תאריך עדכון11/04/2013 :

שם המרצה :ד"ר רונית קרק
שם הקורס :תורת הראיון
מספר הקורס60-914-01 :
סוג הקורס :סדנא
שנת לימודים :תשע"ד

היקף שעות 2 :ש"ס

סמסטר :א'

אתר הקורס באינטרנט:

א .מטרות הקורס )מטרות על  /מטרות ספציפיות(:
בשיעור נלמד עקרונות בסיסים בראיון .נתייחס למגוון רחב של ראיונות :ראיונות מיון ,איבחון
אישי ,איבחון אירגוני ,ייעוץ אישי ,ראיון לצורך מחקר איכותני ועוד .נסקור גישות שונות ביחס
לראיון ,נבחן את יחסי הכח בראיון ,הטיות ואתיקה של ראיון .במהלך הקורס הסטודנטים
יתנסו בניתוח מעמיק של ראיונות שיערכו על ידי הסטודנטים כראיונות פתוחים .ההתנסות
בשילוב הדגש התיאורטי והחקירה העצמית על סגנון ראיון והטיות אישיות יסייעו לסטודנטים
בגיבוש תפיסה וידע בנושא של ראיונות בהקשר האירגוני והמחקרי.

ב .תוכן הקורס) :רציונל ,נושאים(

מהלך השיעורים) :שיטות ההוראה ,שימוש בטכנולוגיה ,מרצים אורחים(
הרצאה פרונטלית ,דיונים ,התנסות בראיונות של סטודנטים ,הקרנת ראיון בוידיו וניתוח שלו.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים) :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב(
מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

פתיחה והכירות :אני
כמרואיין
רקע תיאורטי :עקרונות
ראיון
רקע תיאורטי :פתיחה
של ראיון ומבנה הראיון
רקע תיאורטי :דינמיקות
אופייניות לראיון
רקע תיאורטי :צורות
התערבות של המראיין
בראיון

מצוין להלן

2
3
4
5

הערות

ניתוח ראיון  :1דגש על
פתיחת ראיון
ניתוח ראיון  :2דגש על
פתיחת ראיון
ניתוח ראיון  :3דגש על
נקודות מפנה בראיון
ניתוח ראיון  :4דגש על
נקודות מפנה בראיון
ניתוח ראיון  :5דגש על
נקודות מפנה בראיון
ניתוח ראיון  :6סיום
הראיון
ניתוח ראיון  :7סיום
הראיון
אינטגרציה וסיכום

6
7
8
9
10
11
12
13

ג .חובות הקורס:
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
במהלך הקורס כל אחד מהסטודנטים יתנסה בראיון .לצורך כך כל סטודנט יבחר אדם שאינו מכיר ואינו
מקורב לו ויראיין אותו ראיון פתוח של כ 45 -דקות עד שעה .הראיון יוקלט וישוקלט או שיוסרט בוידיאו.
בכל שיעור יהיו שני סטודנטים מוכנים .הנחיות מדייקות יינתנו בשיעור.
מרכיבי הציון הסופי )ציון מספרי  /ציון עובר(:

ציון עובר
על השתתפות מלאה ,קיום ראיון וניתוח הראיון.
ד .ביבליוגרפיה) :חובה/רשות(
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