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הקשבה בינאישית בעולם העבודה
יום ה ' 10:00-12:00
מרצה :ד"ר גיא יצחקוב
Iguy3011@gmail.com
שעות קבלה יום ד' 11:00-12:00

א.מטרת הסמינר
המשפט "אבל כבר אמרתי לך אלף פעם" מעיד על התסכול וחוסר האונים של המדבר ,בין אם הוא מנהל,
קולגה ,הורה ,או בן זוג .המשפט מספר לנו כי מי שאומר אותו ניסה משהו אלף פעם ,נכשל ובכל זאת
מנסה אותו עוד פעם .כמוצא מן המלכוד הזה.
סמינר זה ילמד על כוחה העוצמתי של הקשבה בעולם הארגוני והחברתי .הסמינר יכלול חומר תאורטי על
הקשבה יחד עם תרגולים של מיומנויות הקשבה.
בהרצאה הסטודנטים ילמדו על :
העדויות המדהימות מתחום הפסיכולוגיה לגבי הכוח הסמוי של ההקשבה להרגיע ,למתן עמדות ,לעצב
שיחה ,להשפיע על זהות הדובר ולגרום לשינוי עמוק אצל הדובר וכן העדויות החזקות לגבי התוצאות
מרחיקות הלכת של הקשבה בארגונים ,כולל :
יצירת מנהיגות
בריאות העובדים
שביעות רצון עובדים
שביעות רצון לקוחות
מכירות וביצועים
מרכיבי הסמינר
 .1בחירת נושא למחקר כמותי.
 .2רכישת מיומנות בסקירת ספרות רלוונטית.
 .3הכרת מגוון של שיטות וכלי מחקר על הקשבה.
 .4איסוף נתונים וניתוח סטטיסטי.
 .5כתיבת ד"וח מחקר מסכם הכולל חלק תאורטי ,שיטה ,תוצאות דיון ומסקנות.

ב .מבנה הסמינר
הרצאות פרונטאליות לגבי חומר תיאורטי ושיטות מחקר.
הצגת מאמרים ודיון במאמרים נבחרים מספרות ההקשבה.
התנסות בעריכת מחקר והצגת התוצאות בכיתה ובכתב.
מפגשי הנחיה בקבוצות למידה (החל מסמסטר ב).
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ד.חובות הסטודנטים
 .1הצגת מאמר מחומר הקריאה (ניתן לבחור רק מרשימת הביבליוגרפיה בעמוד הבא ,יש לקבל אישור
מהמרצה לאחר בחירת המאמר).
 .2בניית שאלונים ,העברת שאלונים.
 .3הגשת הצעת מחקר (בסוף סמסטר א').
 .4הצגת הצעת המחקר בפני הכיתה (בסוף סמסטר א').
 .5עבודה סמינריונית – דו"ח מחקר מלא שיוגש בזוגות או שלשות עד חודשיים מסיום הקורס .הערכה של
הסמינר המוגש היא הבסיס לציון בסמינר (סמסטר ב').
 .6נוכחות מלאה וקריאת חומר ביבליוגרפיה חובה.
הרכב הציון :עבודה מסכמת ()100%

נושאי הסמינר (סמסטר א)
* ייתכנו שינויים בסדר הנושאים
מספר
שיעור

נושא השיעור

1-2

מבוא -הגדרת המושג הקשבה בינאישית

3-5

ההשפעה של הקשבה בעולם הארגוני והחברתי

6-7

הקשבה ומשוב

8-9

מעגל ההקשבה

10

התערבויות הקשבה בארגונים

11-12

הצגת מאמרים

13

מפגשי הצעת מחקר

*תוכנית שבועית לסמסטר ב' תינתן במהלך שהשנה
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