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יש מקרים שבהם קהיליות הקמפוסים שלנו
מזועזעות מטרגדיות ומאסונות לאומיים
כמו הוריקן קטרינה ומתקפת הטרור ב11-
בספטמבר  ,2001או מטרגדיות ומאסונות
מקומיים כמו רצח של איש סגל או של
סטודנט בקמפוס .היות שאלה הם מאורעות
בלתי צפויים ויוצאי דופן ,הרי כשהם
מתרחשים ,אנשי הסגל מבולבלים בתחילה
ואינם יודעים כיצד לנהוג ,ולאחר מעשה
הם אינם יודעים עד כמה הייתה יעילה
תגובתם לאירוע ופעולתם עם הסטודנטים.
מאמר זה מזהה את התגובות השכיחות
ביותר של מרצים בעקבות טרגדיה
טראומתית ואת התגובות שהסטודנטים
מוצאים כיעילות ביותר .לסיום ,המאמר
מציג הצעות ליישום המופנות לאנשי הסגל.



מדי פעם נדרשות קהיליות הקמפוסים להתמודד עם
טרגדיות לאומיות או מקומיות .גם אם הטרגדיות הללו
מתרחשות במיקום מוגבל מבחינה גיאוגרפית ,יש
להן אפקט באזור גיאוגרפי נרחב .אפקט כזה התרחש
במיוחד לאחר פגיעת סופת ההוריקן קטרינה ,ובעקבותיו
הועברו סטודנטים מהאוניברסיטאות והמכללות בשטחים
שנפגעו ללימודים במוסדות אקדמיים המפוזרים בכל
 50המדינות של ארצות הברית .לאירוע זה היה אפקט

בלתי צפוי על הדינמיקה של הקמפוסים שקלטו אותם.
לטרגדיות ולאסונות יש אפקט רגשי וקוגניטיבי טראומתי
על סטודנטים ,אפילו כאשר הם אינם מושפעים ישירות
מן האירוע .הם גורמים לסטודנטים להרגיש מבולבלים,
נפחדים ,כועסים ופגיעים .משום כך ,האיגוד הפסיכיאטרי
של אמריקה פרסם קווים מנחים לצוותי בריאות הנפש
כיצד לעזור לסטודנטים במוסדות החינוך הגבוה להתמודד
עם האובדן ועם ההפרעות שנגרמו מטרגדיות כאלו.
ההנהלות של מכללות ואוניברסיטאות רבות הקימו צוותי
תגובה למשבר בציפייה או כתגובה לטרגדיה קולקטיבית.
הם הגבירו את התמיכה בחברי הקהילה שלהם ,פרסמו
נהלים המאפשרים לכל קהיליית הקמפוס זמן והזדמנות
להתאבל וסיפקו הזדמנות ללמוד יותר על הטרגדיה
והדרכה כיצד להתמודד עם המתח המוגבר .כמו כן הם
פרסמו נהלים וקווים מנחים כיצד להכין צוותי תגובה
במקרי חירום ,רשימת צעדים שיש לנקוט ודברים שיש
לומר מיד לאחר התרחשות איום ביטחוני וכן המלצות
להבטחת תקשורת מיידית ויעילה במקרים כאלה.
ואולם אנשי הסגל האקדמי קיבלו בדרך כלל רק הדרכה
מעטה לגבי מה לומר או לעשות בכיתותיהם בתגובה
לאסונות או לטרגדיות ציבוריות .מאמר זה מדווח על
תוצאות של סקר שנועד למיין לפי קטגוריות את התגובות
או את חוסר התגובות של המרצים בכיתות ,בעקבות
טרגדיה קולקטיבית לאומית מסוימת והיא  -מתקפת
הטרור ב 11-בספטמבר  2001בניו יורק .שאלון הסקר
ביקש מהסטודנטים לזהות איך המרצים שלהם הגיבו
למתקפה ולהעריך את התועלת של פעולות המרצים.
אף על־פי שהסקר התייחס לאירוע מסוים יחיד ,תוצאות
הסקר ניתנות להכללה למקרים אחרים של אסונות ,וכך
הממצאים של מחקר זה ישימים באופן נרחב.
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חוקרים קליניים בדקו התערבויות פסיכולוגיות כדי לעזור
לאנשים להתמודד עם מאורעות ה 11-בספטמבר ,אבל
הדוחות שלהם התמקדו בהמלצות לפסיכולוגים ולמומחי
מקצועות הבריאות .השיטות שהראו תוצאות חיוביות (כמו
הפחתת חרדה וטראומה) היו :דרישה מסטודנטים במכללה
לכתוב יומן על המאורעות או להאזין לסיפור שהדגיש
היבטים של הטרגדיה ,או הצעה למעורבות במתן עזרה
לאחרים בקהילה שלהם.
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ההוראה וקידומה

ואולם רק חוקרים מעטים בדקו באופן ישיר תגובות של
אנשי הסגל למשבר לאומי .במחקר יחיד כזה שזוהה,4
נשאלו אנשי סגל מה הם עשו בכיתותיהם בתגובה
למתקפה של ה 11-בספטמבר ,מה היה הרציונל לפעילות
זו וכיצד הם תפסו את יעילותה .מתשובותיהם עלו שלוש
נקודות:
 אנשי הסגל הגיבו בצורות רבות ושונות .חלק מהם( )11%כלל לא התייחסו בכיתתם למתקפה .תגובות
אחרות היו מגוונות החל מתגובה מהירה וקצרה כמו דקת
דומייה ועד תגובות ארוכות יותר שדרשו מעורבות ,כמו
שילוב הטרגדיה בנושאי הקורס או בפרויקט הסופי.
 הייתה הרגשה כללית של בלבול :כמה מרצים לא היובטוחים מה צריך להיות תפקידם .אחרים ,אף כי הרגישו
צורך עז לעשות משהו ,היו מבולבלים באשר למה מתאים
לעשות ועקב כך הם לא עשו דבר .גברים ומורים שמוצאם
מארצות אחרות (מחוץ לארצות הברית) דיווחו על הרגשת
הבלבול הגבוהה ביותר.
 הבלבול נשאר גם זמן מה לאחר האירוע .מרצים אחדיםטענו ,שלא היה להם מושג אם לפעולות שלהם היה
אפקט כלשהו על הסטודנטים ,ואלה שלא הגיבו בכיתות,
עשו זאת כי הרגישו באותו זמן שזה מה שמאפשר חזרה
לחיים נורמליים ,אבל הם לא היו בטוחים במבט לאחור,
שתגובתם הייתה נכונה.
ממצאים אלה מראים שאנשי הסגל זקוקים לכלים
פדגוגיים ,שיש להקנות להם זמן רב לפני שמתרחשים
מאורעות טרגיים.

השיטה
המידגם 2000 :סטודנטים מאוניברסיטה פרטית בגודל
בינוני נבחרו מבסיס הנתונים של הסטודנטים הרשומים
באוניברסיטה ,בבחירה אקראית של  400סטודנטים מכל
אחת מחמש הקבוצות :תלמידי שנה א ,שנה ב ,שנה ג,
שנה ד ותלמידי תארים מתקדמים  -תואר שני או שלישי.
הסטודנטים התבקשו למלא שאלון מקוון ,והוצעה להם
כתמורה השתתפות בהגרלת פרסים שבה שני משיבים
מכל קבוצה יזכו בתעודה של  50דולר לרכישת ספרים
ב.Amazon.com-
הכלי :השאלון המקוון אומץ משאלון למרצים באותו נושא
(שם) ,והנוסח למרצים הותאם לסטודנטים ולנקודת המבט
שלהם .לדוגמה ,השאלה המקורית“ :כמה כיתות אקדמיות
לימדת בספטמבר  ”?2001הוחלפה ל”בכמה קורסים
אקדמיים למדת בספטמבר ”?2001
תשע שאלות עסקו בנתונים דמוגרפיים ואקדמיים .נוסף
על כך ,הסטודנטים השיבו על אותן שש שאלות לכל קורס
שהם למדו בספטמבר  .2001שאלות אלו עסקו בפעולות
של המרצה בקורס לאחר הטרגדיה.
ההליך :בחודש מרץ  2002קיבל כל סטודנט שעלה במידגם
הודעת דוא”ל קצרה שהזמינה אותו להשתתף .בהודעה
נכללה קישורית לטופס הסכמה מקוון שהסטודנט התבקש
לחתום עליו .התוכנה פיקחה על כך שהסטודנט סיים
למלא את הסקר והבטיחה שהסטודנט יוכל למלא את
הסקר רק פעם אחת.

צילום אסון התאומים ,אי.פי.
5

תוצאות ודיון

רק  484סטודנטים ( 24.2%מבין  2000הסטודנטים של
המידגם) מילאו את שאלוני הסקר .אף כי באוניברסיטה
באותה שנה היו  65%גברים ו 35%-נשים ,השיבו על
השאלות  50%מכל מין .כרבע מהמשיבים למדו בשנה א
וכרבע בשנה ב ,ומשאר שלוש הקבוצות השתתפו פחות
מ 20%-מכל אחת.

תגובות למתקפת הטרור
לפי דיווח הסטודנטים ,כ 62%-מהמרצים שלהם התייחסו
למתקפה ,והאחרים כלל לא הזכירו אותה בכיתותיהם.
היה הבדל בין סוגי הכיתות :הייתה התייחסות למתקפה
בשיעורי דיון ובקורסי סדנה/סטודיו (בהתאמה 78%
ו )73%-ופחות התייחסות בקורסי הרצאה גדולים (.)53%
הבדלים אלה אינם מפתיעים; בקורסי דיון וסדנה הכיתות
קטנות יחסית ,המרצים נוטים להכיר באופן אישי את
הסטודנטים ,ומתקיימת בהן בדרך כלל דרגה גבוהה של
אינטראקציות מרצה-סטודנטים .בכיתות גדולות (מעל
 50סטודנטים) מתקיימת בדרך כלל הרצאה ,ויש פחות
אינטראקציות עם הסטודנטים.



על הגובה  6המסלול האקדמי המכללה למינהל
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התגובה השכיחה ביותר ( 31%מהמרצים) הייתה לשדר
לתלמידים מסר בן שני חלקים  -הכיתה צריכה להמשיך
בלמידת החומר על אף הטרגדיה ,אבל המורה יאפשר
הזדמנויות נוספות לחזור על החומר בהמשך הקורס.
התגובה השנייה בשכיחותה ( )23%הייתה לשחרר את
התלמידים מהשיעור (לבטל את השיעור) או להציע דחיית
המועד להגשת העבודה הקרובה .אנשי הסגל שהתייחסו
למתקפה עשו זאת בדרך כלל בדרכים שונות .לדוגמה,
מרצים ששאלו את הסטודנטים אם חברי משפחה וחברים
נפגעו במתקפה ,נטו גם להוביל דיון קצר בכיתה בנושא
זה .היו הבדלים בסוגי ההוראה על־פי סוג התגובה:
התגובה של שאילת הסטודנטים אם בני משפחה וחברים
נפגעו במתקפה נעשתה רק ב 8%-מכיתות ההרצאה
הגדולות ובשיעור של בין  10%ל 36%-בכיתות מהסוגים
האחרים .נראה שהמרצים בכיתות הגדולות הרגישו שלא
בנוח להציג שאלה אישית כזו לקבוצה גדולה כל כך של
תלמידים.
כשמרצים לא הגיבו כלל לאירוע ,סטודנטים אחדים
חשבו שזו הייתה תגובה מתאימה ונאותה ,אך מרבית
הסטודנטים בכיתות אלו ביטאו הרגשת תסכול ,אכזבה או
אפתיה.
אשר למורים שהגיבו על המתקפה בכיתותיהם ,מרבית
הסטודנטים שהשיבו מצאו שבדרך כלל התגובות של
המורים היו מועילות ,פרט לתגובה מסוימת שאליה
נתייחס בהמשך .הסטודנטים חשבו שמאמצי המרצים
להתייחס למתקפה היו מועילים ,בין שהתגובה הייתה קלה
(רגע דומייה) או כזו שדרשה מהמרצה הכנה ,כמו שילוב
האירוע בתכנית השיעור או במשימות לשיעורי הבית .רק
 15%מהסטודנטים מצאו שהתגובה הייתה בלתי מועילה
או אפילו בעייתית .המסקנה העולה מנתונים אלה היא
שהמרצה צריך להגיב בדרך כלשהי ,ולא משנה מהי דרך
התגובה.
הערכות הסטודנטים את פעולות המרצים הן עקביות עם
ממצאי המחקר על התמודדות עם מצבי לחץ .למשל ,אחוז
גבוה מהסטודנטים מצאו כמועילה מאוד תגובה של מרצה
שהזכיר דרכים לתמיכה במאמצי ההצלה ,כמו מתן מספרי
טלפון של ארגוני צדקה והצלב האדום ,מתן מידע איך
לתרום דם וכדומה .ידוע מהספרות ,שנקיטת פעולה לטפל
בבעיה  -התמודדות ממוקדת־בעיה  -נחשבת כיעילה
ביותר לצמצום המתח ,יותר מאשר התלוננות גרידא או
התמקדות ברגשות האישיים.
תגובה אחרת שלדעת הסטודנטים נמצאה כמועילה הייתה
שחרורם מהלימודים ביום האירוע ודחיית מועד הגשת
העבודות שלהם .אמנם ניתן לפרש זאת באופן ציני,
כיוון שסטודנטים תמיד ישמחו לדחות את חובותיהם
ולצמצמן ...אך מחקר קוגניטיבי ונירולוגי מראה ,שיכולת
זיכרון העבודה של האדם מצטמצמת מאוד מייד לאחר
התנסות מלחיצה במיוחד .במקרה של טרגדיה קולקטיבית,
הסטודנטים לא יהיו מסוגלים ללמוד מייד לאחר
התרחשותה ,ולכן שחרורם מלמידה בתקופה הראשונה
לאחר האירוע מצמצמת את הלחץ ואת המתח ומאפשרת
להם לייצר עבודה מועילה יותר בזמן מאוחר יותר.
רק תגובה מסוימת אחת של מרצים זכתה לביקורות
שליליות מהסטודנטים והוערכה כבלתי מועילה :הכרה

בכך שההתקפה קרתה ואמירה שהכיתה צריכה להמשיך
בלימודיה ,ללא ציון תנאים מקלים על הסטודנטים או
דחיית המאמץ הלימודי ,כמו שיעורי חזרה או דחיית
המועד להגשת העבודות .ביקורת שלילית זו בולטת
במיוחד לאור ההערכה הרבה שלה זכתה תגובה דומה
 הכרה בכך שההתקפה קרתה ,אך עם גילוי התחשבותבסטודנטים שקיבלה ביטוי בדחיית העבודה הקרובה
והצעה לחזרות על החומר בזמן מאוחר יותר.

מסקנות לגבי אנשי סגל
המרצה צריך להחליט בראש ובראשונה איזה אירוע יכול
להיחשב כמשבר קולקטיבי שיש להתייחס אליו בכיתה.
האלמנטים להחלטה הם :עד כמה המשבר גדול מבחינת
היקפו ,עד כמה גדול הסיקור שלו בתקשורת ,עד כמה
הוא משפיע על הסטודנט ועל הסובבים אותו ,עד כמה
הסטודנט מזדהה עם הנפגעים וכן גורמים אנושיים כמו
 עד כמה מרגישים אנשי הסגל שהם מתקשים להיכנסלכיתה מייד לאחר האירוע.
חשוב שהמרצה יזכיר את האירוע בכיתה וגם ישדר הכרה
בכך שהסטודנטים נמצאים במתח ובלחץ ומתקשים ללמוד
ויתחשב בזאת בהוראה בכיתה (למשל ,בדרך של הודעה
שבכוונתו לחזור בעתיד על החומר שהוא מלמד עתה)
ובמתן המשימות (למשל ,יאפשר דחייה בהגשת עבודות).
ממחקר זה עולה ,כי אנשי הסגל יכולים לחוש הקלה בשל
העובדה שלא נדרשת מהם פעילות מורכבת שדורשת
השקעת זמן כדי להביא להרפיית הסטודנטים בעקבות
משבר טראומתי .הסטודנטים יעריכו אפילו תגובות
הדורשות מאמץ קל בלבד ,כמו דקת דומייה או הצעה
לחזור על החומר מאוחר יותר במהלך הקורס .אנשי הסגל
אינם נדרשים אפוא לתכנן מחדש את הקורס כדי להתאימו
לאירוע טראומתי/טרגי .עם זאת ,פעולות שדרשו השקעת
מאמץ רב כמו בחינת האירוע מנקודת המבט של חומר
הקורס והדיסציפלינה ,אף הן נמצאו כמועילות.
נקודה שחזרה רבות בהערות הסטודנטים ביטאה את
הערכתם למרצה שהגיב בדרך ייחודית ואנושית.
4. DiPietro, M. (2003). The day after: Faculty behavior in
post-September 11, 2001 classes. In: C. M. Wehlburg & S.
Chadwick-Blossey (Eds.), To Improve the Academy, 21, 2139. Bolton, MA: Anker Publishing Company Inc.

 .5באישור המחברים הושמטו טבלאות אחדות הכלולות
במאמר המקורי ,משום שהן מפורטות מדי ואינן תורמות
רבות לתוצאות שנראו כמעניינות את קהל הקוראים.
הושמט גם החלק על מגבלות המחקר .המעוניינים במידע
המלא מוזמנים לקרוא במקור.
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