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 Employee stress and performance  בעבודהוביצועים לחץ  –סמינר מחקר 
 

 שני פינדק  ר"ד :מרצה
 pshani@gmail.com: מייל

 8:30-11:45',  ד', יום סמסטר א : מועד הקורס
 המייל דרך מראש : בתיאוםשעות קבלה

 
 מטרות הקורס

מינר הוא  . נושא הס ם השוני  ביועל של  רמחק ביצועוחשיבה מחקרית ב  המטרה של הסמינר היא להתנסות
מחקר  , והמתודולוגיה המרכזית שנשמש בה היא מחקר יומנים )כלומר, לחץ בעבודהביצועים ו שר בין הק

חוויה של  , כך ניתן לראות הבדלים בקצרהסקר  את אותו הכל יום  במשך מספר ימים שבו כל משתתף ממלא
 מיום ליום(. המשתתף 

 :בקורס שלבי המחקר שיכללו 

 רה של ספרות מדעית וסקי  חיפוש •

 השערות מחקר ניסוח ר ואלת מחקהעלאת ש •

 איסוף נתונים  •

 ניתוח נתונים   •

 קת מסקנות אות והס פירוש התוצ •

 הצגת הממצאים בכיתה  •

 כתיבת דוח מסכם  •

 
 דרישות הקורס ורכיבי הציון

 10%-  (2הצגת חלק מחומר הקריאה )שבוע 
 25% -  (8שבוע הגשת הצעת מחקר )
 5% –צוותיות  השתתפות בפגישות

 10% –פים גיוס משתת
 10% –( 14ייקט צוותי )שבוע  הצגת פרו 

 40% –עבודה מסכמת 
 

 ותקשורת עם המרצה  בקורס אופן השתתפות
ם  . יש להגיע לכל הפגישות בזמן ועם החומרים הדרושיהקורס דורש השתתפות פעילה של הסטודנטים

 ופתוחים על המחשב.   מוכנים
)או   להודעות את שאר חברי הצוות תבלכ. יש מספר הצוותאת  מיד לצייןבהתכתבות עם המרצה יש ת 

 ואת התאריך.   יש לשמור קבצים בשם שכולל את מספר הצוות  ,כמו כן. ( reply allבכפתור להשתמש 
 
 

 20.2.21סמינריונית מסכמת: תאריך הגשה של עבודה 
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 כנית השעוריםוות מבנה הסמינר

נטים תחת הנחייה  סטודל ידי הבית העבודה נעשית ע רונטלית, ומרהעברת חומר פלול מעט הסמינר יכ
 .  )שלשות יותרו רק באישור מיוחד( בדאו ל בזוגותיעבדו . הסטודנטים  שתתבצע במפגשים צוותיים

 להלן תכנית השעורים המשוערת.   .ם ישנו מפגש כיתתים שבועות בהבכוכבית ה יםשמסומנ שבועות 
 

ן בעקבות המפגש, ולקראת  מה להכי תכנים /נושא תאריך  עשבו
 הפעם הבא? 

  שא ושלכללית של הנוסקירה  –מבוא  21.10.20 *1
, חלוקת  םמבנה הקורס, חלוקה לצוותי 

ם  חומר קריאה שיוצג על ידי הסטודנטי
 במפגש הבא. 

הכנת מצגת שמעבירה את תוכן  
 ריאה חומר הק

 חקר צוותי התחיל לגבש רעיון למל הצגת חומרים על ידי הסטודנטים  28.10.20 *2
 " מחקר יומניםמתודולוגיית  4.11.20 *3
בתכנת ניהול  שימוש  –הרצאה חיצונית  11.11.20 *4

 מקורות מנדלי 
 אתיקה במחקר  

" 

נושא המחקר   –עם הצוותים   שותפגי 18.11.20 5
 הצוותי 

לכתוב השערות למחקר, להתחיל  
 לכתוב הצעת מחקר 

 יבת הצעת מחקר כת חקר י המ כלבניית  –פגישות עם הצוותים  25.11.20 6
   יבת הצעת מחקרכת הצעת מחקר ת כתיב  – עם הצוותיםפגישות   2.12.20 7

 כיתתי[בניית הסקר ההמרצה: ]
 ,והגשה  כתיבת הצעת מחקר םסיו פגישות לפי הצורך  9.12.20 8

 איסוף נתונים במקביל: 
 איסוף נתונים  המשך פגישות לפי הצורך  16.12.20 9

 ונים[ של הנת ]המרצה: עיבוד ראשוני וח הנתונים והסקת מסקנות מנתונים נית 23.12.20 * 10
ח את הנתונים ולכתוב את פרק  לנת הנתוניםניתוח  –פגישות עם הצוותים  30.12.20 11

 וצאות תה
מסקנות  הסקת  –פגישות עם הצוותים  6.1.21 12

 ודיון 
 כתיבת פרק הדיון 

עיקרי  ציגה את הכנת מצגת שמ פגישות לפי הצורך  13.1.21 13
 וייקט הקבוצתי הפר

    יים לכיתהתבוצק  יקטיםפרו צגת ה 20.1.21 * 14
 
 


