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כמו עבודה סוציאלית  ,חינוך,

הסטודנטים משתתפים בשמונה סמינרים ) מפגשים ( במהלך

סיעוד ,רפואה ,פסיכולוגיה  ,ייעו'( ,ריפוי בע י סוק

שני סמסטרים  ,ארבעה מפגשים בכל סמסטר  ,בקבוצות קטנות

(, professions
ועו,ד

דקוק

לתכונות

מיוחדות

ולכישורים ב י ן-אישיים טובים כדי

למלא את תפקידו באופן מוסרי

כישורים ב י ן-אישיים טובים הם חיוניים

לאנשים העוסקים במקצועות סיוע.

של  17-9משתתפים  .הסמ י נרים
מיועדים לטפח כישור י ם חברתיים-

מוסריים דרך סיוע לסטודנטים

והומני .הוא צריך לה י ות אדם

כיצד לפתח כישורים אלה? לעוסקים

לבנות נרטיבים אישיים-

שמכבד אחרים  ,את השקפותיהם

בהכשרה מקצועית בתחומים האלה

שחוו

ועצמאותם ,והוא צריך להיות בעל
תובנות  ,הבנה ,רחמים ,אמינות

וביטחון עצמי .צריכות להיות
לו גם ה י כולות לראות אירועים

עדיין אין תשובות ברורות .נדיר

למצוא תכניות שבהן מציע י ם קורסים

פרופסיונליים

מאירועים

במהלך האינטראקציות עם אחרים
) צעירים,

מבוגרים

או

קשישים (

בעבודה התנדבותית ,בעבודה דמנית

מעשיים אשר מיועדים לטפח יכולות

בשכר או במסגרות של עיסוקי פנאי

אלו .במאמר זה יוצג פרויקט ניס י וני

שונים  .על פי תפ י סתם של הוגי

אמפתיה לרגשותיהם ,לצורכיהם

שמופעל באוניברס י טת מלמו בשבדיה

הפרויקט השבדי ,קיים צורך לסייע

ולתפיסותיהם ,ולהפעיל שיקולים

המיועד לפתח כישור י ם בין-אישיים.

ב"משקפיים של אחרים"

-

לחוש

צר י ך להיות בעל יכולת "לשים בצד " את הצרכים האישיים שלו
לקוח. 3

לסטודנטים
סיוע

מוסריים בקשרים עימם  .כן הוא

בעת מפגש עם

ברברה פרסקו

הלומדים

להפוך

י ומיומיות עם אחר י ם ל " חוויות

מקצועות

אינטראקציות

מלמדות" .6,5 ,4

הפעילות

בסמינרים מכוונת למטרה דו  ,והיא אמורה ללמד את הסטודנט

כיצד ניתן לפתח את התכונות והכישורים האלה? לעוסקים

על עצמו כאיש מקצוע בעתיד ולפתח אצלו את היכולת לפרש

בהכשרה מקצועית בתחומים האלה עדיין א י ן תשובות ברורות.

באופן אמפתי תחושות והתנהגויות של אנשים אחרים בחברה

בתכניות לימודים רבות מחייבים את הסטודנטים ללמוד קורסים

רב-תרבותית

ופלורליסטית•7

עיוניים בסוציולוגיה או בפילוסופיה  .הקורסים האלה אמורים

להגביר את המודעות לצדדים החברתיים והמוסריים הכרוכים

איסוף הנתונים

במקצועם לעתיד  .למרות כל דאת ,נדיר למצוא תכניות שבהן

הפרויקט מלווה במחקר הערכה מעצבת .המטרה העיקרית של

מציע י ם קורסים מעשיים אשר מ י ועדים לטפח יכולות אלה .

המחקר היא לספק משוב למפעילי הפרויקט לצורך שיפורו .

פרויקט ניסיוני שמופעל באוניברסיטת מלמו בשבדיה מיועד

במסגרת ההערכה נאסף מ י דע על מהות הפרויקט ,על יעילות

לפתח כישורים בין-אישיים .בשלב דה הוא מופעל בקרב שלוש

הפעלתו ועל השפעתו על הסטודנט  .איסוף המידע מתבצע

קבוצות :סטודנטים הלומדים עבודה סוציאלית  ,סטודנטים

באמצעות מגוון כלים :תיעוד הסמינר י ם עם הסטודנטים ,תיעוד

הלומדים הוראה וסטודנטים מפקולטות שונות אשר חונכים

ישיבות של מפעילי הפרויקט ,ראיונות עם המרצים המנחים
את

.1

פרופ' ברברה פרסקו ,ראש רשות המחקר ,משמשת

כמעריכה של הפרויקט המתואר במאמר

.2

פרופ' לנה

רובינשטייו-רייש ,מרצה בבית הספר

להכשרת מורים  ,ראש הפרויקט

הסמינר י ם ,קבוצות

מיקוד

עם

סטודנטים

המשתתפים

בסמינרים ושאלונים לסטודנטים  .למשתתפים ניתנים שאלוני
משוב על הפרויקט וכן שאלונים הבוחנים את כישוריהם
של הסטודנטים  :שאלונים לבדיקת דאגה אמפתית לאחרים

) (, empathetic concern

שאלונים לבדיקת היכולת לראות
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מצבים מנקורת מבטם של אחרים ) (perspective takingושאלונים

את המפגשים באופן חיוב י .עם דאת ,הם נהנו יותר מהטיפורים של

להערכה עצמית . 9,8

האחרים ומהדיונים בכיתה מאשר מהכנת הטיפור האישי שלהם

בטך הכול משתתפים בפרויקט  122טטורנטים  :בקבוצת הניטוי 65

ומהצגתו בכיתה .כמו כן  ,מרב י ת הטטודנטים דירגו את האווירה בכיתה

טטודנטים בשש קבוצות לימו,ד ובקבוצת הביקורת  57טטודנטים

כתומכת ולא שיפוטית ,ולא הרגישו מבוכה לנוכח המשימות והדיונים.

שלומרים עבודה טוציאלית וחינוך או שמשתתפים בפרויקט

הרוב טענו כי הם מב י נ י ם את המטרה של הפעילות במפגש י ם  ,ורב י ם

החונכות .

הטטודנטים

בקבוצת

הביקורת

משתתפים

אף

הם

מהמשיבים המליצו לטטודנטים אחרים להשתתף בקורט דומה.

בטמינר י ם בעלי היקף דהה לטמינרים של קבוצת הניטוי ,אך הם
דנים בתכנים שאינם קשורים לנושאים המטופלים בפרויקט.

ההשפעה של בניית הנרטיביים על הסטודנטים

בעת כתיבת מאמר דה הקבוצות טיימו את הטמטטר הראשון בלבד ,

מוקדם עדיין לקבוע מהי תרומתו של תהליך פיתוח הנרטיבים

ולכן הממצאים המובאים בהמשך מציגים תמונת מצב של אמצע

לטטודנטים  ,אך ניתן לציין כי תגובות הטטודנטים בשאלוני המשוב

התהליך ·

מצביעות על התחלה של תהליך ח י ובי  .בשלב דה ,אחרי ארבעה
טמינרים בלב,ד הטטודנטים מדווחים על מידה רבה של למידה

תיאור המפגשים

בכל שלושת התחומים שהוצגו להם בשאלון המשוב  :הם למדו על

עוד בטרם החלו הטמינרים ,הטטודנטים קיבלו משימה לכתוב

עצמם ,על החשיבה והרגשות של אחר י ם וגם על דברים שקשורים

טיפור על אירוע שהתרחש כאשר הם עבדו ,התנדבו או היו פעילים

למקצועם לעתיד .ההערות הרפלקטיביות שהטטודנטים הוטיפו

במטגרת פנאי כלשהי  .היה עליהם לבחור אירוע משמעותי עבורם

בכתב בנושא כתיבת הטיפורים וניתוחם מחדקות את הממצאים

שהיו מעורבים בו גם אנשים אחרים  .נאמר להם שהם יכולים לבחור

שלעיל .להלן דוגמאות טיפוטיות אחדות :

מצב שבו נתקלו בדילמה ,ושעליהם לכתוב את הטיפור בגוף ראשון .

)םטוךגט א( המשימות באמת טובות מאוך  .אגחגו יכולים "לשים את

הטטודנטים לא התקשו למצוא חוויה מתאימה שיכולה לשמש בטיט

זה גותן לגו

עצמגו" במסגךת המחשבות והעךכים של
תובגות על ךךכי חשיבה שוגות

לבניית נרטיב מקצועי-חברתי  .רבים מהם עבדו בשכר או בהתנדבות

-

אחךים ...

ךבך שגצטךך

בעתיך .

עם דקנים או עם ילדים  ,ולאחרים היה ניט י ון בעבודה שדרשה

)סטוךגט ב( למךתי מהמפגשים . 1 :שחשוב להקשיב לאחךים ולגסות

אינטראקצ י ות עם אחרים ,כמו מלצרות  ,פקידות ,דבנות וטלמרקטינג .

לךאות ךבךים לא ךק מגקוךת המבט שלי; . 2שכאשך מישהו מתגהג

בשני הטמינרים הראשונים הטטודנטים טיפרו לקבוצה כולה את

באופן לא געים ולא מובן על פגיו ,לעתים יש הסבךים סמו"ם לכ;ך

הטיפורים שכתבו  .אחרי כל טיפור חברי הכיתה העירו ,שיתפו את

. 3שלאגשים אשך מתגגשים אחך עם השגי יש לעתים אותה מטךה

הקבוצה בחוויות דומות שהיו להם וניתחו את מה שקרה בכל אירוע .

אך ךךכים שוגות להשיג אותה.

לדוגמה ,ג'ני טיפרה על מקרה שחוותה בעת שעבדה בחנות שעונים :

)םטוךגט ג( המשימה "לשגות פךספקטיבה" ה"תה מעג"גת

מאוך .

אדם נכנט לחנות ורצה להחליף שעון שקנה בה .הוא טען שהשעון

לפעמים אפשך היה לשמוע את הקול של מספך הסיפוך המקוךי

אינו עובד  .השעון היה מלא מים ,אך האיש הכחיש שהרטיב אותו

בתוך הסיפוך של "האחך" ,ולפעמים לא .חשבתי שהיה קשה שלא

והתחיל לאיים על ג'נ י  .ג ' ני התמודדה עם המצב ללא התערבותו

לתת ל"אחך" להיות מושפע מההשקפות והמחשבות שלי ]כאשך

של בעל החנות .הדיון בכיתה התמקד ברגשות של ג'ני ובדרך שבה

שכתבתי את הסיפוך מחךש[.

פתרה את הבעיה .

לפני הטמינר השלישי התבקשו הטטודנטים לשכתב את הטיפורים

ממצאים ברורים פחות עולים מהמדדים הפטיכולוגיים אשר נאטפו

שלהם ולכתוב אותם מנקודת מבט של "שחקן" אחר באירוע  .ג'ני

בקבוצות הניטוי והביקורת לפני תחילת המפגשים ובטוף הטמטטר

כתבה את הטיפור מנקודת המבט של הלקוח המתואר בטיפור  .בשני

הראשון .ההערכה העצמית של הטטודנטים השתנתה בכל קבוצות

המפגשים הבאים הטטודנטים טיפרו את הטיפורים המשוכתבים

הניטוי  :הטטודנטים הלומדים הוראה והטטודנטים החונכים שיפרו

ושיתפו את עמיתיהם במחשבות וברגשות שחוו במהלך שכתוב

את ההערכה העצמית שלהם ,אך הייתה ירידה במשתנה דה בקרב

הטיפור .הטטודנטים בקבוצה דנו בטיפורים המשוכתבים  .כולם

הטטודנטים הלומדים עבודה טוציאלית  .אצל הטטודנטים לחינוך היה

לענות על שלוש שאלות :למה בחרו

שיפור גם במדד של דאגה אמפתית לאחרים  .בקבוצות הביקורת,

ב"שחקן" דה בטיפור המשוכתב? מה קרה לט י פור בתהליך השכתוב?

לעומת דאת  ,כמעט שלא חל שינוי

רק קבוצת הביקורת של החונכ י ם

מה קרה למטפרים בעקבות שכתוב הטיפור? הטטודנטים בקבוצה

שיפרה את ציונה ביכולת לראות דברים מנקודת מבטם של אחרים.

טיימו את המשימה הכתובה לפנ י תום הטמטטר ושלחו את טיכום

ייתכן שהשינוי אצל קבוצה דו מקורו בהדרכה שהטטודנטים האלה

קיבלו משימה נוטפת
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-

החונכים

-

קיבלו לעבודתם עם החניכים .

תשובותיהם אל מנחה הקבוצה .

-

תגובת הסטודנטים לסמינרים

פעילויות המשך מתוכננות

בשאלון המשוב התבקשו הטטודנטים להביע את דעתם על המשימות

הפעילויות בטמינר י ם בטמטטר השני תוכננו בשיתוף עם הטטודנטים.

שביצעו במטגרת הטמ י נרים ועל האווירה ששררה בכיתה במהלך

הפעילויות כוללות שימוש במשחק תפקידים ,כדי להמחיש את המצבים

המפגשים .הממצאים מהשאלון מראים כי הטטודנטים העריכו

החברתיים הגלויים והטמויים בטיפורים השונים ; ובחינת הט י פורים של

) U Iהנ  Jiה  Iרשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ'נהל

-

תפיטותיהם האישיים על הקשר שלהם עם אחרים ואת הדרך שבה

,הטטודנטים על ירם כרי להעריך את הכישורים התקשורתיים שלהם

.הם מפעילים שיפוט מוטרי במגעיהם עם אחרים

 את השפעת,את יכולתם להביו אירועים מנקודת מבטם של אחרים

ולקיחת

לאחרים

אמפתית

דאגה
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