
אלןוודימצטטהמפורסמיםממשפטיובאחד
הוא IIכיבאומרומהאחים)(זהמארכסגרושואת

אנשיםשמקבלבמועדוןחברלהיותרוצהלא
כמותו/.

ניתןזואמרהשלהפילוסופיתלמשמעותהמעבר
כילהבחין
עומדתבבסיסה

הטבעיתהנטייה

להבדילכולנושל
מאחריםעצמנו

אחתבסביבתנו,

מהדרכים

המוקדמות

היאזאתלעשות

עללעמודדרך
שלהמשכלרמת

 .אותנוהסובבים

כילדיםעוד
בחטיבת

ניחנוהביניים

המדדיםאחדכיוידענו,בסיסיתבתובנה

 I.Qה-רמתהיאלכיתהמחברינואותנוהמבחינים
 .מאתנואחדכלשל

מפטיריםילדיםלשמועניתןתכופותלמעשה

כשחילקוהיית"איפההשניכלפיהאחדבתמימות
אתועודעודהפנמנושהתבגרנוככלהשכל?"את

האלאותנוחנןבההמשכלמנתשלמשמעותה
 ..הטוב

גם .המדינהאתלשרתהדגלאלנקראנולימים,
רמתפיעלהיתר,ביןסווגנו,בחיינוזהבפרק

פסיכוטכנייםבמבחניםבנדקהאשרשלנו,המשכל

 .ר IIדפוכונתה
בחאקילבושים ,מ IIבבקוספורותשעותלאחר

כברבשלשותומסודריםאופנתילאמאודירוק
עלולבאוהללנוהסמוךהשינהבשקכי ,ידענו

של IIרים IIהדפ IIאחדיותרמאוחרלהצטנף

המחלקה.

ידהיוםאשראוטומטי,בתהליך
לנשקמאחינוחלקאל,התייחסנובטבעיותו

כיווןכ"דפ"רים",

מאותגרים IIשהיו

כפישכלית",
להגדירשהיטיב

 .פרידמןטלזאת

 . Qה-מושג ,כןאם
I לרמתהמתייחס

שלנוהאינטלגנציה
מרכזימדדהיווה

פיועלבחיינו,
עצמנואתהערכנו

הסובביםואת

אותנו.

בשניםאולם

נפגעהאחרונות

בלעדיכמדד, I.Q .ה-שלהבלעדיממעמדומשהו
ההצלחה.פוטנציאללסיווג

והשכלייםהאישיותייםהמדדיםלמשפחת
נוסף,בןנולדהאדםבנישליכולתםלבחינת
 . E.Q .ה- , I.Q .ה-שלהצעיראחיו

בנישלהרגשיתכאינטליגנציהלנומוכר E.Q .ה-
שלנוהאישיתכיכולתאחרותבמיליםאוהאדם,

 .להשתנות
לפריבלגיות E.Q .ה-אףזכה ,הזקוניםבניככל
 .במשפחההצעירהיותועקב

בפקולטותהאקדמיתהקהילהחוקרי ,הוריו
ואהבה,חוםהרבהלוהעניקוההתנהגות,למדעי
אותוופרסמוחקרולגביו,השערותשיערו

 .כולההמשפחהלתפארת
אישיותמדדלהיות E.Q .ה-גדלהימיםברבות

רבהרוחנחתוהמסבעצמו,בזכותהעומדבוגר

 .החוקריםלהוריו



וחברתית,ניהוליתארגונית,קלינית,פטיכולוגיה
אלובתחומיםהטטודנטיםשלנגיעתםאך

הטטודנטעתידכךמתוךבלבד.תאורטיתנותרת

הראשוןלתוארלימודיוחוקאתלטייםהממוצע
תאורטיידעבאמתחתונושאכשהואלטיים

בתחוםמעשיתנגיעהכללוהייתהלאאךרב,
 .זה

חלללמלאבאההתנטותיתהלמידהפרויקט
בתחומיהמעשיתההתנטותהדגשתעל-ידיזה,

התכניתשלזהתיאוראולם, .השוניםהלימוד
הואהגדרתושבלשוןכיווןחטדעמהעושהאינו

תופטיםשאנוכפיהמרכזית,למהותהחוטא
 .אותה

תכניתהיא-כןכשמההתכניתשציינוכפי

ביותרהבטיטיברובדאשרהתנטותית,ללמידה
שלמקצועיתכהתנדבותלתארהאפשר

אוארגוניותמקצועיות,במטגרותהטטודנטים

הרווחהבהרתלשםכיייתכן,אךטיפוליות.

~~~~~::;:;;--"------~ r יתימאה
השהטטודנטים

מפיקיםבחוג

ישזומתכנית

לשמהלהוטיף
-נוטפתמילה

למידהוותכנית

מיתצע

התנטותיתוו.

וטףנב

להזדמנות
להיכרות

הפןעםמעשית

שלהמקצועי
הלימודים,

אףלהםמוענקתבהזוכיםלהשהטטודנטים
עצמם.עםלהיכרותההזדמנות
בטדנאותמלווהבשטחהמעשיתההתנטות
קבוצתית.ודינמיקהאישיתביןלתקשורת

עםהטטודנטאתמעמתותאלוטדנאותשתי

יכולתוועםחולשותיוכישלונותיו,הצלחותיו,
 .ביקורתולהעבירביקורתלקבל

מקצועאנשיעווימועברותהאלוהטדנאות
ובהנחייתםהטיפולית,הפטיכולוגיהמתחום

תפקודועלוקבוצתיאישיבמשובזוכההטטודנט
ועםקשייועםהתמודדותואופןועלבפרויקט

הצלחותיו.
הטטודנטיםאצללהתחדדעתידיםכךמתוך

ומקצועיים,רגשייםאישיים,צרכיםבתכנית

לתכנית.שנכנטלפניקיומםעלידעלאשלרוב,
מעצםמתחדדיםויתרונותיו,חולשותיוצרכיו,

לנושאיםהאישיתהמודעותוהגברתהתכנית
אתכישוריו,אתלהכירלטטודנטגורמתאלה,

שניהם I.Qוה-. E.Qשה-.יודעיםאנוכיום

המקצועיות,היכולותלהבנתהמרכזייםהמדדים
אלומדדיםהאדם.שלוהאישיותיותהשכליות
דומהואולם,רבים,באופניםמזהזהנבדלים

ביניהםביותרהמשמעותיתההבחנהכי

מהם.אחדכלשלהגמישותלרמתמתייחטת
טמון I.Q .ה-פניעל E.Q .ה-שלהבולטיתרונו

משכלמנתהוא I.Q .ה-בעודפיתוחו,בפוטנציאל

שישמה(זהלתפקדהאדםעלנגזרעמהקבועה
אינטליגנציהבעלאדםלנצח),צריךזהועם

יכולתולהעציםלפתחמטוגלמטוימתרגשית

החברתיתהשתלבותוטיכוייאתלשפרוכךזו
בחברה.והמקצועית

לעבודהמועמדיםהמפניםוחברותמעטיקים
רבענייןמגליםמקצועייםוהשמהמיוןלמכוני
המועמדים,שלהרגשיתהאינטליגנציהברמת

החםלמוצרלאחרונהזהמושגהפךלמעשה

וההתאמההמיוןההשמה,בתחוםביותר

המקצועית.

אמנםאלומכונים
יכולותבודקים

מקצועיות

אולםבעיקרם,
מהדגשניכרחלק

םשומה

באבחוניהם

לרמתמתייחט
האינטליגנציה

שלהרגשית
הנבדקים.

משרהלכלמועמד
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אינטליגנציהבעל
טיכוייאתמשמעותיבאופןמגדילגבוההרגשית

למשרה.קבלתו
האינטליגנציהשלהיוחטיןלאילןמהאך

במכללהההתנהגותלמדעיולחוגהרגשית
למנהל?
התנטותית.למידהתכנית-מיליםבשלוש
דיקאןעווישנתייםמזההמופעלתזו,תכנית

ההתנהגות,למדעיבחוגטטודנטיםלעינייני
כשמהביטוןרוניתהגב'ועוויגילדורוןהדוור

התכניםשלהתנטותליישוםתכנית-היאכן
בחוג.הנלמדים

להתנטותהזדמנותלטטודנטיםמעניקהזותכנית
יותר,אואח,דבתחוםומקצועיתרגשיתחווייתית,

במטגרתהנלמדיםהתכניםשלהגניעהמתחומי
החוג.

בתכניםעוטקאמנםההתנהגותלמדעיהחוג
כגוןפרקטית,אוריאנטציהבעלילימודיים



בוגרתהבנהולהביןבאישיותוהחולשהנקודות
יתרונותזולחוויההמקצועיות,העדפותיואת

בולטים,

התאמתואתלבחוןזוכהבתכניתהסטודנט
מדעישלאחראוזהבתחוםמקצועילעיסוק

ההתנהגות,

חוליעםבעבודההתנסהאשרסטודנטלדוגמא,

ואתהמקצועייםסיכוייואתלאמודיוכלנפש

מסויםבתפקידלהשתלבהאישיותיכולותיו
 ,באנשיםהקליניהטיפולבתחום

אתלהמשיךהתעתדואשררבים,סטודנטים
הגיעובתחוםמתקדמיםלתאריםלימודיהם
נישהכי ,עצמםעםבוגרתהכרהמתוךלמסקנה,

להם,מתאימהאינהזו
הפילוסופיותהגישותמרביתשגורסותכפיאולם,
חשובה ,זובתכניתהדרך-אסייתיותהמזרח

ובמילים ,להגיערוציםאליההנקודהמןיותר
המטרה,היאהדרךאחרות

הסטודנטאתהמנתבתשהדר,ךהיאלכךהסיבה
בתכנית

עםלהיכרותו

היא ,עצמו

לפיתוחשמובילה

האינטיליגנציה
 ,שלוהרגשית

שהיאמשום

ממנותובעת

לתוךלהתבונן

עללעמודעצמו,
מחדחולשותיו

יתרונותיוועל
כךומתוךמאידך

בהתאםולהשתנותמחדשלמציאותלהסתגל

טמוןההשתנותאפקט ,ולמטרותלמשימות
מקצועייםמשבריםשהרי ,הזההמהלךבתזמון

דרכםאשנביםמהוויםבחיינוכאחדואישיים

 ,בחיינוחדשותלתובנותלהתקדםניתן

לאורלדעת,נכחואשרהסטודנטיםלראייה,
במהלךוהאישיתהמקצועיתהתנסותם
טיפוליתלעבודהמתאימיםהםאיןכיהפרויקט,

נתבעולמעשה ,הפסיכולוגיהמאפיקיבאחד
עםאמתבזמןהתמודדותשלרגשילתהליך

 ,המקצועיתהדינמיקהבמהלך ,זומסקנה
לתחוםמשיכתםמוקדאתתפסואלוסטודנטים

התאמתםחוסרעםיחדהקליניהטיפול
הכרה ,זהבתחוםלעיסוקוהאישיותיתהאישית

וחווייתיתרגשיתלהתמודדותאותםהביאהזו
האישיתדרכםלהמשךהנוגעהקונפליקטעם

והמקצועית,

תקופתבמהלךזהקונפליקטשלהריגשיעיבודו

להכרההסטודנטיםאתהביאהתכנית
בתחוםלעיסוקוהאישיותיתעמוקההאישית

רגשיתלהתמודדותאותםהביאהזוהכרה ,זה

דרכםלהמשךהנוגעהקונפליקטעםוחווייתית
והמקצועית,האישית

תקופתבמהלךזהקונפליקטשלהריגשיעיבודו
עמוקהלהכרההסטודנטיםאתהביאהתכנית

והאישיותהמקצועיותנטיותיהםעםובוגרת

המשךשלמחודשתלבחינהבהכרחוהובילם
עםהשלמהשלולתהליךהמקצועיתדרכם
 ,חדשהדרך

רגשית,אינטיליגנציההמכונההיאזוהשתנות

המובילהזה,רגשיתהליךלחווייתההזדמנות
הרגשיתהאינטיליגנציהלפיתוחהסטודנטאת

הפריבילגיהלדעתנו,היא,לימודיובמהלך
בחוג,הסטודנטזוכהלהביותרהגדולה

חוסראוהתאמתו,עלהסטודנטשלעמידתו
עיסוקלתחוםוהמקצועית,האישיתהתאמתו

ופיתוחמסויים

יהגנצאינטיליה
הרגשית

אינםבאישיותו

קצהוקצהאלא
קרחוןשל

ניתןשאותו

התכניתלכנות-

ללמידה .,.,-....... :----: 
התנסותית,

הבנתלשם
זומטאפורה

אתנמשיל
לנוסעיםההתנהגותלמדעיבחוגהסטודנטים

קרחוןבקצהנתקליםהםבים"השטהבספינה
במסלולם,ההפלגההמשךאתמהםהמונע

 :אפשרויותשתילפניהםעומדותעתה
ההיתקלותלאורההפלגהנתיבשינויהאחת-
לתוךוצלילהבוהתנגשותהשנייה-בקרחון,

החיים,שלהקריםהיםמי
נוסעיאתתובילהראשונההאפשרותבעוד

ליעדםההגעהעלמראשלוויתורהספינה
ליבוללבתובילםהשנייההאפשרות ,המתוכנן

למחוזותהים,לפנימתחתעמוק ,הקרחוןשל

קיימיםהםכיבנפשםשיוולאאשרתודעה
 ,מגיעיםהאמיציםרקאליהםולעומקים

החתום:על
ותיקיםיםיורדישני

ג'משנה


