באחד ממשפטיו המפורסמים מצטט וודי אלן
את גרושו מארכס )זה מהאחים( באומרו כי  IIהוא

לא רוצה להיות חבר במועדון שמקבל אנשים
כמותו./

מעבר למשמעותה הפילוסופית של אמרה זו ניתן
להבחין

יד

בתהליך אוטומטי ,אשר היום

בטבעיותו ,התייחסנו אל חלק מאחינו לנשק

כי

כ"דפ"רים" ,כיוון

בבסיסה עומדת

שהיו  IIמאותגרים

הנטייה הטבעית

כפי
שכלית",
שהיטיב להגדיר

עצמנו מאחרים

זאת טל פרידמן .

בסביבתנו ,אחת

ה.Q -

של כולנו להבדיל

אם כן  ,מושג

מהדרכים

 Iהמתייחס לרמת

המוקדמות

האינטלגנציה שלנו

לעשות זאת היא

היווה מדד מרכזי

דרך לעמוד על

בחיינו,

פיו

רמת המשכל של

הערכנו את עצמנו

הסובבים אותנו .

הסובבים

עוד

ואת

כילדים

אותנו.

בחטיבת
הביניים

בתובנה

אולם

ניחנו

בסיסית

על

בשנים

האחרונות

וידענו,

כי

אחד

המדדים

המבחינים אותנו מחברינו לכיתה היא רמת הI.Q -
של כל אחד מאתנו .
למעשה תכופות ניתן לשמוע ילדים מפטירים

בתמימות האחד כלפי השני "איפה היית כשחילקו

נפגע

משהו ממעמדו הבלעדי של ה , I.Q . -כמדד בלעדי
לסיווג פוטנציאל ההצלחה.
למשפחת המדדים האישיותיים והשכליים
לבחינת יכולתם של בני האדם נולד בן נוסף,
אחיו

הצעיר

של

ה-

, I.Q .

ה-

. E.Q .

את השכל?" ככל שהתבגרנו הפנמנו עוד ועוד את

הE.Q . -

משמעותה של מנת המשכל בה חנן אותנו האל

האדם ,או במילים אחרות כיכולת האישית שלנו

הטוב..

להשתנות .

מוכר לנו כאינטליגנציה הרגשית של בני

לימים ,נקראנו אל הדגל לשרת את המדינה  .גם

ככל בני הזקונים  ,זכה אף הE.Q . -

בפרק זה בחיינו סווגנו ,בין היתר ,על פי רמת

עקב היותו הצעיר במשפחה .

המשכל שלנו ,אשר בנדקה במבחנים פסיכוטכניים

הוריו  ,חוקרי הקהילה האקדמית בפקולטות

וכונתה

דפ  IIר.

לאחר שעות ספורות בבקו  IIמ  ,לבושים בחאקי

לפריבלגיות

למדעי ההתנהגות ,העניקו לו הרבה חום ואהבה,
שיערו השערות לגביו ,חקרו ופרסמו אותו
לתפארת המשפחה כולה .

ירוק מאוד לא אופנתי ומסודרים בשלשות כבר
ידענו  ,כי בשק השינה הסמוך לנו באוהל עלול
להצטנף מאוחר יותר אחד  IIהדפ  IIרים  IIשל

בוגר העומד בזכות עצמו ,והמסב נחת רוח רבה

המחלקה.

להוריו החוקרים .

ברבות הימים גדל הE.Q . -

להיות מדד אישיות

הם שני

פטיכולוגיה קלינית ,ארגונית ,ניהולית וחברתית,

המדדים המרכזיים להבנת היכולות המקצועיות,

אך נגיעתם של הטטודנטים בתחומים אלו

השכליות והאישיותיות של האדם .מדדים אלו

נותרת תאורטית בלבד .מתוך כך עתיד הטטודנט

נבדלים זה מזה באופנים רבים ,ואולם ,דומה

הממוצע לטיים את חוק לימודיו לתואר הראשון

ביניהם

לטיים כשהוא נושא באמתחתו ידע תאורטי

מתייחטת לרמת הגמישות של כל אחד מהם.

רב ,אך לא הייתה לו כל נגיעה מעשית בתחום

כיום אנו יודעים

כי

ההבחנה

שה E.Q .-והI.Q .-

המשמעותית

ביותר

על פני ה-

יתרונו הבולט של הE.Q . -
בפוטנציאל פיתוחו ,בעוד הI.Q . -

I.Q .

טמון

זה .

הוא מנת משכל

פרויקט הלמידה ההתנטותית בא למלא חלל

ועם זה צריך לנצח( ,אדם בעל אינטליגנציה

זה ,על-ידי הדגשת ההתנטות המעשית בתחומי
הלימוד השונים  .אולם ,תיאור זה של התכנית

רגשית מטוימת מטוגל לפתח ולהעצים יכולת

אינו עושה עמה חטד כיוון שבלשון הגדרתו הוא

זו וכך לשפר את טיכויי השתלבותו החברתית

חוטא למהותה המרכזית ,כפי שאנו תופטים

קבועה עמה נגזר על האדם לתפקד )זה מה שיש

והמקצועית בחברה.

אותה .

מעטיקים וחברות המפנים מועמדים לעבודה

כפי שציינו התכנית כשמה כן היא -תכנית

למכוני מיון והשמה מקצועיים מגלים עניין רב

ללמידה התנטותית ,אשר ברובד הבטיטי ביותר

ברמת האינטליגנציה הרגשית של המועמדים,
למעשה הפך מושג זה לאחרונה למוצר החם

של

הטטודנטים במטגרות מקצועיות ,ארגוניות או

וההתאמה

טיפוליות .אך ייתכן ,כי לשם הבהרת הרווח

ביותר

בתחום

המיון

ההשמה,

המקצועית.

אפשר

לתארה

מקצועית

כהתנדבות

r

מכונים אלו אמנם

יתי
 ;;--"------~~~~~~::;:ה א מ
השהטטודנטים

יכולות

מפיקים

בודקים

בחוג

מקצועיות

מתכנית

זו

יש

אולם

להוטיף לשמה
מילה נוטפת -

ם

וותכנית למידה

באבחוניהם

מית

בעיקרם,

חלק ניכר מהדגש
ה

מ

ש

ו

מתייחט

ע

צ

לרמת

התנטותיתוו.

האינטליגנציה

וטף

הרגשית

ב

להזדמנות

של

להיכרות

הנבדקים.

מועמד לכל משרה
שהיא

אשר

הינו

מעשית עם הפן

...........
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בעל אינטליגנציה
רגשית גבוהה מגדיל באופן משמעותי את טיכויי

קבלתו למשרה.
אך מה לאילן היוחטין של האינטליגנציה
הרגשית ולחוג למדעי ההתנהגות במכללה
למנהל?
בשלוש מילים

-

תכנית למידה התנטותית.

תכנית זו ,המופעלת מזה שנתיים עווי דיקאן

לעינייני טטודנטים בחוג למדעי ההתנהגות,
הדוור דורון גיל ועווי הגב' רונית ביטון כשמה
כן היא

-

נ

תכנית ליישום התנטות של התכנים

הנלמדים בחוג.

המקצועי

של

הלימודים,

שהטטודנטים לה זוכים בה מוענקת להם אף
ההזדמנות להיכרות עם עצמם.

ההתנטות המעשית בשטח מלווה בטדנאות
לתקשורת בין אישית ודינמיקה קבוצתית.
שתי טדנאות אלו מעמתות את הטטודנט עם

הצלחותיו ,כישלונותיו ,חולשותיו ועם יכולתו
לקבל ביקורת ולהעביר ביקורת .
הטדנאות האלו מועברות עווי אנשי מקצוע

מתחום הפטיכולוגיה הטיפולית ,ובהנחייתם
הטטודנט זוכה במשוב אישי וקבוצתי על תפקודו
בפרויקט ועל אופן התמודדותו עם קשייו ועם

תכנית זו מעניקה לטטודנטים הזדמנות להתנטות

הצלחותיו.
מתוך כך עתידים להתחדד אצל הטטודנטים

חווייתית ,רגשית ומקצועית בתחום אח,ד או יותר,

בתכנית צרכים אישיים ,רגשיים ומקצועיים,

מתחומי הגניעה של התכנים הנלמדים במטגרת

שלרוב ,לא ידע על קיומם לפני שנכנט לתכנית.

החוג.

צרכיו ,חולשותיו ויתרונותיו ,מתחדדים מעצם

החוג למדעי ההתנהגות אמנם עוטק בתכנים

התכנית והגברת המודעות האישית לנושאים

לימודיים בעלי אוריאנטציה פרקטית ,כגון

אלה ,גורמת לטטודנט להכיר את כישוריו ,את

נקודות החולשה באישיותו ולהבין הבנה בוגרת

התכנית

את העדפותיו המקצועיות ,לחוויה זו יתרונות

עמוקההאישית והאישיותית לעיסוק בתחום
זה  ,הכרה זו הביאה אותם להתמודדות רגשית

הסטודנט בתכנית זוכה לבחון את התאמתו

וחווייתית עם הקונפליקט הנוגע להמשך דרכם

בולטים,

להכרה

הביא את הסטודנטים

לעיסוק מקצועי בתחום זה או אחר של מדעי

האישית והמקצועית,

לדוגמא ,סטודנט אשר התנסה בעבודה עם חולי

עיבודו הריגשי של קונפליקט זה במהלך תקופת
התכנית הביא את הסטודנטים להכרה עמוקה

נפש יוכל לאמוד את סיכוייו המקצועיים ואת

ובוגרת עם נטיותיהם המקצועיות והאישיות

יכולותיו האישיות להשתלב בתפקיד מסוים

והובילם בהכרח לבחינה מחודשת של המשך

ההתנהגות,

בתחום הטיפול הקליני באנשים ,

דרכם המקצועית ולתהליך של השלמה עם

סטודנטים רבים ,אשר התעתדו להמשיך את

דרך חדשה ,

לימודיהם לתארים מתקדמים בתחום הגיעו

השתנות זו היא המכונה אינטיליגנציה רגשית,

למסקנה ,מתוך הכרה בוגרת עם עצמם  ,כי נישה

ההזדמנות לחוויית תהליך רגשי זה ,המובילה

זו אינה מתאימה להם,

את הסטודנט לפיתוח האינטיליגנציה הרגשית

אולם ,כפי שגורסות מרבית הגישות הפילוסופיות

במהלך לימודיו היא ,לדעתנו ,הפריבילגיה
הגדולה ביותר לה זוכה הסטודנט בחוג,

המזרח אסייתיות

-

הדרך בתכנית זו  ,חשובה

יותר מן הנקודה אליה רוצים להגיע  ,ובמילים
אחרות הדרך היא המטרה,

עמידתו של הסטודנט על התאמתו ,או חוסר

הסיבה לכך היא שהדר,ך המנתבת את הסטודנט

התאמתו האישית והמקצועית ,לתחום עיסוק

בתכנית

מסויים ופיתוח

עם

ה אינטילי גנצ יה

היא

הרגשית

שמובילה לפיתוח

באישיותו אינם

האינטיליגנציה
הרגשית שלו ,

אלא קצה קצהו

להיכרותו
עצמו ,

משום

של

שהיא

תובעת

ממנו

להתבונן

לתוך

קרחון

שאותו

ניתן

לכנות -התכנית

--::--.......,.,-.

עצמו ,לעמוד על

ללמידה
התנסותית,

חולשותיו מחד

לשם

הבנת

ועל יתרונותיו

מטאפורה

מאידך ומתוך כך

נמשיל

זו

את

להסתגל למציאות מחדש ולהשתנות בהתאם

הסטודנטים בחוג למדעי ההתנהגות לנוסעים

למשימות ולמטרות  ,אפקט ההשתנות טמון

בספינה השטה בים" הם נתקלים בקצה קרחון
המונע מהם את המשך ההפלגה במסלולם,

ואישיים כאחד בחיינו מהווים אשנבים דרכם

אפשרויות :

בתזמון המהלך הזה  ,שהרי משברים מקצועיים
ניתן

להתקדם

לתובנות

חדשות

בחיינו ,

לראייה ,הסטודנטים אשר נכחו לדעת ,לאור
התנסותם

המקצועית

והאישית

במהלך

עתה

עומדות

לפניהם

שתי

האחת -שינוי נתיב ההפלגה לאור ההיתקלות
בקרחון ,השנייה -התנגשות בו וצלילה לתוך
מי הים הקרים של החיים,

הפרויקט ,כי אין הם מתאימים לעבודה טיפולית

בעוד האפשרות הראשונה תוביל את נוסעי

באחד מאפיקי הפסיכולוגיה  ,למעשה נתבעו

הספינה לוויתור מראש על ההגעה ליעדם

לתהליך רגשי של התמודדות בזמן אמת עם

המתוכנן  ,האפשרות השנייה תובילם ללב ליבו

מסקנה זו  ,במהלך הדינמיקה המקצועית ,
סטודנטים אלו תפסו את מוקד משיכתם לתחום

של הקרחון  ,עמוק מתחת לפני הים ,למחוזות

הטיפול הקליני יחד עם חוסר התאמתם

האישית והאישיותית לעיסוק בתחום זה  ,הכרה
זו הביאה אותם להתמודדות רגשית וחווייתית
עם הקונפליקט הנוגע להמשך דרכם האישית
והמקצועית,

עיבודו הריגשי של קונפליקט זה במהלך תקופת

תודעה אשר לא שיוו בנפשם כי הם קיימים
ולעומקים אליהם רק האמיצים מגיעים ,

על החתום:
שני יורדי ים ותיקים

משנה ג'

