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TheMarker

"הסטודנטית הביאה הביתה מאמר עם המלה
אבולוציה  -בעלה התנגד שתחזור ללמוד"
 29%מהנשים החרדיות שפונות ללימודים אקדמיים נתקלות בקשיים ונושרות בדרך לעומת  18%בלבד בקרב החילוניות • מחקר שנערך
באוניברסיטת חיפה מגלה שדווקא בתוך הקבוצה הנתפשת כהומוגנית יש שוני גדול ,שכדאי להתייחס אליו אם רוצים להרחיב את מעגל הלומדות
טלי חרותי־סובר
מה גורם לנשים חרדיות לצאת
ללימודים? כיצד חן בוחרות אילו
תחומים ללמוד ומדוע יש כאלה
שיעדיפו לא ללמוד? מחקר חדש
שנערך כאוניכרסיטת חיפה
מספק לראשונה נתונים אמפי
ריים על המוטיבציה של נשים
חרדיות הפונות ללימודים אק
דמיים .המאמר ,שנערך על ידי
החוקרות ד״ר אסנת רובין וד״ר
נורית נוכיס דויטש ,חברות סגל
בחוג לייעוץ והתפתחות האדם
בפקולטה לחינוך ,התפרסם בא
חרונה ככתם העת "מגמות" של
מכון סולד והאוניברסיטה הפ
תוחה ,וכן במגזינים בינלאומיים
יוקרתיים.

מהמחקר עולה כי בתוך אותה
קבוצה של נשים חרדיות ,שבעי
ניים חילוניות נדמית כבעלת מא
פיינים דומים עד זהים ,קיים שוני
גדול שלא נלקח בחשבון בפתיחת
מסלולי לימוד ,או במהלך הלימו
דים  -ועשוי להשפיע על חוויית
הלימוד וכפועל יוצא על היכו
לת לסיים את מסלול הלימודים
וההכשרה באופן מיטבי.
למרות הזינוק הגדול במספר
החרדים הלומדים במסגרות אק
דמיות  1,100 -ב 2008-לעומת
 3,200ב - 2014-שיעור הנשי
רה שלהם גדול מאוד 58% -
)כולל לומדי המכינות( לעומת
 30%בקרב החילוניים ,כך עולה
ממחקר שערך איתן רגב ממרכז
טאוב ב .2016-הנשירה בקרב
גברים חרדים גבוהה יותר ,אך
גם בין נשים חילוניות וחרדיות
יש פער גדול בשיעור הנשירה
  29%חרדיות נושרות לעומת 18%בקרב החילוניות.
המחקר של רובין ונוביס
דויטש עוסק במיפוי המניעים של
נשים חרדיות ליציאה ללימודים,
השיקולים שעומדים מאחורי
המהלך ,החששות מפניו ,והתפישה
שלהן לגבי התרומה של הלימודים
לחייהן של הסטודנטיות החרדיות.
"החברה החרדית עוברת שינויים
מאוד גדולים ,אף שיש מי שטו
ען שהיא לא ,וכדאי להתייחס
אליהם" ,אומרות החוקרות.
המחקר האיכותני כלל
ראיונות עומק ,נמשך כשלוש
שנים והשתתפו בו כ 600-סטו
דנטיות בזמן הלימודים  -ועד
חמש שנים לאחר סיומם81% .
מהמשתתפות למדו במה שנקרא
"מכללות אכסניה" ,כמו מכללת

ד״ר אסנת רובין

ד״ר מרית נובים דויטט

צילום :עופר וקנין

מתקשים באקדמיה
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חילונים

מקור :איתן רגב ,מרכז סאוב .נתונים :הלמ״ס

נורית מביס דויטש" :המפגש עם תיאוריות
שקובעות שאדם מונע מיצרים מתנגש עם
התפישה הדתית .הנשים חשו שהן לומדות
תיאוריות שמנמיכות את מקום האדם ,ולא
תמיד היה מי שיישב את הסתירה"
מבודר בני ברק והמכללה החר
דית בירושלים ,המלמדות תארים
של מוסדות אקדמיים מוכרים ,או
במכללות אקדמיות מוכרות שיש
בהן מסלולים מיוחדים לחרדים,
כמו בית הספר הגבוה לטכנולו
גיה בירושלים ומכללות אקדמיות
לחינוך דוגמת לוינסקי16% .
מהמשתתפות למדו בשלוחות
חרדיות במכללות פרטיות ,כמו
הקריה האקדמית אונו ,ורק 3%
למדו במוסדות אקדמיים רגילים,
למשל באוניברסיטאות .ההתפל־

גות הזאת היא תמונת מראה לה
עדפות במגזר החרדי ,שלא נוטה
להשתלב במסגרות הקיימות ומ
עדיף את אלה המותאמות לו.
תהומי הלימוד של המשתתפות
גם הם תמונת מראה 41% :למדו
חינוך;  42%פנו לתחום יישומי-
טיפולי כמו ריפוי בעיסוק ,עבודה
סוציאלית ,פיזיותרפיה ,סיעוד,
תרפיה ועוד;  17%למדו תחום
יישומי לא טיפולי כמו מחשבים,
ראיית חשבון ,אדריכלות ,משפ
טים ומינהל.

"המחקר זיהה חמש קבוצות
שונות בקרב אותה קבוצה גדו
לה" ,אומרת רובין ,המגדירה את
עצמה "חרדית לא מודרנית".
רובין ,שבגיל  30כבר היתה
אמא לארבעה ילדים ובעלת
תואר דוקטור ,עומדת כיום )(43
בראש תוכנית לתואר שני לח
רדים והיא סבתא לשני נכדים.
"הקבוצה הראשונה ,ואחת משתי
הגדולות ) 120נשים( היא קבו
צת הנשים להם קראנו ׳המונ
עות׳  -נשים בעלות רצון פנימי
חזק להתפתח .במקביל ,הן מב
קשות להשיג תנאים כלכליים
טובים יותר בעזרת התואר .הן
לומדות בעיקר חינוך ,ונחשבות
למבוגרות שבחבורה ,כשהגיל
הממוצע הוא  .29רמת החששות
שלהן מלימודים אקדמיים נמו
כה יחסית .האתגר שלהן הוא
השלמת פערים ,והן רוצות תו
כנית לימודים ארוכה".
"הקבוצה השנייה כוללת את
הנשים הפרקטיות" ,מסבירה נר
ביס דויטש ,גם היא דתיה ,נשואה
לרב קונסרבטיבי ובעלת תואר
דוקטור מהאוניברסיטה העברית
ופוסט דוקטורט מאוניברסיטת
ברקלי היוקרתית בקליפורניה.
"הפרקטיות הן גם קבוצה גדולה,
 129נשים ,שרואות בלימודים
את הדרך הטובה ביותר להשגת
מטרות תועלתניות ,למשל פר
נסה .הן לומדות חינוך או תהום

צילום :רמי שלזט

יישומי לא טיפולי ,כמו מחש
בים .המניעים שלהן חיצוניים
ורמת החששות שלהן נמוכה .הן
רוצות תוכנית לימודים שכולה
תכל׳ם  -מהירה ואינטנסיבית".

הקבוצה המעניינת

הקבוצה השלישית היא
קבוצה מעניינת במיוחד ,ומ
כונה על ידי החוקרות "הנור
מטיביות" .במחקר היו אלה 58
נשים שדיווחו כי הן לומדות
מכיוון שזו הנורמה" .מדובר בנ
שים שאמרו :׳כולן לומדות ,אז
גם אני חייבת"׳ ,אומרת רובין.
"מסיבה זו רמת החששות שלהן
מהלימודים לא גבוהה ,שהרי אם
זו הנורמה ,אז הכל בסדר .בק
בוצה זו לא היה אפיון בולט של
תחום לימודים מוגדר ,אך הנ
שים ששייכות אליו מעוניינות
בתוכניות לימור קצרות.
"כאשת מקצוע" ,אומרת רובין,
״זה מפריע  -כי אין מוטיבציה
פנימית .מבחינתי ,זה שווה ערך
לתפישה של ׳אני לא לומדת כי
אף אחד לא לומד׳ .עם זאת ,חשוב

לציין את העובדה המשמחת שלי
מודים אקדמיים הפכו לנורמה
שלא היתה קיימת בעבר".
הקבוצה הרביעית היא קבו
צת ה״חוששות"" .זאת הקבוצה
השלישית בגודלה ,הכוללת 95
נשים" ,אומרת נוביס דויטש.
"הקבוצה הזאת מתאפיינות בר
מה גבוהה של חששות מסוגים
שונים ,למשל מהידרדרות רו
חנית .זאת גם הקבוצה הצעירה
ביותר ,עם נשים שהגיל הממוצע
שלהן הוא  ,24שבחרו בעיקר
בתחומים טיפוליים .הקבוצה
הזאת מעניינת ,כי בניגוד לעו
לם החילוני ,שם צעירים מפגי
נים לרוב ביטחון עצמי ונכונות
לקחת סיכון ,הרי שכאן אנחנו
רואים את ההפך".
עוד נתון מעניין שמאפיין
את קבוצת "החוששות" הוא
שיעור גבוה של בעלות תעודת
בגרות תיכונית ,כלומר אלה
נשים שלכאורה נחשפו יותר
לעולמות אחרים .ולכן ניתן
היה לחשוב שהן יחששו פחות.
מנגד ,אפשר אולי לחשוב שמי

אסנת רובין" :זיהוי מוקדם של
המאפיינים של הסטודנטיות החרדיות
יכול לסייע ביצירת תוכניות מותאמות
ברמת קורסי הבחירה והמרצים ,וכן אורך
התוכנית ורמת האינטנסיביות שלה"

