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, המיומנויות, המתי חס בין  שאר אל הידע, די בעל מ פר מ מעו ותמימ-העצ ה הוא מושג מור ב ורב  :כללי

ואל המידה  ה הם מס גלים  תפקד  אופן אפ טי י  עצמאי כדי , ות/והתפיס ת  עצמיות  ל עובדים, האמונות
לסמינר . ומושפע ממאפייני הסביבה הארגונית והטכנולוגית בה עובדים נדרשים לתפקד, להגשים א  מ רותיהם
 להכיר בחשיבות נושא ההעצמה ולהבין מודלים ומושגים הקשורים ות/ללומדיםלסייע ) 1: (רות עיק יותשת  מט

יכול  לבצ  מחקר ה שכ ל אתלהתנסות ול) 2(; שירותני ארגוול, לקוחות, ותרומתה לעובדים, ויישומיהלהעצמה 
מושכל , ן אפקטי יבאופמותי כבממצאים ומסקנות ממחקר ולדון , לפרש, ויכול  לדווח, ייםאמפ רי בכ ים מדע
   .ראיות- ופיתוח תכניות התערבות מבוססותבאופן שעשוי לתרום לקבלת החלטות ארגוניות, וביקורתי
  

יפ ח בההקורס  :מתכונת גישות  יאורט ות והיבט ם יישומ ים בתחום  העצמהכרת  מחקר ו וצג מ גרת ל,  
יע דו על ים/ותהמשתתפ.  קובץ נתונים קייםלרשות הסמינר יועמד.  בארגוני שירותהעצמת  ובדיםגבי לכמותי   

בשיטות נתוניםה ינתחו אתו, תוך קריאת ספרות מדעית לפי בחירתם ולפי הנחיות המורה, תכנון הצעה למחקר  
מסכח מח ר"יכ בו דו, בסיום. מגוונותסטטיסטיות  הקשורות יהיה דגש לא רק על פירוש ומסקנות עיוניות ו  בם 

יישומהשלכותאלא  ם הרח ה  גבי , להשער ת ושאל ת המחקר התערבות תכניות  הצעתכולל , ותניהולי וותי 
לשאר  מדגםתיחסי( אשר מצבן במשתנים נבחרים הוא בעייתי במדגם משנה-ביחס לק וצות ארגוניות  (.   

  

באתר י צגו ה דעות:moodle-א ר הקו ס ב   .נא לבדוק את האתר לפחות פעם בשבוע. וקבצים, עדכונים,   
  ". הגשות): "folder(בתיקייה , הגשו  הק צים ועבו ות יבו עו בדרך כלל דר  האתר      
  

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

תמציתי הצגה          7.11.18  הצגת משתנה ממודל המחקר דק6-5(   '(   
עמ1       15.11.18    הגשת הצעה ראשונית    '  

עמ5-4         9.12.18    הגשת הצעת מחקר מלאה   רווח כפול,  '  
  

במפגש הסיוםהצגה  ישית    16.1.19     
עמ20-15כ            6.3.19    הגשת עבודת הסמינר גוף ה קסט'     )רווח כפול  ( 

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

בכל חובההשתתפות .  1   . ורסקריאה מראש והכנת חומר לפי תכנית הק, מפגשי הסמינר 7 

  . צוותיותפגישו  ייעוץ  3-ה תתפו  חובה ב.  2

  .'וכו, ממצאיםדיווח , הצגת סיכום מאמר: כגון, פעילויות לפי הנחיות המורה תוך כדי הסמינר . 3

  ". דיון"כתי ה  צמאית  ל פרק  , תרומה משמעותית ושוויונית לצוות: ת בצו ת/ה עו ד/תלמידאם .  4
  

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

  .ולצוות) 10%(תרומה לדיוני הקורס ו, )20% (התרשמ ת המ צה ל בי הג ת מטלות   30%
ממפגשי80%נוכחות בפחות מ           (             הקורס וייעוצי החובה    )תגרום להפחתה בציון  

 .או בשלי יה, בזוג, סמינר לבדא  ה ניתן לעשות : )ח המח ר"דו (ציון עבודת הסמינר   70%
תוצאות /שיטה/רקע  דעי/עבוד  עם  רק  מבוא יגישואו שלי יה ות ש עבדו ב וג /תלמידים
           .אך פרק דיון שנכתב באופן עצמאי, משותפים

  

1נוסח   

החוגמזכירות     טל13:00 –10:00 :קבלה:    agoren@univ.haifa.ac.il: ל"דוא  04-8249282: פקס)  3135פנימי  (04-8249135:   

לפני א1 טיוטה  
. ל"התח לת שנ
 שינוייםתכנו יי

.בהמשך  
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  הסמינרתכנית 
  

   קדמות הקורסעשויים להיות שינויים ועדכונים בתכנית לפי שיקולי המורה והת!  טיוטה

לבדוק ה/באחריו  התלמיד   עדכונים באתר הקורסה דעות ו 
                                         

קריא  חובה          נושא  תאריך  שבוע   הערות/        

כוח וה צמה : מבוא, מטרות ומבנה הקורס : 1מפגש   17/10  1
  .סמינרש  הסקירת מודל המחקר . תחומית-בפ ספקטיבה רב

 

מודלים עיוניים . העצמה כמושג מוטיבציוני : 2מפגש   24/10  2
  .דגש על תחום הש רותב, העצמההבתחום  וסוגיות ניהוליות

Bartunek & Spreitzer 2006 
Spreitzer 1995 
Conger & Canungo 1998 

תחום ביישומיות דילמות ש לות מחק יות ו : 3מפגש   31/10  3
  .סמינרש  הל המח ר מודפרטי ד ון ב. העצמת  ובדים

סיכו-ה הצג **  מאמריםם  לגבי     במודל המחקרמשתנים  

Bowen & Lawler 1995 
Nash 2012 
Maynard 2012 

2016גל   

   .  אפשריות בסמינרהשער ת מחקרועוד ע  ש לות . במשך הכרת משתני המחקר  :4מפגש   7/11  4
  .הנחיות לכתיבת הצעת מחקר                 

סי-ה הצג**  מאמריםםכו    לגבי משתנים במודל המחקר 

  על הצ ת המ קר עבודה  :מפגשאין            14/11  5
עמ1 (ת הצעת מחקר ראשוניתהגש:  15.12עד  **    '( 

  לאור הצעה ראשונית, מחקרל םכיווניד ון ב: 1 תפגישת ייעוץ צוותי     21/11  6
 )צוות שלא נמצא בייעוץ ממשיך בעבודה על הצעת המחקר    (

 על הצ ת המ קרעבודה  :מפגשאין              28/11  7

8  5/12  
  

ובדיקת השערותעיבוד נתונים. הכרת  קובץ): מעבד  מחשב (5מפגש     )תחילת ע בודים (    
 )'עמ 5-4 (ת הצ ת מח רהגש:  9.12עד  **  

  .  ממצאים ראשוניים .משוב  ל הצ ת  מחקר :2 תפגישת ייעוץ צוותי     12/12  9
          )צוות שלא נמצא בייעוץ ממשיך בעבודה על עיבוד נתונים (  

  ניתוח נתוניםעל עבודה  :מפגשאין              19/12  10

ס גיות מת דמות ב: )מעבד  מחשב  (6מפגש   26/12  11 לגבי קש  וה דלים ושאלות בדיקת  שערות  
 )המשך עיבוד נתונים(  ".ןדיו" ו"תוצאות "יכתי ת פרקלגבי והרחבה רענון .  בין קב צות

 כתיבת  רק  וצאות , ניתוח נתוניםעל עבודה : מפגשאין             2/1/19  12

עד כהממצאיםה גת עי רי ה :3 תפגישת ייעוץ צוותי     9/1  13 פירוש,      .תכניות עבודה להמשך,  
    )      צוות שלא נמצא בייעוץ ממשיך בעבודה על עיבוד נתונים    (

על - הסמינר סיכום: 7מפגש   16/1  14 והשלכ ת יישומי ת בתחום עיונייםמודלים     .העצמהה 

אישיתהצגה דק2עד ה /ה מצ ג/כל תל יד:  ממצאים ומסקנות -       .ללא ש פים, !) שניות120 (' 

  .שיחה על שלבי סיום עבודת הסמינר

  

עד -הגשת העבודה הסמינריונית  ניתן . עותק  ודפס" + תהגשו"באתר בת קייה להגיש   ,9.2013.6 
  .הנחיות יינתנו באתר הקורס.  או ל לוח ל רצה ב ואר ר יל, להבי  העותק ה ודפס ל זכירו  החוג

וכוללד ע)grace period ("ימי  מלה" שבעה מעניקאני   6.3.2019 יאחר הג ה בת ך מו ד זה .  13.3.2019  
ואילך 14.3.2019 -מ, רי כןאו ם הגשה מאוח ת אח.  תיחש  כאיל  העבוד  הוגש  בזמן מכל  יבה (,  
  . לתכנן מראשנא - הארכות יינתנו לא.  לכל  ום איחור או  לקו, בציון הכולל'   נק1תביא ל ורדת ) שהיא
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  :הבהרות לגבי תכנית הסמינר והצעות לסיום מוצלח של הסמינר

  .יות ויינתן מידע חיוניבהם יתורגלו מיומנו,  הסמינרמפגשיכל מצופה נוכחות חובה ב :נוכחות.  1

קבלת ציון גבוה בסמינר דורשת התקדמות מעבר לכתיבה ועיבודים : ציפיות  קדמיות ומטרות.  2
. בסיסיים אלא תלויה במידה בה תעמיקו ותרחיבו את הרעיונות ואת הניתוח העיוני והדיון שלכם

ראיות -הולית נתמכתהסמינר שואף לפתח אצל התלמידות רגישות ומיומנויות לחשיבה ני, בנוסף
)evidence-informed( .השער ת מחקר בדיקתה גת ור  א  ק מצופה בסמינ, בהתאם משתניות -רב 
קבוצ ת א ר מצבן -זי וי תתב) דרך עיבוד ם סטטיס יים( השקעהגם אלא , בגישות  קובלות

הוא בע יתי נבחריםבמשתנים  גבי  בוצות  אלו י צגו לפרק הד ון של הע ודה מ ופ  כי ב). באופ  יחסי( 
הולמותהתערבויות ארגוניותלפיתוח מנומקות הצעות   .  

אשר  ותח במ וחד  בור  "מדריך לעי ודים סטט סטיים"ע  המומלץ לעבוד : תמיכה סט יסטית.  3
הקור  ובאת  החוגבאתרפורסם מ(סמינר התלמידי  ולהשלים לפי הנדרש מתוך חומר הלימוד שנלמד , ) 

  .ניתן גם לגשת ליועץ הסטטיסטי במרכז המחשבים. קה ושיט ת כמות ותבעבר בקו סים לסט יסטי

כדי , על סמך ניסיון מצטבר,  תכננתי את לוח הזמנים בצורה זהירה :אחריו  אישית ל תקדמו  רצופה . 4
ותוך למ דה הד גתית , ללא לחץ, ות הסמינר לסיום מסודר של עבודת המחקר/להוביל את משתתפי

איכות וקצב העבודה בסמינר תלויים בעיקר , אול  ב ופו ש  דבר. לאורך הסמינרוקבלת  שוב  תמיכה 
ובאופן שיתרום , חיוני לתכנן מראש את העבודה כדי שתוכלו לעשות עבודה טובה ככל האפשר, לכן. ןבכ

והגשת עבודת חודשי ם לסיום כאחר  ס ום הסמ טר י  לכם . לפיתוח כישורי החשיבה והניתוח שלכן
בסילבוסהמפורטאין סיבה שלא תוכלו להגיש עוד לפני המועד ו, הסמינר   .נא להתארגן בהתאם.   

  

 !בברכה ל בודה פ רייה ו מידה מ ניינת

  
  חובה - מקורו  קריאה

 נוספים תקראו  קורותכי היא הנחה ה. הסמינרבתחילת הכרת  תחום ר ימת ק יאת הח בה מי עדת ל מוך ב
הסמינרהכנתב צמכם כחלק מועדכניים   רבים  כל ה קורות ל לן מ פיעים ב תר .תוך ה יי צות עם ה ורה,  
  ".מקור ת רשות"המלצות  וספות  תיקייה ". מקור ת קרי ה חובה"בתיקייה , הקורס

  
  
ש  ה ותרומתו להון האנושי, ונועציםעובדיםעל  די  'עיצוב תפקיד'). 2016. (ע, גל והפרט  אדם . ארגון 
  .4-8, 6גליון , ועבודה
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