדרשים בנוסף למטלות הנ, כדי לאפשר למידה והפקת תועלת מירבית מהסמינר:  דרישות נוספות

  . ה מראש והכנת חומר לפי תכנית הקורסקריא,  במפגשי הסמינרחובההשתתפות .  1

  ). סמסטרכל א ת ב(השתתפ ת חובה  פגיש ת ייעוץ .  2

  .'וכו, דיווח  בוצתי, ראיון/ הצגת סיכום מאמר : כגון, פעילויות לפי הנחיות המורה תוך כדי הסמינר. 3

     , ונית לצוותתרומה משמעותית ושווי, שמירת קשר  וטף בצוות: ת בצו ת/ה עו ד/במידה  תלמיד.  4
כתיבה  צמאית                        . בעבודת הסמינר שתוגש" דיון"של  רק ) בנפרד משאר הצוות(  

  
  )ומתכונת העבודה בצוות, ייתכנו שינויים קלים בהתאם לאופי המחקר(     :הערכה וציונים

התרשמ ת המ צה ל בי הג ת מטלות20%          .נוכחות, וותתרומה לדיוני הקורס ולצ,      
  ) מהמפגשים תגרום להפחתה נוספת בציון80%נוכחות בפחות מ                       (

תלמידים. ניתן לעשות את הסמינר לבד או בזוג:      ציון עבודת הסמינר80%          ות שי בדו  זוג יג שו/ 
עבוד  ע  פרקי             .פרק דיון שנכתב לבדאך  ,תוצאות  שותפים/שיטה/רקע  דעי/מבוא                    

החוג מזכירות טל13:00 – 11:00 :קבלה -  דוא  04-8249282: פקס  04-8249765:      isilver1@univ.haifa.ac.il: ל" 

1נוסח   

לפני  חילת טיוטה   
יתכנו . השנה  

  .עדכונ ם בהמשך
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תשע-' ת נית ס סטר א   ז" 

  

לבדוק ה/באחריו  התלמיד. ייתכנו שינויים בהתאם להתקדמות הקורס ושיקולי המורה(   )עדכונים באתר הקורסה דעות ו 
                                         

קריא  חובה         נושא  תאריך  שבוע   הערות /                      

   .מבוא, מטרות ומבנה הקורס  1/11  1

 Bartunek & Spreitzer 2006  תחומית -כו  והעצמה בפ ספקטיב  רב  8/11  2

  העצמה כרעיון וכמושג מוטיבציוני : סוגי ת יסוד  15/11  3

בארגו  שירותת/מנהלרא ון עם  :1עבודה הנחיות   **      

ספרות סקירת:  2עבודה הנחיות   **    בחרבתחום נ 

Conger & Canungo 1998 

בתחום העצמהמודלים עיוניים וסוגיות ניהוליות  22/11  4    Bowen & Lawler 1995 

אין פ ישה --    29/11  5 על ראי ן וסק רהעבודה  צמאית:       

  בין מח ר לי שום: דילמות בהעצמת עובדים  6/12  6

הגשה  **      6.12 :צגה  כתהה,  סיכום ראיון: 5.12 
Nash 2012 

 Spreitzer 1995  שאלות  חקריו  בתחו  העצמת  ובדים  13/12  7

   השנהמחקר לסמינרה מודלסקירת   20/12  8
      משתנים אפשרייםהכרת    
ספרותסקירת: 19.12הגשה  **         20.12 :הצגה בכתה,   

Maynard 2012 

9  27/12  
  

  הנחיות לפיתוח וכתיבת הצעת מחקר 
סולמותפיתוח    מדידה     שאלונים/  

  . ת ספר תסקירהמשך , עבודה על כווני מחקר

10  3/1  
2017  

  על ההצעה הראשוניתעבודה    כתיבת הצעה ראשונית :אין פ ישה  -- 
  ליזום ייע   עם ה רצ   לפי הצורךאפשר 

  פיתוח סולמות ושאלוניםהמשך עב דה ב תה על    10/1  11
       הנחיות לכתיבת הצעת מחקר מלאה

    

   ראשוניתת מח רהצע:  9.1עד שה הג **   

 

12  17/1  
  

לפ  לוייעוץ לגבי ההצעה: אין פ ישה --    ,עבודה על הצ ת המ קר המלאה  ז שיק ע" 
 'וכו, סקירו  ספרותהעמקת 

  . הכנה לאיסוף נתונים. סיכום  סמסטר  24/1  13
  .'דיון בתכנית סמסטר ב

  .  הכנת הצעת המחקרהמשך

    
  "הגשות"בתיקייה , להגי  באתר, 22.2.2017עד : הגשת הצעת מחקר מלאה** 
  בתיא ם מראש , משוב  מהלך  חופש/אפשרו  למפג  ייעוץ     

  
יתכן  תתבקשו  הגיש .'ה עת המ קר תוח ר עם  ער ת בתח לת סמ טר ב   .הצעה מתוקנת 

 .לפי ההנחיות, )'ת ילת ס סטר ב (7.3מו לד עד הגשת קובץ . חופשמ חילת האיסוף נתונים 
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  ז"תשע -' ת נית ס סטר ב
  עשויים להיות שינויים ועדכונים בתכנית לפי שיקולי המורה והתקדמות הקורס!  טיוטה לא סופית

  

  ).חדרי  פגש יפו סמו  המשך. (ובפגיש ת הייעוץ, נוכחות חובה בכל ששת המפגשים המתוכנניםמצופה 
ראו הבהרו  ודגשי  בעמוד הבא  ו ילבוס סמסטר א-           .  שר כולל פרטים נוספים על הקורסא'  

שבוע  תאריך                                                                           
    

  "הגשות" בתיקייה ,באתר !222..2017 עד ,מלאה מחקר הצעת  :הגשה תזכורת 
ראו ה ובץ  אתר ה ורס-" הנחיות להגשת ההצעה המלאה"    נא לעבוד לפי   .  

  

7.3     )1(  
  

  . תכנית הסמסטר,SPSS + הדרכת הקלדת נתונים:  )יקבעחדר (  1מפגש 
  . לפי הנחיות שינתנוSPSSמ חיל לה ליד ל ,             כל צוות מביא כמה שאלונים קיימים

  )באתר(להדפיס ול ביא את ה דריך ל יב דים סט יסטיים ,             בנוסף
  

14.3        )2(  
  
  

אין ----   1מקליד לפי הנחיות משבוע ,  כל צוות מסיים את איסוף הנתונים-מפגש כתתי   
  "הגשות" בתיקייה ,באתר להגיש  !317. עד ,הצוות נתוני עם SPSS קובץ :הגשה**   

אחרי ק לת ה בצים באתר  קורס20.3ק בץ מאו ד יפו סם ב ,               
  

               ניתוח פריטים, התפלגויות:   צעדים ראשונים בעיבוד נתונים)יקבעחדר (  2מפגש   )3(      21.3
  
  

  לגבי ק ר ו בדלים ב ן ק וצות בדיקת  שערות:  )יקבעחדר (  3מפגש   )4(      28.3
  

           

אין מ גש כ תתי----  )5(      4.4 עבודה עצמ ית לפי ה דריך ל יבו ים סטט סטיים :       
  'וכו, בדיקת  שערות, ציון מסכם/בניית אינדקסים                   

  

פסח --    --  

18.4     )6(  
  

   "תוצאות "כתיבת, שלבים  תקדמים בבדיקת  שערות:  )יקבעחדר (   4מפגש 
  

25.4        )7(  
  

אין מ גש כ תתי----    פגישת ייעוץ לפי הנדרשניתן לתאםעבודה  צמאית     :   
    

  -- ותיום ה צמא --  )8(      2.5

9.5      )9(  
  

אין מ גש כ תתי----    פגישת ייעוץ לפי הנדרשניתן לתאם   עבודה  צמאית :   
בשלב  ה מומ ץ לה קיע בה חבת סק רת הס רות וש פור הר ע המד י  מחקר              

ייעו ----  )10(       16.5 צוותיץ  כל צו ת מגיע להצגת ממצא ם עד כה)אין מ גש כ תתי( א 1     כנית להמשךת,   
  )צוותים שאינם בייעוץ ממשיכים בעבודה עצמאית(                                       

  
ייעו ----  )11(      23.5 צוותיץ  בשבוע הקודםמי  לא  יהל  (    )אין מ גש כ תתי( ב 1     (  

  )עצמאיתצוותים שאינם בייעוץ ממשיכים בעבודה                                       ( 
  

  -- שבועות --  )12(      30.5

הדרכה  תקדמת  )יקבעחדר   (5מפגש   )13(        6.6   .ת ופיר ש ממצא םעל בד קת הש רו:  
שיחה                                      והשלכ ת ייש מיות בתח ם העצמהעל מודלים תיאורט ים  

  "דיון"ובניית פרק  ת עבודת מחקר סמינריונית                                   עקרונות בכתיב
  
  "הגשות" בתיקייה ,באתר להגיש !6.12 עד ,"תוצאות" פרק טיוטת :3 הגשה**
  

13.6      )14(  
  

אין מ גש כ תתי----     עבודה  צמאית:   

20.6      )15(  
  

הצגה: )618חדר   (6מפגש  דק2ה /ה מצ ג/כל תל יד:  ממצאים ומסקנות:       .םללא  קפי',  
  .  שיחה על שלבי סיום עבודת הסמינר.                                   סיכום הסמינר ותרומותיו

  

עד -הגשת העבודה הסמינריונית  בתיקייה יש ל גיש  ובץ ב תר  ,7.9.2014  . עותק  ודפס" + הגשות" 
  .באתר  קורסיינתנו נחיות ה . ואר  גילבדלמרצה או לש וח , ניתן להביא העותק המודפס למזכירות החוג

עד )grace period ("ימי  מלה" שבעה מעניק אני 4.9.2017אחרי  הגשה  תוך מ עד זה ת חשב  אילו . 12.9.2017 
אולם  .העבו ה הוג ה בזמן כןאחרימאוחרת הגשה     1תביא ל ורדת ) מכל  יבה  היא(, ואילך 13.9.2017 מ,  

איחו  א  חלקויוםלכל ' נק   .מראשהכל חיוני לתכנן  - הארכות נויינת לא   . 
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  :והצעות לסיום מוצלח של הסמינר) 'ס סטר בבבמיוחד (הבהרות לגבי תכנית הסמינר 

ב ל אחד  המפגשים  סמס ר בחובהמצופה נוכחות .  1   .כי בהם יתורגלו מיומנויות ויינתן מידע חיוני, ' 

זכ ו כי .אלא תע ו עבו ה עצ אית, פגישות סמינרלא יתקי מו " ----"בתאריכים המסומנים למעלה ב .  2  
מצופה כי ב הלך הסמסטר תרחיב  א  סקירת הספרות ואת ה קע המדעי , כחלק מה בודה הע מאית
קבלת ציון גבוה בסמינר דורשת התקדמות מעבר לכתיבה ועיבודים בסיסיים אלא תלויה   . למחקר
ב דיקות ובמידה  ה  עמיקו   .  שלכםוהדיון הניתוח העיוני את  את הרעיונות ותרחיבו 

לפי הסי בוס)כל סמ טרא ת ב(צוות יגיע  פגישות  יעוץ חובה /תלמידכל ": פגישת ייעוץ.  "3  ז"ול י לו,  
שיפו סם באתרפגישות   . ר גל  פי  צו ך"ניתן ורצוי כמובן ליזום פגישות נוספות עם ד.  

לתלמידי "מדריך לעי ודים סטט סטיים"ע  הוד מומ ץ לעב, אם יש שאלות לגבי נושאים סטטיסטיים.  4  
ולהשלים לפי הנדרש מתוך חומר הלימוד שנלמד בעבר בקורסים , באתרהסמינר שפורסם 

  .ניתן ורצוי גם לגשת ליועץ הסטטיסטי במרכז המחשבים. לסטטיסט קה ושי ות כמותיות

כ "בהמשך הקיץ אני בד. 2017וני ס ף חו ש יפגישות ייעוץ לגבי סיום עבודת הסמינר ניתן לקיים עד .  5
זמין ל גישות א שיות לא    .)ותגובו  עשו ות ל גיע ב צב איט  מהרגיל, ל"רק  וא( 

, בצורה זהירה' ב+' תכננתי את לוח הזמנים בסמסטר א  :יש לכ  אחריות  ישית  התקדמו  רצ פה.  6
ללא , ר של  בודת  מח רות הסמינר לסיום מסוד/כדי לה בי  את מש תפי, על סמך ניסיון מצטבר

איכו  וקצב , אול  ב ופו ש  דבר.  השנהותוך  מידה ה רגתי  וקבל  משוב ו מיכה  אורך, לחץ
לכן.בכםבעיקר העבודה בסמינר תלויים  חיוני לתכנן מראש את העבודה כדי שתוכלו לעשות עבודה ,  

לכן , שיים לסיום הסמינרחודי תר מאחר  ס ום הסמ טר י  לכם . ולהיתרם ממנה, טובה  כל  אפשר
בהתאםלהתארגןנא   .אין סיבה שלא תוכלו להגיש עוד לפני המועד האחרון הכתוב בסילבוס  .  

  
  .כל הא ור במס ך מת יחס ב ותה מי ה לגב ים ונ ים  .מסמך זה כתוב ב וף  כר  שם ה וחות וה יצור

 !בברכה ל בודה פ רייה ו מידה מ ניינת

  
  חובה - מקורו  קריאה

ההנח  ה א כי  המש  אתם  וש ם א  עיקר . 'ת קריאת החובה  יועדת  תמוך  קריאה  תחילת סמסטר ארשימ
  .תוך ע ון במקורות שת צאו בע מכם וב תייעצות עם ה ורה, כחלק מ יתוח  הכנת ה מינר, הקריאה בעצמכם
מקורו  קריאה "יקייה המ צות נו פות בת". מקור ת קרי ה חובה"תיקייה ב, אתרכ  המקורו  להל  מופיעי  ב
  ".רשות
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