היבטים פדגוגיים של דיבור על נושאים "חמים" בקמפוס
נירה חטיבה ,אוניברסיטת תל אביב
המחברת מציגה את המחיר היקר שגובה הדיבור בשיעורים על נושאים חמים בקמפוס
מסטודנטים לא מעטים :פגיעה ברגשות של סטודנטים ,יצירת תסכול ,פגיעה ביכולת ללמוד
בשיעורים ,נזק בהשגת מטרות הקורס ופגיעה משמעותית בלמידה.
בעשורים האחרונים נעשים במוסרות החינוך הגבוה בארצות

מעטים ומלמידתם  ,בין אם הדובר י ם הם המורה ובין אם סטודנטים

הברית מאמצים להתמודד עם השונות ההולכת וגרלה באוכלוסיית

אחרים שהמורה מאפשר להם להתבטא באופן המעורר מחלוקת

התלמיד ים; שונות שמקורה בהבדלים ביכולת הלימודית ,במוכנות

קשה בין התלמידים  .להלן מיון הבע י ות לארבע קטגוריות  ,כשלכל

ללימודים ,בדת ,בעדה  ,במגד,ר בנטיות מיניות ובאמונות בנושא י ם

אחת דוגמאות אחדות הלקוחות מדברי סטודנטים שתרגמתי

שונים .נושאים המתייחסים להתמודדות עם השונות נידונים

מספרות בחו "ל העוסקת בנושאים האלה.

בהרחבה בהתכתבו י ות מקצועיות ,בכנסים ובפרסומים שונים של

א .פגיעה ברגשות של סטודנטים :יצירת תחושה רעה ,יצירת

טיפול בשונות )(. diversity

סערת רגשות ,העלבת התלמידים בהצגת דעות י הם באופן

אנשי החינוך הגבוה  ,תחת הכותרת של

המאמר המתורגם כאן שייך לתחום זה של הצעות להתמודדות

בלתי מכבד ולועג ובכינויים בשמות גנאי ,השמעת אמירות

עם השונות בין הלומדים .הוא עוסק בדיונים הנערכים במסגרת

בוטות  ,וכדומה .לדוגמה:

הש יע ורים בנושאים קונטרוברס יאליי ם .נושאים אלו יכולים להיות

-

המרצה לעג לא פעס לסקטור'ס באוכלוס"ה .

נושאי דת  ,עדה ,מגדר ,נטיות מיניות ואמונות העוסקות בתיאוריות

-

הערות'ה לתגובות הסטוךנט'ס בהרצאות ה'ו מעל'בות,
פוגענ'ות ותסורת סובלנות.

מדעיות ,במוסר /א ת י קה  ,בטיפול י ם רפואיים /מדיניו ת רפואית,

במדיניות/פוליטיקה ועוד.

-

בתלמ'ך'ס.

אחד התפק י דים החשובים שלנו כמורים באקדמיה הוא לפתח

את החשיבה העצמאית והביקורת י ת של הסטודנטים שלנו ,ואחת

ב .יצירת תסכול אצל סטודנטים במקרה שהמורה אינו שומר על

הדרכים המוב יל ות לכך היא ניהול דיונים וויכוחים בשיעור )שיט ת

פלורליזם  :מצב זה נוצר כשהסטודנטים מתנסים במגמתיות

הוראה זו נהוגה ברבים מתחומי התוכן ה"רכים " וכמעט ואינה נהוגה

וחד-צדדיות בנושאי הדיון  /ויכוח ובמניעת האפשרות שלהם

ב " קשים "(. 7

דיונים מהווים חלק חיוני של קורס שבו הנושאים

להשמעת התנגדות או להבעת דעה שונה משל המרצה.

המועלים לדיון הם חלק מהסילבוס ,אולם לפעמים עולים נושאים

-

המרצה נ'סתה לכפות את האמת שלה על התלמ'ך'ס.

שכאלה לדיון או לוויכוח מסיבות שונות גם כשאינם חלק מתכנית

-

כשה'ו תלמ'ך'ס שנ'סו להצ'ג ךעה אתרת משלו המרצה

הלימודים של הקורס ולפעמים גם כשממש אינם רלוונטיים לקורס.

התעלס מהס בטענה שרק הוא צוךק.

עקב השונות הרבה באוכלוסיית הסטודנטים ,כמעט תמיד

ג .פגיעה ביכולת ללמוד בשיעורים :כשסטודנטים נפגעים

יהיו בכ י תה כאלה עם דעות משתי קצוות הקשת של כל נושא

ברגשותיהם או מתרגזים או מרגישים מתוסכלים במקרים

קונטרוברסיאל י העולה לדיון .המאמר המתורגם מעיד על כך

שכאלה ,מתרחש אצלם "רעש פנימי" משום שהם כל הזמן

שבקמפוסים בארצות הברית ) וללא ספק גם אצלנו בישראל ובעוד

הופכים והופכים בדברים שהכעיסו אותם ובינתיים אינם

ארצות( נערכים לא פעם דיונים או ויכוחים " חמים"  ,שלמשתתפים

מקשיבים לחומר של הקורס המועבר בהמשך השיעור.

בהם יש עמדות שונות מאוד ,מנוגדות ובלתי מתפשרות

בז'רגון מקצועי מצב זה נקרא "חרשות רגשית" והוא ללא

בנושא הנידון  ,כשיש בין בעלי העמדות הללו כאלה המחזיקים

ספק פוגע בלמידה .אם דברים שכאלה חוזרים בשיעורים

" במשוכנעות עצמית בלת י מתפשרת ,שהאמת המלאה שוכנת

לעתים קרובות ,נגרם ללמידת חלק מהתלמידים נזק גדול.

אך ורק בנקודת מבט אחת ויחידה ושלכן כל האמיתות המתחרות

יש סטודנט י ם שעוזבים את הש יע ור לפני סיומו או שנמנעים

הן שקרים ,סטיות ,או דעות שיש לדחות ולגנות ולצנזר ולבטל ,

מלבוא לשיעורים ,כדי להימנע מתסכול ופגיעה ברגשותיהם.

ושצריך ומותר לעשות זאת בכל אמצעי הכרחי" ושלפיכך הם

-

המרצה מךבר על ךעות'ו הא'ש'ות על תשבו /ש'עור'ס

"ח וצ י ם את הקו בין האזנה מכבדת והבהרה של דעות המנוגדות

שלמ'ס וא'נו מאפשר להב'ע ךעות אתרות .עבור'

לשלהם לבין סימון בעלי הדעות המנוגדות הללו באופן בלתי מכבד

הש'עור'ס ה'ו תעורבת של בלבול  ,תוסר הבנה ,והרבה

ולועג  ,ואפילו בשמות גנאי" ועובר י ם לשימוש ב"כוח"

-

הכוונה

אינה לכוח פיזי אלא לכפייה באמצעי כלשהו.

4ו

המורה מב'עה את ךעות'ה הא'ש'ות באופ /שפוגע

כעס כלפ' המרצה.

-

מבת'נת' זה ה'ה סבל ממש' לשבת בש'עור'ס שלה ולא

נראה לי כ י חשוב להציג לקהל המורים באקדמיה את המחיר היקר

פעס נפגעת' מהאמ'רות הלא הענ"נ'ות שלה ,עך כך' כד

שד י ונים וויכוחים בסגנון המתואר לעיל ג ובים מסטודנטים לא

ש'צאת' מהש'עור בטרס הסת"ס .

 Iע)הנiנה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

-

לא הוג lלעשות ש'מוש בבמה הנ'תנת למרצה מכורת

דווקא את אותם מרצ:ים שאינם נמנעים מהעלאת נושאים

נו כתו תנו בקורס תובה על מנת להב'ע ךעות א'ש'ות

קונטרוברסיאליים בשיעו,ר אבל שעושים זאת באופן רגיש

שכלל א'נ lקשורות לתומר הנלמך ומ'ועךות להרת'ת

וראוי .לסיום הנה כמה הערות במקרים כאלה.

את המקש'ב'ס להן .הךבר תרה ל' מאוך  ,כך שנמנעת'

-

מלהג'ע לרוב הש'עור'ס.

הג'שה של המרצה לנושא זה ש'ש על'ו ת'לוק' ךעות
משמעותווס ה"תה מענוונת ומא'רת פנ'ס

-

סובלנ'ת

ד .נזק להשגת מטרות הקורס :אם נושאי הד'ונים החמים אינם

ורג'שה .ה'א מצל'תה לא לערב ךעות א'ש'ות ולא להשמ'ע

שייכים לס י לבוס  ,זמן השיעורים מבוזבז על נושאים שאינם

הערות ב'קורת'ות על האנש'ס והא'רוע'ס ,אלא להצ'ג את

שייכים על חשבון הוראת חומר הקורס ,וזה גורם לאי-

השלמת נושאי הקורס בשיעורים.

-

-

בערך תצ' מהזמ  lשל כל ש'עור מב T7בז על ו'כות'ס של

ל'מ'נו תוך ך'בור על העבר מבל' לה'גרר לוו'כות'ס המס'ט'ס

המרצה עס התלמ'ך'ס בנושא'ס שא'נס ש"כ'ס לתומר

מהתומר.

הקורס .מ'ךת ה'ךע והכ'שור'ס שהקורס הקנה ה'ו אפס"ס .

-

-

מרתק ,מרש'ס ב'ך'עות'ו והתשוב מכל

-

המרצה ה'ת'ך

המרצה מצ'גה את ךעות'ה הא'ש'ות הפר ו בוקט' ב'ות על

שט'פל בסוג'ה עך'נה ומורכבת מבל' שאף אתך בכ'תה

בזמ l

'וכל לשער מה ךעתו בענ"ן זה ולתוש כ' 'ש רק צך מסו'ס

תשבו  lש'עור'ס שלמ'ס  .נוצרה תתושה של זלזול

-

התמונה הרתבה והמורכבת.

הוא מ'ותך במ'נו בךרך שבה הוא מצל'ת לעשות ק'שור

ובכסף של' כסטוךנט'ת.

של התמונה וכ' 'ש מגמת'ות בש'עור'ס ,כפ' שקורה אצל

לעת'ס התתרטת' שהגעת' לש'עור מפנ' שכמעט לא

מרצ'ס אתר'ס .ההצגה האוב"קט'ב'ת של שנ' צ'ך' המטבע

ק'בלת' 'ךע רלוונט' לבת'נה.

הופכת את הש'עור למרתק עוך

'ותר .

לסיכום ,מרצ:ים המאמינים )כמוני( שעליהם לעשות כל מאמ'(

כדי לעזור לסטודנטים שלהם ללמוד ,צ:ריכים לשקול ולתכנן איך
לנהל בשיעוריהם דיונים וויכוחים בנושאים חמים באופן שלא
יפגעו ברגשות הסטודנטים ולא יגרום להם לתסכול ,ושגם לא

.7

ראו מיוו לתחומים "ר כים " ו"קשים" במאמר בחוברת זו :חטיבה,
',נ מני ' 1'1 ,ודייגי.' ,ר על מה בעצם הסטודנטים מדרגים את
המרצים? ומה ההבדלים בכך ביו סטודנטים מצטיינים וחלשים

ולגבי מרצים מצטיינים וחלשים? ,עמ' . 37-30

יפגע בהשגת מטרות הקורס .ואכן הסטודנטים מעריכים מאוד

בו  nספר למחקי ולפיתוח תכנ יו ת
בהכשרת צובדי חינוך והוראה במכללות

לכל העוסקים במחקי ומעוגייגים בשיתופי פעולה

הזמנה להירשם למאגר חוקרים מקומי ובינלאומי
בנושאי הכשרת מורים וחינו,
ברשות המחקר של מכון מופ"ת קיים מאגר חוקרים .במאגר מרוכזים דיוקנאות מחקריים של חוקרים לחינוך

ולהכשרת מורים ,תחומי העניין שלהם ונושאי מחקריהם .המאגר פועל בשני ממשקים מקבילים :מקומי ,בשפה
העברית ובינלאומי ,בשפה האנגלית .מטרתו של מאגר החוקרים היא לשמש בטיט ליצירת שיתופי פעולה בין
חוקרים בארץ ובעולם.
אנו מזמינים אותך להצטרף למאגר החוקרים של מכון מופ"ת בעברית ו  /או באנגלית ולהפיץ את דבר קיומו
בין עמיתיך·
כתובת מאגר החוקרים בעברית:

http://researchers.macam .ac.ill
כתובת מאגר החוקרים באנגלית:

http://researchers.macam.ac.il/Eng
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