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*בזמן הקורונה בהתאם להגבלות משרד הבריאות שעות הקבלה יעשו בזום בתיאום מראש

א.מטרת הסמינר
הסמינר יעסוק בגורמים ארגוניים הקשורים לאיכות השירות הניתן ללקוחות חיצוניים ופנימיים
ובסוגיות הקשורות להערכת איכות השירות .בסמינר נתמקד במשתנים מקדימים לאיכות השירות
(כאקלים שרות ואקלימים נוספים) ובתוצאות של איכות שירות :שביעות רצון לקוחות ,נאמנות לקוחות.
המטרה העיקרית של הסמינר היא לחשוף את הסטודנטים לעבודה המחקרית על כל שלביה.
יעדים:
 .1התנסות בסוגיות של בחירת נושא למחקר.
 .2רכישת מיומנות בסקירת ספרות רלוונטית.
 .3הכרת מגוון של שיטות וכלי מחקר.
 .4איסוף נתונים ועיבודם.
 .5כתיבת ד"וח מחקר מסכם הכולל דיון ומסקנות.

ב .מבנה הסמינר
הרצאות פרונטאליות לגבי חומר תיאורטי ושיטות מחקר.
הצגת מאמרים ודיון במאמרים נבחרים מהספרות בתחום.
התנסות בעריכת מחקר בארגון והצגת התוצאות בכיתה ובכתב.
מפגשי הנחיה בקבוצות למידה.
ד.חובות הסטודנטים
 .1הצגת מאמר מחומר הקריאה עם מאמר נוסף שקשור לנושא שאינו בחומר הקריאה.
 .2ביצוע ראיונות ,בניית שאלונים ,העברת שאלונים ,ביצוע תצפית.
 .3הגשת הצעת מחקר (בסוף סמסטר א').
 .4הצגת הצעת המחקר בפני הכיתה (בסוף סמסטר א').
 .5עבודה סמינריונית – דו"ח מחקר מלא שיוגש בזוגות או שלשות עד חודשיים מסיום הקורס .הערכה
של הסמינר המוגש היא הבסיס לציון בסמינר (סמסטר ב').
 .6נוכחות מלאה וקריאת חומר ביבליוגרפיה חובה.

עמ' 2

*בתקופת הקורונה ובהתאם להגבלות של משרד הבריאות יעשו התאמות והקורס יינתן בזום גם בפגישות
קבוצתיות (כל הסטודנטים בסמינר) וגם אישיות עם קבוצות סטודנטים (קבוצה של שניים עד שלושה
שעושים יחד סמינר) .הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים ומפגשים סינכרוניים .במקרה
שהשיעור יוקלט – תמונות הגלריה לא יוקלטו .אי פתיחת מצלמה תחשב כהעדרות.

נושאי הקורס
מספר
שיעור

נושא השיעור

1-2

מבוא

3-5

חקר שרות ואקלים

6-7

מפגשי קבוצות -סקירת ספרות וראיונות

8-9

שאלוני אקלים שרות ומשתנים רלוונטיים לתחום

10

הצגת מאמרים ושאלונים

11

גורמים מקדימים ותוצאות ארגוניות

12

מפגשי הצעת מחקר

13

הגשה והצגת הצעות מחקר

*תוכנית שבועית לסמסטר ב' תינתן במהלך שהשנה
עיקר הנושאים בהם נעסוק בסמסטר ב' יהיו :איסוף חומר ,תצפית ,העברת שאלונים ,בניית בסיס מידע,
ניתוח בסיס המידע וכתיבת דו"ח מדעי.
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