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והתפיסות , האמונות, המיומנויות, המתי חס בין  שאר אל הידע, תחומי-ורכ  ורבה צמה  וא  ושג מ  :כללי
וא  המידה בה  ם מסוג ים לתפק  באופ  אפקט בי ועצמ י  די להגשי  את , ות/העצמיו  ש  עובדים
 להכיר בחשיבות נושא ההעצמה ולהבין מודלים ות/ללומדיםלסייע ) 1: (לסמינר שתי מטרות עיקריות. מטרותיהם

ולת ות שלההקשורי  להעצמהתחומים -רבומושגים  מאפייני הסביבה הארגונית והטכנולוגית בה עובדים ב  
יכול  לבצ  מחקר ה שכ ל אתל) 2(; שירותני ארגוול, לקוחות, לעובדיםשל הע מה ותרומתה , נדרשים לתפקד

באופן מושכל כמותי ר בממצאים ומסקנות ממחקולדון , לפרש, יכולת לדווחא  הו, ייםאמפ רי בכ ים מדע
שיכול וביקורתי    .ראיות- ופיתוח תכניות התערבות מבוססותלתרום לקבלת החלטות ארגוניות 
  

יפ ח בההקורס  :מתכונת גישות  יאורט ות והיבט ם יישומ ים בתחום  העצמהכרת  ותוצג מסגרת למחקר ,  
יע דו על ים/ותהמשתתפ. נתונים קייםלרשות הסמינר יועמד קובץ .  בארגוני שירותהעצמת  ובדיםגבי לכמותי   

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

יישומהשלכותגבי א א גם  רח ה ל, להשער ת ושאל ת המחקר " קבוצה חריגה"איתור כולל , ניהוליות וותי 
לשיפור תתכניות התערבות ארגוני הצעתו, במדגם אשר מצבה במשתנים נבחרים הוא בעייתי יחסית    .לגביה 

  

באתר י צגו ה דעות:Moodle-א ר הקו ס ב   .נא לבדוק את האתר לפחות פעם בשבוע. וקבצים, עדכונים,   
  ". הגשות: "בתיקייה, כלל  אתרבוצע ת מטלותהגשות       
  

      :)התקדמ ת הקורס ושיקו י המורהפי ייתכנו שינויים ל. הנחיות בהמשך(   מטלות עיקריות ולוח זמנים
  

              13.11.19        תובנות ממאמר - 3ה שב ע הצג
     20.11.19   תובנות ממאמר  - 4ה שב ע הצג: או 

עמ1        1.12.19        ראשוניתת מח רהגש  הצע    '  
עמ5-4כ           15.12.19         הגשת הצעת מחקר מלאה   )רווח כפול, גוף ה קסט ( ' 

דק2עד , אישי     29.1.20       הצגה  ישית  מפגש  סיום  '  
עמ18-15 כ   24.3.20       )אישית (הגשת עבודת הסמינר   )רווח כפול ,גוף ה קסט  (' 

  
  -ל "נדרשים בנוסף למטלות הנ, פשר למידה והפקת תועלת מירבית מהסמינרכד  לא:  דרישות נוספות

  . קריאה מראש והכנת חומר לפי תכנית הקורס, מפגשי הסמינר 7השת פות בכל .  1

  . צוותיותפגישו  ייעוץ  3-ה תתפות ב.  2

  .'וכו, איםממצדיווח , תובנות ממאמרהצגת : כגון, תוך כדי הסמינרפעילויות לפי הנחיות המורה  . 3

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

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

  .)8%( ותולצו תרומה לדיוני הקורסו, )17% (הגשת  טלותב צוע והתרש ות המ צה לגבי    25%
ממפגשי80%נוכחות בפחות מ           (             ה ורס ו    )תגרום להפחתה בציון ייעוצ  החובה 3- 

 .או בשלי יה, בזוג, סמינר לבדא  ה ניתן לעשות : )ח המח ר"דו (ציון עבודת הסמינר   75%
 /"שיטה "/"רקע  דעי"עבוד  ע  פרקי ת /כל  חד יגישושלישיה /ות ש עבדו ב וג/תלמידים
משותפים"תוצאות"            .)תוצר אישי (עצמאישנכתב באופן  "דיון"אך  רק , )תוצר  וותי ( 

1נוסח   

החוגמזכירות     טל12:30 –09:30 :קבלה:    agoren@univ.haifa.ac.il: ל"דוא  04-8249282: פקס)  3135פנימי  (04-8249135:   

1נוסח   

דק3עד , הצגה  ישית    '  
  )לבחור א ת מ שתיים(

 טיוט  לפני
. ל"תחי ת שנה
.ייתכנו  ינויים  
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  הסמינרתכנית 
  

   עשויים להיות שינויים ועדכונים בתכנית לפי שיקולי המורה והתקדמות הקורס

לבדוק ה/באחריו  התלמיד   עדכונים באתר הקורסה דעות ו 
                                         

קריא  חובה          נושא  תאריך  שבוע   הערות/        

כוח וה צמה : מבוא, מטרות ומבנה הקורס : 1מפגש   30/10  1
 מודלים עיוניים וסוגיות ניהוליות. תחומית-בפ ספקטיבה רב

  .עם דגש על תחום ארגוני שירות, העצמההבתחום 

Bartunek & Spreitzer 2006 
 

ובהיבט  )פסיכולוגי ( מוטיבציוניבהיבטעצמה ה : 2מפגש   6/11  2
  .סמינר הבתחום ותימחקר שאלות הכרת). ארגוני(ניהולי 

Bowen & Lawler 1995 
Conger & Canungo 1998 

תחום ביישומיות דילמות ש לות מחק יות ו : 3מפגש   13/11  3
  . השנהסמינרש  המודל  מחקר הכרת . העצמת  ובדים

אישית הצגה**  דק3 (  לגבי תובנות  :)'    אחד מ אמרי ה בוע  

קבלת --    טייםהנחיות לחיפוש מאמרים עדכניים ורלוונ 

Spreitzer 1995 
Chebat & Kollias 2000 
Maynard 2012 

 המשך הכרת משתני המחקר בקובץ :)מקוצר (4 מפגש  20/11  4
  .הנחיות לכתיבת הצעת מחקר . בסמינרכיוונים למחקר ו

אישיתהצגה**  דק3(      רלוונטי עדכני תובנות ממאמר   :)' 

קריאה עצמית      

בכתהמפגשאין            27/11  5     ראשוניתמחקרפיתו  הצעת , עבודה על סק רת ספרות : 
    

עמ1(ת הצעת מחקר ראשונית הגש  :1.12עד **   '( 

 יתראשונההצעה ה לפי כיווני מחקרד ון ב  ):במשרד המרצה (#1ייעוץ צוותי פגישת      4/12  6

בכתהמפגשאין            11/12  7 מלאהמחקרכתיב  הצעת , עבודה על הר בת סק רת ספרות :     
  

עמ5-4 ('השע ות וכו, תמציתיעיוני  עכו ל רק, מלאהת הצ ת מח ר הגש  :15.12עד **   '(.   

ובדיקת השערות עיבוד נתוניםהתחלת . הכרת  קובץ: )מקוצר( )מעבד  מחשב (5מפגש   18/12  8    
   עבודה עצמית על ניתוח נתונים /   משוב  ל הצע  המח ר  מלאה  :#2פגישת ייעוץ צוותי    

     ~~~חופשת חג המולד  ~~~         25/12  9

  עבודה עצמית על ניתוח נתונים -מפגש בכתה אין .   #2המשך פג שות י עוץ צו תיות          1/1  10

סו: )מקוצר() מעבד  מחשב  (6מפגש   8/1  11 .  בדיקת  שר  הבדלים  ין  בוצותג ות מתקד ות ב 
 עבודה עצמית על ניתוח נתונים  /   "דיון" ו"תוצאות "יכתי ת פרקלגבי והרחבה רענון 

עד כה ו יר שםממצאיםה גת עי רי ה  :#3ייעוץ צוותי פגישת      15/1  12           .ת עבו ה להמ ךתכני,  

בכתהמפגשאין             22/1  13 תוצאותיתיב  פרקכ:   ודיון   .  

על - הסמינר סיכום: 7מפגש   29/1  14 והשלכ ת יישומי ת בתחום עיונייםמודלים     .העצמהה 

אישית הצגה דק2עד :  ממצאים ומסקנות -      .ללא ש פים',  

מי בי שלסיוםה שך כת בה ולוהצעות עבודה שיחה על שלבי       . הסמינר 
מראשתיאוםלפי , ניתן לקיים מפגשי ייעוץאחרי ס ום ה מסטר    .11.3.2020עד ,  

  

עד -הגשת העבודה הסמינריונית  אישיתלהגיש  ,20.203.24  וגם ,"הגשות"בתיקייה  קובץ: באתר) 1( :    
החוגבמזכירות) 2(   .הנחיות באתר הקורס . הצהרה חתומה על הכנה עצמאית של העבודה+  עותק  ודפס : 
  
וכוללעד) grace period" (ימי  מלה" מעניק שבעה אני 24.3.2020 יאחר זה טווחהגשה בתוך .  31.3.2020    
או ם הג ה מאוח ת אח י כן.תיחש  כאיל  העבוד  הוגש  בזמן ואילך 1.4.2020  -מ,    ) מכל  יבה(,  

  .ן מר ש לתכננא - הארכות יינתנו לא.  לכל  ום איחור או  לקו,  בסמינרבציון הכולל'   נק1תביא ל ורדת 
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אקדמיותציפיות, הבהרות לגבי תכנית הסמינר   :הצעות לסיום מוצלח של הסמינר , 

בהם יתו גלו , המפורטי  בסילבוס ציםייעו ה3- ו הסמינרמפגשי 7כל  נוכחות חובה בנדרשת :נוכחות.  1
  .מידע חיוניוינותח  ויינתן ,ייערכו דיונים קבוצתיים, מיומנויות

הזמן אילוצילאור . סמינר זה הוא סמינר כמותני: ותציפיו  אקדמי ומטרות . 2 הסמינר מתקיים בסמסטר ( 
  . )כלומר לא נדרש איסוף נתונים חדשים(מסד נתונים קיים חו ות הקורס יקבלו וינת/משתתפי) אחד
תל יה במ דה בה וקבלת ציון גבוה בסמינר דורשת התקדמות מעבר לכתיבה ועיבודים בסיסיים            

הסמינר שואף לפתח אצל , בנוסף. ותרחיבו את הרעיונות ואת הניתוח העיוני והדיון שלכםתעמיקו 
מצופה , בהתאם. )evidence-informed(ראיות -רגישות ומיומנויות לחשיבה ניהולית נתמכתהתלמידות 

השער ת מחקר בדיקתה גת ור  א  ק בסמינ דרך עיב דים (גם אלא , משתניות בגישות מקובלות-רב 
הוא בע יתי נבחרים במשתנים האשר מצב" חריגה הקבוצ"זיהוי ) טייםסטטיס   . יחסית 

של העב דה"דיון"פ ק הלגבי             בנוסף , בוו) לא צו תי, אישי (עצמאי  ייכתב באופןמצו ה  י הוא  : 
גם"קבוצה  חריגה"י צגו  יחס ל, )"מדריך לכתיבת עבודה סמינריונית"כ וסבר ב( המקובליםלתכנים    
  .)#3ראו ( ספרות רלוונטית על ב יס, לטיפול בבעיה שאותרהת התערבות ארגונילמנומקות הצעות 

עמ18-15ב מה סב רה ת יה בא רך כ עבודה ט פוסית : העבודה והביבל וגרפיההיקף לגבי             גוף   (' 
מאמרים18-14-לכתתייחס ו, )מקורות ונספחים, לא כו ל שע ים, רווח כפול, הטקסט סה   5-4 מתוכם, כ" 
מאמרים מ תיקייה 4-2עוד ו, )תחום ה עצמה בלשם הנחת תשתית(" מקור ת חובה"התיקייה מ  
 יהיו,  נוספים5-6לפחות , השאר ;)תלוי בתכנון המחקר שלכם ("משתנים נוספים במודל המחקר"

ומעלה2014 (מאמרים עדכניים מאמריםיותרל תייחס ל רצוי. בכתבי  ת  דעייםשתאתרו )    25 עד ( 
  .כולל  דרכות  חיפוש  פרות, בכתה ויינתנהסברים נוספים . תכניהםש מוש מ ותי ב נעשהאם , )כ"סה

לעיבודים  טטיסטייםכיםמדרי"ע  המומלץ לעבוד : תמיכה סט יסטית.  3 אשר  יתחתי  מיוחד  בור "  
הקורס והחוגבאתרראו (סמינר התלמידי  בקורסים חומר שנלמדהלפי ולהשלים לפי הנדרש , )   

  .ועם ה רצה, יועץ סט יסטי  מרכז המ שביםהת יעץ עם ניתן גם ל. לסטטיסט קה ושי ות כמותיות

תכ : ולמצוינות אקדמיתאחריו  אישית ל תקדמו  רצופה . 4  ננתי את לוח הזמנים על סמך ניסיון מצטבר 
 משמעותיתוך למ דה ות, ללא לחץ, ות הסמינר לסיום מסודר של עבודת המחקר/כדי לה בי  את מש תפי

שבועות8-ע ד כאח י סיום הסמס ר יש . לאורך הסמינרוקבלת  שוב  תמיכה  , הסמינרעבודת  להשלמת  
בסילבוסהמפורטמועד ד לא ן סיב  שלא  וכל  להג ש עו גם,    .הנוספים" ימי ה מלה"ללא   

חיוני לתכנן מראש את , לכן. ן/בכםאיכות וקצב העבודה בסמינר תלויים בעיקר , בסו ו  ל דבראך             
כדי ש וכל  לעש ת עבו ה טוב  ככל ה פשרולוח ה בודההקצב  ובאופן שיתרום לפיתוח כישורי ,  

שלכםהחשיבה והניתוח על כללי המשמעת האקד יתיש להק יד, כמובן .ן/  הצהרה על הכנה "כ וסבר ב,  
אשר על ה  חתמו  ל תל ידי,"עצמית  ל עבו ה  קדמית   . ות הק רס/ 

  
  חובה - מקורו  קריאה

בתיקייה ות להלן מופי ים כל המ ור(. הסמינרבתחילת הכרת  תחום ר ימת ק יאת הח בה מי עדת ל מוך ב
רביםנוספים קורותו קראו מבעצמכם תאתרו כי היא הנחה ה .)"מקור ת חובה" ועדכניים    .הכנת ה מינרכ לק מ 

במהלך הקורסלהתווסףהצעות  קריאה נוספת  שויות    ).4ראו ה כנית ל בוע  (לפי הצעו  המשת פים,  
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