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 הקורס מטרות

. באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים מחקרביצוע חשיבה מחקרית ולהקנות מיומנות בהקורס מיועד 

הסמינר יעסוק בנושא רגשות בשירות.  ספציפית הסמינר יעסוק בהבעת כעס של לקוחות כלפי נותני 

ל הרגש שירות.  כעס הוא רגש נפוץ בארגונים ומובע באופן יומיומי כלפי לקוחות. למרות השכיחות ש

עדיין לא ברורה לחלוטין ההשפעה של הבעת הכעס ואופן הבעת הכעס על נותן השירות. בסוף סמינר זה 

 נדע יותר על השפעת הבעות כעס על הליך השירות.  

 

 באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים:  מחקרביצוע בלהקנות מיומנות הקורס מיועד בנוסף 

 מדעיתספרות  ה שלסקירחיפוש ו 

 העלאת שאלות מחקריות והצגת השערות 

 איסוף נתונים 

 ניתוח נתונים  

  פרוש התוצאות, הסקת מסקנות, התוויית כיווני מחקר עתידיים 

  הצגת הממצאים במצגת 

 מחקר מסכם הכולל דיון ומסקנות דו"חת כתיב 

 
     

 מבנה הסמינר

 

הצגת מאמרים  ההרצאות יכללו לגבי חומר תיאורטי ושיטות מחקר. תהרצאות פרונטאליוהסמינר יכלול 

דת ועשה בצוותים. עבילאחר מכן תחל עבודת המחקר שת ודיון במאמרים נבחרים מהספרות בתחום.

, ניתוח נתונים נתוניםהמחקר תכלול סקירת ספרות, פיתוח שאלת מחקר, פיתוח כלי מחקר, אסיפת 

מפגשי הנחיה מחקר יתקיימו כתיבת דו"ח סופי. בשלב עבודת הוצאים ראשוניים, מופירושם, הצגת מ

 אים של עבודת המחקר.   ממצקבוצות יציגו את ההבקבוצות למידה. בסוף הסמסטר 
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 מטלות

 מאמרים נוספים על חומר הקריאה שניתן.  3יש למצוא לפחות  –סקירת ספרות  .1

  יש להגיש הצעת מחקר שכוללת שאלת מחקר, השערות ושיטה.  –הצעת מחקר  .2

 עובדים.  10כל סטודנט יתבקש לאסוף נתונים מ –איסוף נתונים  .3

 . לומחקר שהת וכל צוות ינתח את שאל –ניתוח נתונים  .4

 לכיתה הראשוניםכל צוות יציג את הממצאים  –ת נוהצגת מסקנות ראשו .5

 מסכמת שמתארת את כל המחקר.  כתיבת עבודה .6

  

  הרכב ציון :

 5%סקירת ספרות )קבוצתי(: 

  10%)קבוצתי(:  הצעת מחקר

 5%איסוף נתונים )אישי(: 

 10%: בפגישות צוות )אישי( השתתפותהתקדמות במחקר, 

 15% )קבוצתי(: מחקרההצגת פרויקט 

  55: %)קבוצתי( עבודה מסכמת

 

  ופגישות צוות השתתפות פעילה בהרצאה

. השתתפות פרושה לדבר אל כל יתר ובפגישות הצוות מתבקשים להשתתף באופן פעיל בהרצאות נכםה

יש להכין את החומר מודפס יש להגיע לשיעור ולפגישות בזמן, ומוכן.   הכיתה ולא אל מי שיושב לידך.

בכל פגישה קבוצתית יתבקש סטודנט אחר מראש לפגישה, כך שלא יתבזבז זמן על פתיחת מחשב וכו'. 

  עור העוקב. יש להביא אישור על חיסור עד השיועל כן חות בשיעור מנדטורית וכלהיות נציג הצוות. הנ

 

 קריאה חובה

 

Cote, S., & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotion displays: A 

new dimension of emotional intelligence. Organizational Psychology Review, 1, 

53–71. http://doi.org/10.1177/2041386610379257 

Dallimore, K. S., Sparks, B. a., & Butcher, K. (2007). The Influence of Angry 

Customer Outbursts on Service Providers’ Facial Displays and Affective States. 

Journal of Service Research, 10(1), 78–92. 

http://doi.org/10.1177/1094670507304694 



 

Grandey, A. A. (2003). When “ the Show Must Go on ”: Surface Acting and Deep 

Acting As Determinants of Emotional Exhaustion and Peer-Rated Service 

Delivery. Academy of Management Journal, 46(1), 86–96. 

Hareli, S., Harush, R., Suleiman, R., Cossette, M., Bergeron, S., Lavoie, V., … Hess, 

U. (2009). When scowling may be a good thing: The influence of anger 

expressions on credibility. European Journal of Social Psychology, 39(4), 631–

638. http://doi.org/10.1002/ejsp.573 

Van Kleef, G. A., Homan, A. C., & Cheshin, A. (2012). Emotional influence at work: 

Take it EASI. Organizational Psychology Review, 2(4), 311–339. 

 

 *תוכנית הקורס

 נושא שבוע תאריך

  של רגשות, כעס םטים בינאישיייברגשות בשירות, ה חשיבות המחקר, –מבוא  1 2.3.16

 סקירת ספרות, פיתוח שאלות מחקר  2 9.3.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי הצעת מחקר 3 16.3.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי הצעת מחקר 4 23.3.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי בניית כלי מחקר 5 30.3.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי בניית כלי מחקר 6 6.4.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי איסוף נתונים 7 13.4.16

 חופשת פסח  20- 27.4.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי ניתוח נתונים 8 4.5.16

 יום הזיכרון  11.5.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי ניתוח נתונים 9 18.5.16

 פגישה אישית עם צוותים לגבי מסקנות ניתוח נתונים 10 25.5.16

 פגישה אישית לגבי כתיבת עבודה סופית  11 1.6.16

 פגישה אישית לגבי כתיבת עבודה סופית 12 8.6.16

 הצגת פרויקט המחקר לכיתה  13 15.6.16
 *יתכנו שינויים בתוכנית לאור ההתקדמות בסמסטר.

 פגישות אישיות:
 

 11:30-11:45: 10קבוצה  10:30-10:45: 7קבוצה  9:30-9:45: 4קבוצה  8:30-8:45: 1קבוצה 
  10:45-11:00: 8קבוצה  9:45-10:00: 5צה וקב 8:45-9:00: 2קבוצה 
  11:00-11:15: 9קבוצה  10:00-10:15: 6קבוצה  9:00-9:15: 3קבוצה 

 


