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 Employee stress and performance  תשפ"ג לחץ וביצועים בעבודה –סמינר מחקר 

 
 שני פינדק ר"ד :מרצה

 pshani@gmail.com: מייל
 16:16-19:45סמסטר א', יום ד', : מועד הקורס
 המייל דרך מראש : בתיאוםשעות קבלה

 
 מטרות הקורס

. נושא הסמינר הוא השונים לביועל ש בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר המטרה של הסמינר היא להתנסות
הקשר בין ביצועים ולחץ בעבודה, והמתודולוגיה המרכזית שנשמש בה היא מחקר יומנים )כלומר, מחקר 

שבו כל משתתף ממלא במשך מספר ימים כל יום את אותו הסקר הקצר, כך ניתן לראות הבדלים בחוויה של 
 המשתתף מיום ליום(.

 שלבי המחקר שיכללו בקורס:

 חיפוש וסקירה של ספרות מדעית  

 העלאת שאלת מחקר וניסוח השערות מחקר 

 איסוף נתונים 

  ניתוח נתונים 

 פירוש התוצאות והסקת מסקנות 

 הצגת הממצאים בכיתה 

 כתיבת דוח מסכם 

 
 דרישות הקורס ורכיבי הציון

 10%-(  2הצגת חלק מחומר הקריאה )שבוע 

 25% -(  8הגשת הצעת מחקר )שבוע 

 10% –גיוס משתתפים 

 55% –עבודה מסכמת 
 

 ותקשורת עם המרצה אופן השתתפות בקורס
ה של הסטודנטים. יש להגיע לכל הפגישות בזמן ועם החומרים הדרושים הקורס דורש השתתפות פעיל
 מוכנים ופתוחים על המחשב. 

)או  להודעות לכתב את שאר חברי הצוות. יש מספר הצוותאת  בהתכתבות עם המרצה יש תמיד לציין
 .ואת התאריך יש לשמור קבצים בשם שכולל את מספר הצוות ,כמו כן(. reply allלהשתמש בכפתור 

 
 

 3.2.25תאריך הגשה של עבודה סמינריונית מסכמת: 
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 ותוכנית השעורים מבנה הסמינר

הסמינר יכלול מעט העברת חומר פרונטלית, ומרבית העבודה נעשית על ידי הסטודנטים תחת הנחייה 
 שתתבצע במפגשים צוותיים. הסטודנטים יעבדו בזוגות או לבד )שלשות יותרו רק באישור מיוחד(. 

 
 להלן תכנית השעורים המשוערת.

 
מה להכין בעקבות המפגש, ולקראת  נושא/תכנים תאריך שבוע

 הפעם הבא?
1 26.10.22 

 
סקירה כללית של הנושא ושל  –מבוא 

מבנה הקורס, חלוקה לצוותים, חלוקת 
חומר קריאה שיוצג על ידי הסטודנטים 

 במפגש הבא.

הכנת מצגת שמעבירה את תוכן 
 חומר הקריאה

2 2.11.22 
 

 להתחיל לגבש רעיון למחקר צוותי גת חומרים על ידי הסטודנטיםצה

3 9.11.22 
 

 " מתודולוגיית מחקר יומנים

4 16.11.22 
 

נושא המחקר  –פגישות עם הצוותים 
 הצוותי

לכתוב השערות למחקר, להתחיל 
 לכתוב הצעת מחקר

5 23.11.22 
 

בניית הסקר הכיתתי במסמך  בניית כלי המחקר –פגישות עם הצוותים 
 שיתופי

6 30.11.22 
-מפגש א]

 [סינכרוני
 

 וניםטסט לשאל-פרי תיקה במחקרא

7 7.12.22 
 

 כתיבת הצעת מחקר  כתיבת הצעת מחקר –פגישות עם הצוותים 
 

8 14.12.22 
 

 סיום כתיבת הצעת מחקר והגשה, פגישות לפי הצורך
 :נתוניםהאיסוף השבוע מתקיים 

 לדצמבר 11-15בתאריכים 
9 21.12.22 

 )חנוכה(
 ניתוח הנתונים והסקת מסקנות מנתונים

 
 ]המרצה: עיבוד ראשוני של הנתונים[

10 28.12.22 
 

 ניתוח הנתונים –פגישות עם הצוותים 
 והסקת מסקנות מנתונים

לנתח את הנתונים ולכתוב את פרק 
 התוצאות

11 4.1.23 
 [מקוון]

   גישות לפי הצורךפ 

12 11.1.23 
 

ן הסקת מסקנות ודיו–פגישות עם הצוותים 
 + כותרת ותקציר

 +כותרת ותקציר כתיבת פרק הדיון

13 18.1.23 
 

  פגישות לפי הצורך
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 סטודנטים יקרים, 

  

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: וושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנ

 04-8249265טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

  

 או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:/לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו

 04-8249022טל:  mhait@univ.haifa.ac.ilדוא"ל  

  

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות 
 .סמוך לתחילת הקורסאליי בשעות הקבלה או במייל ב

 

 
  


