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החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services
قسم الموارد البشرية
הקשבה בינאישית בעולם העבודה
שנתי
יום ב ' 14:00-16:00
מרצה :ד"ר גיא יצחקוב
gitzchako@univ.haifa.ac.il
שעות קבלה יום ב'  12:30-13:30בתאום מראש
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 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
שינוי עמדות
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 דו"ח מחקר מסכם הכולל חלק תאורטי ,שיטה ,תוצאות דיון ומסקנות.

 | Mount Carmel, Haifa 31905הר הכרמל ,חיפה שד' אבא חושי  199מיקוד 3498838
טל' Phone: 972-4-8249765:
דוא"לE-mail: agoren@univ.haifa.ac.il:
פקסFax: 972-4-8249282 :
טל' Phone: 972-4- 8240407:
דוא"לE-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il:
Fax: 972-4-8249946

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services
قسم الموارد البشرية
ב .מבנה הסמינר
.1הרצאות פרונטאליות לגבי חומר תיאורטי ושיטות מחקר.
 .2הצגת מאמרים ודיון במאמרים נבחרים מספרות ההקשבה.
.3התנסות בעריכת מחקר והצגת התוצאות בכיתה ובכתב.
 .4מפגשי הנחיה בקבוצות למידה.
ג .חובות הסטודנטים
 .1ביצוע מטלות
 .2גיבוש שאלת מחקר והשערת המחקר.
 .3איסוף נתונים ( 30תצפיות לכל סטודנט)
 .4הגשת הצעת מחקר.
 .5הצגת הצעת המחקר בפני הכיתה.
 .5עבודה סמינריונית – דו"ח מחקר מלא שיוגש עד חודשיים מסיום הקורס.
 .6נוכחות מלאה וקריאת חומר ביבליוגרפיה חובה.
ד .מבנה ההוראה
ההוראה בסמינר הינה משולבת -בכיתה ודרך ה .ZOOM-ספציפית שלושת המפגשים הראשונים יתקיימו
בכיתה .לאחר מכן המפגשים יעברו למתכונת וירטואלית דרך  .ZOOMסמסטר א יוקדש להקניית ידע
תאורטי .סמסטר ב יוקדש לפיתוח השערות מחקר ,פגישות אישיות עם המרצה ,איסוף נתונים ופרזנטציות.
ה .הרכב הציון:
עבודה מסכמת ()75%
פרזנטציה של המחקר ()25%
נושאי המפגשים
נושאי השיעור
הקשבה בינאישית :הגדרות ומושגי יסוד
ההשפעה של הקשבה בעולם הארגוני והחברתי
מעגל ההקשבה :התערבויות הקשבה בארגונים
הקשבה ושינוי עמדות
ניסויי הקשבה :הכנה לעבודת הסמינר
פגישות אישיות
הצגת עבודות בכיתה
הדרכה על כתיבה אקדמית
הדרכה על כתיבה אקדמית וסיכום הסמינר
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,סטודנטים יקרים
,בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם/אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות
:ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנן לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה
04-8249265 : טלLDA@univ.haifa.ac.il דוא"ל
:או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל/לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו
04-8249022 : טלmhait@univ.haifa.ac.il דוא"ל
סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי בשעות
.הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס
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