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המכון
ב1974 נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
קרן של בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הג'וינט במסגרת ופועל

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל

הבריאות בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
מומחים של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות

למעשה. הלכה מחקר

אלה את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של



ואקדמיים מקצועיים למודים בתכניות זיקנה הוראות
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סוציאלית בעבודה זיקנה הוראת

(9/6/1980 ירושלים עיוו, (כנס

י*,



סיכום

במכון שהתקיים סוציאלית" בעבודה הזיקנה "הוראת בנושא עיוו יום בעקבות

חוברות בסדרת ראשונה חוברת לאור הוצאה 1980 ביוני 9 ב_ ברוקדייל

דומים. עיון מפגשי בעקבות לאור לצאת העתידות
המרכיב והוראת פיתוח של ומעשיים תיאורטיים באספקטים דיונים כוללת החוברת

אוניברסיטאית ברמה הלימודיים ובנםיונות הלימודים בתכנית הגרונטולוגי

סוציאלית. בעבודה
האוניברסיטאיים הספר מבתי הזיקנה בתחום ומורים מנהלים השתתפו העיון ביום

ורציונל "מטרות הבאים: בנושאים עמדה ניירות הוצגו סוציאלית. לעבודה

הזיקנה להוראת "גישות בפרט", וכישראל בכלל סוציאלית בעבודה הזיקנה להוראת

החינוך בתחום לעתיד פעולה שלבי , בישראל ו"הצרכים סוציאלית", בעבודה

הדיונים גם בחוברת נכללים להרצאות פרט הזיקנה". בנושא סוציאלית בעבודה

לאחריהן. שהר.קיימו



מבוא דברי

של שורה ליזום ברוקדייל מכון החלטת על השפיעו בזה, זה המשולבים גורמים, שלושה

זיקנה "הוראת בנושא דיון לשם שונים ובדיסציפלינות במקצועות עיוניים כנסים
אקדמיים": למודים בתכניות

מיניהם. על טפול שירותי של ידם על הצריכה ובהיקף הזקנים במספר המתמדת העליה .1

ברמה מקצוע בעלי זמינות לביו זו אוכלוסיה צרכי בין והמתרחב הקיים הפער .2

הקרוב. בעתיד לקום והעומדת הקיימת השירותים מערכת לאיוש נאותה

חזוקן אקדמית, הוראה ברמת בעיקר הזיקנה, בתחום המקצועית ההכשרה תכניות .3

.(1,2) הנ"ל ההתפתחויות עקב המתהווים לצרכים והתאמתו

המכון יוזם הזיקנה, בתחום המועסק האדם כוח הרכב על מחקרים של לשורה במקביל

מעמיק דיון לשם המקצועיאקדמי החינוך מערכות ראשי על עיוניים מפגשים של שורה

מדעי (ביולוגיה, דיסציפלינות בתחום מתוכננים, אלה מפגשים זה. בעניו ומעשי

עבודה סיעוד, (רפואה, קלינייםטפוליים ובמקצועות וכוי) ההתנהגות החברה,

של והמעשיים התיאורטיים באספקטים לדון מטרתם אלה מפגשים וכוי). סוציאלית
המגוונים הלמודיים והנסיונות הלמודים בתכניות הגרונטולוגי המרכיב והוראת פתוח

הדוק פעולה בשתוף ומתקיימים שונים; ובמקצועות בדיסציפלינות אוניברסיטאית ברמה

פרופסיונליים ארגונים או מדעיים ארגונים גבוהה, השכלה מוסדות לבין המכון בין
מיניהם. על

בעבורה הזיקנה "הוראת בנושא הדיונים את משקף הנוכחי בדו"ח הכלול החומר

והמורים המנהלים בהשתתפות 1980 בקיץ ברוקדייל במכון התקיימו אשר סוציאלית"

ו סוציאלית. לעבודה האוניברסיטאיים הספר כתי של הזיקנה, בתחום

י / " ברגמן ש. 1981 מאי



עמוד ענינים תובן
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סוציאלית בעבודה זיקנה להוראת גישות .2
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היום: סדר

התכנסות  09.0008.30 
דייויס מיכאל פרופ1  הדיון לנושא פתיחה דברי  09.1509.00 
ברגמן שמעון פרופ'

בעבודה זיקנה להוראת ורציונל :"מטרות עמדה נייר  10.3009.15 
גולן נ. פרופ' בפרט", ובישראל נכלל סוציאלית

חיפה). (אוניברסיטת
ירושלים.) (אוניברסיטת דורון א. פרופ1 מתדיין:

דיון.
סוציאלית" בעבודה זיקנה להוראת "גישות עמדה נייר  12.0010.40 

וכדומה). קטגורי משולב, כגון: שונים (מודלים
בראילן). (אוניברסיטת מיטוואך פ. גבי

תלאביב). (אוניברסיטת אבירם א. ד"ר מתדיין:
דיון.
הפסקה  12.3012.00 

החינוך בתחום לעתיד פעולה שלבי בישראל, "הצרכים  13.3012.30 
הזיקנה". בנושא סוציאלית בעבודה

תלאביב) ואוניברסיטת (המכון, ברגמן ש. פרופ'
חיפה). (אוניברסיטת לבנשסיין א. ד"ר מתדיינת:

סיכום. דברי  13.4013.30 
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המשתתפים: רשימת

המוסד שם המשתתף שם

בראילך אוניברסיטת איתמר פסוו .1
בראילך אוניברסיטת גולדיש מרויו .2

בראילן אוניברסיטת גלנץ דויד .3

בראילן אוניברסיטת כהן משה .4
בראילן אוניברסיטת מיטווך פלורנם .5

בראילן אוניברסיטת סונהיים משה ד"ר .6
העברית,ירושלים אוניברסיטה בןםירא זאב ד"ר .7

העברית,ירושלים אוניברסיטה דורון א. פרופ' .8
העברית,ירושלים אוניברסיטה וייל רונה .9
העברית,ירושלים אוניברסיטה מקרוב דוד ד"ר .10
העברית,ירושלים אוניברסיטה שפירא מוניקה ד"ר .11

חיפה אוניברסיטת גולן נעמי פרופ1 .12
חיפה אוניברסיטת לכנשטיין אריאלה ד"ר .13
חיפה אוניברסיטת שגיא אבי .14

חיפה  סוצאיליים עובדים להכשרת המכון קרמר רחל .15
תלאביב אוניברסיטת אבירם א. ד"ר .16
תלאביב אוניברסיטת מ.פישר ד"ר .17

תלאביב סוציאליים, עובדים להכשרת המכון זיקלין פגדה .18
תלאביב סוציאליים, עובדים להכשרת המכון קליין רות .19
ירושלים סוציאליים, עובדים להכשרת המכון קצוף עדינה .20

לרושלים ברוקרייל> מכון חביב גיק ד"ר .21

ירושלים ברוקדייל, מכון דייויס מיכאל פרופ' .22
ירושלים ברוקדייל, מכון ברגמן שמעון פרופ1 .23
ירושלים ברוקדייל, מכון בןשמואל סימה .24



כפרט ובישראל בכלל סוציאלית בעבודה זיקנה להוראת ורציונל מטרות

גולו נעמי פרופי

סוציולוגיה, או לפסיכולוגיה בדומה עצמו בפני תחום ספק, ללא גרונטולוגיה,
להסתכל יש סוציאלית בעבודה שלנו. למקצוע ההכשרה במערכת רבה חשיבות בעל ומקומה

הזדקנות. על גם כמו התבגרות על עליו, העוברים התהליכים בכל אדם חיי אורח על

ובבתאחת פתאום והאדם חד חתך נעשה בו כגיל 65 גיל לקביעת לדעתי, מדעי, יסוד אין

אישיים, ממניעים מושפעת או נובעת וגישתי יתכן "גרונטולוגי".  שאכנה למה  נהפך

"גרונטולוגית". מסווגת להיות רוצה ואינני הזה הכרונולוגי לגיל מתקרבת שאני כיוון

את וליישם לשלב לקלוט, תפקידה "זהות"משלה. איו שלגרונטולוגיה טוענים
להכללות. להגיע וממנו והמגוון הרב החומר

זאת ליישם וכדי בפרקטיקה לישם חייבים אנו סוציאלית עבודה בלימודי הידע את

מלמדים שאנו (Substantive areas) הסובסטנטיביים התחומים את לגבש צריכים אנו

ומצאתי זה לכנס בהקשר בינינו הופץ אשר ברוומר עיינתי הלימודים. במסגרת ומקבלים

רק לא בארצותהברית קשה במצב הם גרונטולוגיה שלמודי מקטון) (רוברט בו שנאמר

מהמסקנה תוצאה הוא הקיים שהמצב הטוענים יש הוראה. תכניות במימון קשיים בגלל

על לבסס יש וזיקנה) הזדקנות (כולל החיים לאורך השינויים תהליכי כל על הידע שאת

משלה. מדעית" "זהות לה ואין עצמו בזכות מדע איננה שגרונטולוגיה מכיוון אחרים מדעים

חקרתי לכך בהקשר המבוגר. בחיי מעבר תקופות על ספר כתיבת סיימתי לאחרונה

שבגרונטולוגיה מהספרות לי ומתברר ,(human life cycle) אדם חיי מחזור בשאלת הרבה

החל> הגרונטולוגית והתורה והחקר מ65, נמוך לגיל והעיון הכובד מוקד את העבירו

ההזדקנות. בתהליך ההתפתחותית התפישה את להדגיש כך ידי ועל 50 גילאי על להתרכז

תהליך מתחיל הרי אדם, חיי לאורך המתהווים השינויים כתהליך מוגדרת הזדקנות אם

לתקופה עד האום של התפתחותו תקופות כל לאורך ונמשך האדם של לידתו עם ההזדקנות

הזיקנה. תקופת והיא המאוחרת
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מאד גדלה בחיים מעבר תהליכי ועל השינויים על והתיאורתית המדעית הספרות

מחזור ובחקר בנושא ההתענינות גם גדלה זה. כתחום רב ידע והצטבר האחרונות, בשנים

הלימודים תכניות במסגרת מתאים מקום לנושא למצוא שיש בספק מוטל לא אדם. חיי

הלימודי החומר זמינות ואת הבעיה כובד את ההולמים ובהיקף בצורה סוציאלית, בעבודה

בנושא.

שנת בסוף כלל בדרך אצלנו לתלמידים נמסר הזיקנה על החומר לאחרונה, עד

הבגרות. תקופת על הוא הקורס כשמוקד והתפתחות", "גרילה של בקורס הלימודים
ומרופרף. שטחי דיון רק איפשר שזה וברור האחרון, השעור מסורתית, הוקדש, לזיקנה

התקופות על להתרכז ומעדיפים מעניינת כתקופה זיקנה רואים לא הסטודנטים

של הקלאסית הפסיכואנאליטית התפישה על מבוססת זו גישה המוקדמות. ההתפתחותיות

הכל". יוצא "כאילו שמהן האדם של הראשונות השנים על במיוחד מתרכזים בה פרויד

מדיניות על בקורסים שלנו, הלימודים בתכנית למצוא ניתן זיקנה על נוסף חומר

בגלל מאד מועט הוא אלה בקורסים ה"זיקנתי" המרכיב סוציאליים. ושירותים סוציאלית

מיוחדים מקרים מלבד הטיפוליים, בקורסים לזיקנה התיחסות כמעט אין משאבים. חוסר

לתחום באשר הקיים". על לשמור רק אלא לעשות מה הרבה "אין שבו תמיכתי טיפול של

מאנשי אחד בהם במקרים רק זיקנה על חומר נכלל המחקר בסמינריון הרי המחקר, הוראת

היה זה שלו. הסטודנטים את גם בכך לעניין ומצליח בנושא מעוניו מאד ההוראה סגל

המציאות הצרכים. על עונה ואינו רצון משביע לדעתי, אינו, הקיים והמצב כה עד

מחייבים ורווחה, בריאות בעיות וריבוי בישראל הזקנים במספר מתמדת עליה של החברתית

ומתוכננת רחבה בצורה הנושא הוראתי את ולבנות הזיקנה בנושא יותר להתרכז אותנו
המקצוע. את הלומדים הסטודנטים מבחינת וגם הכוללת הלימודים תכנית מבחינת גם יותר

בלימודי הזיקנה נושא להוראת גישות מגוון על מצביע המקצועית בספרות עיון

הקורים המיוחדים המשברים אלמנט את מדגיש (A. Monk) מונק אברהם סוציאלית. עבודה
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הזקן נמצא המשבר סיטואצית של כשבמרכזה משפחתיים, משברים בעיקר הזקן, לאדם

במקרי הקשורים אלה את כוללים אחרים אופייניים משברים הזקן?"). עם לעשות ("מה

הזוג בן של "עתידו" קביעת מסביב הלבטים הזוג, מבני אחד מות הקשיש, של התאבדות

שנהוג כפי אלה נושאים ללמד שניתן יתכן וכוי). עצמאיים, חיים (מוסד, הנותר

1 אחרת. בגישה זאת לעשות גם ניתן אולם משבר"; בעת ב"התערבות

הבעיות את במרכזה המעמידה לימודים תכנית הציע (1976) פוםפר גיורג'

כלל בדרך היא שלנו) (גם הקשישה האוכלוסיה הזקנים. ושל הזיקנה של החברתיות

יש ובהן להתיחס יש שאליהן מיוחדות בעיות לה יש מכך כתוצאה בסיכון"; "אוכלוסיה

צרכיהם ,(agism) קשישים נגד אפליה בחברה שקיימת הנחה יש הגישה של ביסודה לטפל.

החברה על שניה. מדרגה אזרחים של הוא הקשישים של ומעמדם מספיק מענה ללא נשארים

המשאבים את לכך ולהקצות לקשישים הדרושים ולשירותים לצרכים להתיחס המוסדות ועל

המדיניות של לריאוריינטציה חברתי, לשינוי ומכוונת "מקרו" גישה היא זאת הדרושים.

החברתיים. המשאבים הקצאת ושל

להיות הסוציאליים העובדים יכולים ספק ללא כי מאד זו גישה נראית אישית לי

לגישה באשר ארוך. בטווח חיובית תרומה ולתרום כזה חברתי שינוי בתהליך מעורבים

השינויים אל, ולהתייחס אחרי, לעקוב היא זה, בדיון מומלצת גם כן על עלי, המקובלת

היבטים ולאילו סיכון במצבי המזדקן יעמוד איר לנבא לנו יאפשר זה המבוגר. בחיי
במצב טווח קצרי פתרונות או מיוחדים צרכים או מחלה של לבעיה רק (לא להתיחס עלינו
תקופת בין לגשר וכך ארוך, לטוות יותר כוללת ראיה ולהקנות לסגל עלינו מסויים).

הקשיש. הפרט של בחייו האחרות ההתפתחותיות התקופות לבין הזיקנה

מזה יותר גבוה בסיכון עצמו למצא עשוי ויותר 65 לגיל המגיע שאדם אמנם סביר

בהצלחה מתמודדים הקשישים רוב מחקרית, ספרות שמציינת כפי אולם, ממנו; צעירים של

ומתכונן מורע אדם שאם בכתביה מציינת (Neugarten b.) ניוגרטין ברניס אלה. במצבים

בלבד. מועט המשבר ואלמנט יותר קל יהיה המעבר תהליך לקרות, שעלול למה מראש
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90 בני וישישים הזקנים" "הזדקנות בתהליך גם מלווה הקשישים במספר העליה

(65 (גיל לזיקנה המסורתית הכניסה" "נקודת גם נדיר. דופן יוצא בגדר כבר אינם

מעבר כתקופת לראות יש 70 אף ואולי 65 עד 55 השנים את מעלה. כלפי ונעה הולכת

הנובעות הבעיות עם והתמודדות לפרישה הכנה בעיות ע"י המאופיינת תקופה לזיקנה,
השימוש המשפחה, על הפרישה השפעת אחר, עיסוק העבודה, (עזיבת לגמלאות מהיציאה

ישראלי מחקרי חומר כבר לנו יש אלה בבעיות וכוי). במשפחה התפקידים חלוקת בפנאי,
ר"ר שלנו. החברתית המציאות את ההולמים לפתרונות והתיחסות נתוח לנו המאפשר

גיל (עד צעירים" ל"קשישים הקשישים את לחלק נוהגת האחרונות בשנים אשר היא ניוגרטן
סימני יותר תדירים ומעלה) 75) השניה בקבוצה ומעלה). 75) זקנים" ו"קשישים (75

הזאת הבעיה את מקשרים אנו שלנו הספר בבית ואחרות. פיזיות הגבלות והצטברות ירידה

עלינו כן הזקן). של התפקוד תחומי כל אלא פיזית בריאות רק (לא האדם של השיקום בנושא

יותר צעירים מדורות מורכבות ומשפחות בנים קשישים של המכריע שלרוב בחשבון לקחת

את לראות יש דורות). ארבעה של משפחות כבר הן בארץ היהודיות המשפחות של %20d)

הבעיות. ובפתרון בצרכים טיפול של תהליך בכל משפחתית מערכת של כחלק הקשיש(ים)

סידור על מתמקדים יתר ובקלות פתרונות למגוון מאמץ מספיק עדיין מקדישים לא (אצלנו

מרכיב שיהווה ההכרח מן זה עניו והקהילה.) המשפחה ממסגרות הקשישים והוצאת במוסד

זיקנה. על בלימודים הסטודנט של השדה ובנסיונות הלימודים בתכנית חשוב

ועלינו תהליך של כחלק לראות יש הזיקנה לתקופת האופייניים הארועים את

קורה מה הארוע; לפני קרה מה זמן: מימדי בשלושה הנושא) (בהוראת אליהם להתייחס

דפוסי כלומר,  זוג) בן/כת מות (למשל הארוע לאחר קורה ומה עצמו; וע האר בתהליך

הסתגלות בתהליך הזמן כל נמצא הזקן והאדם בזיקנר. סטטיות אין החדש. למצב ההסתגלות

זיקנה של לימודים תכנית לגיבוש הגישה ועיקרי עקרונות בקצרה, הם, אלה ממשיכה.

סוציאלית. בעבודה
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הגרונטולוגי, במרכיב לימודים להרחיב חיוני צורך שקיים רק לא לדעתי, בסיכום:
הב.א. במישור הן סוציאלית לעבודה ספר בבית בגרונטולוגיה להתמחות מקום יש אף אלא

י הוא שלהם הגרעיני שהמוקד קורסים על לבנות יש התכנית את המ.א.. במישור והן

שעלול מה עם בעתיד חיובית להתמודדות להתכונן ואיך הקיים, על לשמור (איך במניעה

במחקר סוציאליים, ושירותים במדיניות קורסים על לבסס ניתן התכנית את לקרות).

התמחות לנו לתת עשוי האלה האלמנטים כל שילוב רקע, חומר לכך ולהוסיף ובטיפול,
בארץ. החברתית למציאות הרבה שתתרום דינמית

ו

1
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דורון א. פרופי מתדיין:

קשה לי היה ולכן גולן פרופ של ההרצאה את קודם לקרוא הזדמנות לי היתה לא

להיות לי קל לא כך משום הדיון. בנושא שלה התיזה על לדבריה הקשנה כדי תוך לעמוד

גולן. פרופ1 של מדבריה להבין שיכולתי נקודות לכמה להתיחס איפוא אנסה אתה. מתדיין

אינני גרונטולוגיה. של מוכר תחום יש האם היתה הציגה גולן שפרופי השאלה

זאת רואה אני להגדירו. ניתן וכיצד כזה תחום יש אמנם אם זו לשאלה רבה חשיבות מיחס

זקנים ושל זיקנה של חברתית בעיה שיש להכיר הוא שחשוב מה סכולסטית. כשאלה יותר

בבעיות לטפל כדי חברתיים שרותים של ענפה מערכת של בקיום צורך ושיש שלנו בחברה

והזקנים. חזיקנה

שמימדיה בימינו הגדולות החברתיות הבעיות אחת היא הזיקנה שבעית לי נראה

הקרוב בעשור יהיו שהזקנים כאן הזכיר דייויס פרופ1 הקרובות. בשנים ויגדלו ילכו

לעומת טוב במצב נמצאים עדיין אנו הדבר כך שאם להדגיש יש שלנו. מהאוכלוסיה כ*10

מגיעה הזקנה האוכלוסיה המערבי בעולם מסויימות מפותחות בארצות אחרות. ארצות

זקנים. אנשים מיליון ל7 6 בין לה יש בריטניה כמו ארץ האוכלוסיה. מכלל לכ^15

אתה. להתמודד צריכה בריטניה כמו שארץ הבעיה גודל את לעצמנו לתאר יכולים אנו
להיקף רק לא נוגעת הבעיה אחרות. אירופיות ארצות ובכמה בשוודיה דומה המצב

החומרה הזקנה. האוכלוסיה של המיוחד מההרכב הנובעת לחומרה גם אלא הזקנה האוכלוסיה

ומעלה,עם 80 או ומעלה 75 מגיל יותר גבוהים בגילים זקנים של לריבוי בעיקר נוגעת
שצריר מה האלה. הגבוהים לגילאים הנלווים והבריאותיים החברתיים האישיים, הקשיים כל

השרותים את להבטיח דרך ובאיזה זו אוכלוסיה של לבעיות להתיחס ריצד הוא אותנו לעניו
סוציאלית בעבודה כמחנכים במיוחד אותנו לעניו שצריך מה אולם. להם. זקוקה שהיא

להבטיח וכיצד בזקנים הטיפול בתחום ומיומנויות ידע עם אנשים להכשיר כיצד הוא

הבעיה דעתי לפי היא זאת זקנים. אנשים עם לעבוד ילכו אמנם נכשיר שאנו שאנשים

אתה. להתמודד צריכים שאנו העיקרית



 9 

שיש לי נראו; הויקנה. בעית לגבי הוראה תכנית בונים איך שאלה גולן פרופ'

להיות חייב אחר מוקד הוראי. תכנית לכנות סביבם שניתן הזה בתחום מוקדים שני

בבעיות להיות צריך אחר מוקד הזקנה. האובלוסיה כלפי החברתית המדיניות סביב

מדיניות. של לשאלות התיחםה גולן פרופ1 הזיקנה. גיל של הפסיכולוגיות האישיות

התענינות ציר מהווה הזקנה האוכלוםיה בעית כיום כבר ובכן, כך. על אוסיף אולי

רק אציין זאת להמחיש כדי המפותחות. הארצות במרבית החברתית המדיניות של מרכזי

מוקדש סוציאלי לבטחון הציבורית ההוצאה מכלל שליש שני כיום כבר הארצות במרבית כי
הציבורית ההוצאה מכלל לזקנים ההוצאות שחלק מאד יתכן לזקנים. גימלאות לתשלום

בעתיד. ויגדל עוד ילך לרווחה

הכספיים למשאבים רבה במידה נוגעת הזקנה האוכלוסיה כלפי החברתית המדיניות
לטיפול להקצות ויכולים מוכנים שאנו וכדומה מתקנים אדם, כוח כמו האחרים ולמשאבים

השלכות לה יש הזקנה לאוכלוםיה גדולים משאבים להקצות החלטה שכל לזכור יש בזקנים.
שרותי של לתחום מעבר וכלכליות חברתיות השלכות ואף הרווחה שרותי לכלל חטובות

במקומות פנסיוני, ביטוח של תכניות מרחיבים או מקימים אנו אם למשל, הרווחה.

הופכות אלה פנסיוני ביטוח בקרנות המצטברות הרזרבות הרי אחרות, בדרכים או עבודה

הפנסיוניות התכניות אל להתיחם אפשר אי הלאומי. החסכון של וחשוב גדול חלק להיות

והמסובבת המורכבת המערכת כל להם. שיש הכלכליים ההיבטים את גם לבחון מבלי האלה

של בתקופה או אינפלציה בתקופת זו הכנסה ערך שמירת הכנסה, השלמת הכנסה, הבטחת של

, להן. מודעים להיות צריכים שאנו חשובות בעיות החיים^ן ברמת עליה

הארגון לשאלות גם אלא הכספיים למשאבים רק לא נוגעות החברתית המדיניות בעיות

החברתית המדיניות בהן הארגוניות המסגרות תהיינה מה לזקנים. השרותים של החברתי

בנקודות לשרות הנזקקים לזקנים השרותים של בהגשה הכרוכות הבעיות מהן תתבצע?

תשומת כה עד להן הוקדשה שלא חשובות שאלות הן אלה כל המקומית? ברמה אליהם הגישה

הם הנוכחית במתכונתם האס שלהם. והמבנה הבריאות שרותי את למשל ניקח מספקת. לב
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הקהילתיים השרותים את נבחן או לזקנים? הדרושה הרפואית העזרה את להגיש מסוגלים

הקהילתיים; השרותים של טובה קונצפציה לנו לגבש כה עד הצלחנו שלא לי נראה לקשישים.

הזקנה. האוכלוסיה למען אותם להפעיל דרך ובאיזו שלהם החברתי התפקיד להיות צריך מה

גישה כה עד לנו גיבשנו לא המוסריים. השרותים של בתחום יותר עוד חריפה היא הבעיה

ולעבור חולפות לאופנות זה בנושא להיתפס נוטים ואנו אלה שרותים לגבי ברורה

את להבין מנת על לעומק, מספקת במידה שנרד מבלי אחרת לקיצוניות אחת מקיצוניות
הזקנה. האוכלוסיה של הצרכים את לשרת כדי אלה בשרותים החיוני הצורך

כדי המחשבה להעמקת וגם למחקר גם זקוקים אנו שהזכרתי התחומים מן אחד בכל

השרות מתחומי אחד בכל למשל, אתן. להתמודד צריכים שאנו הבעיות את יותר טוב להבין

גם אנו לזקנים השרותים יצירת שעם הבעיה מעצם להתעלם יכולים לא אנו שהזכרתי

המשפחתי התפקוד על ביותר חשובה השפעה יש זו לתופעה להם. הביקוש את יוצרים
מסויים שרות שהקמת סכנה כאן ישנה הזקנים. של אלה בבעיות כה עד שטיפלו והקהילה

למנוע רוצים שאנו דבר והקהילה, המשפחה של עזרה מקורות לדלדול להביא עשוייה

הבעיות עם להתמודד יוכלו לא ביותר החשובים הרווחה שרותי כי לזכור עלינו אותו.
להבין אין והקהילה. המשפחה של פעיל וסיוע תקין תפקוד ללא הזקנה האוכלוסיה של

את מפנה רק אני לזקנים. רווחה שרותי של קיום המשך או הקמה שולל שאני מכאן

לזקנים. הרווחה שרותי בפיתוח הקשורות הבעיות למכלול מודעים שנהיה כדי לבנו תשומת

כדי אותן ללמוד צריכים ואנו מאד, רבות הן הפסיכולוגיות האישיות הבעיות

וההתנהגותיים הפיזיולוגיים השינויים למכלול נוגעות אלה בעיות יותר. אותן להכיר

ויחסים משפחה יחסי של בעיות המעבר, תקופת של בעיות זיקנה; בגיל הקשורים

דור. אותו בני של ושחיקה זוג בני של מוות של בעיות בדידות, של בעיות בינדוריים,
יותר. טוב אותן שנבין כדי אותן לחקור צורך שיש בעיות הן אלה כל
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לפיתוח מטרה וגם רציונל גם להוות דעתי לפי וצריכות שיכולות הבעיות הן אלה

אלה דברים להפוך כיצד הוא הקושי סוציאליים. לעובדים זה בתחום לימודים תכנית

תכנית לעשות כיצד הוא הקושי מזה, יותר משמעות. ובעלת מסודרת לימודים לתכנית

ושהזיקנה שלנו, הספר בבתי התלמידים שהם צעירים, לאנשים משמעות בעלת כזו לימודים
ואמורים בתוכו חיים שאנו להווה מעבר להסתכל קשה מאתנו אחד לכל רחוקה. להם נראית

מה לראות חייהם של ה20 בשנות שהם שלנו לתלמידים קשה שהדבר בודאי אותו. ר להכי

הזיקנה לבעית מודעים אותם לעשות כיצד הזיקנה. גיל של מאד הרחוק בעתיד שיקרה

הלימודים. תכנית בפיתוח החטובות הבעיות אחת היא אותה להכיר נכונות בהם ולפתח

זה. בעניין מה במידת יסייעו שלנו שהדיונים מקווה אני
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סוציאלית בעבורה זיקנה להוראת גישות

וך מיסו פלורנס גב'

שנה, ארבעעשרה לפני בראילן באוניברסיטת סוציאלית לעבודה ביה"ס נוסד מאז

מסגרת בכל לעבוד המסוגלים סוציאלים עוברים הכשרת של תפקיד עצמו על קבל הוא

למידה של מדיניות יישמנו בכתה, תחומים בין הפרדה היתה שלא למרות שה_י_א.

קשישים עם העבודה את ראינו אז כבר הסטודנט. של שבוצו במקום כשדה, אינטנסיבית
את שם וביה"ס מאחר המדינה. של השעה צרכי עם להתמודד הסטודנט להכנת כחיונית
שנרתם היה טבעי קהילתית, סוציאלית ועבודה קבוצתית סוציאלית עבודה על הדגש

ובתי חולים בתי יום, מוסדות לקשישים, במועדונים ומניעה העשרה תכניות לפתוח

אבות.

לעבוד הסטודנטים את חייבנו ולמעשה בשדה, בחירה של אפשרות היתה לא השנים באותן

סטודנטים כ15 של יחידה שוטף באופן הפעלנו השנים במשך כורחם. בעל קשישים עם

מתודה גם שלימד מלאה במשרה סגל חבר היה המורה בשדה. קשישים עם בעבודה שהתרכזו

קטנות קבוצות פרטים, עם משימות על עבדו הסטודנטים היחידה. את הדריך וגם בכתה

נפגשו כן אינדיוידואלית. להדרכה נוסף קבוצתית להדרכה כיחידה נפגשו הם וקהילה.

צוות עם ודיונים הרצאות כדי תוך תיאורטי ידע להשלים מנת על בשבוע פעם

ביבליוגרפיה וקבלו וכוי פיזיוטרפיסט גרונטולוג, רופא, כגון מולטידיסציפלינרי
הלימודיים הניסיונות כל את לשלב אפשרות ניתנה היחידה של במפגשים בנושא. ספציפית

בקרב הקשישים לנושא בגישה שחל לטובה השינוי המעשי. עם העיוני בתחום שספקנו

שבוץ לבקש הסטודנטים החלו מעטות שנים ולאחר משמעותי, בהחלט היה הסטודנטים
והמשפחה, הפרט מתודות, בקורסי זה לנושא במכוון התיחסותנו קשישים. עם במסגרות

הזיקנה. בתחום הסטודנטים התענינות תרמהלחיזוק היא אף סוציאלים, ושרותים מדיניות

משתיים שלמעלה בתקופה קשישים עם סוציאלית עבודה כהוראת שרכשנו וו הנסי לאור

הלימודים שנת לןןראת קשישים כנושא מיוחדת התרכזות לבנות צורך הרגשנו שנה עשרה

לבחור ג' לשנה העולים לסטודנטים אפשרות ניתנה הלימודים שנת תחילת לפני תש"מ.

קהילתית"נאו נפש "בריאות של בהתרכזות לבחור היתה נוספת לאפשרות זו בהתרכזות
ועבודה פרטנית עבודה למד קשישים בהתרכזות שבחר סטודנט התרכזות). ללא שבוץ לקבל
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ולמקד לתכנן למרצים אפשרות ניתנה ועי"כ הסטודנטים, משאר נפרדת במסגרת קבוצתלת

סמסטריאלים קורסים שני ללמוד חויבו גם הסטודנטים המתודות. הוראת כדי תוך הנושא את

קטנה, בקבוצה כחבר כיחיו, הקשישים עם המעשית העבודה על נוסף גרונטולוגיה. של

עיון ובימי לימודיים בסיורים בסמנריונים, להשתתף הסטודנט על היה בקהילה, וכחבר

בתכנית שהתמחו ספרנו בבית סטודנטים עם קשר נוצר הידע. את ולהעמיק להרחיב מנת על

לבוגרי דיפלומה [קורם קהילתיים" במרכזים קשישים עם בעבודה בכיר "סגל של מיוחדת

עזרי שםפקה אילן" בר "ברוקדייל, תכנית עם פעולה משתוף נהנו גם הסטודנטים ב.א.).
ביותר. חיוניים לימוד

בהוראת הקשורים מסויימים אספקטים לבדוק ברצוננו ספרנו בבית אחת נסיון שנת לאחר

ובשדה. בכתה "קשישים" הנושא

הוראת של השטח כל את לכסות ולא מסוימים, ברצפים להתמקד החלטתי היום דיוננו למטרת

הנ"ל. מההסבר חלק ממחישה הלמידה רצף של 1 מסי טבלה סוציאלית. בעבודה הזיקנה תחום

את להלהיב ומסוגל מהנושא המתלהב מומחה מרצה מציאת דעתי שלפי להדגיש ברצוני
ביותר. החשוב הדבר הינו בכתה וגם בשדה בהוראה גם חשיבותו בדבר הסטודנטים

2 מס' וטבלה 1 מס' טבלה ב: המפורטים מישורים שני רואים אנו 2 מם' בנספח

סוציאלית, בעבודה זיקנה להוראת בגישות ההתיחסות מוקד של למקומו נוגעת .1 מס' טבלה

של: חלוקה לפי

שדה "A

שדה/ביה"ס ,B

של: חלוקה לפי בזיקנה ההתענינות למוקד מתיחסת .2 מס' טבלה

החברה של צרכיה X

האדם של צרכיו ם.

לכתה. ועד מהשדה  הלמידה של ההתיחםות מוקד של מקומו הוא: הראשון המישור

שדה  בי"ס > 1 1 1 1 1 1 1 ו שדה
012345678
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.26 בין לרצף להתיחס רק ועלינו מציאותיים אינם  68 ; 02 השלבים

הנאים: למשתנים בלמידה מתיחסת אני

למידה: א.

והעתוי. לתוכן בקשר דינמית יותר תהיה היא בשדה, בעיקר הלמידה את נמקד אם

הרי בי"םשדה על יותר תתמקד והלמידה במידה דדוקטיבית. יותר תהיה הלמידה

יותר תהיה והלמידה ,Sequence^ תוכן מברוינת מובנית יותר תהיה התכנית

אינדוקטיבית.

מעורבות: ב.

כן בשדח. היא הלמידה כאשר והאחרים הסטודנטים של מעורבות יותר יש כי נראה

מעורב ולהיות אחרים לערב כיצד ללמוד וניתך כישורים פיתוח של אפשרות קיימת
זה. מסוג אפשרויות פחות שישנן לי נראה בכי"סשדה, זאת אחרים.לעומת ע"י

חדשנות: ג.

יותר ופרוייקטים, רגיונות של חדשנות יותר מצאתי בשדה, יותר הוא שהמוקד ככל

בבי"םשדה. מתרחשת חדשנות פחות במקרה. מעורבות ויותר הסטודנט, של אחריות

שותפות: ד.

בנסיונות. מתחלקים כשהם משותפות, דאגות ובעלי כשווים יותר עובדים הסטודנטים

של חזקה הרגשה קיימת הסטודנטים. בין ותמיכה שותפות של שונה לאיכות גורם זה

דאגה פחות עם הסטודנטים בין תחרות מורגשת זאת, לעומת בבי"סשדה אחריות.

אחידות. ופחות משותפת

ומסתיים הזקן האדם של בצרכיו ומתחיל בזיקנה ההתענינות למוקד מתיחס השני המישור

החברה. בצרכי

הזקן האדם צרכי * ו 1 . >> 1 1 ■> החברה צרכי
012345678
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בפרט. בהתחשב חברתיות בבעיות המתמקד 26 בין לתחום ורק אר להתיחס עלינו ושוב

חשוב אולי אבטלה של בזמנים לדוגמא: הזקן. לפרט טוב אינו לחברה שטוב לעיתים,מה
של בתקופה דוקא יותר חשו אולי הזקן, מוקדמת.לגבי לפנסיה זקנים להוציא לחברה

יעיל. הוא עוד כל לעבוד לו להרשות ואינפלציה, אבטלה

השאלה, נשאלת ונכדים, ילדים עם בקונפליקט נמצאים ההורים בו כמצב נוספת: דוגמא

להיפר. או המשפחה, צרכי את לספק מנת על מהבית הזקנים את להוציא עדיף האם

הבאות: לסוגיות התיחסתי והצרכים0 2 מס1 בטבלה

בשלמותו: האדם לעומת היחיד האדם בעיות א.

הצרכים ראית לעגומת נכונה, תזונה חוסר כגון הספציפית הבעיה את רואים כאשר

לתזונה. לדאגה בנוסף הזקן לבדידות בהתיחסות בטוי לידי הבא כוללני, ממצב כחלק

חברתית: גישה לעומת התפתחותית גישה ב.

ועבודה פרטנית עבודה של המתודות הוראת בצורת לכטוי באה ההתפתחותית הגישה

אמוציונאלית, פיזיולוגית, ביולוגית, מתפיסה הכאה הקשיש צרכי הדגשת תוך קבוצתית

ופסיכופטולוגית. פסיכולוגית

בכתה הלמידה ותוכו הבחירה קורסי תכנון על להשפיע עשויה ההתפתחותית הגישה

של הצרכים על בהתמקדות משתתפת מושגית, כאורינטציה החברתית, הגישה ובשדה.

בתוכה. הזקנים של המיוחד ומקומם המתפקדת החברה

דינמיות: לעומת צרכים של אילוץ ג.

מסופקים הלא הצרכים במסגרת לימודיים נסיונות פיתוח מתאפשר הצרכים אילוץ אף על

וקהילתית. קבוצתית פרטנית, בעבודה שמוש תוך הזקן של

החברתי. "לקונטקסט" כתגובה חופשית התפתחות יותר מאפשרת החברתית הגישה

סבא ללא בעייתי נוער של להזדהות כדמויות קשישים ע"י להעזר נסיון לדוגמא:

דינמית. יותר הינה כך וע"י במשפחה, סבתא או

פונקציונלי: לעומת פרםקריפטיבי ד.

זו. לגישה מסגרות מחפשים זה ובגלל לזקנים התיחסות מכתיבה החברה

למועדון. ולהשתייך להתעמל ערני, להיות הזקן שעל הגורסים יש לדוגמא:
תהיה אתה "וגם מאחר הזקן את לאהוב צריך בקהילה אחד שכל האומרת הגישה שונה

העת". בבוא זקן
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פונקציה למלא לזקן לעזור ניתן כיצד מרופשת זאת, לעומת הפונקציונליות,
ויכולתו. ענינו לצרכיו, בהתאם ברוברה מצבים ושינוי שמירה של פעילה

קשיים פחות לעומת )Accountability),("p 7 ("מתן אחריות בקבלת הקשיים ה.

אחריות: בקבלת

יחיד מקרה במערך להשתמש נטיה יש האדם, של צרכיו במישור מדובר כאשר

אחריות כקבלת הסוציאלי לעובד קשיים ליותר הגורם (Single Case Design)

הטפול. תוצאות על

אצלו מבקרים וקרובים ששכנים למרות בדידות מרגיש והקשיש כמידה לדוגמא:

של רגשי במישור הסוציאלי העובד התערבות הצלחת למדוד יותר קשה תדירות,

וניתן מאחר אחריות בקבלת קשיים פחות ישנם החברתי בקונטקסט בדידות.
קשישים לאוכלוסית ברחוב תאורה התקנת כגון: וממוקדים מוגדרים יעדים להציב

וההתערבות, הפעולה הצלחת את למדוד בקלות ניתן כאן קשישים. ועדת בעזרת

ההתיחסות ומוקד בשדה רק לומד (הסטודנט C7 A האפשרויות שצרוף מסתבר בסכום:

ביותר. גדולות ושותפות גמישות מאפשר החברה) של צרכיה הוא

הדורש לסטודנט מתאים כבלתי הזה הצרוף נראה זה ובגלל מובנית, אינה הלמידה

מבנה. וו נסי

הפרט) של לצרכיו ומתיחס בשדה/ביה"ם לומד הסטודנט (כאשר וס B האפשרויות צרוף

פסיכופטולוגיה. כגון מראש מובנים קורסים ומצריך נזיל לא צר, מדי, מובנה למוד מהווה ,

ולסוכנות פקוח הדורש לצוות מובנית. מסגרת הדורש לסטודנט מתאימה זו ומסגרת יתכן

תקין. למנהל קלה יותר להיות זו גישה עשויה השגחה הדורשת

צורך ויש ביותר כללית בצורה כאן הובא קשישים עם סוציאלית עבודה להוראת המודל

הקפדנית. והערכתו העמקתו המעשית, בבדיקתו
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1 נםפח

למידה רצף
בכיתה למידה דמוגרפי מישור בשרה מעורבות

ג. נ.
זקנים של הגידול אחוז 70 גיל עד 6560

עבודה מציאת
בבתיהסהם במישור תמיכה הסבה
במוסדות זיי המקצועיתעסוקתי מוגנת עבודה
כלכלה חוץ מרפאות

העבודה \שוק במישור תמיכה בית טפול
לאןמי ביטןח זקוי הבריאות חולים בית

סוציאליים /שירותים הנפש בריאות שרותי
אינפורמציה מסירת

זכויות
תמיכה תכניות התאמת

בשירותים ביטוח של המוניות
חברתיים לצרכים סוציאלי

אינדיבידואליים

קהילתיות חוליות
והחברה הזקן האזרח שיתוף
כאזרח הזקו פעילות דרך עצמית הגדרה

השווים וקבוצת הזקן והתנדבות חברתית
ותרבותיים רוחניים צרכים הפנאי לזמן תכניות

הזקן של למבוגר חינוך
במוסד, המאושפז לזקן תמיכה

ארוחות כגון: לביתו, מוגבל או
ניידות.. ספריות גלגלים, על חמות

^^^ והמשפחה הפרט
זיקנה של תיאוריות . אינפורמציה

זקנים זוג בני / י'גיץ
אלמנה האלמן, תפקידי > תמיכתי ןנכךיןקשר ילךין עם _הזקן יעוץ \ תראפיה

העברה לפני העומד הזקו \ תיויר
במוסד. לחיים סינגור
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__נספח_=2__

סוציאלית בעבודה זיקנח להוראת בגישות ההתיחסות מוקד של מקומו טבלה_1:

A שדה B ביה"ס / שדה

דינמי מובנה
מעורבות ייתר מעורבות פחות
חדשנות ייתר חדשנות פחות

שותפים . מתחרים

יקנה בז ההתענינות מוקד טבלה_2:

C החברה של צרכיה מ האדם של צרכיו

בשלמותו האדם נהפרט) האדם בעיות
חברתי התפתחותית
דינמי . צרכים של אילוץ

פונקציונלי פרסקריפטיבי
אחריות בקבלת קשיים פחות (accountabiiity)ninnN בקבלת קשיים
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אבירם אורי ד"ר מתדיין:

עיקר את לשמוע או מיטוואך גבי של הרצאתה את לקרוא המפגש לפני לי הזדמן לא

יותר מוצדק היה למעשה אלה. מאילוצים תושפע כאן לנאמר ההתיחסות כן על רעיונותיה,
באוניברסיטת זיקנה הוראת תוכניות על מדווח היה ברגמן) (ש. הכנס של היושבראש לוא

היום. גם אותה ומנהל אותה יסד אשר הוא שהוא מאחר תלאביב,

מסכים אני אם בטורו אינני מעניינת. גישה היתה מיטוואך גבי עלידי שהוצגה הגישה

דברי. במהלך אתיחס עוד ולכך שבהרצאתה, והמסקנות ההנחות כל עם

שנים כתשע לפני תלאביב אוניברסיטת של בביתהםפר שפותח הדגם על להתרכז בכוונתי

ובשדה. בכיתה זיקנה הוראת מבוססת ושעליו

להתיחס עלינו התרכזות), היא זאת (ואצלנו הזיקנה בתחום התרכזות על מדברים כשאנו

בהרצאותיהם: קודמי כבר דנו מהן שבחלק שאלות לארבע

זה? בנושא ספציפי (התמקדות) התרכזות תחום של לקיומו והרציונל המטרות מה .1

בו? לכלול רוצים שאנו תלמודיים התכנים להיות צריכים מה .2

שאנו תלמודיים התכנים את להקנות ביותר הטובות תלמודיות ההזדמנויות מהן .3

שלנו? לסטודנטים להעביר מעוניינים

להשתמש רוצים שאנו ההוראה, של הדידקטיקה הספציפיות, ההוראה שיטות מהן .4

התכנית? הוראת לצורך בהן

עלינו הלימודים, תכנית במסגרת הספר, בית בתוך התרכזות של תחום על מדברים כשאנו

בסיסיות: שאלות שתי עצמנו את לשאול

הזה? לתחום יחודיות יש האם .1

להשתלב הזה התחום יכול מידה ובאיזו הספר בית של הלמודים תכנית מבנה מהו .2

במבנה.
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בתי ומורי מנהלים כאן, יושבים שאנו העובדה עצם הרי הזה, התחום ליהודיות באשר

כך על מצביעה זאת, עושים שאנו כפי בצורה בנושא ודנים בארץ, סוציאלית לעבודה הספר

האם פילוסופית בצורר. כאן להתוכח כמובן יכולים אנו יחודי. הוא הזה התחום שאכן

החברה בעיני ספציפי ונעשה הולך תחום אבל רחב; או צר, , ספציפי הוא הזה התחום

כאן בה עוסקים שאנו האוכלוסין קבוצת יחודית,כי היא שהבעיה רואה שהחברה מפני

מסויים מערך יש מובהקת. ספציפיות בעלת יחודית אוכלוסיה לקבוצת הופכת (הזקנים)

ביולוגיות, בעיות בגין הזאת לאוכלוסיה כספציפיים להגדירם שניתן שירותים של

מהעובדה להתעלם יכולים לא גם אנו שלנו. בחברה זה מגזר של וחברתיות פסיכולוגיות
דעתי, זו. בבעיה בטפול אדם, ובכוח בכסף רציניים משאבים היום כבר משקיעה שהחברה

ספציפי. באופן זה בנושא לעסוק לגיטימציה נותנת שהחברה בהחלט טבעי שזה כן, על

התחום. ליהודיות באשר כאן עד

הראשון התואר בלמודי שלנו הספר בית של היסודית התפיסה הלמודים: תכנית מבנה לגבי
שיכול כוללני סוציאלי עובד מכשירים אנו גנרית. גישה היא סוציאלית בעבודה (ב.א.)

המוצגת לבעיה בהתאם התערבות של שונות בשיטות ולהשתמש שונות במערכות להתערב

לאפשר יש שלו השלישית הלימודים שבשנת למסקנה הגענו ההכשרה מתכנית כחלק בפניו.
חברתית בעיה של ספציפי תחום לגבי שלמד, ההתערבות שיטות את להפעיל לנסות לסטודנט

מיוחדת. שירותים במערכת סוציאלית עבודה של בפרקטיקה כתחום שהוגדר תחום או

כמובן גרונטולוגיה). זה: (במקרה מסויים בנושא "להתרכז" לסטודנט ניתן לזה, מעבר

ספק ללא אבל התרכזות, של אחת שנה אחרי מומחה יהיה הסטודנט ב.א. שברמת לצפות שאין

וכלים מכשירים יותר גם לרשותו ויהיו יותר, ירגיש יותר, יבין יותר, ידע הוא

הספציפי בתחום שלמד ממה להקיש מסוגל להיות מצופה הוא וקהילתיים. מקצועיים
בהם. מעורב להיות להתבקש עשוי סוציאלי כעובד שהוא אחרים בנושאים

זה: את זה המשלימים מרכיבים ארבעה של משולבת מערכת על בנויה ההתרכזות תכנית

ועל ביופסיכוסוציאלי, כיצור הזקן האדם על בידע היום קיים (מה הידע בסים (1)
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(פיזיולוגית הזדקנות בתהליכי סמסטריאלים קורסים שני  בחיים) כשלב זיקנה
סמנר>ון  המחקר (2) המדינית). בחברה זיקנה של סוציולוגיות וסוגיות ופסיכולוגית;

הקשישה; האישה (למשל: מהפרקטיקה השאוב גרונטולוגי בנושא כלשנתי מחקרי ופרויקט

וכוי). בגמלאות הסוציאלי העובד זקנים; מוסדות דיירי של חברתיים יחסים

י סמינריון (4) שונות). במסגרות בשבוע ימים (שלושה בשדה לימודיים נסיונות (3)

הנלמדת התיאוריה ביו האינטגרציה נעשית שבמסגרתו שבועיות שעות שלוש של כלשנתי

זה והן היחיד, במישור הן בהתערבות בשדה, הסטודנט מתנסה בה הפרקטיקה לבין בכיתה

של חוקיים היבטים על קורס במסגרת הסטודנטים, מקבלים כן קהילה. או קבוצה של

המתיחסים והחוקים קשישים של הזכויות מערכת על מיוחדים שעורים טיפוליים, שירותים

(פרויקט הזיקנה בתחום רציני בפרקטיקום הסטודנטים חייבים ההתרכזות במסגרת לכך.

השירותים הטיפול, בתחום מטלות של ובשורה השדה) של קונקרטיים צרכים על המבוסס

והמדיניות.

למחציתם מעל שבידינו, לנתונים ובהתאם סטודנטים כ70 ההתרכזות את סיימו כר. עד

לקשישים. שירותים ניהול תכנון,או בטיפול, הקשורות שונות שירותיות במערכות עובדים

ולקבוצות למורים סטימולציה מהווה הספר בבית ספציפי הוראה תחום של קיומו עצם

זה בתחום התמחות בגרונטולוגיה. יותר מעמיק לעיון להתקרב או להתעמק סטודנטים

זו. בסוגיה ובמחקר בתיאוריה יותר להתעמק מבקש סטודנט אם שלנו מ.א. בתכנית כלולה

מספקים וכוי) הנפש בריאות משפחה, (נוער, אחרות התרכזויות עם משותפים שעורים

אחרות גיל קבוצות עם הטיפולית באינטרבנציה הזיקנתי המרכיב חשיבות להדגים הזדמנות

הוסיף הספר בבית לגרונטולוגיה הקתדרה מיקום אחרים. וקהילתיים חברתיים בתחומים או

זה. לתחום מיחסים האוניברסיטה שמוסדות לחשיבות ביטוי ומהווה התחום של למשקלו

* * *
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במודל הנדונים המרכיבים בין לגשר לי, נראה כך לנו, מאפשר ההתרכזות של המבנה

חברתית; כבעיה לזיקנה והגישה שלו הצרכים כשלמות העשיש האדם מיטוואך: הגנ1 שהציגה

המימרים מגוון לעומת מסוים במימד רכוז בשדה; ההוראה לעומת בכיתה ההוראה שאלת

/ הזיקנה, בבעיות חזקה היחסית ההתרכזות אין וכוי. הסטודנט מתנסה בהן והמסגרות

4 לתחום לנוע הגמיש בכושרו הסטודנט את המגבילה התמחות בגדר ומקרו, מיקרו בגישת

על גנרית מקצועית אינטרבנציה וללמד להדגים הוא המטרה ועיקר מאחר אחר פרקטיקה

בכל מכן לאחר העובד ההתרכזות של הבוגר כאחת. חברתית ובעיה חברתית קבוצה דוגמת

ותפקידו הקשיש האדם צרכי בתחום מסוים וידע מודעות רגישות, איתו מביא שהיא מערכת

החברה של הרחבה במערכת ממנו הצעירים עמיתיו ואת הקשיש האדם את למקם לו המסייעים

ביניהם. והאינטראקציה
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החינור בתחום לעתיד פעולה שלבי בישראל: הצרכים

הזיקנה בנושא סוציאלית בעבודה

ברגמן ש. פרופי

הזיקנה בהוראת והמטרות הרציונל על התרכזנו הדיונים של הראשון בחלק

בכוונתנו השני בחלק הנושא. להוראת השונות הגישות ובשאלת סוציאלית בעבודה

את מעשית לקדם מנת על הקרוב בעתיד לפתח שיש ובפעילות זה בתחום בצרכים להתרכז

לזה זה חשופים הסוציאליים והעובדים הזקנים סוציאלית. לעבודה ספר בבתי הנושא

מיותר במרינה. ובריאות רווחה שירותי של המערכות בכל כמעט והולכת גדלה במידה

שירותים, של רציניים צרכנים היותם ובגין הכללית באוכלוסיה חלקם שלאור להדגיש

כגון שירותים, מערכות של ביותר רחב במגוון הקשיש בפונה הסוציאליים העובדים נתקלים

הנפש, בבריאות לטיפול ייעוץ תחנות בתיחולים, מרפאות, רווחה, לשירותי לשכות

יהיו שהשירותים שככל להניח יש ועוד. לאומי ביטוח עבודה, מערכות נישואיו, בעיות

י יתרבו עוד בלבד, תלות עוני,או בחולי, מותנית לא כשהזכאות לאזרח, ונגישים זמינים
זו מגמה של המעשית המשמעות הסוציאליים. והעובדים ם הקשישי בין הישיר המגע תחומי

ולהכשיר להכין איך העקרונ?ת: לשאלה ונוגעת ביותר רבה היא כאן הנדונה הבעיה לגבי

וביחידים זיקנה הנקראת החברתית בבעיה נאות לטיפול הסוציאליים העובדים ציבור את

לעשות יש ההכנה/ההכשרה את האם השונות. צורותיו על שירות לקבלת הפונים הקשישים

על לפעמים מדובר הברית (בארצות קשישים עם סוציאלית בעבודה מומחים הכשרת ידי על

על או לטיפול; הקשישים הלקוחות יופנו בלבד אליהם (gerontological social work

הטבעיים לצרכים הסוציאליים העובדים בקרב והרגישות המודעות והגברת כללית הכשרה ידי

עלתה ולאחרונה שונות בארצות רבות נדונה זו שאלה הקשישים? ציבור של והמיוחדים
j

הגישה שונות. גישות ומוצעות משמעית חד אינה זו לשאלה התשובה אצלנו. גם לדיון
לכל, והמודעות) הרגישות (הגברת סנסיטיזציה של עיקרון על מבוססת להציג שברצוננו

המתעוררים הצרכים מגוון עם להתמודד בכדי הדרושה ההכשרה ברמות (דיפרנציאציה

זו. בנקודה
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נמוך), .משולש מאד רחב בסיס עם משולש לעצמנו נתאר המודל, המחשת לצרכי

בתחומים סוציאליים) עובדים (כולל מקצוע בעלי של והמגוון הגדול הציבור את המסמל

השונים) והצרכים הגיל שכבות (על האוכלוםיה בכלל הישיר בטיפול והעוסקים שונים

למיניהם. וצרכנישירותים פונים של והולך גדל אחוז מהווים הקשישים בה אשר

היום מקבל לא וגם בעבר קיבל לא כלל בדרך השונים, המקצוע בעלי של זה ציבור

ומזוהה מוגדרת מיוחדת, מקצועית הכשרה כל שלהם המקצועיים הספר בבתי (בסטודנטים)

שלהם). הלימודים תכנית בתוך זיקנתיים מרכיבים (כלומר גרונטולוגי תוכן שנקרא במה

זקנים באנשים יטפלו אשר המכריע) (הרוב מקצוע בעלי מאד הרבה בעתיד גם כן על יהיו
שהכרחי הדעת על מתקבל זה. לתחום שהיא כל חשיפה אף או מיוחדת הכשרה שקיבלו מבלי

סנסיטיזציה לתהליך חשופים יהיו הם שלהם המקצועי החינוך במוסדות הכשרתם שבתקופת הוא

הקשיש. והאדם הזיקנה לבעיות הלימודים) מתכנית (כחלק ומגובשת מתוכננת מודעת,

 סוציאלית עבודה ועד מרפואה  המקצועיים הספר בבתי הלומדים מבין ביותר מעטים רק

נםיונות סמינריונים,או קורסים, כגון הזיקנה בתחום מוגדרות לתכניות עצמם חושפים

הסטודנטים מצד בנושא עניו חוסר בגלל קורה זה גרונטולוגי. מרכיב עם לימודיים
מוסדות של ניכר בחלק זה בתחום לימודיות הזדמנויות העדר בגין או המורים, ו/או
זו, בקטגוריה נופל המקצועי הציבור מכל 95*0 לפחות באדם. לטיפול מקצועי חינוך

השיקום הבריאות, הרווחה, במערכת בקהילה, בזקן המטפל" "החיל עיקר את המהווים והם

החברתי. והשילוב

והיא יותר, קטנה אבל גבוהה במשולש, השניה השכבה נמצאת הזה הרחב לבסיס מעל

הטיפוליים במקצועות והמנהיגות המינהל התכנון, ההוראה, ההדרכה, הפיקוח, שכבת

אולם ב.א., תואר בעלי בחלקם אלה יהיו אקדמיים, מקצועות על מדובר (אם השונים

ברמה הישיר הטיפול על בעיקר מופקדת זו שכבה אוניברסיטה). מוסמכי ברמת בעיקר

השונים, בשירותים המשולש של הבסיס ברמת בהדרכה הוא אחריותה עיקר אולם יותר, גבוהה

כבר נדרש זו ברמה המקצועי. (ההירארכיה) המדרג של הביניים רמת ובאיוש בתכנון
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נתרוום ומתוכנו ממוקד ידע בהקניית העניו כרוך וכאן בלבד סנסיטיזציה מאשר יותר

נהפכת כך ידי על יכו'). מדיניות שירותים, זיקנה, (הזדקנות, כאן דנים אנו עליו

כשתפקידה הזיקנה, בתחום מסוימת התמחות על לדבר ניתן בה לראשונה זו שניה שכבה

;מודעות הוראה, הכוונה, הראשונה לשכבה "להוריד" וגם ישירה בפרקטיקה לישם גם

הקשיש. בפונה הטיפול בתחום ורגישות

יותר, עוד והמצומצמת הקטנה המשולש, פסגת השלישית, השכבה ישנה מעליה

תפקידה ואשר אוניברסיטאיים בלימודים (PhD, dsw, ED) השלישי התואר רמת את התואמת

לבנות ומודלים, קונצפטים לעצב הזיקנה, בתחום חדש ידע ליצור מחקר, ולפתח לעסוק

בשכבה מורים ולהכשיר הבכיר ההוראה סגל להוות הזיקנה, בתחום הלימוד מערכות את

שלנו). המקצוע על מדובר (אם סוציאלית בעבודה והראשונה השניה

מוגדר ותוכן תפקיד מהן אחת כשלכל שבמשולש הרמות שלוש כל שנחוצות כמובן

והדרכה חינוך למערכות תרגומו מלמעלה, ידע הזרמת ידי על שמתחתיה השכבה בכוון
ולבטא לשקף צריכה היוםיומית בעבודתה אשר הרחבה היסוד לשכבת והעברתו השניה בשכבה

הקשישים. הפונים של הרב לציבור נאות טיפול ומתן רגישות הבנה,

בשכבת יותר הרבה המשולש; בראש מעטים יחסית מומחים לנו נחוצים בסיכום:

רמת את הקובעת המקצועית הקהיליה כלל של סנסיטיזציה לנו נחוצה ובעיקר הביניים;
זו בגישה יש בו. המטפל לבין הקשיש הפונה בין האינטראקציה אקלים ואת הטיפול

התרכזות/התמקדות של האלמנט עם הראשונה) (בשכבה האינטגרטיבי האלמנט של שילוב

קטגוריזציה על המבוססת העליונה), (בשכבה גבוהה ברמה וההתמחות השניה) (בשכבה

ספציפיות). לתכניות (יחידות

תכניות ופיתוח עידוד פירושה הגשמתו כי ביותר מעשי אלא תיאורטי איננו העניו
לאלמנט חשוף יהיה סטודנט כל_ בהם סוציאלית לעבודה ספר בבתי שדה ונסיונות הוראה

'.
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"גרונטולוגיזציה זו גישה מכנה אני הספר. בבית שהותו בשנות ילמד אשר בכל^ הזיקנתי
את מבטלת איננה זו גישה .(to gerontologize the curriculum) הקוריקולום" של

(קורסים זיקנתי תוכן כבעלות ומזוהות ספציפיות לימוד יחידות של הקטגורי המודל

שאף הוכיחו חוץ בארצות והמחקרים הנסיון גרונטולוגיה). של שונים היבטים על שונים

קטן מיעוט קטגוריות, יחידות של גדול ומגוון רב מספר מציעים בהן באוניברסיטאות

הלומדים כלל בקרב וידע עמדות שינוי על והשפעתם כאלה בקורסים לומד סטודנטים של

אלה, ממצאים מאשר בארץ סוציאלית לעבודה ספר בבתי המצב סקר . ביותר זעיר הוא

והמגוון בארץ אחרים במקצועות טוב יותר לא המצב היום. שלנו בדיונים עלה גם וזה
המכריע הרוב עוזב זה מכל כתוצאה ביותר. מוגבל הוא גם מיוחדים קורסים של המוצע

ולא מספקת חשיפה להם היתה כשלא לפרקטיקה ונכנס שלנו הספר בתי את הבוגרים של

שלנו. בחברה הקשישים והאנשים הזיקנה לשאלת הלימודים בזמן ורגישות מודעות בהם פותחה

השירותים לרמת תוצאות לדעתי,הרת שהיא אחת תוצאה עוד יש העניינים של זה למצב

במערכות רבים שתפקידים לכך מתכוון אני האוכלוסיה. של הקשיש במגזר הטיפול ואיכות

סוציאלית,מופקרים עבודה של אחריותה תחום בטיבעם שהם סוציאלי ובמינהל השירותים

מקצועית. ובלתי נמוכה ברמה ומוחזקים מוסמכים לא לכוחות

ממליץ ואני זה, בענין סטטיסטיים נתונים מספר לעיון, לכם הוגשו אשר במסמכים

כולה. המערכת על והשפעתם למשמעותם באשר אותם ולנתח האלה בנתונים להתעמק מאד

את העלה במכון כאן ידינו על כעת המתבצע לקשישים שירותים של הארצי הסקר

מוסדות ממינהל סוציאליים עובדים של מוחלטת העדרות מראה הוא האלה. הנתונים
תפקידים  וכוי מרכזייום סיעוד, מוסדות בתיאבות, כגון ביותר חשובים טיפוליים
של יחסית קטן בחלק רק סוציאלית. עבודה של בלעדי תחום כמעט הם חוץ בארצות אשר

מועמדים לכךלפעמיםהערר הסיבה  קיים לא הוא ואם סוציאלי* שירות קיים אלה מוסדות

פחותערך הוא לצמיתות מאושפזים בקשישים הסוציאלי הטיפול כאילו התפקידים, לאיוש

האדם. של לרווחתו חיוני ולא
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שלנו במקצוע חינוכי לימודי מערך למבנה מחשבתית למסגרת כביטוי נאמרו הדברים

איך_ על להתמקד גם מוכיח שלנו הדיון שגי. לא בכך אולם בהקדם, בו להתחיל שיש

למשאבים היא הכוונה הקרוב. בעתיד לכך לנו הדרושים הכלים ומה זאת לעשות עלינו
הוראה עזרי האינטגרטיבית; בגישה המורים הדרכת הקטגוריות; ליחידות מורים כגון

תחום את שיעשירו מנת על בזיקנה הקשורים בתחומים להשתלם סגל לחברי עידוד לסוגיהם;
השתלמות מסגרות והדגמתיות; נסיוניות תכניות יזום זה; במרכיב שלהם ההוראה

וכוי. ולשדה לאקדמיה

מציעים אנו זה. בעניו מפורט דיון לנו תאפשר לא היום של הכנס שמסגרת ברור

ספר. בית מכל אחד מנציג המורכב מטלה צוות יוקם שלנו מהדיונים שכתוצאה כן על

רב פעולה תכנית לגבש הזה, הכנס תוצאות את לנתח יהיה זה מטלה צוות של תפקידו
קונקרטיות הצעות ולהכין המתוכננת שבפעילות עדיפויות לקבוע הקרוב, לעתיד שלבית

המטלה צוות בביצוען. ויסייע אלה פעולות יתאם ברוקדייל מכון מעשית. לפעולה

בעוד בתיהספר ראשי של הבאה בפגישה המלצותיו על לדווח עליו ויוטל בהקדם יופעל
.(1981) חודשים מספר
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לבנשטיין אריאלה ד"ר '. מתדלינת

רמות לשלוש קשור הזיקנה בנושא סוציאלית בעבודה החינוך בתחום עתידי תכנון
בארץ. האקדמיות במסגרות כיום הקיימות ההכשרה

עם לשדה שייצאו מקצוע אנשי להכשיר היא המטרה ב.א., של זו הראשונה, כרמה

קיים הזיקנה בתחום שונות. אוכלוסיות צרכי עם להתמודד טיפולית ויכולת מיומנות
בתכניות המוצע ובין קשישים עם לעבודה אדם כוח בהכשרת הצורך בין ניכר פער עדיין

השונות. הלימודיות

ההוראה סגל כל בחשיפת להתבטא חייב הב.א., רמת זו, ברמה הראשון השלב

ל"גרונטולוגיזציה" להגיע עלינו ברגמן, פרופ' כדברי הזיקנה. לתחום הספר, בבתי

בהכשרה ההוראה סגל של ומעורבות פעולה בשיתוף החשיבות עקב וזאת הלימודים תכנית של

לקורסים הזיקנה הוראת מרכיב את להחדיר מטרתה זו מעין מעורבות קשישים. עם לעבודה

בפרט" וטיפול התערבות ל"שיטות בקורס לדוגמא: לנושא. מתאים משקל מתן תוך שונים

אינטגרלי חלק הוא הסב במשפחה, מטפל הוא שאם התלמיד של כוללנית בראייה צורך יש

להקנות חייבים אנו בה. היחסים מערכות לכל להתיחס חייב במשפחה והטיפול מהמשפחה,

לפי או אינטגרטיבי מודל לפי עובדים אם  סוציאלית עבודה של כללי בסיס לתלמידים

תביא לחשיפה הנכונות בתמונה. להכלל חייבים והקשיש המבוגר והאדם  קטגורי מודל

היום להדריך למשל, הספר, בתי למדריכי שיאפשרו מתאימות והדרכה הוראה להכוונה,
עבודה הינו הבסיס קשישים. עם בעבודה  ילדים.ומחר עם סוציאלית עבודה בתחום

שלנו. המוצא נקודת להיות חייבת וזו  הפונה סוג ולא סוציאלית

עם התלמידים, בהכשרת שלה העדיפויות סדרי על להחליט חייבת לימודית מערכת כל

העדיפויות סדרי שינוי זאת, עם הפונים. לאוכלוסיית השדה לצרכי להענות החובה

עתה. עד מהנעשה יותר ומתוכנן כוללני להיות חייב

הדגש חייב קיימת), היא (אם דוקטור ורמת מ.א. רמת והשלישית, השניה ברמות

עלינו אלו ברמות מאידך. Social Action וכוון מחד מחקר  אקדמי כוון על להיות
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ותכנון מדיניות בגיבוש ומעורבות מחקר פעולות הגברת ידע, בסיסי לפיתוח לשאוף

וארצית. אזורית מקומית, ברמה שירותים

סוציאלית בעבודה החינוך מערכת לכל ברורים יעדים להציב עלינו לסיכום:

ממערכות אחת כשכל ריולמת משאבים חלוקת תוך כוללני, להיות התכנון על קשישים. עם

לה. התואם הספציפי הכיוון מהו מחליטה החינוך
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(תמצית) הדיון

וסוגיות: הערות מספר הועלו העמדה, ניירות בעקבות בדיון,
הצרכים: לקביעת הבסיס .1

להתבסס צריך עליהן ההנחות בגבוש בקשישים בטפול השרה אנשי את לשתף הצורך

רק כאן יספיקו האם הספק הודגש הזיקנתי. למרכיב באשר המקצועי בחנוך השנוי

סוציאלית. בעבודה האקדמי החנוך מערכת אנשי של דעותיהם

מועד וקצרות מרוכזות תכניות .2

הנמשכת הלמודים בתכנית הזיקנתי המרכיב של להכללה אלטרנטיבי מודל הוצע

מכוני של בצורה היבטיו כל על הנושא של מרוכז למוד והוא  שנים שלוש לפחות

תיאורטי ידע ברכישת המעונינים לאלה מיוחדת מעמיקה השתלמות מסגרות או קיץ,

זה. טפולי בתחום מעשיות ומיומנויות

והתמחות התרכזות לעומת סנסיטיזציה .3

הקשיש. והאדם זיקנה של לבעיה הלומדים כל חשיפת של הצורך על ויכוח אין
הצרכים הבנת המודעות, הגברת של למטרה אותנו יוביל זה האם היא השאלה אולם

ידי שעל להניח אין הקשישה. לאוכלוסיה הניתנים והטפול השירותים רמת ושפור

למלוי הדרוש מקצועי אדם כוח הכנת של השאלה תפתר הזיקנה בנושא קורס עוד
עקרוניות החלטות של שאלה כאן יש דנים. אנו עליה זו, חברתית קבוצה של צרכים

שמקציבים המקום אנשים, להכשיר צריכים אנו שלקראתם התפקידים ההכשרה, רמת לגבי

אם ועוד. להקים שרוצים מערכות של מודלים ההכשרה, מתן עתוי בקוריקולים;
 התמחות ?MA של או BA של  רמה באיזו היא, השאלה  התמחות או התרכזות

של רציני עניו קיים זיקנה. על יותר" קצת "לדעת מאשר יותר הרבה פירושה

במובן הן התמחות ברמת להורות יכולים אשר ידע בעלי מורים סגל הכשרת

והמחקר. המינהל הטפול, התכנון, הנתוח, ברמת והן אינטלקטואלי

פיזו2 לעומת רכוז .4

הועלתה וכוי, מתאים מורים בסגל מחסור חדשים, תחומים פתוח של הקשיים לאור

אדם (בכוח נאותים משאבים עם אחד מרכזי מקום ולקיים להקים עדיף: מה השאלה

למודים תכניות של במסגרת המלאכה את הקיימים הספר בתי על להטיל או וכוי)

הספר. בתי שברשות משאבים הקצבת הדורשות שונות עדיפויות עמוסות
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הסוציאלי העובד של הספציפיים והתפקידים ההכשרה כמות .5

הטפול בתחום הסוציאלי העובד של הספציפיים התפקידים בשאלת דעות הבדלי היו

השכלה דורשים שאינם וטפול (עזרה ההכשרה של המיוחדים ונים והכו הקשיש באדם

ישיר, לטפול הכשרה מאומנים; פרוות מטפלים ידי על להנתן ויכולים אקדמית

בתי שעל דעים תמימות היתה וכוי).אולם להוראה שירותים, למינהל לתכנון,
המשאבים ואת האפשרויות את ההולמות בצורות זה בתחום מעורבים להיות הספר

שברשותם.

הבעיה בבירור המשכיות הבטחת .6

התיאורטיות הסוגיות ליבון של במישור הן המשך דורש שהענין כללית הסכמה היתה

(פתוח הנושא לקדום התנאים יווצרו לא מילוים שבלעדי הצרכים אתור לגבי והן

שתוקם הוצע זו מהסכמה כתוצאה וכוי). מקצועית ספרות למוד, עזרי אדם, כוח

נציגים) 5) המשתתפים המוסדות כל מנציגי מורכבת ( task force) מטלה קבוצת

והכנת עדיפויות סדר גבוש הועלו, אשר וההצעות התוצאות נתוח עצמה על תקח אשר

זה. בתחום הפעולה להמשך תכנית
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הלימודים בתכניות גרונטולוגיה מרכיבי
סוציאלית לעבודה בביתמפר

חיפה אוניברסיטת

אי שנה

לנושאי מוקדש האחרון החלק שווים, חלקים לשלושה מחולק האדם" והתפתחות "גרילה הקורס .1
והזיקנה. הבגרות

הקשיש, הם וניתוח לדיון שנושאיהם תרגילים משולבים מחקר" ב"שיטות בקורסים בתרגילים .2
הזיקנה. בנושא מחקרים להערכת בצירוף

כולל השדה, עמ והכרות סיורים משולבים הסוציאלית" העבודה "מקצוע הבסיסי בקורס .3
בזקן. הוא טיפולו שעיקר סוכנויות

ב' שנה

תלתדורית. משפחה או זקנים, זוג בזקן, מטפל תלמיד כל סעד. בלשכת מעשית הכשרה .1

בהקשר בזקן הטיפול לנושאי חלק מוקדש ובסביבתו" ביחיד התערבות "שיטות בקורס .1
התלמידים. ע"י המוצגים למקרים

ג' שנה

בחירה קורס המהווה הזיקנה", של חברתיים "היבטים  אחד ספציפי קורס ניתן עתה עד .1
הבריאות. בתחום ההתמחות בתכנית ונכלל

בזיקנה. הקשורים לנושאים חלקית מוקדש וחולי" "בריאות הקורס .2
הזיקנה. לנושאי מוקדש עיקרי חלק מעבר), (תקופות המבוגר" בחיי "שינויים בקורס .3

הבאים: המרכיבים את הכוללת בזקן, הטיפול בתחום התמחות גי) נשנה כבי"ס נפתחה תשמ"א בשנת
אחרות מהתמחויות 2)סמינר ובסביבתו; הקשיש בפרט בטיפול התערבות 1)שיטות טיפול: א.

הספר. בבית

2)היבטים חברתית; הבאים:1)גרונטולוגיה הקורסים פה נכללים  אנושית התנהגות ב.
4)היבטים משתנה; בעולם וזיקנה 3)בגרות זיקנה; של פסיכולוגיים

זיקנה. של פסיכולוגיים
ההתמחות. לתלמידי חובה הם הסטודנט) בחירת (לפי הנ"ל מהקורסים שניים

רווחה. במדיניות סוגיות על קורס ותכנון: רווחה מדיניות ג.

לימודים. שנת לכל שנקבע נושא על מחקר סמינריון מחקר: ד.

אבות, בתי ייעוץ, תחנות כגון: לקשישים בשירותים בשבוע ימים יזלושה מעשית: הכשרה ה.

אזוריות. מועצות יום, מרכזי

ו .
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העברית האוניברםיטה ואלד, ברו פאול ע"ש סוציאלית לעבודה ביה"ס

קורסים: שלושה ניתנים (ב.א.) הבוגר תוכנית במסגרת א.
בי. שנה לתלמידי קורם לקשישים", "שרותים .1

גי. שנה לתלמידי קורס לקשישים", מוסדי בטיפול נבחרות "בעיות .2

מחקר. סמינר לזיקנה", "הסתגלות .3

 ירושלים בעירית סעד, בלשכות הקשישים, בתחום המקצועית הכשרתם עושים תלמידים מספר ב.
בעיר. האבות מבתי ובאחד קשישים מדור ;

תלאביב אוניברסיטת

כוללת: ההתרכזות הזיקנה: בתחום התרכזות ביה"ם מציע הב.א. לימודי בתחום
סמסטרים). שני במשך סמסטריאליות שעות 3) אינטגרטיבי סמינר .1

בשבוע). ימים 3) לסמינריון הקשורה הזיקנה בתחום בשדה מקצועית הכשרה .2

סמסטר). שעות 2) ההזדקנות של ופסיכולוגיים פיזיולוגיים ידעתהליכים קורס .3
סמסטר). שעות 2) בחברה הקשיש של ותפקידו מעמדו  ידע קורס .4

ועוסק ההתרכזות, לתלמידי מיועד מהקורס חלק  טיפוליים שירותים של חוקיים היבטים .5
סמסטר). שעות 2) הזיקנה בתחום

סמסטרים). 2 x סמסטר שעות 2) הקש>שים בתחום מחקר סמינר .6

התלמידים התמחות. כתחום התחום את לבחור לתלמידים ביה"ס מאפשר המוסמך לימודי במסגרת
אינדיבידואלית. הדרכה לקבל וכן והב.א. המוסמך תכנית במסגרת המוצעים קורסים לקחת יכולים

[ סוציאליים עובדים להכשרת המכון

ונושא חיפה) בארשבע, (ירושלים, לימודיים מכונים מספר סוציאליים עובדים להכשרת במכון
כוללים: הנלמדים הנושאים ל30. 16 בין הנע השעות במספר הלימודים בתכניות נכלל הזיקנה
כסמינר בע"ס, בפרקטיקה sequencen של כחלק וג' בי בשנה זה נושא נלמד השנה בחיפה:

שלבים: משני המורכב נפרד
הזיקנה. של חברתיים פסיכולוגיים, דמוגרפיים, אספקטים  בי) (שנה אי שלב

המוצלחת. הזיקנה של טיפולוגיה 
: והשלכותיה. העבודה מן הפרישה 

מוסדית. אוריינטציה מול קהילתית אוריינטציה  בזקן הטיפול  גי) (שנה בי שלב
הזקן. עם וקהילתית פרטנית קבוצתית, עבודה 

בי. לשנה השלבים שני מתוכננים הבאה בשנה שעות. 30 סה"כ שעורים, ב15 מועבר הנושא
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הפרקטיקה, של sequencenn כחלק נפרד, כסמינר גי בשנה הנושא את מלמדים בבארשבע:
הזיקנה. של בפסיכופתולוגיה נפרד כפרק נלמדים הפסיכולוגיים האספקטים

שעות. 16 סה"כ שעורים, ב8 מועבר הנושא

והתפתחות. בגדילה  אחד טרימסטר  א1 בשנה נלמד הזיקנה של הנושא בירושלים:
שעות. 20 סה"כ שעורים, 10

קשישים, עם קהילתית או קבוצתית בעבודה פרויקטים גם היתר בין כולל לפעמים, הלימוד,
בקשיש. טיפול סביב פרויקטים גמר בעבודות וכן

בראילן אוניברסיטת

כללי רקע קיבלו הסטודנטים הראשונות שבשנתיים ההנחה על בנוי ל"מתרכזים" הלימודים מערך
בעבודה במשפחתו, הפרט בהבנת וקבוצתית), פרטנית (עבודה מתודה בקורסי הן קשישים על

צירים: מספר על ל"מתרכזים"נבנו הלימודים לכך אי אחרים. ובקורסים מעשית
סמסטרים. שני בשבוע, שעתיים פרטנית: עבודה .1  מתודה לימודי א
סמסטרים. שני בשבוע, קבוצתית:שעתיים עבודה .2

אחד. סמסטר בשבוע, שעתיים בזיקנה: נבחרות סוגיות .1  נוספים קורסים שני ב

אחד. סמסטר בשבוע, שעתיים לקשישים: רווחה שרותי .2
בשבוע. ימים 3  מעשית עבודה ג.

בקשישים. טיפול למרכזי .1  (3) לימודיים סיורים ד.
גריאטרי. לשיקום מרכז .2
סוציאלי. נשים שרות .3

מיוחדים. בנושאים  עיון אורחים/ימי מרצים ה.
כדלהלן: שובצו בריכוז שבחרו הסטודנטים

חברתיים. לשרותים מחלקות 
לכרוניים). חולים בתי הנפש, לבריאות תחנה גריאטרית, (מחי בריאות מוסדות 

■ ■ ■ ■ י . אבות. בית 
סוציאלי). נשים שרות קשישים, מועדוני קהילתי, (מרכז חברתיים מרכזיים 
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לזקנים* בשירותים האדם בכוח הסוציאליים העובדים של חלקם

(ב5033 בארץ לקשישים בשירותים האדם כוח על נמנו עובדים 6,549 של סך .1

כלל של 4.7435 שהוו סוציאליים עובדים 311 היו מתוכם מלאות), משרות

עובדי ;(28.033,) עזר כוחות (לאחר בגודלה השישית הקבוצה ואת העובדים,

;(6.773,) מנהליים עובדים ;($16.39) אחיות ;(23.34^0) וו ונקי מטבח משק,

י .. . .($5.16) מדריכים
מלאות. משרוח. ב207.5 הועסקו הסוציאליים העובדים 311

מספרם, סוציאליים, עובדים מועסקים בהם השירותים את מפרטת להלך הטבלה .2

מאוישות הבלתי והמשרות המלאות המשרות

פנויות משרות העובדים מספר משרות השירות סוג
9 44 24.6 אבות בתי .1

1 18 9.2 מוגן דיור .2

4 16 10.8 לחולים בי"ח .3
כרוניים

3 10 7.0 גריאטריים מרכ. .4

10 6.5 גריאטרית ממ. .5
כללי בבי"ח

16 14.0 כרוניים חולים .6
בריאות לשכות

26 18.0 טפול המשך .7
קופ"ח

5 3.8 מתנ"םים .8

6 4.5 בריאות מרכזי .9

תל"מ .10

מרפאות .11
קופ"ח

160 109.1 סער לשכות .12
17 311 י 207.5 הכל סר

אשר בישראל לקשישים בשירותים אדם כח על המחקר על מתבססים הנ'ל והנתונים
תומר, ואדריאן חביב גיק ברגמן, שמעון ע"י כ1979, ברוקדייל מכון ע''י בוצע

אש"ל. הזמנת לפי
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המוסדות מכלל ב0*48 מועסקים סוציאליים עובדים .3

בכל אולם כרוניים, חולים בתי מכלל כ$29 רק אבות; בתי מכלל ב0^54

העירוניים האבות בתי כל הרי אבות, לבתי .באשר (lOCni הגריאטריים המרכזים

ובמוסדות ל0^62; יורד הזה ציבורייםהאחוז בב"א אולם עו"ס; מעסיקים

בלבד). 37*0) ביותר הנמוך הוא מסחריים

גריאטריים) מרכזים כרוניים: לחולים בי"ח ןב"א: ממושך לטפול במוסדות

קיים המצב אותו ממשלתיים; במוסדות קשישים 250 כל על עו"ם של מטרה יש

יש מסחריים במוסדות אולם שלאלמטרותרווח; ובמוסדות עירוניים בב"א

קשישים. 100  כל על מטרה 0.2 כלומר קטיטים, 500 כל על מלאה משרה

מלאה משרה  להיות צריך עו"ס תקן ,1965 מעונות על הפקוח חוק תקנות לפי .4

דיירים. 100 על 1.33 כלומר קשישים, דיירים 75 כל על

כדלקמן: הוא המצב המחקר לתוצאות בהתאם

הנדרש הסטנדרט של \ קיימות משרות החוק דרישת פי על משרות,
החוק לפי

בלבד £28 25 88

רופאים הוא: הקיים המצב אחרים, במקצועות הנדרטים הסטנדרטים עם בהשוואה

בלבד. %28 סוציאליים עובדים עזר0*68; כוחות אחיות0^54; ,12733

בצפון0*24; ;270^ רק והמרכז אביב תל במחוז  (אוישו) נוצלו מחוזות, לפי

ובררום^670 בירושלים0*33;

הבדל (אין לאלמטרותרווח0*29 ;26*0 מסחרית בעלות המוסדות: בעלות לפי

העסקת במובן שלאלמטרתרווח מוסדות לבין מסחריים מוסדות בין משמעותי

החוק)_ דרישות לפי עו"ס
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לזקנים בשירותים  לעו"ס מתאימים בפוטנציה או לעו"ס, ספציפיים תפקידים .5

רווחה לשירותי בלשכות

הלשכות 00 הלשכות מס.

$52 66 לזקן סוציאליים עובדים .1

$17 22 לזקן מדור מנהל .2

ו 49^0 63 זקנים מועדוני מרכזי .3

2535 32 לקשישים שירותים לפתוח אחראים .4

%9 11 לקשישים שירותים למרכזי אחראים .5

$34 43 קשישים במועדוני מדריכים .6

42'£ 54 קהילתיים) (שקום, אחרים עו"ס .7

המחקר, במסגרת רואיינו אשר השירותים ראשי של הערכתם שלפי העלה המחקר

בבי"ח מוגן!; בדיור בבתיאבות4; סוציאליים: עוברים 50 דרושים

סעד34; בלשכות המשר4; בקופ"חטפול גריאטריים2; במרכזים כרוניים3;
אחרות2. במסגרות

זמן נקודות בשתי דרוש יהיה אשר האדם כוח תחזיות חושבו המחקר במסגרת .6

הזקנים 00 וגדול (65+) הקשישים אוכלוסית לגדול בהתאם (1990,1985)

ומעלה. 65 בני אוכלוסיית בתוך ומעלה 75 בני
כדלקמן: יהיה המשוער המצב סוציאליים, עובדים לגבי אלה, לתחזיות בהתאם

(4.74 $ או 6549 של סל (מתור 311  הקיימים העובדים של םךהכל .1

(5.14 $ או 7032 של סך (מתור 362  ודרושים קיימים סךהכל .2

(4.95 $ או 9074 של סך (מתוך 450  ב1985 נחוצים םרהכל .3

(4.93*0 או 10.424 של סך (מתוך 514  ב1990 נחוצים סרהכל .4



 38 

י אינטגרטיבית! או וספציפית, לזקנים המיועדים בלשכות השירותים כשנבדקו .7

ביניהם: עובדים; 558 מועסקים משרות שב299 התברר

משרות) (ב90.4 2_38 לזקנים עו"ס .1

משרות) (ב18.7 _£2 לזקן מדור מנהלי .2

  .;■ . משרות) וכ17.9 _27 לזקן שירות לפתוח אחראיים .3

■  משרות) (ב9.0 JJ? שירותים למרכזי אחראיים .4

משרות) (ב64.8 _1_05 לזקנים מועדונים מרכזי .5

משרות) (ב43.6 137 זקנים במועדוני מדריכים .6

משרות) (ב54.6 117 לזקנים מטפלים .7

משרות) (ב299 558 עובדים הכל סך

(1) שבסוג ברור הרי עו"ס ע"י תפקידים מלוי של האפשרות ראות מנקודת .8

עו"ס, מועסקים כבר (4) ,(3) נ2), בסוגים גם אולם עו"ס; על רק מדובר

משרות) חצאי כלל, (בדרך (5) סוג לגבי בעתיד; עו"ס מועסקים שיהיו רצוי או

יותר. גדולות וביחידות בישובים בעיקר עו"ס העסקת אפשרות לבדיקת מקום יש

לאיוש מתאימים אינם כן על מקצועיים, תפקידים אינם ו(7) (6) הסוגים

עו"ם. ע"י

כרוניים, חולים כתי מנהלי בתיאבות, (מנהלי בכירים תפקידים ממלאי לגבי .9

שירותים על ממונים לזקן, שירותים לפתוח אחראיים לזקנים; מדור מנהלי

תכונות לפי המצב נבדק וכוי), סעד לשכות מנהלי לקשישים, קהילתיים

בתחום מיוחדת והכשרה נסיון ותק, מקצועות, כללית, השכלה גיל, אישיות,

הזיקנה.

כפירים תפקידים עו"ס ממלאים מידה באיזו השאלה בעיקר כאן מענינת אותנו
סוציאליים כעוברים ספציפיים לתפקידים מעבר לקשישים, שירותים במערכות

לשכה). מנהל בלשכה, מדריך (עו"ס,
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הבאה: התמונה את מראים המספרים כלל. בדרך מספקת לא תמונה העלה הנתורו

בית מנהל תפקיד הממלא (כשיר) אחד "ס וי ע רק יש אבות בתי מנהלי 90 ביו .1

אבות.

כשירים, 15  מהם ;(600^) עו"ס 20 יש לזקנים מדורים מנהלי 34 מתוך .2

.m.a עם 5 ועוד

כשירים. 3) עו"ס 9 יש  13 מתוך לקשישים; שירותים לפתוח אחראיים .3

(,MoA1B.A5
יש עובדים 61  מתוך : לקשישים שונים קהילתיים שרותים על ממונים .4

oM.A2; boa6 מלא; לא B.A1 4כשירים; עו"ם: 13

האלה: הנתונים בסכום .10

1 \ 1  עו"ם 90  סך  אבות^מנהלים בתי .1

59 \ 20  עו"ס י 34  סך  מדור מנהלי .2

63 \ 9  עו"ס 13  סר  לפתוח אחראיים .3

21 "6 13  עו"ס 61  סך  שירותים על ממונים .4

_22_^ _43_ עו"ס 198  עובדים
    31=ZZ C

מקצועית סוציאלית בעבורה תפקידים במהותם שהם תפקידים  כך על למעשה

סוציאליים עובדים ידי על מאוישים 1/5 רק  משולבת) או קבוצתית, (קהילתית,

ים. מקצועי

נראים מובהקים, טפוליים מוסדות שהם אבות, שבתי התופעה במיוחד מדאיגה

כללי ונהול סוציאלי מינהל ראות מנקודת בהם דרכה לא עו"ס של רגל כאילו

הוכיח האחרונות השנים של המעשי וו הנסי זה. חשוב ביומקצועי שירות של

עניו העדר אלא זה, מפתח בתפקיד עו"ס להעסיק אירצון של עניו זה שאיו

סוציאליים. עובדים ביו מתאימים(ות) מועמדים(ות) או
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מיוצגים לא סוציאליים שעובדים כך על להצביע בכדל הובאו הנ"ל הנתונים .11

לעבודה ספציפיים מקצועיים בתפקידים לא ואף בכירים בתפקידים הצורך די
אינטיה של תוצאה הוא הקיים המצב האם לקבוע אפשרות לנו איך סוציאלית.
נטיה או עניו חוסר של תוצאה או סוציאליים עובדים להעסיק השירותים מצד

הקשישה. לאוכלוסיה השירותים לתחום "להכנם" הסוציאליים העובדים מצד
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(מ.א.) mssw לתואר גרונטולוגיה הוראת תכנית

במוסדות גרנטללוגיה להוראת האיגוד עם בשיתוף הברית בארצות הגרונטולוגית האגודה

מחקר ביצעו ארה"ב, של והרווחה החינוך הבריאות משרד של כספי ובסיוע גבוהה להשכלה

גרונטולוגיה". בתחום והכשרה חינוך של ועקרונות "יסודות על

בגרונטולוגיה הוראה לתכניות סטנדרטים לקביעת "עקרונות לגבש היתר. המחקר מטרת

אוניברסיטאית. ברמה סוציאלית בעבודה גם ביניהם שונים במקצועות

הגרונטולוגית האגודה של הבטאון של 5 מם' גיליון של בי כחלק פורסם המלא הדו"ח

.(1980 (יוני The (^erontologist ארה"ב של

בתכניות לכלול יש דעתם שלפי והמיומנויות התחומים על מומחים נשאלו המחקר במסגרת

בוגר (רמת שונות אוניברסיטאיות וברמות שונים במקצועות גרונטולוגיה הוראת

מוסמך). רמת אוניברסיטה,
בעבודה מוסמך לתכנית המוצעים והמיומנויות התחומים תוכן את להלן מביאים אנו

פחות ידי על כחיוניים הוגדרו אשר הגרונטולוגיה בתחום (M"sos0w) סוציאלית

משיבים מבין מ0?90 פחות ידי ועל במשאל שהשתתפו סוציאליים עוברים מ"י100

במשאל. אחרים

מתיחסות המיומנויות לימודים: תכנית של גרונטולוגיים למרכיבים מהיחסים התכנים

העבודה בתחום לפרקטיקה בהקשר לראותם יש כאן אולם כולו, בתחום סוציאלית לעבודה

שוגים. ובשירותים במערכות זקנים עם
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Curricular Content for Master's Degree Programs in Social Work: Topics and Skills
Considered . Essential by Less than 10070 of Social Workers and by Less than 907 of
Other Respondents (Round Three) _____

PERCENT
Social workers Others

Topics or Skills/Approaches (N = 9) (N = 74)

Topics
Death £ dying, e.g. , grief, preparation for dying 89 89
Biology £ physiology of aging 89 88
Retirement 89 87
Stress or loss, response to it 89 87
Widowhood 89 85
Ethnicity, ethnic differences 89 8^
Legal issues 89 8*
Dependence /independence 89 8^
Sociocultural context 89 78
Lifespan developmental approach 89' .
Sensory function £ change 89 7*
Roles £ status of aged 89 73
Poli tical/economic issues £ influences 89 6*
Funding sources for aging programs _ 89 02
Theories of aging 89 ~'
Relocation 78 8J
Living arrangement (with whom) 78 '*
Physical functioning 78 ™
Role change or transition 78 70
Selfconcept, ego needs 78 ™
Developmental tasks 78 *'
Research in aging (its status £ nature) 78 58
Legislative process 78 Zr
Friendships as support 67 8;'
Behavior, behavioral changes ^7 '2
Sexuality 67 12
Affective needs £ responses *>7 65
Housing M It
Environment £ behavior 0כ
Personality /f 62
Middle age crisis 56 "כ
Cognition, cognitive changes 44 70
Motivation, apathy 44 ^5
Health worries, hypochondriasis 33 61

Skills /Approaches
Counseling 89 ff
Involving older client in decisions 89 88
Research utilization 89 70
Outreach 89 66
Community organization 78 ff
Casework 78 ff
Program evaluation 78 *

Training £ supervision 78 7/
Family therapy 67 /f
Administration, management 67 57
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Curricular Content forMaster's Degree Programs in Social Work: Topics and Skills
Considered Essential by Fewer than OneHalf of Social Workers and by Fewer than
TwoThirds of All Other Respondents (Round Two) .

PERCENT
Social Workers Others

Topics orSkills/Approaches (N = 9) (n = 74)

Topics
Nutrition 44 59
Crosscultural comparisons 44 50
Historical context of aging 44 42
Aging policy in other countries 44 3$
Abusive or deviant behavior 33 £g
Educational, learning opportunities 33 6J
Leisure 33 5g
Socialization in adulthood 33 5g
Recreation 33 57
Physical space . 33 49
Volunteer activities 33 49
Psychophysiology of aging 33 33
Psychopharmacology 33 24
Crime S the elderly 22 52
Religion (its role, importance) 22 59

Skills /Approaches
Humanizing care for dying 6 bereaved 44 ^4
Socialization techniques 44 64
Research methodology 44 38
Acquiring funding for programs 33 51
Organizational analysis 33 45
Policy analysis 33 45
Milieu therapy 22 58
Behavior modification 22 41
Systems analysis ' 22 24
Education 11 59
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Summary

This publication, the first in a series entitled
leaching Aging in Professional and Academic Education, resulted from ;1

seminar held at the Brookdale Institute in June 1980. The report

includes the seminar discussions and papers delivered on the theoretic;! 1

and practical aspects of developing the gerontological component in

the academic curriculum and pedagogical experience of schools of soci.11 i

work. The seminar participants were the schools1 deans and teachers o?

gerontological social work from throughout the Israeli university
system. The papers presented included "Aims and Rationales for Teaching

Social Work," "Approaches to Teaching Aging in Social Work," and

"Israeli Needs and Future Stages in Teaching Gerontological Social Work". 1



7
SOCIAL WORK EDUCATION AND THE ELDERLY*

Eunice A. Mortimer

We should remind ourselves that we are part of that group which

Kushlick (1975) has called the 1hit and run1 professionals, composed of
doctors, social workers and psychologists; thus distinguishing us from

those involved in roundtheclock care nursing and relatives. This

reminder should serve to humble us as we seek to equip ourselves to be

of service to those who are deemed 1elderly' by our society.

No single course on social work with the elderly is sufficient aS

a preparation. We need rather to bring concern for older citizens into
the core of our whole thinking. We need to help workers and trainees to

question their own attitudes towards, and perceptions of the elderly to

help to look afresh at their policies and allocation procedures over

resources for the over65s and more especially for the over75s and over

85s. We need to educate workers to see the aged not as a group or

category, but as individual human beings, with their own life history,
relationships, social networks, habits, hopes, fears, and aspirations.

We have, moreover, to equip them to carry out their responsibilities
knowledgeably and sensitively, and to have the ability to work alongside

and collaborate effectively with others whose jobs may also impinge upon

the lives of these people.

* From Glendenning, F. (ed) : Social Work with the Elderly. Beth Johnson
Foundation and University of Keele (UK) Publications, 1979.
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This implies education occurring not only on training courses

(where we need to guard against the danger of educating erstwhile social
work assistants out of their ready appreciation of, and sense of

responsibility towards the 1low priority1 groups assigned to them, and

into an overriding concern for work with younger age groups) , but also

education occurring as inservice training at all levels, from new

entrants to topline management. We must also consider an effective
means of education: not only in terms of course content, but also of face

to face experience with the people to be served. The latter should not

just take the form of placements and visits to elderly peoples homes and

day centres; we should devise ways of discovering what the elderly them

selves need and accept their often untapped resources for educating us and

selfdirection. In saying this, I am not ignoring the very real

deteriorated capacities, both mental and physical, of some older people.

But this assumption of extensive deterioration is used too often as an

excuse for not thinking imaginatively about how our services might be

individualised for particular clients, who also happen to be advanced in
years.

I would like to share with you some of the preoccupations which I

have at the basic training level, but I hope that some of what I have to

say will also have relevance for inservice and further training. These

preoccupations might link in with some of the ideas to which we have been

exposed during this seminar. For instance, fundamental messages such as

'we cannot do it alone with the elderly1 (indeed we do so at our own and

the client's peril); or that certain aspects of the jobs are perhaps best
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done by others. We need to blow wide open some of our ideas as to who

might constitute the members of an interdisciplinary team tackling the

policy about, and structure of, services.

When thinking about what one can reasonably expect a social worker

to have learned about the elderly on a Certificate of Qualification in

Social Work (CQSW) course we need to be aware of the constraints set by

limited time, and the wide range of learning one is already expecting on

so many fron ts. One way in which this is sometimes achieved is by

students opting for an 1elective' (i.e. a selfcontained optional sequence

on a training course) . However, perhaps there is a strong case for a

basic input on work with the over60s for all students; for can we really
afford to let anyone pass through the course without at least a minimal

exposure to this client group's needs? Formal input will necessarily be

small. It is therefore vitally important to relate it to the course

content as a whole, and to create opportunities for students to see the

relevance of other areas of course learning to old age, and the possible

transferability of teaching on the elderly to other areas of practice and

policymaking.

If such an aim is to be achieved, then the way in which content on

the various courses is taught is all important; not least the attitudes
of the teaching staff towards their own and their colleagues' subjects.

There must also be builtin opportunities for the transfer of knowledge

to occur; i.e. creative 'spaces' within which learning can happen. There

must be careful planning of the practice experience into the total
learning process, with preparation beforehand; a working out of expectations
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and learning aims for the student1s practice placement and as part of

this a reinforcement and building upon earlier placement experiences; and

an evaluation and conscious extension of learning afterwards back in the

department or college.

Looking first at the actual course content, there needs to be an

opportunity to open the minds of students (and workers) to the possible

needs of the elderly, for needs cannot be met unless students (and

workers) are aware that they exist. We must also give some minimal

factual knowledge; factual knowledge about the numbers of elderly in the

population; statistics of their housing, health and income; information

about the Acts of Parliament which are particularly relevant to this group

of the population, and the various services and resources deriving from

these; specific teaching about the process of human aging, both physio

logically and psychologically (e.g. Bromley2, Chown3) and within this
special teaching, on the problems of senile dementia (Isaacs) . In both

aspects of this exercise, we need to make all the use we can of outside

expertise, calling upon the services of other professionals, such as

doctors, psychologists, educationalists, volunteers (both as individuals

and within organizations) ; above all trying to draw the elderly themselves

into the teaching team thus bringing home to workers the huge variety of

personality, talent, skill as well as handicap, deterioration and crushing

social needs, which may be found across a potential client group whose

age span may range from 60 to 90, and which in no sense is homogeneous.

We must help people not to compartmentalize their learning by

showing the applicability of various teaching methods to specific client
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groups and situations: for instance, the value of techniques and insights

derived from group dynamics when struggling to set up or to be part of

a community health care team for the elderly; or the relevance of

\ community development techniques in encouraging selfhelp groups, good

neighbour schemes, and educational and recreation projects in residential
establishments and hospital wards. We must help our students to recognise

the applicability of general teaching on mourning, loss, handicap and

death, to work with the elderly and their families, where the individual's
experience is so often of a gradually shrinking world, where friends,
vital family members, good health and easy social interaction inexorably

disappear, with the resultant stress, depression and constraints that
follow in their train. It is in these areas of teaching that again the

personal experience of the elderly and their families can bring the

issues alive. If there are individuals who are willing to take part in

seminars, or to be visited by a small group of people, this will be far
more telling than an hour's lecture in a classroom. Failing this, the

imaginative use of tapes and films, scripts or a radio programme such as

that given by Brenda Kidman on the nightmare of watching her mother

slide into senility, and the erosion of human dignity which she experienced

at the hands of the carers in the health and welfare services, as she

struggled to cope singlehanded while her mother deteriorated into a

frenzied puppet.

To illustrate how one can break down this compartmentalisation, I

would like briefly to show how one can overcome barriers in thinking about

client groups in the classroom situation from one of my own teaching

areas, that of working with the sick and handicapped.



vi 

A large number of those who are ill or handicapped, either in the

community or in hospital, are over the age of 65, and are therefore the

concern of the health and welfare services. Thus, one is drawn inunediate

ly into considerations not only of the physical and emotional impact of

acute and chronic illness and disability, and of the different reactions
of individuals to apparently similar situations, but also into questions

of the distribution of resources for different age groups and types of

condition, and into making value judgments about which type of patient,
in which sort of situation, is deserving of our attention. We need also

to have specific understanding of the likelihood that if it is an older

person we are considering, he or she is more likely to be suffering from

several minor (or perhaps major) failures in health rather than one; and

that if advanced in years he or she may also have exacerbating social
problems, coupled with a lessening capacity to disentangle the relative
importance of various difficulties and to take decisions. This drawing

together of disparate ideas means that one is helping people to look at

particular situations against a backdrop of wider learning, and can at
the same time illustrate the special points of hardship or difficulty
for vulnerable groups within a wider collection of potential clients.

There needs to be a unity in what we teach. For instance, if one

is teaching about the taking and ascribing of roles in illness in general

terms, this can be particularly illustrated in terms of the elderly.
Susan McMullen has written a useful article about the need for a greater

concentration of social work effort on the initial stages of a person

becoming sick, for at this time a stance is often assumed both by the sick
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person and those around him. This initial reaction will have far_

reaching implications for the later stages of the illness; those of an

accepted state of being ill, and the later recovery or adjustment to

residual disability phases. How people react to the initial manifestation

of a possible illness is highly individual, but a common early response

is denial, even to the extent of a person setting himself additional

tasks and tests to prove positive health. This reaction in the elderly

may be even more marked because of the high personal investment in warding

of signs of future loss of independence and declining physical and mental

powers. This denial may of course bring about the very los of personal

freedom it sought to preserve, because lack of early treatment may result
in irreversible deterioration.

. Some elderly people may have this denial 1reinforced by an

irrational but powerful sense of guilt and failure about admitting to

illness' (McMullen) . This can be linked with an anxiety about being no

longer able to carry out their ordinary roles and responsibilities, and

can often be seen in elderly couples where one is already partially or

totally dependent upon the other. I have known of a husband's extreme

guilt at having to come into hospital for treatment of severe leg ulcers,

necessitating leaving his invalid wife in the care of other relatives;
and the premature death of a nine stone man struggling for several years

to cope with a bedridden 14 stone arthritic wife and insufficient
domic i liary support and mechanical aids.

There may sometimes be the opposite reaction of welcoming illness,
where for a lonely person it may be the means of gaining unaccustomed
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attention. Here, however, the roots of this reaction are likely to have

been established earlier in life, although for the isolated individual

the temptation to overreact may be greater, Such people, although they

may be regarded as model patients in the active treatment stage, tend to

be labelled as hypochondriacal later. Problems often arise at the

recovery, or 'readjustment to a lower level of performance1 stage, and

the danger for them personally is that they tend to get low priority as

'fussers' on subsequent occasions of real illness.

A third response that can be seen is when a person recognises that
he is becoming ill but does nothing about it. Such a person may well be

overlooked by both social workers and health care personnel. His failure
to seek help can arise either from his low expectations of the help which

could be offered, or else very often in the case of the elderly from low

expectations of good health for himself at this stage of life. Logan in
8 9

1964, and again Wicks in 1978, have expressed concern that only the tip
of the iceberg of prevalent disease amongst the elderly is being brought

to medical attention. As social workers we may inadvertently, or

deliberately, or sometimes through ignorance be reinforcing these

reactions, and as McMullen has stated 1chronic ill health may be com

pounding other social problems.'

In order to appreciate all the possible factors which may be

involved in a person accepting that he is sick, one must also encourage

workers to draw upon the whole range of their knowledge of human growth

and behavious and fami ly dynamics. For a person to be comfortable about

being ill, other significant people in his environment must be also.
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Yet sometimes their own needs and difficulties may prevent this happening

satisfactorily. For instance, a very dependent son or daughter may

simply feel unable to allow the reversal of roles which nursing a sick

mother would entail . If one considers il hiess in terms of Role Theory,

an interesting interplay occurs between sick and healthy people. Whilst

, a sick person is not expected to fulfi 1 his normal roles and function, he

is nevertheless expected to tolerate anything which the illness imposes

upon him, and to cooperate with the efforts of others to restore him to

healtli . Hi s family and others play their part in providing care and

obtaining the best available treatment. Problems arise when it becomes

difficult for partners in the role to play their allotted parts. This is
especially likely to occur amongst the elderly when sickness may become

longer term, when the sick person cannot look forward with hope to a full
recovery of normal function, nor relatives and other carers to a relief
from their task. There may further be a greater reluctance for the

elderly person to accept, or for the carer (be he relative, or even G.P.)

to recognize the onset of illness because of the longterm implications

which they fear may be involved, and the demands and constraints it will

make upon their lives.

Similar variations in responses occur at the later accepted illness
phase, and that of the convalescent. However, it is important to help

our students and workers to understand that whatever the eventual outcome

of an episode of illness, the various stages are interdependent, with the

preliminary stage carrying especial importance. For at this time vital,
often unconscious decisions are made about how roles will be adapted, and
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these may alert us to problems which the elderly person or his carers are

likely to encounter as the cycle runs its course. In the past, however,

social workers have not often been available to clients at this
1transition' phase. Those with a health orientation have tended to be

either in hospitals or attached to general practitioners and thus see

people once illness has been 'accepted'. Those working in area offices
have not always recognised the significance of the early stages of

illness, when they have come across it. If we are to bridge this gap,

then social workers, whatever their agency and whatever the presenting

problem, need to see 'health matters as part of their diagnostic under

standing of theirclients . '

Having digressed into illustrating one particular teaching area,

I would like to return to some more general educational considerations.

I mentioned earlier the important use which can be made of client groups

themselves in courses. This could have especial relevance to the areas

of social policy and organization. If we are to bring about changes in

our present provisions and the way they are administered we have to bring

up a generation of people who are capable of being objectively critical
about current policies and organizations, who are open to change, and with

the courage to back their judgments about the way such changes should be

brought about. Moreover, teaching about social work values, ethics and

attitudes must be seen to impinge upon the realities of the often muddy

agency scene. This means that we dare to have discussions with our

workers and our students about, for instance, the implications of British
Association of Social Workers Code of Ethics for the elderly. How far for
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instance do we see the elderly and their relatives as having a choice

about the service which they are offered? Having a choice implies that

there are options and alternatives open, and that elderly clients have

the right and freedom to accept or reject what we, orothers , have to

offer together with the risks this might entail. How far are we as

senior people in our agencies, or educationalists, helping workers to

learn not to desert clients when, because of lack of resources, we cannot

offer what either they or we would wish? Again, are we helping people to

struggle with, and face their own inbuilt defences and attitudes towards

certain people and situations which may get in the way of their giving
a reasonable service towards particular groups of clients? In working

with the elderly many workers are faced with their own fear of growing

old and dependent, and find themselves unable to face the taboo areas of

death and dying, and irreversible loss. So much social work is geared

to the hope of bringing aboutchange , that when faced with clients where

manifestly little change can be brought about, or may even be undesirable,

the temptation is to run away and to rationalise our actions by saying

that there is no task to be done, or else to define it simply in safe,
materialterms . It takes great courage and selfknowledge to stand by

and support a fellow human being as he faces the immutable. One other

educational point, relating all course teaching to some overall analytical
14framework, such as that of the Systems Approach, can often be helpful;

for this can force both teachers and students to take an overview of all

; the relevant facts, subsystems and knowledge bases which may affect any

given situation, and can prevent too great a concentration on any one

isolated area.

1
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I would now like to look briefly at some ideas which we have found

helpful at Keele in creating opportunities for student learning, which

can also be utilized for learning about work with the over60s.

We feel it important that very early in the course students should

have an opportunity to see others at work, with whom they will later have

to cooperate. Therefore, in the first term (these are mature students,

the majority of whom have social work experience) we set aside a day a

week for them to be attached to such settings as those provided by a G.P. ,

a Health Visitor, an Education Welfare Officer, a Disablement Rehabilita

tion Officer, a Social Security Officer, the Police, etc. to experience

the pressures, the expertise, the differing work situations, and to

exchange ideas with those who will be their future colleagues.

Another very important component of our course is what we call our

social work workshops, which are scheduled for half a day a week through

out the four academic terms of the course. Here, from the very beginning,

small groups of five or six students, with a member of staff, are given

the opportunity of sharing earlier precourse learning, to react to and to

reinforce learning which is taking place on all aspects of the course.

Above all, the workshops can create that 1space for learning1 which I

mentioned at the beginning. Workshop members are encouraged to devise

for themselves projects which might enhance or extend their knowledge.

For instance, early in the course when thinking about what it means to be

a client, some students went out into the campus and local towns as

'handicapped' individuals or their 'helpers'. Some also observed certain
agency reception arrangments, and the client status which these reflected.
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Some collected information on local resources. Other aspects of the

workshops are experiments with role playing, videotaped interviews, and

simulated fund allocation meetings win re members put up arguments on

behalf of area projects for hostels and other less wel1tried schemes

for meeting clients' needs.

At a later stage in the course these workshops offer the opportuni

ty for reinforcing placement learning, and for the important dissemination

of different experiences, so that students' knowledge is not solely

restricted to what each can learn on thei 1 own placements. When

considering placements I think that course teachers can help supervisors

to think imaginatively about the possible opportunities that they can

offer to sensitise students to the differing needs of the elderly: in both

residential and fieldwork placements and in pioneeringprojects , centred

in more than one setting, requiring several different method skills from

the students and workers concerned.

Lastly, I think we need to be much better at creating multi

disciplinary learning opportunities, as a deliberate preparation for

working alongside other groups. Here we need to be very careful about

ourselves acting as good models. There are often problems of past poor

experiences on the job to be overcome. We must of course, also be

realists about the imperfect world that students wi 11 encounter, but

nonetheless help both students and workers to learn how to create a

positive response inthei r future nonsocial work colleagues.

On our own course recently, team teaching by a group of local

G.P.s has been most effective because each of these four very different
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individuals has dared to expose himself to a lively dialogue with our

students, and thereby has done an excellent job for future colleague

relationships. They have also learnt for themselves a great deal about

social workers' views. We are currently setting up our first joint
social work student and G.P. trainee seminars. These are a beginning,

and we hope that much of what we shall be learning about each other's
ways of working and specific areas of skill will be carried over into the

future work situation.

In this paper, I have attempted to set out certain educational

ideas which I think are important if social workers. imaginations and

skills are to be engaged in the service of certain vulnerable groups in

the community such as the elderly. First and foremost, students cannot

hope to learn all they need to know on a basic training course, but they

should have gained, as a group, certain fundamental knowledge and insight.
This should include sufficient factual knowledge about the process of

aging, statistics, resources, etc. New information should be given in

such a way that it links in with other areas of theory, policy and

practice. There should be facetoface experience with the clientgroup ,

both as service recipients and as teachers. There should be opportunities

to work alongside others with whom we have to cooperate and we should

encourage students to open their minds as to possible new members of such

a working group. There should be opportunities to test out the relevance

of ideas offered; and above all, there should be creative space in which

to learn. In all this, as teachers, we must recognise the importance of

what we do as models. I would suggest that these ideas are relevant to
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any situation in which we impart learning, be it in a college on a

basic qualifying course, or on inservice training courses for new

entrants, senior management, or in specialist postqualifying studies.

It is for each of us to work out the relevance of such an approach to

our own particular situation.

r
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/ THE EDUCATION OF THE PRACTITIONERS IN GERONTOLOGY*

Prof. L. Marcus, DSW

It is no longer necessary to justify the need for education of

practitioners in the field of aging. The absolute and proportional

growth of an older population, the unprecedented increase in the numbers

of the very old and the disproportion between older men and women have

all been well documented. Likewise, older persons in industrialized and

developing countries are becoming increasingly better educated, healthier,
more politically conscious and have more free time at their disposal. At

the same time, negative stereotypes of a predominantly sick, dependent,

fragile and helpless population of old people still permeates our beliefs.
Despite the growth of knowledge and interest in the elderly, students
entering the professions and practitioners preparing for work in human

services still shy away from choosing jobs in the field of aging. It was

said in 1974 and, to a lesser degree still applies in 1980, that the
status of gerontology in education is similar to the status of older

persons in Western society; low in visibility, low in prestige and low

in recognition and rewards (Beattie, 1974( .

*

לעבודה הספר בבית סוציאלית לעבודה פרופסור היא מרקוס, לוטה דייר המרובות,
(קנדה). מונטריאול מקגיל, אוניברסיטת סוציאלית,

נושא על הבינלאומי בכנס ניתנה כאן, מובאים ממנה שקטעים ההרצאה,
קנדה. שרברוק, באוניברסיטת ,1980 באוגוסט השלישי", לגיל "אוניברסיטאות
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Who teaches practitioners?

Gerontology, the study of old age and the processes of aging, is
the domain of many disciplines. It would take a truly Renaissance mind

to encompass knowledge of all aspects of this large field. Education does

not rest with the teachers alone, but is the function of the total society.

This concept may be a little broad. What would seem to be needed is a

group of committed teachers of different disciplines who work closely
together and draw on the knowledge of praptitioners. They should also

use the great potential of the communication media and, most importantly,

utilize the experience and understanding of older people, to season theory

with practice. The consumers of services, be they health services, social
services, architectural services and others, can teach a great deal to

future practitioners. It has frequently been pointed out that the most

expeditious manner of educating practitioners is to concentrate on

trainingtrainers . It is the role of the university and other educational

institutions to instruct students in a subject matter, but also to train
them how to pass on this learning to others. In my view, there is no

better way to learn a subj ect than to teach it. However, the teacher can

sometimes be confronted with the dilemma which is illustrated humourously

by Laing (1970) :

... I feel you know what I am supposed to know
but you can't tell me what it is
because you don't know that I
don't know what it is.
You may know what I don't know,
But not that I don't know it,
and I can't tell you. So you will have to

tell me everything.



 xix 

Who are the learners?

Basically, education in aging starts in the nursery. A child's
' attitudes about the elderly are formed in the family and are influenced

by his parents' attitudes toward their parents. Generational conflicts
j within the family are less severe than those between unrelated members

of different generations (Bengtson, 1971) .

Although learning proceeds throughout life, often imperceptibly,

; there are set periods when one assumes the status of 'learner1. For the

practitioner this means acquiring new knowledge, upgrading old knowledge,

examining one's own values and attitudes and undergoing a sometimes

painful metamorphosis.

There are said to be three aspects which specify the education of

practitioners (Chenault, 1978). Firstly, the horizontal aspects, where
learning crosses professional lines and educational systems; secondly,

there are the vertical aspects which mark the movement from one level of

expertise to another, i.e. from nonprofessional to paraprofessional to

professional. Lastly one observes interrelational aspects where

relationships are established horizontally and vertically. A para

professional of one discipline may learn from a professional of another
discipline.

What do we teach?

It is probably true that each institution basically makes its own

decisions about programmes. Also individual educators, often on an ad hoc
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basis, choose what content should be covered, in what order and which

disciplines should be included in the teaching of the curriculum. The

recent rapid growth of educational programmes in gerontology and the

need for linkages between them prompted the Western Gerontological Society

in the U.S.A. to draft a set of 'Standards and Guidelines', to provide

information and guidance to educators. Six major issues were identified:
)1) the boundaries of the curriculum what is to be included, and perhaps

more importantly, what can be excluded, (2) the essential components

or core concepts to be taught, a decision undoubtedly requiring sound

interdisciplinary relations, (3) the entry point into the curriculum,

that very important first course which often influences a student's
decision whether to continue in the course or not, (4) the sequential

arrangement of courses for progression from gerontological naivete to

sophistication, (5) the evaluation of goals and objectives, not only

those of the teachers, but also those of the students nad lastly,

)6) the selection of teaching techniques which must be a combination of

instructors' choices and students' needs (Gilford, 1980).

As in all teaching enterprises, the ultimate goal should be to

develop in the students a critical ability 1to learn to learn'. Here

one must stress the need to evaluate critically the tremendous diversity

of older persons and to avoid global assessments of them. Equally

important, particularly for the practitioner, is the examination of our

value system. It is frequently stated that there is prejudice,
discrimination, stereotyping, segregation and sometimes hostility against

the elderly, labelled as ageism, comparable to racism, sexism, etc.
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Recently another type of ageism has been described, labelled the New

Ageism (Kalish, 1979). This is found among the advocates of the elderly.

It stereotypes them as helpless, sick, dependent and a burden on society.

It emphasizes their unpleasant existence and the injustices perpetrated
against them. It labels them as victims which means that we, their
advocates, approach them as victims, expect them to behave as victims

which creates a selffulfilling prophesy, making them act as victims or

regard themselves as exceptions to the rule. The value position on the

other hand, of old persons as highly diverse, capable of making their
own decisions and taking charge of their livesusing a 'success'
modelrather than a 'failure' model, should not blind us to their very

real problems, even total incapacity, but allow us to work with them,

whenever possible, rather than for them in the solution of these

problems. In the education of practitioners, this view would seem to me

to be the crucial factor.

How do we teach?

Teaching practitioners about aging necessitates a multidisciplinary

setting and interdisciplinary linkages. What must not be overlooked is
the need for disciplinary depth, a thorough knowledge of one1s own

discipline, or profession and its specific requirements. How can the

broad and the narrow be combined? Some might say that the classroom

should provide the breadth, the many perspectives and insights from

different disciplines, the practice or field work could offer an in

depth experience, the emotional insights. The linkage between theory
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and practice can be achieved by means of simulations, role play or other

methods which contain the reality of a practice setting, without its
pressures and the distance of the classroom without its abstraction
(Gartner, 1976).

Another very important and very effective teaching method is to

utilize rolemodels . The presence of older persons in the classroom,

the assignment which necessitates that the student becomes involved with

an old person, as in the life review approach (Butler, 1963) , and

research projects which use an ethnographic method, are all useful tools.
In helping students to learn about and from theelderly, care must be

taken, not to intrude on their lives. The educational explosion in the

field of aging can have consequences we cannot foresee.

The question is often raised whether courses should be age

integrated or age segregated. Those who advocate the latter, point to

the benefits of raising group consciousness among the learners of similar

ages. On the other hand, others emphasize the advantages of inter
generational contacts in ageintegrated learning.

The South American revolutionary Paulo Freire speaks of replacing

ignorance and inexperience by critical participation, as a form of

knowledge (Alfero, 1972) . This involves a search for an explanation of

phenomena, a critical consciousness of them, a reflection of the world

around us, leading to a transformation of it. Freire .s students were

illiterate farm workers. The idea of conscientization, as Freire calls

it, can be applied to the training of practitioners. One might even
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compare the efforts of the educator in gerontology in promoting greater
interest in teaching about the elderly by his colleagues, as a type of

conscientization.

Survey of Canadian teachers of gerontology

In order to learn how universities and colleges across Canada

: organize their teaching, what characterizes the teachers and who are

their students, what and how content and methods are taught and why

these are selected, a questionnaire was sent to college and university

instructors engaged in teaching Gerontology courses.

Of the 37 questionnaires which were mailed out, 30 were completed

(81?0) . The findings are presented in descriptive form and reveal trends

rather than significant differences.

Discipline of instructor

As Table 1 shows, social work and psychology lead the list of

respondents' disciplines, which is probably a correct indication of

academic interest in gerontology.

Title of courses

In view of the distribution of the disciplines (10 social workers,
7 psychologists and 5 sociologists) , it was not surprising that 13 of

the 52 courses listed were clearly designated as psychology courses,
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8 contained the word 'social' in the title. Some titles were rather
general, e.g. 'Gerontology I and II1, 'Aging', 'Issues in Gerontology';

others dealt with specific aspects of the field, 'Occupation and

Retirement', 'Intergenerational Relations', 1The Postparental Family',
etc.

Purpose of course for students

Thirteen respondents estimated that all or most of their students

selected their course for 1professional training', 7 believed it was

'chosen mainly for academic interest'. Other reasons given were:

'To satisfy degree requirements', 'personal interest, e.g. older parents',
'To learn about their own aging and that of relatives.'

Major course objectives

When instructors were asked whether their main objectives for their
course was to 'train professionals for practice' or to 'transmit

information and disseminate knowledge', the majority (16) answered 'both',
11 had as their main objective to transmit information, 7 to train
professionals. The other objectives offered by the respondents fell into
2 main groups, those whose proponents stressed a critical stance toward

knowledge and practice and those who emphasized personal growth and

awareness, as well as action directed at changes of societal attitudes
and policies.
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Teaching methods

Table 2 gives a list of preferred approaches to teaching. The high

rate of audiovisual methods may indicate a need for multimedia use for
a multifaceted subject.

Gerontological topics

The respondents were asked to rate ]3 items by the emphasis they put

on each in their teaching. Table 3 gives the results. (The rank order

was estab]ished by allocating a code of '3' to 'strongly', '2' to

'moderately' , and '1' to 1hardly1) . When commenting on the ranking, one

has to keep in mind that many of the topics were broad and a large number

of respondents taught in professional schools which might have influenced

their judgments. Furthermore, the many additions made, as seen in Table

4, which were not ranked, influences the priorities which seem to emerge.

Nevertheless, one may speculate that the items ranked highest may well

be of prime importance in the teaching on aging. The low position of

'aging in other cultures' may be the result of the dearth of anthro
pologists with gerontological interests. ' Death and dying1 appeared as

No. 11 in the rank order which may indicate a tendency to regard this
topic of universal significance rather than associate it with old age.

Approaches to teaching gerontology

There was a very specific reason for asking the following two

questions. The first one was: 'Which of the two approaches do you stress
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more in your teaching? (a) a developmental view of aging, the potential
for successful aging and the heterogeneity of the old', (b) a social

problem approach which highlights inadequacies of social provisions, the

consequences of negative stereotypes and the low priority often given to

this segment of our population.' The second question asked which of the

two approaches the respondent would use if s/he were teaching a course

'exclusively to students who are planning to work with the elderly..
Underlying these questions is the controversy between two social work

educators. Pincus (1967) deplores the negative view on aging and the

elderly frequently held by social workers and proposes that more emphasis

be placed on the potential for well being and successful aging, to offset
the general pessimism. Kosberg (1976) on the other hand, believes such

teaching to be ineffective in creating concerned professionals, conscious

of their social responsibilities toward the elderly. He advocates the

social problem approach.

In this survey of Canadian teachers of gerontology the emphasis on

the developmental view and successful aging outweighed the social problem

approach by 17 to 6, with 3 respondents saying they emphasized both.

This preference for a combined approach rose to 12 when respondents had

to imagine themselves teaching future practitioners. Nevertheless,

twice as many (10) expressed their preference for the successful aging

approach r compared to the social problem approach(5) .

Many comments were offered for .other' approaches, such as 'theory

and research to devise successful strategies for solving social problems',

'greater focus on social and personal adaptation'. One respondent
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questioned what 1successful aging' meant, another expressed the opinion

that the developmental view was misguided, too individualistic and not

supported by data. Another educator believed that vocational preparation
pushes one toward the social problem approach too much, because the

helping professions are 1problemoriented and intervention biased1.

Perhaps this controversy is a healthy one. The great heterogeneity

of the elderly demands great diversity of approaches. As advocates for

the elderly, practitioners must underscore the social problems the

elderly experience, as their allies in a struggle for improved conditions,
practitioners must be convinced of the abilities and potentials of older

persons .

A McGill course on aging

To illustrate the last point, I want to describe briefly a course

taught at McGill University. Its title is 'Social Perspectives on Aging'

and it is coordinated by two professors from the School of Social Work.

This course is interdisciplinary andintergenerational . With some

variations from year to year, about ten professors from the biological,
health and social sciences and occasionally one or two from Liberal Arts,

give one class each, presenting their perspective on the aging process

and the conditions of the elderly, to a group of students from different
disciplines. The course is intergenerational in that it contains young

undergraduates, somewhat older graduate students, some practitioners who

may be middleaged, and a fe,w old people.
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This course had a twopronged goal. It aims to provide present and

future practitioners with a knowledge base for developing and improving

services to the elderly. It also tries to sensitize future decision and

policy makers in various fields to the position of the old in society.

Regular discussion sessions for al1 students and lecturers and a class

presentation given by the total student body, aim at integrating theory

and practice, as well as the perspectives of different disciplines.

Perhaps the most exciting aspect of this course is the participation
of the' seniorconsultants' .Thi si s a group of about 6 men and women

over the age of 65 who are invited to join thisclass . They are students

in their own right, and arepossibl y the most regular attenders and

attentive] isteners , but they also carry the role of'consultants ' . This

means tli.it! hey contributethei r1 i le experience, their individual reality
of agin^t u the theoretical aspects of the course. This provides extended

1nsights to the students and thelecturers . They also act as role models

whom the students can consult, when writing term papers or struggling

with somee>1 stentialprob 1ems . The senior consultants can also be very

helpful tuJect urer s , sometimes forcing them to present their material

more clearly and systematically than they might do when addressing young

universitystudents . In the past year, the group of seniorconsultants ,

who lud become very secure inthei r role, made a presentation to the

total class, which was the highlight of thecourse .

It is the writer's opinion that this educational experiment could

and should be introduced in other courses with great profit for all
concerned.
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Conclusion

It seems likely that gerontology as a field of knowledge will become

accepted more fully as a legitimate part of academic and scientific
studies. Also knowledge of aging will become more integrated into general

I■

and professional education curricula. Whether gerontology will ever

become a discipline in its own right or a profession, with its own

systematic body of knowledge, professional authority and culture and its
code of ethics, is difficult to predict. Such questions are presently

receiving much literature coverage (Peterson and Bolton, 1980; The

Gerontological Society and the Association for Gerontology in High

Education, 1980) .

However, financial restraints on educational institutions may hasten

the development of criteria for faculty training, curricular coverage and

quality of instruction. An accreditation system may result, central

control of universities may increase and their autonomy be curtailed.
At the same time, many retired university members and other elderly

persons may become available and eager to assume a useful role in the

education field. They could be mobilized to help evaluate the effective
ness of education on aging in terms of its impact on public policy and

programmes and ultimately on the lives of older people. If educators in

gerontology, evaluators of the education in this field, practitioners in

! aging and the elderly themselves could collaborate, this effort could
result in benefits to society as a who1e.
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Table 1:Respondents ' disciplines

Discipline Number

Social Work (includes: Social Work and Human Development; 10
Social Work and Law and Political Science)

Psychology 7

Human Development X

Sociology (includes: Sociology and Economics; 5
Medical Sociology)

Behavioral Sciences in Medicine 1

Continuing Education (includes: Adult Education; 3
Adult Education and Psychology)

Gerontology 1

No disciplines given 2

TOTAL 30



xxx i 

Table 2: Teaching methods

Discipline Number

Lectures* 25

Audiovisual* 20

Tutorials* 15

Field work* 14

Seminars 11

Laboratory* 6

Small Groups 5

Discussions S

Research projects 3

Reading? ■ 2

Presentations 2

Clinical 2

Workshops 1

Field trips 1

* Items listed in questionnaire. The others were added by respondents.
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Table 3: Gerontological topics byrespondents ' emphasis on them

_ . EmphasizedT0p1CS  ן ך *  ; ;r strongly moderately hardly rank order

Diversity of elderly 228 0 1

Attitudes towards old 208 2 2

Retirement issues 14 163 3

Family life of elderly 16 11 2 4 .

Demographic changes 13 143 5

Developmental changes
of aging 13 114 6

Intergenerational relations 10 16 3 7

Economic aspects of aging8 192 8

Institutional living7IS7 9

Housing for elderly 6 IS 9 10

Death and Dying 4 12 15 11

Aging in other cultures 2 16 12 12

Organizations of elderly 5 11 12 13
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Table 4: Gerontological topics added to list (Table 3) by respondents

Employment

Health

Education

Sexuality

Protective services

Selfprotection

Nutrition

First aid

Research methods

Theories of aging

Clinical medicine

Psychological aspect (motivation, learning, memory,
perception, intelligence, sensation, cognition,
attention, problem solving)

Psychological development

Skills of care givers
Biological, behavioral, social causes and consequences
of similarities and differences among adults of
different ages.

The 'other' category did not require a rating of the degree of
emphasis placed on each topic.
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