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  חינו% והכשרה של בוגרי� ע� פיגור שכלי ככוח עזר למקצועות הסיעוד

  
  : תקציר

אשר שולבו בתכנית  תשל מבוגרי� ע� לקויות קוגניטיביו �תכנית זו מציגה את היתרונות וההישגי

מטרת התכנית הייתה . ניברסיטת חיפההכשרה ככוח עזר למקצועות הסיעוד אשר התקיימה באו

בלימודי� גבוהי� באקדמיה ובהמש� להכינ� ליציאה  תלשלב בוגרי� ע� לקויות קוגניטיביו

התכנית ביקשה לקד� את משתתפיה בתחומי� של . לעבודה עצמאית בקהילה מתגמלת ומעניינת

מיומנויות כישורי חיי� טיפוח רגישות בי� אישית ו, בגרות אישית, העצמה אישית, יכולות אקדמיות

 �לצד פיתוח כישורי עבודה ככח עזר טיפולי ויצירת אלטרנטיבה לעבודה עצמאית בקהילה מחו

ער� נוס� של התכנית התבטא בשינוי דימוי המשתתפי� בתכנית בקרב . למפעלי� המוגני�

  . המעסיקי� והצוות המטפל, המשפחות

אשר , ברמה קלה עד בנונית �ביקוגנטייקויי� סטודנטי� ע� ל 18בשנה הראשונה השתתפו בתכנית  

. חלק� הגיעו מהכיתה הבוגרת בבית ספר לחינו� מיוחד וחלק� ממערכי דיור בקריות ומהקהילה

 �בשנה השנייה של הפרויקט המשיכו רק הסטודנטי� ממערכי הדיור ומהקהילה שגילו יכולת ועניי

  .לפתח את כישוריה� וידיעותיה� בתחו� הסיעוד

התכני� . בתכנית כללו יו� לימודי� שבועי במש� שלושה סמסטרי� אוניברסיטאיי� המפגשי�

צרכי� ומאפייני� מיוחדי� של אוכלוסיית גיל , שהועברו בתכנית כללו תכני� בנושא מעגל החיי�

המעסיקי� וצוות , תקשורת בי� אישית ע� הקשישי�, תזונה ותרופות, מסגרות שונות לקשיש, הזהב

בנוס� נערכו סיורי� במסגרות שונות לקשישי� . זהות עצמית של אד� עובד העובדי� ופיתוח

הערכת התקדמות התלמידי� אשר נבדקה . והשתתפות בהתנסות מעשית בעבודה בבית אבות בעיר

 –שאלו� ידע לגבי טיפול בקשישי� : במחקר לפני ואחרי העברת הקורס כללה את השאלוני� הבאי�

כפי   (Hetzroni & Oren, 2002) שאלו� זיהוי רגשות . כותביהעובד על ידי מפעילי התכנית ו

 �עובד על פי מודל של הרצברג , שאלו� מוטיבציה לעבודה). 2001, אר�(שתורג� על ידי בועז אור

)Reiter et al., 1985 .(של דיוני� בקבוצות מיקוד לגבי עבודה ע� קשישי� �וחוויית , ניתוח תוכ

 �ה ע� /משוב ע� הורי� ואנשי צוות לגבי התרומה של התוכנית לצעירהלמידה באוניברסיטה וראיו

הממצאי� הראו כי בעקבות התכנית למשתתפיה היה ידע רב יותר בנושא .המוגבלות הקוגניטיבית

בבחינת . הקשישי� ועבודת הסיעוד וניכרו שינויי� לטובה בכישורי התקשורת הבי� אישית

משמעותית במספר הבחירות של משתני�  המוטיבציה לעבודה נמצא כי התרחשה עלייה

נראה כי . וציוני� גבוהי� יותר על המשתני� האלה מאשר על המשתני� ההיגייניי�, מוטיבציוניי�

�מאפשרת , לפרויקט הייתה השפעה רבה בהפנמה של הער� של עבודה כפעילות שמעוררת עניי

 .חש שהוא מגיע להישגי�ומאפשרת טיפוח תחושת יכולת כאשר העובד , התפתחות וקידו� אישי

תכני� בניתוח ה.  המשתתפי� ייגהפרצופי� לא נמצא שינוי מהותי בהיש בממצאי שאלו� בחינת

י� ימאפייניו הפיז ) נמצא כי בנוס� לרכישת ידע בנושא הקשיששעלו בקבוצות המיקוד שנערכו 

, מספקת הנאההמשתתפי� התייחסו לחווית הלימודי� כ, והרגשיי� ושירותי� שוני� הניתני� לה�

�כישורי חיי� , פיתחה יכולת מת� הסבר הגיוני ומפורטניכר כי ההשתתפות בתכנית , ידע ועניי

חיזקה את דימויי� העצמי ואת זהות� כאנשי� , )שימוש בכס� ועוד, נסיעה בתחבורה ציבורית(

מבחינת עמדות הסביבה התומכת של המשתתפי� נמצאה הערכה רבה ושביעות רצו� .  עובדי�

מש� שילוב התהלי� הלימודי והאישי של המשתתפי� ורצו� ותקווה להמש� קיו� הקורסי� ולהמ

 .מוצלח של ילד� באקדמיה
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  חינו% והכשרה של בוגרי� ע� פיגור שכלי ככוח עזר למקצועות הסיעוד

 מבוא .1

 
 �בוגרי בית הספר לחינו� מיוחד והוריה� מרבי� להתחבט בשאלה כיצד ימשיכו את חייה� מחו

 62%ממחקר שבדק עמדות של מתבגרי� ע� צרכי� מיוחדי� עולה כי . ת הבית ספריתלמסגר

 ,Knapp, Perkins(מבעלי המוגבלויות מעונייני� להמשי� ללמוד בתו� לימודי החובה שלה� 

Beecham, Dhanasiri & Rustin, 2007  .(מבדיקה שנערכה בקרב בתי הספר , לעומת זאת

וגרי בתי הספר לא השתלבו בשו� מסגרת של תעסוקה או מב  32%)המיוחדי� בחיפה נמצא ש

  ). 2005, רונ�(עבדו במרכזי שיקו�  26%)ו, עבדו במפעלי� ובגני ילדי� 8%. של לימודי�

שנות  21אשר סיימו , המחקר הנוכחי מתמקד באנשי� שסובלי� מפיגור שכלי קל עד בינוני

במחקר מוצעת תוכנית . די�לימוד בבית ספר לחינו� מיוחד או שקרובי� לסיו� הלימו

. ובהמש� ג� במקומות עבודה, התערבות שמטרתה לשלב בוגרי� בעלי פיגור שכלי באקדמיה

  .במחקר זה התמקדנו בתחו� הסיעוד

במחקר הנוכחי ניסינו לשלב ולהעצי� את הבוגרי� בעזרת קורס לימודי המש� שנועד הכשיר 

, במש� ארבע שעות, לשבוע הקורס התקיי� אחת. אות� לעבודה ככוח עזר סיעודי

האוניברסיטה היא סביבת . למיקו� הקורס באוניברסיטה יש חשיבות רבה. באוניברסיטת חיפה

רייטר (המהווה עבור בוגרי החינו� המיוחד אתגר לימודי ואתגר התנהגותי , לימודי� בוגרת

, וניברסיטהג� בהתמצאות בא, מעבר ללמידה ולרכישת הידע, הבוגרי� מתנסי�  ).2009', ושות

השילוב , בנוס� לכ�. ועוד, בביקור במוזיאו�, ספריה, בשימוש במתקני� כגו� קפיטריה

. באוניברסיטה יכול לשפר את המוטיבציה ללמידה ולהעצי� את הדימוי העצמי של הבוגרי�

, דוד(השילוב באוניברסיטה הוא צעד אחד משמעותי לקראת שילוב הבוגרי� בקהילה , למעשה

2007.(  

, סטודנטי� 18בשנה הראשונה הקבוצה כללה  )ודי� בתוכנית התבססו על עבודה קבוצתיתהלימ

וחלק� ממערכי דיור בקריות ) השכבה הבוגרת(אשר חלק� הגיעו מבית ספר על ש� גניגר 

  . ומהקהילה

בשנה השנייה של הפרויקט המשיכו רק הסטודנטי� ממערכי הדיור ומהקהילה שגילו יכולת 

  .ישוריה� וידיעותיה� בתחו� הסיעודועניי� לפתח את כ

מהר מאוד ה� הפכו לקבוצה מגובשת , על א� שהסטודנטי� בתוכנית הגיעו ממקומות שוני�

והוא יצירת קשרי� והרחבת מעגל , וכ� ה� הרוויחו פ� נוס� של התקדמות אישית, אחת

  .החברי�

ויות בזוגות או בקבוצות פעיל, וכללו דיוני� רבי�, הלימודי� התבססו כאמור על עבודה קבוצתית

את המשתתפי� ליוו סטודנטיות ) .  הקשור לתחו� הסיעוד(ועבודה על נושא אור� , קטנות יותר

התכנית כללה קורס שנית� בשני . מהחוג לחינו� מיוחד באוניברסיטת חיפה במש� מספר חודשי�

, תזונה נכונה, שי�האחד עיוני   לימודי� של נושאי� כגו� צרכיה� המיוחדי� של קשי: מישורי� 

סיורי� בבתי אבות  –והשני  מעשי , טיפול סיעודי, פעילויות ע� קשישי�, מסגרות דיור לקשישי�

  .והתנסות מעשית ע� קשישי� וע� עובדי בית האבות

  .התכנית לוותה במחקר פעולה

�  :מטרות המחקר המוצע ה
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סטודנטי� בעלי  –תפי� לבחו� באיזו מידה תכנית לימודי� והכשרה המותאמת לצרכי המשת) 1

  .תתרו� לקידומ� האקדמי והאישי, פיגור שכלי קל ובינוני

  .לבדוק את הישגיה� של המשתתפי� מבחינת מיומנויות של תפקוד עצמאי) 2

מידת ההשפעה שיש לה על שינוי משמעותי  )דהיינו ,  לבחו� את ההשפעות הנלוות של התכנית) 3

  .ונתינה לזולת, תזונה נכונה, הרגלי צריכה באורח החיי� של המשתתפי� בתחומי� של

לבחו� את השפעתה של התכנית על שיפור היכולת להכוונה עצמית של המשתתפי� ושיפור ) 4

  .רגישות� לזולת

  .קידו� המיומנויות התעסוקתיות של המשתתפי�) 5

את יכולותיה� , ומעסיקי�, מטפלי�, משפחה: שיפור משמעותי בתפיסת הסובבי� אות�) 6

  .פוטנציאל הגלו� בה�וה
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   סקירת ספרות. 2
  

 �� בדבר זכויות אנשי� בעלי מוגבלויות אשר מטרתה "חתמה ישראל על אמנת האו 2007במר

חופש בסיסי וכבוד האד� של כל , להג� ולהבטיח הנאה מלאה ושוויונית של זכויות אד�, לקד�"

האמנה להטמיע ולהדגיש את המחויבות של ישראל לשיפור  מטרת". האנשי� בעלי המוגבלויות

מצב האנשי� בעלי המוגבלויות והצרכי� המיוחדי� , �"על א� שותפותה באמנת האו. זכויות האד�

שפורס� על ידי נציבות שוויו� " 2007אנשי� בעלי מוגבלויות בישראל "ח "בדו.  בישראל לא טוב

ווח על מצב� העגו� של אנשי� בעלי מוגבלויות בישראל ד) 2007(זכויות לאנשי� בעלי מוגבלויות 

ישנו ריכוז . במיוחד בולט הפער בתחו� ההשכלה. ועל השתלבות� הנמוכה בתחומי החיי� השוני�

  .ריכוז שנותר עקבי לאור� השני�, גבוה של אנשי� בעלי מוגבלות בי� בעלי ההשכלה הנמוכה
לות ואוניברסיטאות לפתוח את שעריה� בשני� האחרונות החלו מכל, למרות הממצאי� הללו

חלק מהקורסי� )  2007, דוד(ולקיי� תכניות ללימודי המש� עבור אנשי� בעלי צרכי� מיוחדי� 

מרכז  –ל "הינ� קורסי העשרה כמו קורס בנושא זוגיות או חינו� לתיאטרו� כפי שנית� במרכז מישא

אול� . טה לחינו� באוניברסיטת חיפהבפקול, חינו� העצמה ומחקר, ישראלי אוניברסיטאי לנכויות

עבודה : לדוגמא, מרבית הקורסי� מכווני� את בוגריה� לעבודה מעשית בתחו� שבו עסק הקורס

  . קונדיטאות ועוד, עבודה בתחו� הסיעוד, בבתי קפה

ה� , השתלבות בתוכניות של לימודי המש� דורשת מהבוגרי� התכוננות לקראת אתגרי� חדשי�

נמצא כי אנשי� בעלי מוגבלות קוגניטיבית יכולי� להצליח ברוב ההיבטי� . תיי�לימודיי� וה� חבר

עוד נמצא כי לימודי המש� משפרי� . של חייה� כאשר ה� מקבלי� תמיכה איכותית בבית ובקהילה

. את יכולות האנשי� בעלי המוגבלויות להבטיח לעצמ� תעסוקה הולמת ושילוב חברתי בקהילה

, הכרה בכוחותיה� ובמגבלותיה�, י� של התמודדות ע� אתגרי�הלימודי� מספקי� לה� כל

  ).Wehman, 2006(ופיתוח יכולות של סנגור עצמי 

קיימי� כיו� מספר מודלי� של שילוב סטודנטי� בעלי פיגור שכלי בלימודי� במוסדות להשכלה 

 ,Casale-Giannola & Kamens)גיאנולה וקמנס ) קסל. מודל אחד הוא של השילוב הפרטני. גבוהה

' נאומי� בציבור'בקורס , הלוקה בתסמונת דאו�, קלי�'מדווחי� על שילובה של בחורה בש� ז (2006

, תחו� הלימודי� נבחר עבורה ובהתייעצות עמה. ב"בחוג לתקשורת באוניברסיטה פרטית בארה

  (Special Olympics)מאחר והייתה פעילה מספר שני� כדוברת של האולימפיאדה המיוחדת  

; סטודנטית, חונכת בת גילה: קלי�  כלל'צוות התמיכה של ז. שי� בעלי מוגבלויות קוגניטיביותלאנ

 28בקורס השתתפו . ואמה; שני פרופסורי� מהמחלקה לחינו� מיוחד; המרצה של הקורס

קלי� לווה במעקב 'שילובה של ז. והכיתה נפגשה פעמי� בשבוע לשעה וחצי בכל פע�, סטודנטי�

קלי� 'המסקנות מצביעות על החשיבות הרבה שהייתה לצוות התמיכה בז. כותניתמחקרי בשיטה האי

החשיבות של הקבלה על ידי המרצה של . ללא תשלו� לעזור לה, והקושי לגייס אנשי� בהתנדבות

. קלי�  הייתה בחשיפה שלה ללימודי� אקדמיי�'התרומה לז.  הקורס וכ� על ידי החברי� ללימודי�

ה� חששו תחילה . תה הזדמנות לשנות עמדות כלפי חברי� ע� פיגור שכליהתרומה לסטודנטי� היי

א� עד מהרה למדו ליהנות מההשתלבות שלה , שלנוכחותה תהיה השפעה שלילית על הקורס

קלי� עזבה 'בסו� הסמסטר הראשו� ז, ע� זאת. ומהמאמצי� שעשתה לעמוד במשימות של הקורס

עיקר ההישג היה בחשיפה שלה לעול� של . רכולאת הלימודי� באוניברסיטה וחזרה לעבודה במ

  . ולפי דיווחי אמה היא החלה להביע רצו� להמשי� ללמוד, לימודי� גבוהי�
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מדווחי� על שילוב של קבוצת סטודנטי� בעלי מוגבלויות ) (Eskow, & Fisher 2004אסקאו ופישר 

המגע ההדדי בי� . יסוקקוגניטיביות בקורס לדינאמיקה קבוצתית שנית� במסגרת החוג לריפוי בע

הסטודנטי� בעלי המוגבלויות לבי� הסטודנטי� ללא מוגבלויות תר� לשני הצדדי� ואפשר למידה 

  . חדשה לכול�

כל , משולבי�, שבו סטודנטי� בעלי מוגבלויות קוגניטיביות ואחרות, מודל אחר הוא המודל המשולב

ביו� זה . מוקדש ללימודי� בקבוצהא� יו� אחד בשבוע , בקורס רגיל באוניברסיטה, אחד בנפרד

כגו� הנושא של אסטרטגיות , הסטודנטי� בעלי המוגבלויות מקבלי� שיעורי העשרה בלימודי�

מודל כזה מופעל . שיעורי� אלה אמורי� לעזור לה� בלימודיה� האקדמיי� באוניברסיטה. למידה

מלבד . דיא� בריא�' פרופ על ידי המכו� למוגבלויות בראשותה של, פילדלפיה, באוניברסיטת טמפל

לכל . מלמדי� מרצי� שוני� את הכיתה ביו� המרוכז לפי הנושאי� שנבחרו, מרכזת במשרה שלמה

הסטודנט המלווה אמור לעזור למשתת� לקחת חלק . משתת� בתכנית יש סטודנט תומ� בתשלו�

  . בחיי� החברתיי� בקמפוס

א התוכנית המופעלת באוניברסיטה של דוגמה למודל השלישי  עליו דווח בספרות המקצועית הי

המרכז למוגבלויות באוניברסיטה של דבלי� החל להפעיל קורס תעודה , 2004בשנת . דבלי� באירלנד

באזרחות ובסנגור עצמי  לסטודנטי� בעלי פיגור שכלי ונכויות נלוות כגו� ליקויי חושי� ונכויות 

ובבד בבד לוקחי� חלק , מיוחדת הסטודנטי� לומדי� בתכנית.  (O'Connor, 2006)פיזיות 

 17החלו  2003בשנת . בפעילויות החברתיות והספורטיביות של האוניברסיטה כסטודנטי� לכל דבר

פעמיי� , ה� הגיעו לאוניברסיטה מכל אירלנד. סטודנטי� ללמוד בהפעלה הניסויית של התכנית

, כל אחד לשנה שלמה, י�הופעלו קורסי� נוספ, לאור ההצלחה). סמסטר(שבועות  14בשבוע למש� 

לפי הבחירה של , יו� אחד בשבוע למש� שנתיי�, לאלה שעובדי�, לחלופי�: או(יומיי� בשבוע 

סטודנטי� את התכנית וקבלו  40סיימו בהצלחה , מדווחי� הכותבי�,  2004מאז מר�  ). הסטודנט

  .  תעודת סיו� של הקורס

צרכי� מיוחדי� מתקיימי� בשל שלושה ציוויי� לימודי המש� של בוגרי� בעלי ) 1994(לפי גוגרטי 

  :  וה�, עיקריי�

לכל פרט עומדת הזכות המוסרית לקבל הזדמנות ריאלית וברת השגה ללמוד ולרכוש   )ציווי מוסרי

  . וכתוצאה מכ� עצמאי מבחינה כלכלית, לה� הוא נזקק בכדי להיות כשיר לתעסוקה, מיומנויות

לכל אד� יש את הזכות לנגישות חינוכית , שמכוונות נגד אפליה, בעקבות חקיקות שונות )ציווי חוקי

  .הולמת

קיימת תקווה שלימודי המש� יובילו את הבוגרי� למציאת עבודה ובכ� ישפרו את  ) ציווי כספי

  .מצב� הכלכלי

עבודתו של אד� היא . אחת ממטרות לימודי ההמש� היא אכ� לאפשר השתלבות בעול� העבודה

מכא� שיש לכ� השפעה רבה על הדימוי העצמי של , תו חלק פעיל ותור� בחברההביטוי המובהק להיו

  .הפרט הלומד

השמת� של אנשי� הסובלי� מפיגור שכלי במקומות תעסוקה כמו מפעלי� מוגני� מספקת תשובה 

השמה במפעל מוג� לא מתייחסת להעדפותיה� . חלקית לצור� המרכזי של השתלבות במקו� עבודה

כדי לספק לה� את איכות , כלומר. ה� של האנשי� בעלי הצרכי� המיוחדי�האישיות ולכישורי

יש צור� לעזור לה� לברר את העדפותיה� המקצועיות ולהגדיל את הידע , החיי� שמגיעה לה�

  ).  2002גיפש , צינמו�(שלה� על עול� העבודה 
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 על המתבסס, ודהפיתחו מודל של מוטיבציה לעב) 1963, 1961, 1959(  'ושות  הרצברגהחוקרי�  

החוקרי� . אוניברסליי� צרכי� של היררכיהעל ו מסלאו אברה� של ההומניסטית הפסיכולוגיה

 מסביבות להתרחק ונוטה ,עצמי מימוש לו שמאפשרת בעבודה מעורב להיות שוא� שהאד� טענו

 רצו� שביעות חוסר יוצרות ,שלא מאפשרות התפתחות אישית סביבות. זאת מאפשרות שלא עבודה

  .העבודה מקו�ב

 בעבודה מצבי� לתאר התבקשוש ,שונות עובדי� קבוצות בהשתתפות נרחב סקר מחקר בסיס על

  :משתני� של קבוצות שתי התקבלו, רע הרגישו בה� בעבודה מצבי� לעומת ,רצו� שבעי היו שבה�

, מדיניות המפעל, תנאי עבודה: "ההיגייניי� המשתני�" החוקרי� ידי על נקראה האחת הקבוצה

, אופ� משביע רצו�ב מתנהלי� לא שהדברי� לתחושה תורמי�כ ה� מאופייני� . משכורת ופיקוח

 כגורמי�  נתפסו האלה המשתני�. העובד של והשליטה ההשפעה ליכולת מחו� ובנוס� לכ� נמצאי�

  .בעבודה סיפוק חוסר לתחושת כסיבות ניתנו וה� ,האקסטרינסיי�

 כתורמי� משתני� של אחר מקב� לציי� נטו אנשי�, היגייניי� משתני� של זה מקב� לעומת

 ,האינטרינסיי� כמשתני� נמצאו אלה. עצמי מימוש של ותחושה בעבודה הנאה, רצו� לשביעות

עבודה , יכולת להתקד�, תחושת הישג, עניי� בעבודה עצמה ":המוטיבציוניי� המשתני�" ונקראו

  .אחריות, מוערכת

 ומימוש פסיכולוגית גדילה של התחושה את לפרט �שמקני אלה ה� המוטיבציוניי� המשתני�

  .עצמי

 לאנשי� מוג� מגורי� מקו�,  (Reiter, Friedman, Molcho, 1985 )" תקווה כפר"ב נער�ש במחקר

 עד 19 בגילאי�, נשי� 35)ו גברי� 48, דיירי� 110 בהשתתפות, נלוות ולקויות קוגניטיבי פיגור בעלי

 כי ,נמצא .שלה� העבודה במקו� לה� חשוב מה נשאלו ה�,  ינוניב תפקוד וברמות 32.7  ממוצע, 56

 מבחינת יורד סדר לפי, היו בכפר החברי� דיווחי לפי עבודה מבחינת ביותר החשובי� המשתני�

  :חשיבות

 :משתנה  

   היגייני )  עבודה תנאי •

   היגייני ) פיקוח •

   היגייני ) מדיניות •

   מוטיבציוני ) קידו� •

  מוטיבציוני – הערכה    
  

  מוטיבציוני ) הישגי� •

   מוטיבציוני ) אחריות •

   היגייני ) משכורת •

• �   מוטיבציוני ) עצמה בעבודה עניי

  היגייני ) אישיי� בי� יחסי� •
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 המרכזי והמשתנה ,מהכפר העובדי� בעיני ביותר החשובי� היו ההיגייניי� שהמשתני� נמצא 

 אחרו�ה לפני אחד במקו� ופיעה ,עצמה בעבודה עניי� ,ציוניי� המוטיב המשתני� מבי� ביותר

  .העבודה במקו� ביותר כחשובי� שנתפסו הדברי� של קדימויותבסדר ה

ועבודה בתחו� , המחקר הנוכחי מנסה לבדוק את תפיסותיה� של הבוגרי� לגבי עול� העבודה בכלל

� במהל� הקורס הסטודנטי� קיבלו ידע רב על עול� העבודה ויכלו לבחו, בנוס� לכ�. הסיעוד בפרט

  . את כישוריה� והעדפותיה�

השאלה המרכזית של המחקר היא באיזו מידה תכנית לימודי� במוסד אקדמי המשלבת הוראה 

, תביא לשיפור בידע שלה� בתחו� של סיעוד, אקדמית ע� התנסות בעבודה בשטח תחת פיקוח

  .ותטפח בה� את המוכנות והיכולת לנתינה לאחר. תעצי� אות�

�מטרות המחקר המלווה ה:  

בחינת יעילותה של תכנית לימודי� והכשרה באוניברסיטה לעבודה ככוח עזר במקצועות  )1

בגרות ,  יכולת אישית –העצמה . ב; יכולת אקדמית. א: הסיעודיי� בפיתוח היכולות הבאות

  .מיומנויות של כישורי חיי�. ד; טיפוח רגישות בתקשורת בי� אישית. ג;      אישית

, על העלאת הדימוי של המשתתפי� בקרב משפחותיה� בדיקת השפעתה של התכנית )2

 .והמטפלי� העוזרי� לה� במער� הדיור, המעסיקי� שלה�

 .פיתוח כישורי עבודה ככוח עזר טיפולי )3

  .יצירת אלטרנטיבה שתאפשר יציאה מהמפעלי� המוגני� לעבודה בשוק החופשי )4
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  שיטות המחקר .3
  

בעלי פיגור שכלי  35 )    20משתתפי� בגילאי  18' לה בשנה אאוכלוסיית המחקר כל – אוכלוסיה

מתוכ� היו בשנה האחרונה ללימודיה� בבית  11. המוגדרי� כרב בעייתיי�, בינוני ופיגור שכלי קל

וכ� , "אקי�"ו" נופרי�"השאר  הגיעו  ממערכי הדיור . וגרו ע� משפחותיה�" גניגר"הספר על ש� 

  .  פחותיה� בקהילהרות החיי� ע� מש/מבי� הצעירי�

   ' כלי המחקר

התבקשו לענות על שאלוני הערכה בראשית התכנית , בעזרת מוריה� ועוזר מחקר, המשתתפי�

  : שכללו, ובסופה

  .יעובד על ידי מפעילי התכנית וכותביה –שאלו� ידע לגבי טיפול בקשישי� 

  ).2001, אר�(ז אור� כפי שתורג� על ידי בוע  (Hetzroni & Oren, 2002) שאלו� זיהוי רגשות 

  ).Reiter et al., 1985(עובד על פי מודל של הרצברג , שאלו� מוטיבציה לעבודה

  .וחוויית הלמידה באוניברסיטה, ניתוח תוכ� של דיוני� בקבוצות מיקוד לגבי עבודה ע� קשישי�

  .יטיביתה ע� המוגבלות הקוגנ/ראיו� משוב ע� הורי� ואנשי צוות לגבי התרומה של התוכנית לצעיר

  ' הלי% המחקר
  

, במסגרת הלימודי�. פע� בשבוע בשעות הבוקר, התכנית פעלה במש� שנתיי� בארבעה סמסטרי�

  .המשתתפי� שולבו בכל מתקני האוניברסיטה כסטודנטי� לכל דבר

וכ� איסו� נתוני� לצור� ניתוח , שניתנו לפני הפעלת התכנית ובסופה, המחקר כלל שאלוני קד�

  .יה מבוסס על מפגשי� של קבוצות מיקודחומר איכותני שה

וכ� יציאות לסיורי� מקצועיי� בשטח והכשרה , דיוני� ושיחות, במהל� התוכנית התקיימו הרצאות

בשנה השנייה . בשנה הראשונה היו יציאות לסיורי� לימודיי� לבתי אבות ומועדוני קשישי�. מעשית

בשנה זו ה� ). ולא תלמידי בית הספר(שהגיעו מהקהילה ) N=7(נותרו בתוכנית רק המשתתפי� 

  . בחיפה" משע�"החלו בהתנסות מעשית תחת פיקוח בבית אבות 

, בשיחה. לאחר סיו� התכנית נער� משאל טלפוני להורי� ולצוות החינוכי של משתתפי התכנית

�וההשפעה של התכנית על , המשיבי� נתבקשו לחוות את דעת� לגבי התרומה של התכנית למשתת

  .ועל תכניותיו לעתיד, ואורח חיי
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  ממצאי� .4
  

  שאלו� ידע מוקד� בנושא קשישי�

. שאלו� ידע מוקד� בנושא קשישי� כלל שש שאלות כלליות העוסקות בעולמ� של הקשישי�

. כדי ללמוד הא� יתרחש שינוי בידע המשיבי�, השאלו� הועבר ה� בתחילת הקורס וה� בסיומו

    .כותניהתשובות נותחו ניתוח תוכ� אי

וכי , כי יותר תלמידי� פירשו את המילה קשיש בתו� התכנית כאד� זק�, מניתוח התשובות עולה

התכונות המאפיינות שהוצגו לאחר , כמו כ�. יותר תלמידי� הוסיפו תכונות מאפיינות לקשישי� 

 בתכנית הסטודנטי� למדו על אפיוני, למשל. הפעלת התכנית תאמו את הנושאי� שנלמדו בתכנית

תשובה דומה נמצאה בשאלו� הידע לאחר הפעלת התכנית אצל . ועוד, תשוש, הקשישי� כעצמאי

הול� ע� , לא נייד,לא מתלבש לבד (בנוס� נראו תשובות שמתייחסות למאפייני� פיזיי� . התלמידי�

�שנלמדו בתכנית ומתו� ההתנסות המעשית וההיכרות הממשית ע� אנשי� קשישי� , )הליכו

  .תבמסגרות השונו

. שינוי ניכר ג� בתשובותיה� לגבי השאלה אודות תכונות ומאפייני� מיוחדי� של אנשי� קשישי�

, לאחר ההתערבות. רוב התשובות הורכבו מעזרה לקשיש וקשיי� של הקשיש, לפני התכנית

תשובות התלמידי� היו ארוכות . כגו� תכונות אופי ותחביבי�, הסטודנטי� נגעו בתחומי� נוספי�

לפני התכנית ניכרה אחידות באופ� ההתייחסות לכל . יותר לאחר הפעלת התכנית ומפורטות

התלמידי� הבינו . לעומת גיוו� ויחסיות שהופיעו לאחריה, כבעלי אות� תכונות ואפיוני�, הקשישי�

כאלה שגרי� , כאלה שצריכי� עזרה במקלחת וכאלה שלא,שישנ� עצמאי� ויש שאינ� עצמאי�

  .וכאלה שגרי� בבית ויש לה� מטפלת,  אבות בבית וכאלה שגרי� בבית

. בניתוח בלט מאוד השוני באור� התשובות וברמת הפירוט שבה� הסטודנטי� ענו על השאלות

דוגמה בולטת היא השאלה על הדרכי� שבה� נית� . ההבדלי� הללו באו לידי ביטוי במספר שאלות

ובות התלמידי� היו קצרות תש,בפע� הראשונה שהעברנו את השאלו�. לעזור לאנשי� קשישי�

נושא כסא הגלגלי� , למשל. בסיו� הקורס תשובות התלמידי� היו ארוכות ומפורטות יותר. יותר

בסיו� תכנית . לעומת אזכור יחיד בשאלו� המקדי�, פעמי� 4הוזכר בתשובות של השאלו� המסיי� 

וה� הוסיפו , �הלימודי� התלמידי� ידעו לפרט יותר את תחומי עזרה אליה נזקקי� הקשישי

נושאי� שנלמדו בקורס והוזכרו רק בשאלו� . פריטי� שלא הוזכרו לפני כ� בשאלו� המקדי�

ולפעילויות יצירה ) חדר כושר, שיעורי ספורט(היו הכוונה של הקשישי� לפעילות גופנית , המסיי�

ופא במקרה או  נושא הסגל הרפואי וההפניה לר, )אליה נחשפו התלמידי� בעת ביקורי� בבתי אבות(

  .הצור�

כמו כ� נית� להבחי� בפער גדול בי� שתי העברות השאלוני� ג� בשאלה על היכולת של הסטודנט 

בהעברה הראשונה היה פחות פירוט של תחומי העזרה . לעזור לקשיש) המשיב על השאלו�(עצמו 

לעזור ,ת�אפשר לדבר אי: "לדוגמה , ובהעברה השנייה היה פירוט רב יותר, שנית� לתת לקשישי�

  ".לעזור לחצות את הכביש" ,"לשחק אית�,לה� לכתוב מכתב

בולט במיוחד כי לאחר התכנית התלמידי� התייחסו לתחומי� אשר קשורי� לרווחתו הנפשית של 

  .הקשיש ולא רק לעזרה הפיסית שלה הוא נזקק

ל השאלו� העברה השנייה ש. נושא אשר דובר עליו רבות בקורס הוא אפשרויות הדיור של הקשישי�

  .מוכיחה כי הסטודנטי� למדו והפנימו את החומר הנלמד
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לצד , כי קשישי� גרי� בבית אבות, לפני ואחרי ההתערבות,כל התלמידי� הזכירו בתשובותיה� 

נצפו תשובות נוספות כגו� מגורי� , אבל בתשובות של אחרי ההתערבות. אזכורי� של מגורי� בבתי�

מושגי� חדשי�  )דיור מוג� ומרכז יו�(ורי� במרכזי יו� בדיור מוג� או מגורי� בבית וביק

התשובות לגבי הסיבה למקו� המגורי� של הקשישי� היו נרחבות ומפורטות יותר ). מהלימודי�

יש כאלה שגרי� בבית .כי ה� מכרו את הדירה וצריכי� עזרה ושמירה:" לדוגמה , לאחר התכנית

כי ה� לא יכולי� כבר לעשות את , בבית אבות" , "ה� עצמאי� ומסתדרי� לבד,והולכי� למרכזי יו�

בגלל " , "יש התעמלות ויש חברי�,ש� מחלקי� תרופות. להתלבש,כל הדברי� לבד כמו מקלחת

ממצא מעניי� נוס� ". יש לה� חברי� ובאי� לבקר אות� ,מנקי� לה�,שש� מקבלי� הרבה דברי�

ולא רק לקשייו , של הקשיש הוא התייחסות של המשיבי� בהעברה השנייה לרווחתו הנפשית

  ."יש לה� חברי� ובאי� לבקר אות�" , "יש חברי�: "הפיזיי� בבית

מניתוח תשובות התלמידי� לאחר התכנית עולה כי לסטודנטי� ידע רב יותר מאשר שהיה , לסיכו�

תשובות התלמידי� עונות על שאלת המחקר הבוחנת  את הרגישות בתקשורת . לה� לפני הלימודי�

נראה כי בעקבות התכנית חלה עלייה . שית של המשתתפי� לאחר תכנית ההתערבותהבי� אי

  .במיומנויות של תקשורת בי� אישית אצל המשתתפי�

  

  שאלו� מוטיבציה לעבודה

כאשר כל , היגדי� 10שכל אחד מה� מיוצג על ידי , משתני� 10השאלו� לגבי מוטיבציה לעבודה כלל 

המשיב מתבקש . צמדי� 50השאלו� כולל . � האחרי�משתנה מותא� לכל אחד מתשעת המשתני

באופ� זה . לבחור מבי� שני היגדי� את זה שמתאר את המשתנה שהוא הדבר החשוב לו ביותר

אותו הוא בוחר בכל צמד שבו הוא  , כאשר המשתנה החשוב ביותר לפרט, מתקבל פרופיל של בחירות

נקודות וכ�  9נה שבו בחר פחות יקבל רק המשת. נקודות 10יקבל את הציו� המכסימלי של , מופיע

נקודות על כל עשרת  5) הוא יקבל פרופיל שטוח של כ, במידה ולפרט אי� העדפות ברורות. הלאה

נעשה ממוצע של הציוני� שקבלו , על מנת לבחו� את הבחירות של כל קבוצת המשיבי�.  המשתני�

בהעברה הראשונה . ה� לעבודהלגבי כל אחד מהמשתני� המרכיבי� את המוטיבציה של, כקבוצה

משיבי� שנבחרו לעבור את תקופת  6ואילו בסו� הפרויקט נשארו , משיבי� 9של השאלו� היו 

תחילה כלל המשיבי� , אי לכ� הממצאי� מוצגי� בשני שלבי�. הפרקטיקו� של עבודה בסיעוד

שית הפרויקט ואחר כ� ההשוואות שנעשו בי� ההעברה הראשונה של השאלו� ברא) 2)ו  1טבלאות (

  ).4)ו 3טבלאות (לבי� ההעברה השנייה שנעשתה בסופו 

כפי שניתנו על , מהחשוב ביותר לחשוב פחות, מוצגי� ממוצעי הציוני� בסדר יורד 1בטבלה מספר 

  .  N =9)(כל אחד מהמשתני� של שאלו� מוטיבציה לעבודה בראשית הפרויקט 
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דירוגי התלמידי� עבור הממדי� של משתני� הממוצעי� וסטיות התק� שהתקבלו מ :1טבלה 

  ).N=9 (בתחילת השתתפות� בקורס , היגייניי�

משתני� 
  היגייניי�

 

  סביבה
Mean (SD)  

  משכורת
Mean (SD) 

  יחסי� בינאישיי�
Mean (SD) 

  פיקוח ישיר
Mean (SD) 

  הנהלה ומדיניות
Mean (SD) 

   
)1.167 (3.89  

 

  
)0.928 (4.11  

 

  
)1.563 (3.22  

 

  
)1.236 (3.56  

 

  
)1.236 (3.44  

 

  

  

לו מדירוגי התלמידי� עבור הממדי� של משתני� הממוצעי� וסטיות התק� שהתקב  :2טבלה 

  .N=9) ( בתחילת השתתפות� בקורס , מוטיבציוניי�

                                                                                                                                                                                                                                                  

בראשית התכנית היו המשתני� ההיגייניי� בעלי משמעות רבה מאד עבור , 1כפי שעולה מטבלה 

המשתנה של משכורת נבחר על ידי , למעשה. מעל ומעבר למשתני� המוטיבציוניי�, המשתתפי�

שתהיה (לאחריו ניתנה חשיבות רבה לסביבת העבודה , הקשר לעבודההמשתתפי� כחשוב ביותר ב

ג� . פיקוח ומנהל כחשובי� ביותר, ה� ג� בחרו במשתני� הקשורי� בהנהלה) . נעימה, נקייה, יפה

בחירות מעטות בלבד אנו רואי� בכל . מערכת היחסי� ע� העובדי� האחרי� נתפסו כחשובי�

האפשרות להתקד�  ולהגיע להישגי� במקו� , בעבודהכגו� עניי� , המשתני� המוטיבציוניי�

מספר הבחירות הקט� ביותר נית� בתחו� של אחריות במקו� . והיותה של העבודה מוערכת, העבודה

  .העבודה

והשוואה בי� תשובות , מוצגי� ציוני הקבוצה שעברה תכנית של פרקטיקו� 4)ו 3בטבלאות מספר 

בחו� א� השינויי� שעברה הקבוצה משמעותיי� על מנת ל. חבריה בראשית התכנית ובסופה

  .Wilcoxon )(למדגמי� קטני�  פרמטרי  –נער% מבח� א , מבחינה סטטיסטית

  

תקבלו מדירוגי התלמידי� עבור הממדי� של משתני� הממוצעי� וסטיות התק� שה :3טבלה 

    ).n=6(בתחילת הקורס ובסופו ,היגייניי�

משתני� 
 מוטיבציוניי�

  עניי� בעבודה
Mean (SD) 

  יכולת קידו�
Mean (SD) 

  הישגי�
Mean (SD) 

  עבודה מוערכת
Mean (SD) 

  אחריות
Mean (SD) 

 
)1.740 (1.56  

 

)1.333 (1.56  

 

)1.333 (1.56  

 

)1.424 (1.44  

 

)1.118 (0.67  

 

  משתני� היגייניי�

  

  סביבה

Mean (SD)  

  משכורת

Mean (SD)  

  יחסי� בינאישיי�

Mean (SD)  

  פיקוח ישיר

Mean (SD)  

  הנהלה ומדיניות

Mean (SD)  

  3.67) 1.033(  3.50) 1.378(  3.50) 1.049(  4.33 )0.516(  4.17) 0.983(  לפני

  6.50)  0.548(  7.17) 1.169(  6.50) 0.837(  6.67) 0.816(  6.67) 1.366(  אחרי

  z(5,1)=2.04

1, p<0.05 

z(5,1)=2.22

6, p<0.05  

z(5,1)=2.232, 

p<0.05  

z(5,1)=2.232

, p<0.05  

z(5,1)=2.214, 

p<0.05  
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הממוצעי� וסטיות התק� שהתקבלו מדירוגי התלמידי� עבור הממדי� של משתני�  :4טבלה 

  ).n=6(בתחילת הקורס ובסופו ,מוטיבציוניי�

  

משתני� 

  מוטיבציוניי�

  

  עניי� בעבודה

Mean (SD)  

  יכולת קידו�

Mean (SD)  

  הישגי�

Mean (SD)  

  עבודה מוערכת

Mean (SD)  

  אחריות

Mean (SD)  

  לפני

  

)0.408 (0.83  )1.366 (1.67  )1.378 (1.50  )1.506 (1.33  )0.837 (0.50  

  1.83) 1.472(  8.83) 1.472(  8.50) 1.225(  8.50) 0.548(  7.50) 1.225(  אחרי

  z(5,1)=2.220, 

p<0.05  

z(5,1)=2.207, 

p<0.05  

z(5,1)=2.232, 

p<0.05  

z(5,1)=2.226, 

p<0.05  

z(5,1)=1.382, 

p>0.05  

  . כל הממדי� יצאו מובהקי� למעט ממד האחריות

  

אנו . עולה כי בהעברת השאלו� בסו� הפרויקט חל מהפ� בתשובות המשתתפי� 4 –ו  3מטבלאות 

והי� יותר על וציוני� גב, רואי� עלייה משמעותית במספר הבחירות של משתני� מוטיבציוניי�

נראה כי לפרויקט הייתה השפעה רבה בהפנמה . המשתני� האלה מאשר על המשתני� ההיגייניי�

�ומאפשרת טיפוח , מאפשרת התפתחות וקידו� אישי, של הער� של עבודה כפעילות שמעוררת עניי

נראה שהמשתתפי� הפנימו שעבודה מביאה . תחושת יכולת כאשר העובד חש שהוא מגיע להישגי�

, כבוד שטמו� בעצ� המעמד של אד� עובד העוסק בפעולה  מוערכת מבחינה חברתית, מה כבודע

  . שהוא אחראי לתוצאותיה

  

  שאלו� הבעות פני� של רגשות

שאלו� הבעות הפני� הועבר במטרה לבדוק הא� תוכנית הלימודי� תשפר בקרב המשתתפי� את 

  .י של האחרשמבטאת את רגישות� למצבו הנפש, יכולת� לזהות  רגשות

, זיהוי רגשות כאשר כל פע� נקרא למשיב רגש אחד –' חלק א: השאלו� שנבחר הועבר בשני חלקי�

, היא היו צריכי� לבחור את התמונה שמבטאת את הרגש מתו� שלוש תמונות של פרצופי�/והוא

זיהוי הבעה המופיעה בתמונה והתאמתה לתמונה אחת מתו� שלוש תמונות המוצגות  –' וחלק ב

  .נבדקי�ל

  .השאלוני� הועברו בתחילת תוכנית הלימודי� ובסיומה. כל חלק של השאלו� הועבר במועד נפרד

, מטרתו של השאלו� היא לבחו� באיזו מידה המשתתפי� יכולי� לזהות רגשות לפי הבעות פני�

  .ובדיקת היכולת של התאמת הבעה המוצגת בתמונה אחת לתמונה אחרת בה מופיעה אותה ההבעה
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  שאלו� זיהוי הבעות' חלק א

  

לא = 0, לא זיהו=2, זיהו= 1( זיהוי רגש לפי הבעת פני� כפי שהוא מופיע בתמונה: א1' טבלה מס

  )n=17) (בתחילת התוכנית) (השיבו

 

פרצוף'מס   18    17      16    15    14   13   12    11   10      9      8      7     6       5     4       

 11 14 15 11 15 12 11 13 8 8 3 11 12 11 4 13 16 13  השיבו 1

 4 3 2 6 2 5 6 4 9 9 14 5 5 6 13 4 1 4  השיבו 2

 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  לא ענו 0

  

של השאלו� התבקשו הנחקרי� לזהות רגש לפי מבע פני� של דמות אחת מבי� שלוש ' בחלק א

י� נית� לראות כי אמנ� א� אחד מהנבדקי� לא השיב נכו� לגבי כל מתו� עיו� בממצא. דמויות

) 8,  4' מס(בשתי תמונות . זיהו הנחקרי� את הרגש באופ� נכו�) 14(א� במרבית התמונות , התמונות

החלוקה בי� אלו שזיהו נכו� לאלו שלא זיהו נכו� ) 10, 9(בשתי תמונות . מרבית הנבדקי� טעו בזיהוי

  .ת הדמויות הייתה כמעט שווהאת הרגש מבי� שלוש

  

, זיהו= 1( זיהוי רגש לפי הבעת פני� כפי שהוא מופיע בתמונה בסיו� התוכנית: ב1' טבלה מס

  )n=14) (לא השיבו= 0, לא זיהו=2

  

' מס

פרצוף   

     1       2      3     4       5      6     7      8      9    10    11     12    13    14     15    16   17   18  

 10 13 13 11 12 13 12 10 12 4 7 8 12 11 9 12 12 12 1 השיבו

 4 1 1 3 2 1 2 4 2 10 7 6 2 3 5 2 2 2 2 השיבו

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 לא ענו

  

, מהממצאי� נית� לראות כי לאחר הפעלת התכנית לא נמצאו הבדלי� משמעותיי� בזיהוי הרגשות

חל שיפור במת� תשובה  10' לגבי תמונה מס, ע� זאת. ובות שניתנו בראשית התכנית ובסופהמהתש

�חלה עליה במת� התשובה הנכונה לאחר תוכנית , 8' ג� בתמונה מס.  נכונה ומרבית הנבדקי� ענו נכו

  .ההתערבות
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  ' חלק ב

  

חת מבי� שלוש תמונות זיהוי רגש כפי שהוא מופיע בתמונה אחת והתאמתו לא: א2' טבלה מס

   .המייצגות רגשות שוני� בתחילת התוכנית

  )n=17) (לא השיבו= 0, לא זיהו=2, זיהו= 1(

  

18   17     16   15    14   13    12   11    10      9      8       7     6      5      4      3       2פרצוף   ' מס   

 6 7 15 9 15 13 8 11 11 10 13 6 10 13 11 16 17 14 השיבו 1

 0 9 2 8 2 4 8 6 6 7 4 11 7 4 6 1 0 3 השיבו 2

 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לא ענו 0

  

�לאותו מבע , רגש מבי� שלושה פרצופי�/ בחלק זה של השאלו� התבקשו הנבדקי� להתאי� פרצו

מקרי� הצליחו הנבדקי� מתו� עיו� בטבלה נית� לראות כי במרבית ה. המופיע על כרטיס בודד

�' ותמונות מס, לגביה� שגו מרבית הנבדקי�, 17)ו 7' זאת מלבד תמונות מס. לזהות את הרגש הנכו

12 ,15 �  .שלגביה� החלוקה הייתה כמעט שווה בי� הנבדקי� שענו נכו� לאלו שענו לא נכו

   
שלוש תמונות זיהוי רגש כפי שהוא מופיע בתמונה אחת והתאמתו לאחת מבי� : ב2' טבלה מס

  )n=14) (לא השיבו= 0, לא זיהו=2, זיהו= 1( .המייצגות רגשות שוני� בסיו� התוכנית
  
  

  1   17   16    15    14    13    12   11  10      9     8     7     6      5      4    3      2     1פרצוף   ' מס

  

 2 10 12 5 12 11 5 8 9 5 8 3 12 14 8 14 14 12 1 השיבו

 1 4 2 9 2 3 9 6 5 9 6 11 2 0 6 0 0 2 2 השיבו

 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 השיבו

  

  

נית� לראות , מתו� השוואה בי� הממצאי� לפני הפעלת התוכנית לבי� הממצאי� שהתקבלו אחריה

  .הבעות פני� מרבית הנבדקי� השיבו נכו� לגבי התאמת) ,9,12, 7מספרי� (כי מלבד בשלוש תמונות  

הראו יכולת טובה של , המשתתפי� שלקחו חלק בתכנית להכנה והכשרה לעבודה בסיעוד, לסיכו�

וכ� הביקורי� , ייתכ� ועצ� העיסוק בנושא של קשישי� והטיפול בה�. זיהוי רגשות לפי הבעות פני�

להיות ה� ידעו שמצופה מה� . היוו עבור המשתתפי� אתגר בתחו� של הבנת האחר, בבתי אבות

  .לנסות להבי� את מצב� של הקשישי� בחברה ולהתייחס לרגשותיה�, קשובי� לאחרי�
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  תשובות קבוצת המיקוד

  

קבוצת המיקוד התקיימה בסיו� שנת הלימודי� ומטרתה הייתה ללמוד יותר על החוויה של 

, על תפיסת� את עצמ� בעקבות הקורס ועל חשיבת� העכשווית ביחס לעבודה, המשתתפי�

התשובות . תשובות המשתתפי� בקבוצת המיקוד נותחו ניתוח תוכ� איכותני. קשישי� ואקדמיה

הקטגוריות . וחולקו לתמות שונות אשר עלו מתשובות התלמידי�, סווגו לקטגוריות מרכזיות

�רגשית , תרומת הלימודי� להתפתחות אישית, למידת ידע חדש רלוונטי לנושא הזקנה: המרכזיות ה

– בניית זהות עצמית של אד� עובד, תרומת הלימודי� לפיתוח תקשורת הבי� אישית, וקוגניטיבית

� השגת מטרות אישיותוביצוע פעולות למע, הכוונה עצמית  .  

הסטודנטי� תיארו בתשובותיה� מאפייני� פיזיי� של  ) מאפייני� פיזיי� של  האד� קשיש

הקשישי� אשר אות� למדו להכיר במסגרת הלימודי� העיוני� ומהסיורי� וההתנסות המעשית 

" , "הולכי� לבתי חולי� לבדיקות, הולכי� לאט, קשה לה� ללכת על הרגליי�: "במסגרות לקשיש

�הסטודנטי� ידעו לאפיי� את הקשישי� לפי רמת ". הקשישי� לוקחי� תרופות שיהיה לה� כוח בגו

יש קשישי� סיעודיי� שקשה : "התפקוד שלה� בהתא� לנלמד בקורס ולסיורי� בבתי האבות

נראה כי בעקבות ". להתלבש, לאכול, להתרח�: יש קשישי� עצמאי� שעושי� דברי� לבד","לה�

טי� למדו על מאפייני� מיוחדי� השייכי� לגיל הזקנה וצברו ידע לגבי צורת הקורס הסטודנ

) שצרי� לדבר אית� בקול חזק מאחר ויש קושי בשמיעה, למשל(התקשורת הרצויה ע� הקשישי�

ועל רמת תפקוד� והעצמאות או , וכ� למדו על הקשיי� הפיזיי� בה� ה� נתקלי� בשל מצב� הגופני

  .התלות שהיא מאפשרת

הסטודנטי� התייחסו בתשובותיה� לצרכי�  הקשורי� לרווחה  ) רגשיי� של האד� הקשיש צרכי�

ה� , אפשר לדבר אית� על המשפחה. אפשר לדבר אית� ולשוחח אית�. "הנפשית של הקשישי�

יש לה� , למדתי מהמחשב על קשישי� שיוצאי� לפנסיה", "מביני� על מה שאנחנו מדברי� אית�

הסטודנטי� למדו ". בבית האבות הקשישי� רוקדי�, ע� הנכדי� פנאי לקרוא ספרי� ולהיות

ולראות בה� אנשי� אשר סובלי� לפעמי� מבדידות , להתייחס באופ� רגשי ואמפטי אל הקשישי�

, הסטודנטי�, וג� למדו על היכולת שלה�, שיחה ותקשורת ע� סביבת�, ואשר זקוקי� לקשר

  .להיות אנשי שיחה ולהנעי� את זמנ� של הקשישי�

הסטודנטי� תיארו את המסגרות השונות  )מאפייני המסגרות לקשיש והשירותי� הניתני� בה�

, דירה בבית שלה�, המסגרות לקשישי� ה� בתי אבות. ""אשר מספקות שירותי� לאד� הקשיש

הסטודנטי� תיארו את השירותי� אשר מסופקי� בבית , בנוס� לכ�". מרכז יו� לקשיש , בית חולי�

הסטודנטי� תיארו את הצוות . או באכילה והליכה, � מבחינת עזרה פיזית במקלחתהאבות לדיירי

, בבית האבות יש מיטות. " ואת הפעילויות השונות המוצעות לקשישי�, שפועל במקומות הללו

בבית האבות ", "מקלחות, חדר כושר, חדר התעמלות, קפיטריה או בית קפה, יש  חדר אוכל, תרופות

מלכה , מקבלי� אוכל ויש לה� מורה למוסיקה, ה� מקבלי� פעילות של ספורט, יש דיירי� קשישי�

  ". יש ג� מחס� שעובדי� בו, משחקת אית� ומלמדת אות�) מרפאה בעיסוק(

עולמו והמסגרות ,עולה כי הסטודנטי� רכשו ידע על הקשיש , משלושת התמות שהוזכרו לעיל

  .המתאימות לו
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רגשית וקוגניטיבית של , � להתפתחות אישיתהתמות הבאות עוסקות בתרומת הלימודי

  :המשתתפי�

  

סטודנטי� רבי� תיארו את חוויית הלימודי�  )ידע ועניי�, חוויית הלמידה כמספקת הנאה

, "היה לי נעי� ללמוד באוניברסיטה ", "היה כי� ללמוד דברי� חדשי�: " באוניברסיטה כמהנה

שובותיה� את החשיבות של למידת ידע חדש הסטודנטי� ציינו בת". עשינו פה דברי� מענייני�"

אהבתי ", "חשוב ללמוד ולדעת: "והאימו� ביכולות אורייניות, השימוש במחשבי�, באוניברסיטה

הסטודנטי� ציינו את ביקור� במקומות שוני� באוניברסיטה ". לראות במחשבי� על הקשישי� 

, הקפיטריה, ו הספרייההמקומות אות� הזכירו הי. כבעלי משמעות וכחווייתיי� ומלמדי�

�, "אני זוכר את הספרייה הענקית: "וחדר המחשבי�, קומת המצפור ממנה צופי� על הנו�, המוזיאו

בתשובותיה� ". הביקור במוזיאו� היה מעניי�" "אני זוכרת שהיינו בחדר מחשבי� וחיפשנו בגוגל"

למשל , ותר זה עוזר לנוכמה שלומדי� י: "נראה כי ה� מקשרי� בי� הלמידה לביצוע העבודה עצמה

לצד העמקת הידע וההתנסות ". מה שלמדנו, אז נדע את החומר, כשנרצה לעבוד ע� קשישי� אחרי�

ומהאווירה , הסטודנטי� חשו סיפוק והנאה מעצ� הלימודי� באוניברסיטה, המעשית המקצועית

  .הנעימה ששררה בקורס

היו� אני : " לומר היכ� ה� עובדי� היו� הסטודנטי� ידעו ) פיתוח יכולת מת� הסבר הגיוני ומפורט 

ובאיזו עבודה חלופית היו מעונייני� במידה , "אני עובד בבית דפוס", "עובדת במפעל בכפר מסריק

וחלק� טענו , חלק מהסטודנטי� הביעו עניי� בעבודה בבית אבות. והיו רוצי� להחלי� מקו� עבודה

וצי� ממקו� עבודת� ומתענייני� בסוג אחר של כי אינ� מעונייני� לעבוד בבית אבות מאחר וה� מר

הסטודנטי� שהיו מעונייני� .הסטודנטי� הסבירו את תשובותיה� באופ� מודע ומבוקר. עבודה

הייתי מעוניי� ","אני רוצה לעבוד ג� בבית אבות וג� בבית דפוס: "הסבירו כי , לעבוד בבית אבות

: � מעונייני� בעבודה בבית אבות הסבירו כי הסטודנטי� שאינ,  "לא יודע איזה, לעבוד בבית אבות

הסטודנטי� ". אולי עוד כמה שני� . ש"לא הייתי רוצה לעבוד כי אני עובדת במע", "זה קשה לי, לא"

ולהסביר על קשיי� מיוחדי� שמפניה� ה� , ידעו להעיד על עצמ� א� יהיה לה� קשה בעבודה

העבודה ", "יש אבק וזה מפריע לי", "פתחיכול להיות לי קשה לסגור את המחס� ע� מ: "חוששי� 

אני : "חלק� הביעו בטחו� עצמי גבוה ולא תיארו קשיי� העלולי� להופיע ". לפעמי� קשה מידי

הסטודנטי� ידעו לבטא מכוונות ". אני אצליח בעבודה","אני אתגבר על הקשיי�", " אסתדר

  .לצד הסבר הגיוני של הקשיי� והרצונות, עצמית

הסטודנטי� ציינו בגאווה את העובדה כי למדו לנסוע לבד� לאוניברסיטה  ) יי�למידת כישורי ח

כי� ללמוד ולנסוע לבית , אני אוהב לבוא לאוניברסיטה: " ולבית האבות בו התלמדו באופ� עצמאי 

, כמו כ� ה� ציינו את הקפיטריה בה קנו בהפסקות". הגענו לאוניברסיטה לבד באוטובוס", "אבות 

שמחתי לבוא : "בכס� ובתקשורת שימושית ע� זרי� כחווייה מהותית עבור� והתאמנו בשימוש

למדנו לנסוע ", "לאוניברסיטה כל יו� חמישי כי כל הקבוצה יושבת ביחד וג� בקפיטריה

למדתי לנסוע לבד באוטובוסי� ולהסתדר במקומות ציבוריי� בלי לדבר ", "לאוניברסיטה באוטובוס

  ".ע� אנשי�

חיי� מצביעה על כ� כי בעקבות התכנית הראו המשתתפי� מיומנות לתפקוד תמה זו של כישורי ה

כישורי החיי� באו לידי . עצמאי בקהילה במידה רבה יותר מאשר הייתה לה� בתחילת התכנית

חיזוק יכולות , ביטוי בלמידה של נסיעה עצמאית באוטובוס לאוניברסיטה ולבתי האבות
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, התנהגות חברתית מתאימה באוטובוס או בתחנה, ס�קנייה ושימוש בכ, אוריינטציה והתמצאות

  .וזהירות במפגש ע� זרי�

  

  :התמות הבאות עוסקות בתרומת הלימודי� לפיתוח תקשורת הבי� אישית

. הופיעה בתשובות הסטודנטי� פעמי� רבות" עזרה"המילה  )יכולת מת� עזרה כמחזקת דימוי עצמי

למדנו אי� לעזור : " למשל . תני עזרה לקשישי�הסטודנטי� התייחסו אל תפקיד� בבית האבות כנו

הסטודנטי� התייחסו לקשישי� כאנשי� הזקוקי� לרמות ". עזרתי הרבה פעמי�", "לקשישי�

נראה כי הסטודנטי� ". למדנו על הקשישי� שצרי� לעזור לה� ללכת: " למשל , שונות של עזרה

וכי עצ� היכולת והנכונות , מי יומילמדו כי אנשי� קשישי� זקוקי� לתמיכות ולעזרה בתפקוד� היו

   .שלה� לספק עזרה זו מעצימה אות� ומקנה לה� תחושת מסוגלות וחשיבות

הסטודנטי� סיפרו על שמחת� והנאת� מהמפגש ומההיכרות ע�  )היכרות ע� אנשי� חדשי�

הכרתי חלק מתלמידי ", "כי� לפגוש חברי� חדשי�: "חברי� חדשי� אשר מגיעי� ממסגרות שונות

שמחתי לבוא לאוניברסיטה כל יו� חמישי כי כל הקבוצה יושבת ביחד וג� ", ."ת ספר גניגרבי

חלק מהסטודנטי� תיארו את המפגש והעבודה בקבוצות קטנות ע� , כמו כ�". בקפיטריה

אהבתי להיות ע� הסטודנטיות וכי� .  "הסטודנטיות מהחוג לחינו� מיוחד כמשמעותי עבור�

ת את כל הסטודנטיות שבאו  ונהניתי לדבר אית� ולספר לה� על הקורס אני זוכר", "באוניברסיטה

  ".אני זוכר את הפגישה ע� הסטודנטית לחינו� מיוחד", "שלנו

הסטודנטי� אשר שימשו כחונכי� ובילו כשעה בכל ביקור בבית  )קשר אישי שנבנה ע� הקשישי�

תמיכה שה� קיבלו בחזרה בעת דיברו על הקשר הח� שנוצר ועל ה, ת ושוחחו איתו/האבות ע� דייר

קשיש (י� 'יוג" , "ואני אוהבת אותה) קשישה בבית האבות(דיברתי ע� שושי : " המפגשי� האלו

היה לי נחמד מאד . לימד אותי לא לכעוס על אבא שלי והציע לי הרבה הצעות טובות) בבית האבות

הסטודנטי� . תרמי� כאחד הסטודנטי� חיכו למפגשי� הללו ויצאו מה� תורמי� ונ". להיפגש איתו 

". למדנו לא להתבייש ולדבר ע� הקשישי� כמו שצרי� : "סיפרו על עצמ� ועל הביטחו� שרכשו

וחל שיפור בהתנהגות החברתית , בנוס� צוי� כי בעקבות הידע עלתה תחושת המסוגלות בעזרה לאחר

  ".באוטובוס  אני יודעת לתת לה� לשבת", המקובלת במפגשי� ע� קשישי� במקומות ציבוריי�

  :שלושת התמות האחרונות עוסקות בבניית זהות עצמית של אד� עובד, לסיו�

בעקבות . הסטודנטי� זכו להתנסות מעשית בעבודה בבתי האבות )התנסות מעשית בעבודה

למדתי על העבודה של אלי במשרד בבית : "למשל המחס� , ההתנסות סיפרו על מקומות עבודת�

ועל יכולת� לעזור ולעבוד , "רבה דברי� בשביל הקשישי� ולעזור לה�הוא יכול לתק� ה, האבות

הסטודנטי� למדו על התחומי� ". למדתי אי� לעבוד ע� הקשישי� ואי� לעזור לה�: "במסגרות אלו

  .ועל יכולת� לעזור ולתת תמיכה לקשישי�, בה� ה� יכולי� לעבוד

אני "בוד בבתי אבות הסבירו כי הסטודנטי� שרוצי� לע )קישור הלימודי� למיומנויות העבודה

הייתי רוצה לעבוד ", "הייתי רוצה לעזור לקשישי� ולשמור עליה� להשגיח שלא יקרה לה� משהו 

אפילו שאני עובד בבית דפוס הייתי רוצה לעבוד ג� בבית אבות כי זו נראית לי עבודה . ע� קשישי�

אני הייתי רוצה לעבוד במשרד ", "כי זה חשוב לקשישי� שאנחנו משוחחי� אית� , יותר חשובה

הסטודנטי� הסבירו כי היו מעונייני� , כאשר התייחסו לרצו� לעבוד ע� קשישי�". בבית האבות

הסטודנטי� ציינו כי עליה� ללמוד לקראת העבודה את המידע והמיומנויות . לעזור לקשישי�

  ".  צרי� ללמוד " , "צרי� לדעת את העבודה ומה צרי� לעשות: "הנדרשות 
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הסטודנטי� ציינו את העזרה אשר ה� יכולי� לקבל במקרי� של  )פנייה לעזרה לאנשי� המתאימי�

נראה כי הסטודנטי� מודעי� למהלכי� אות� עליה� לבצע על מנת להחלי� מקו� .  קושי בעבודה

א� הייתי רוצה ", " אני יכול לפנות לא� בית ולהגיד לה שאני רוצה להחלי� עבודה: " עבודה

�אמא " , "עבודה הייתי שואלת את א� הבית וההורי� וג� את בעל הבית במקו� העבודה  להחלי

הסטודנטי� ציינו את המהלכי� הנכוני� בהתמודדות ע� קשיי� ". תדבר ע� העובדת הסוציאלית

אפשר ", "אפנה לא� הבית לעזרה",  "אני אבקש עזרה מהעובדת הסוציאלית: "במקו� העבודה

  ". א� יהיה לי קשה אעזור לעצמי","לפנות לעזרה למנהלת

  משוב

  

, מספר שבועות לאחר תו� התוכנית נערכו שיחות ע� הורי המשתתפי� וע� אמהות הבית של חלק�

שינויי� , ללמוד הא� ישנ� התרשמויות מיוחדות מהקורס, במטרה ללמוד יותר על תרומת הקורס

  . שחלו במשתתפי� או ביקורות שחשוב לשמוע

בהתנהלותו בזמ� הקורס ובחוות , עסקו במוטיבציה של הסטודנט במש� הקורסהשאלות העיקריות 

בנוס� נשאלו שאלות על שינויי� שחלו בסטודנטי� אחרי . הדעת שהמשתת� העביר על הקורס

  .ה� מבחינת מכוונות לעתיד וה� מבחינת איכות חיי�, ה� שינויי� מבחינת תפקוד יומיומי, הקורס

  . ו ניתוח תוכ� איכותניתשובות ההורי� והצוות נותח

הוא שמח מאוד להגיע : "כל המשיבי� ענו שלסטודנט הייתה מוטיבציה רבה לאור� כל הקורס

הוא חיכה כל שבוע ליו� חמישי בשביל ", "לאוניברסיטה והרגיש גאווה רבה על כ� שהוא לומד ש�

  ". לנסוע לאוניברסיטה

: ידע רב ושיפרו את כישוריה� הבינאישיי�רכשו , בנוס� כול� אמרו שילדיה� נתרמו רבות מהקורס

, כמו שהבנתו היא הרבה יותר מהירה משחשבתי, הופתעתי לגלות יכולות חדשות בתחומי הלמידה"

בעקבות הקורס " , "ללא ספק הוא למד הרבה )ושהוא עונה תשובות לעניי� ומבי� על מה מדובר

מסתדר טוב יותר ע� כס� , י יותרהוא הפ� לעצמא ) התעצמו יותר והתחזקו' כישורי החיי� של א

לדוגמא . בעקבותיה הוא הפ� ליותר עצמאי', התכנית הייתה נפלאה לע", "וחלק מקבוצה חברתית

  ". למד לנסוע לבד באוטובוס וג� היה יותר מעורב חברתית

לא ידעתי שהוא יכול "חלק מההורי� הדגישו את הפ� הלימודי בהתייחס� לשינויי� שחלו בילד� 

אול� רוב ההורי� התייחסו לשינוי במוב� של איכות החיי� של הסטודנטי� ". זו רמהלהבי� בכ

השינוי מתבטא בעצמאות הרבה יותר שהוא מגלה ובכ� שהוא : "ובמוב� של תקשורת בי� אישית

הוא למד . 'יש שינוי שקשור ג� ללימודי� וג� לתהלי� ההתבגרות של א", "מעורב יותר בקהילה

וא� התעקש וביקש ממני שלא , הרגיש בטוח לנסוע לבד באוטובוס, חות עצמולהסתדר טוב יותר בכו

נסע בשני קווי (הוא ידע לקנות לבד בקפיטריה וידע איזו כרטיסיה מתאימה לאיזה קו . אסע איתו

  ".היה שהיא הייתה מאושרת יותר' השינוי העיקרי שחל בס", )"אוטובוס

וכול� כללו הערכה רבה ושביעות רצו� מהתהלי� , ודתשובות ההורי� והצוות היו דומות מא, לסיכו�

הפכו לעצמאיי� , ניכר כי משתתפי הקורס התבגרו במהלכו. הלימודי והאישי שילד� עבר בקורס

יש לציי� שכל המשיבי� הביעו רצו� ותקווה להמש� קיו� הקורסי� . ופיתחו יכולות ותכונות, יותר

  .ולהמש� שילוב מוצלח של ילד� באקדמיה
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 � דיו .5

 Knapp, Perkins(תכנית זו ענתה על הצור� של בוגרי בתי ספר לחינו� מיוחד בלימודי המש� 

Beecham, Dhanasiri & Rustin, 2007 ( , שיספקו לה� , בהרחבת הידע האישי ובקבלת הכשרה

תוצאות המחקר הכמותני והאיכותני ספקו תשובה חיובית . הזדמנויות לעבודה מאתגרת ומתוגמלת

המשלבת , על מידת תרומתה של תכנית לימודי� במוסד אקדמי, מרכזית של המחקרלשאלה ה

לשיפור בידע של הסטודנטי� בתחו� של , הוראה אקדמית ע� התנסות בעבודה בשטח תחת פיקוח

  .להעצמה אישית  ולטיפוח המוכנות והיכולת לנתינה לאחר, סיעוד

, וחיזוק של מיומנויות עצמאיות, שיתרומה לקידו� אקדמי ואי: מבחינת מטרות המחקר הבאות 

הביקורי� במסגרות השונות , ניכר כי בעקבות הלימודי�. נראה שיפור רב לאחר הפעלת התכנית

הסטודנטי� רכשו ידע רב יותר על עולמו של הקשיש , לקשיש וההתנסות המעשית בבית האבות

הלימודי� תרמו להתפתחות . מאפייני� וצרכי� רגשיי�, מסגרות שונות, מבחינת מאפייני� פיזיי�

ויכולת , פיתחו יכולת מת� הסבר הגיוני ומפורט , ספקו עניי� והנאה: רגשית וקוגניטיבית, אישית

היכרות ע� אנשי� חדשי� ויצירת קשרי� , דבר שתר� לדימוי עצמי של הסטודנטי�  –מת� עזרה  

הסטודנטי� . ור� הקורסנושא מת� העזרה חזר פעמי� רבות לא. אישיי� ע� הקשישי� בבתי האבות

,  לזולת" להעניק בחזרה"ונראה כי ה� נתרמו מהיכולת , הראו רגישות ורצו� לעזור לאחרי�

הסטודנטי� ברכו על ההזדמנות . כאוכלוסייה הרגילה לקבל עזרה ותמיכה משמעותית מאחרי�

הנושא של  כמו כ� עלה. סטודנטיות מהחוג לחינו� מיוחד, חברי� ללימודי�: להכיר אנשי� חדשי�

. והתקשורת בי� דיירי בית האבות לסטודנטי� החונכי�, בניית הקשר האישי  ע� הקשישי� 

נושאי� אלו מצביעי� על כ� כי בעקבות התכנית המשתתפי� הראו רגישות רבה יותר בתקשורת 

, בשאלו� זיהוי הפרצופי� לא נראה שינוי ניכר. הבי� אישית שלה� מזו שהראו בראשית התכנית

הסטודנטי� , בעקבות התכנית, ע� זאת. ודנטי� ידעו לזהות פרצופי� ג� לפני תחילת התכניתוהסט

  .ידעו ליצוק תוכ� נלווה לרגשות ולהסביר את הצרכי� הרגשיי� של הקשישי�

בנוס� לתרומה להבנת האחר וליכולת ליצור קשרי� אישיי� ע� הקשישי� ניכר היה כי ג� יכולת 

וכי ה� יודעי� להסביר באיזו עבודה היו , י� גברה בעקבות התכניתההכוונה העצמית של הסטודנט

וכיצד ה� יכולי� לפתור ,מה ומדוע עליה� לעשות על מנת להגיע אל עבודה זו , מעונייני� לעבוד

  .ויודעי� אל מי עליה� לפנות בבקשה לעזרה,בעיות שעולות בזמ� העבודה 

כאשר הסטודנטי� , ורי חיי� ועצמאות בקהילהחל שיפור ניכר בעקבות התכנית במיומנויות של כיש

לשל� ולנסוע באופ� עצמאי בתחבורה , למדו להשתמש בכס� ולקנות במתקני האוניברסיטה

לפתור בעיות ולגלות אחריות בכל הנוגע לעצמאות , ציבורית לאוניברסיטה וליעדי� שוני� בחיפה

ושמירת מרחק לש� , אחד ולדעת כיצד להתמודד ע� זרי� מבחינת קבלת עזרה מצד, בקהילה

הגורסות כי הלימודי� , ) 2007(ודוד ) 2009(' ממצא זה תוא� לדברי  רייטר ושות. בטיחות מצד שני

מספקי� אתגר לימודי והתנהגותי ומעניקי� , המכוונת ללימודי�, בסביבה סטודנטיאלית צעירה

לשיפור הדימוי העצמי  ,להגברת המוטיבציה, הזדמנויות ללמידה ולהתנסות בכישורי חיי� שוני�

משו� , אנו רואות חשיבות רבה בשיפור בכישורי החיי� של המשתתפי�. ולשילוב בקהילה

ולהשתלבות בעבודות , שהכישורי� הללו מהווי� פעמי� רבות תנאי לשילוב במסגרות אקדמיות

  .הדורשות הגעה עצמאית ושימוש במתקני� השוני�, עצמאיות בקהילה
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ות תעסוקתיות נראה כי לפרויקט הייתה השפעה רבה בהפנמה של הער� של מבחינת ההכוונה ליכול

�ומאפשרת טיפוח , פעילות שמאפשרת התפתחות וקידו� אישי, עבודה כפעילות שמעוררת עניי

הסטודנטי� הראו שה� מייחסי� חשיבות . כאשר העובד חש שהוא מגיע להישגי�, תחושת יכולת

מאחר , צות המיקוד עלו תכני� אשר מחזקי� הנחה זובקבו. לנושא העבודה ולאחריות האישית

והפנימו את הקשר , רכשו כישורי עבודה, והסטודנטי� ייחסו חשיבות רבה להתנסות� בבתי האבות

  .בי� הלימודי� למיומנויות עבודה

ניכר היה כי הסביבה נוכחה  , מבחינת עמדות הסובבי� לגבי היכולת והפוטנציאל של הסטודנטי�

נראו לעי� , כמו כ�. שהייתה גבוהה מאד, י שבא לידי ביטוי בתחו� המוטיבציה ללימודי�בשינוי חיוב

וביכולת ליצור קשרי� , )שקשורה לתחו� של איכות חיי�(עליה בשמחת החיי� של המשתתפי� 

בעבור מרבית .  ושיפור ביכולות העצמאיות ובכישורי החיי� של הסטודנטי�, חברתיי� חדשי�

ההורי� , כמו כ�. ה  הזדמנות ראשונה בה ה� גילו הצלחה בתחומי� הללוזו היית, המשתתפי�

והתרגשו מהעובדה שילדיה� הצליחו להתמודד , בטאו גאווה על כ� שילדיה� למדו באוניברסיטה

  .  ע� לימודי� ברמה גבוהה יחסית
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 סיכו� .6

ומה גדולה ליכולות האקדמיות הלימודי� באוניברסיטה הוכיחו שביכולת� לתרו� תר

בעקבות התכנית . כישורי החיי� והיכולות התעסוקתיות של המשתתפי� בתכנית, והתקשורתיות

כאשר הסטודנטי� הביעו , נחשפו המשתתפי� לעבודות שונות בתחו� הסיעוד ולמסגרות השונות

ומעניקה , יפוקמעניקה לה� ס, הבנה לכ� כי עבודה עצמאית תורמת לה� מבחינה אישית וחברתית

  .לה� ג� יכולת להרוויח בעתיד שכר גבוה יותר מאשר במפעלי� מוגני�

 

  המלצות ומסקנות פוטנציאל יישומי .7

אקדמיי� , מבחינת כישורי� אישי�, תכנית זו הניבה תרומה משמעותית לבוגרי� בעלי פיגור שכלי

ותלמידי� בכיתת , בתכנית השתתפו בוגרי� אשר גרי� במער� דיור מוג� בקהילה. ומקצועיי�

נראה היה כי לבוגרי� אשר סיימו את בית הספר הייתה . הבוגרי� מבית ספר לחינו� מיוחד בחיפה

  . והבנה גבוהה יותר של חשיבות התכנית לעתיד�,  מוטיבציה גבוהה יותר

כגו� בהגעה להתנסות מעשית מעבר לשעות , שיתו� הפעולה ע� בית הספר היה כרו� בקשיי� טכניי�

אנו ממליצות כי בתכניות עתידיות ישתתפו אנשי� אשר סיימו את , בשל כ�. די� בבתי הספרהלמו

ואילו תלמידי בית הספר , וה� נמצאי� כיו� בשלב של תעסוקה, לימודי� במסגרת חינו� חובה

אנו ממליצות שהתכניות . ישולבו בתכניות של הכנה ליציאה לתעסוקה ושל הכוונה ללימודי המש�

כאשר השלב הבא לאחר הלימודי� יהיה התנסות מעשית , גרי� יהיו ארוכות יותרללימודי מבו

שיתו� פעולה מטע� המסגרת השולחת או , כמו כ�. מלווה בסדנאות לעיבוד חוויות ותחושות

  . ההורי� חשוב ביותר להצלחת התכנית

תיות מעניי� יהיה לבחו� בהמש� את השתלבות� של אנשי� בעלי פיגור שכלי במסגרות תעסוק

  .ולבחו� את יכולת ההתמודדות העצמאית שלה� ע� העבודה ויחסי האנוש הנדרשי� בה, שונות

אנו רואות  בממצאי המחקר בסיס ליישומי� רבי� לתכניות המופעלות על ידי האג� לטיפול באד�  

ס "במיוחד בהקשר של תוכניות מעבר מביה, וכ� מערכת החינו� המיוחד, היחידה לתעסוקה, המפגר

  . ג� המוסד לביטוח לאומי  יוכל ללמוד לקחי� מעשיי� מהפעלתה של תכנית זאת. הילהלק

  חשיבות תיאורטית 

יכולת העבודה  וטיפוח האישיות , חשיבותו של המחקר היא בהרחבת הידע שלנו לגבי יכולת הלמידה

ת שקיימות ובניפו� עמדות סטריאוטיפיו, של בוגרי� בעלי פיגור שכלי בינוני וקל וקשיי� נלווי�

לטובת תכניות אחרות של , מבחינה יישומית נית� לנצל ידע שנרכש בהפעלת התכנית הזו. לגביה�

אנו מוצאות חשיבות רבה . לימודי המש� לבוגרי� בעלי פיגור שכלי במסגרות אקדמיות שונות

ת משו� שהיכולו, בשילוב תכני� של התפתחות אישית ורגשית והכוונה עצמית בתכניות הלימודי�

  .הללו הכרחיות לתפקוד עצמאי בקהילה וליציאה לעבודה עצמאית בקהילה

  חשיבות לפיגור

וליכולת� , המחקר יספק עדות מחקרית ליכולות האקדמיות של מבוגרי� צעירי� בעלי פיגור שכלי

למעשה נית� לראות זאת כבר . להמשי� ולהתפתח מבחינה אישית ולתפוס את מקומ� בקהילה

ה שקורס הכנה לעבודה בבתי קפה ומסעדות מופעל זה שנתיי� בהצלחה רבה לאור העובד, בשטח

ל "הקורס הנ. . מ.נ.ד.וחברת א, "נופרי�"בשיתו� פעולה ע� מער� הדיור של , באוניברסיטת חיפה
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קורס זה , אי לכ�. א� מאד חד משמעיות, ולכ� המסקנות ה� התרשמותיות, לא לווה במחקר שיטתי

בכ� אנו מקוות להשפיע ג� .  באופ� שיטתי וברור את מה שאנו חוות היו�שתיעד , עוג� במחקר שדה

ולהשפיע על סדר , להעלות את ר� הציפיות מה�, על קובעי המדיניות כלפי אנשי� ע� פיגור שכלי

אנו מקוות לתרו� לפיתוח יוזמות נוספות בתחו� של לימודי� , בנוס�. עדיפויות בהקצאת משאבי�

  . י פיגור שכליאקדמיי� לסטודנטי� בעל
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Educating and training adults with cognitive impairment to work as 

nursing assistants  

 

Abstract 

This study presents the advantages of a Haifa University program for training adults 

with cognitive impairment to work as nursing assistants as well as the  achievements of 

the program’s participants. The goal of the program was to integrate adults with 

cognitive impairment first in academic studies and eventually as workers in the 

community, where they would be able to hold interesting and rewarding jobs. The 

program aimed to advance participants’ academic abilities, sense of personal 

empowerment, maturity, interpersonal awareness, and everyday-living skills, as well as 

their specific job-related skills as nursing assistants. In addition, the program was meant 

to create a viable alternative to the existing options of working either through supported 

employment programs or completely independently. An additional benefit of the 

program would be the opportunity to alter the way participants are  perceived by their 

family members, employers, and healthcare support staff . 

Eighteen students with mild to moderate cognitive impairments participated in the first 

year of the program; some of them were graduates of a special-education high school, 

and others were gathered from groups of cognitively impaired residents participating in 

assisted living frameworks in Haifa  and its environs. Only students of the latter groups 

who demonstrated the ability and the desire to develop skills and knowledge in the field 

of healthcare support were able to continue in the second year of the program.  
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The program included one day of studies per week for a period of three semesters. 

Study topics included the lifecycle; the characteristics and needs of the elderly 

population; frameworks available to the elderly; issues of nutrition and medication; 

interpersonal communication with the elderly, as well as with employers and healthcare 

staff; and the development of employee identity. Students also visited various sites and 

frameworks for the elderly, and worked  in a home for senior citizens as part of a 

practicum module. 

Students’ progress was assessed by administering the following questionnaires both 

before and after the students had completed their course of studies: a questionnaire 

assessing knowledge about caring for the elderly, adapted by the writers and 

implementers of the program; a questionnaire on identifying emotions (Hetzroni & 

Oren, 2002), translated by Boaz Oren   ; a work motivation questionnaire, adapted 

according to the Herzberg Model  (Reiter et al., 1985). Additional resources for 

assessment included content analysis of focus group discussions on the topics of 

working with the elderly and the university study experience; as well as feedback 

interviews held with parents and team members regarding the program’s contribution to 

adults with cognitive impairment.  

Findings demonstrated that the program had contributed to participants’ increased 

knowledge about working with the elderly and about the work of the healthcare support 

staff, as well as to  the improvement in participants’ interpersonal communication skills. 

Work motivation assessment found a significant increase in the number of motivational 

variables that were marked by participants, and the ranking of motivational variables 

was higher than that of.variables. It appears that the project was effective in helping 

participants internalize the value of work as an activity of interest that allows for 

personal development, promotion and achievements-based empowerment. There was no 



31 

 

notable change in participants’ scores on the facial expression questionnaire. Content 

analysis of discussions held by focus groups found that participants considered the 

program to be a source of pleasure, information and interest. Not only did they learn 

about the elderly population’s physical and emotional characteristics and the various 

services this group requires, they also developed their ability to provide logical and 

detailed explanations, their skills of everyday living (taking public transportation, using 

money, etc.), and their self-image and sense of identity as employees. 

Individuals in the participants’ supporting environment demonstrated positive attitudes, 

as they expressed their appreciation for and satisfaction with the participants’ personal 

and academic development and experiences. Participants’ family members mentioned 

their willingness and desire to enable the continued participation and integration of their 

loved ones in academic programs such as this one. 
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