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צמית ופיתוח העצמה ע-נשים מוסלמיות של טיב נר: אומץ לבטא את עצמי"ה"
 באוניברסיטה םבאמצעות לימודי אישי

 

את  מחזקתש ,תהליך אינטראקטיבי בין אנשים לסביבתם החברתית והתרבותית העצמה היא

הלימודים האקדמיים עשויים להיות אחד הגורמים להעצמה . לעשות בחירות וליישמן םיכולת

העצמה  כי ,יש לזכורסטודנטים עצמם. העל ידי  מונע, כלומר תהליך ההעצמה עצמה עצמיתולה

ים, התנהגותי יםתכתיבוחברתיות נורמות , הסדרים מגדרייםנשים מתרחשת על רקע  עצמית של

מבחינה מסווגות התנהגויות כמתאימות ולא מתאימות , הופרקטיקות ממסדיות אידיאולוגיות

יומית ומשחק -מכונן סדר בפעילות היום, החברתיארגון יים מהווים חלק מ. הסדרים מגדרמגדרית

מרחב . הסדרים מגדריים קיימים גם בבחברה חלוקת משאביםבויסות תפקידים וותפקיד מרכזי ב

בראש  ,עצמה כממוקדת במשפחה, אישה מוגדרת , הרואהבחברה הישראלית. תימשפחה

משפחה. ההורות, טיפול בבית ובבני  םה יםקריה העייתפקידכאשר  כאם,כבת זוג ו ,ובראשונה

תנאי הכרחי  הואכלפי ההסדרים המגדריים המתפקדים בחברה ביקורתית המודעות פיתוח ה

את  , כמובנים מאליהם,אוטומטי באופן שבאה לידי ביטוי בסירוב לקבל ,לאפשרות ההתנגדות

 המגדריים. וטיפיות של התפקידיםיאהקביעות הסטר

 

 ,חיובי פנימי תפקיד חשוב בתהליך של העצמת האישה מתוארת ככוח התנגדות שמשחקת

מגדריים הסדרים האופן מודע או לא מודע כנגד אי השוויון הטמון בבמאפשר לאישה לפעול ה

חות, יכולת למהכי  ,נטען , כאשרדות מוסריתגהתנמדובר ב. התרבותיים הדומיננטייםו חברתייםה

לימודים  ,. במחקר הנוכחיהעצמה ולהעשרת החייםמקור ל לסרב או להפגין התנגדות היא

באוניברסיטה מהווים דרך להעצמה עצמית, מה שמסייע לנשים מוסלמיות להגיע ליעד של מימוש 

סת הפדגוגיה עצמי ופיתוח אישי. השיח של העצמה עצמית באמצעות החינוך נובע מתפי

פיתוח המודעות ל הדרוש יוניהשכלה מעניקה את הידע החש הביקורתית של פריירה, הדוגלת בכך,

 השלטון. המדכאות של למערכות

 

על מנת להבין את הכוחות פעילויות היזומות מגוון ההעצמה עצמית באה לידי ביטוי ב

 ,. עבור נשים מוסלמיותהתנגד להםבסביבה החברתית, התרבותית והפוליטית ול הדומיננטיים

תוח אישי והעצמה עצמית וזאת למרות ת פיאהווים צעד משמעותי לקרלימודים באוניברסיטה מ

צבות בעקבות ההשכלה. בהתאם לכך, נשים מוסלמיות נוטות ני ןהמרובות שמולן ה הדילמות

את  תרגם כי ניתן ל העצמה ופיתוח אישי ומניחות,באוניברסיטה לבין  לימודיהן לקשר בין

 ,ים ערביותנש ,. כךהמסלול האישי של חייהןתוך פרקטיקה מעשית בל ההשכלה שהן רכשו

וההכשרה המקצועית העצימו ה הגבוהה לכ, כי ההשסבורות עמותות וארגונים, שעומדות בראש

אותן. הן תופסות את ההשכלה כגורם המתווך בין עולמן הפנימי לבין החברה שבה הן חיות 

 והתרבות שאליה הן חשופות.
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את  סטודנטיות מוסלמיות במטרה להבין מקד בתהליך העצמה העצמית שלהמחקר הנוכחי מת

 המשמעות שמשייכות סטודנטיות מוסלמיות דתיות וכאלה שאינן דתיות ללימודים באוניברסיטה. 

הלומדות לתואר  ,30-19, בגילאים סטודנטיות 16חלק  ובו נטלו ,תהנרטיבי הבשיטהמחקר נערך 

 . ראשון בארבע אוניברסיטאות בארץ

 

המחקר מאפשר להצביע על הנרטיב המרכזי שמבחין בין שלושה שלבים של העצמה עצמית 

 ופיתוח אישי בעקבות הלימודים באוניברסיטה:

נשים  :עליהםם מכתיבים אותם ומפקחיוזיהוי הגורמים ה מודעות להסדרים מגדריים :שלב א

השפעת דתיות ולא דתיות חוו הסדרים מגדריים באופן שונה: נשים דתיות שייכו אותם ישירות ל

הסטודנטיות הדתיות ראו בהם פירוש מעוות של  ,לעומת זאת האסלאם על המסורת התרבותית.

 האמיתות של מייסד האסלאם. תיוכוונואת  ו תואםשאינ ,הדת

צמית מביא נשים להתנגדות מוסרית תהליך העצמה עהשלב השני של  :התנגדות מוסרית :שלב ב

 כמאבק -מפלים באה לידי ביטוי בשדה האישי רים מגדריים הדיכוי בחייהן. ההתנגדות להסד נגד

ניסיונות מצד המשפחה להכתיב להן את בחירת המקצוע ולקבוע את גורלן בלי להתחשב  נגד

 קבלתלפני הנישואין ווויח זמן לפני ניסיון להר כוללתהתנגדות מוסרית הטקטיקה של בעמדתן. 

 הפיכת המרחב האקדמי למרחב של מימוש עצמי.ו מחויבויות משפחתיות

כי  ,הנשים שהשתתפו במחקר העידו :ם באוניברסיטהלימודי באמצעותהעצמה עצמית  :שלב ג

אוניברסיטה היוותה מרחב מתווך בבניית הקשר בין המשאבים האישיים, התיאורטיים ה

 העצמה עצמית באמצעות שלושולת להישען על המשאבים האלה להן פיתחו את היכוהמעשיים. 

 :עיקריות אסטרטגיות

o :אפשר להפנות אותם ממה ש ,בניית הקשר אל הזהות העצמית ואל מגוון המשאבים קישור

 וחיזוק עצמי. פיתוחלמאמץ של 

o :ידי הידע  העשרה עלהשכלה. התחושת הכוח שהעניקה להן  סטודנטיות הביעו אתה העשרה

 תיהן הפנימיות.וזקולפתח מודעות לח חושת הכוח הנלווית אפשרו להןהחדש ות

o :כי הן מגיעות למימוש עצמי באמצעות  ,סטודנטיות הדגישוהעמן,  בראיונות מימוש עצמי

"הלימודים נתנו לי אומץ לבטא  ;הלימודים האקדמיים: "אני מממשת את עצמי דרך לימודיי"

 את עצמי".

 

המדכא של הסדרים מגדריים תיות וגם נשים שאינן דתיות זיהו את האופי גם נשים ד

מה  ,אסלאם משחק תפקיד משמעותי בשתי הקבוצותההקיימים בחברה ובמשפחה.  פטריארכליים

ת ערביאוכלוסייה השמשקף את המגמה הכללית של התחזקות האסלאם וחזרה לדת בקרב ה

סטודנטיות לא דתיות . עם זאת, מאה הקודמת()של ה םהחל משנות השבעי הבולטת , תופעהבארץ

כי  ,ציינו , הןלעומת זאת להתנהג לפי חוקי האסלאם. מצד הסביבה תיארו את הלחץ החיצוני

כי  ,חלקן סיפרו .ן הפנימית ולא נכפתה עליהן מבחוץתוצאה של בחירת היא ן הדתיתאמונת

 האמונה הדתית. של המקביל להתחזקותהחלטה ללמוד באוניברסיטה התבשלה אצלן בה

ללמוד  בות שהביאו אותןסיפקו הסברים דומים באשר לסי אינן דתיותשסטודנטיות דתיות ו

 ,ום הלימוד מהווהובחירה של תח השכלה גבוהה עצם ההחלטה לרכוש . כפי שצוין,באוניברסיטה

ת א דתיולדתיות וסטודנטיות אוניברסיטה במהלך הלימודים ב צורה של התנגדות. ,במקרים רבים
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את ערכיהן ומביא להעשרה ו ןאת יעדיהלהבהיר  , המאפשרע כמשאב עוצמתידהשתמשו בי

ולהעצמה העצמית, כאשר המרחב האוניברסיטאי נעשה למרחב מתווך בין הידע התיאורטי 

 יומית.-יום לפרקטיקה

 

  ,לתפקידי המשפחה המסורתיים , לעתים,חוזרות לותינשים מוסלמיות משכש ידועה התופעה

יברסיטה בסופו של דבר לימודים באונההאם הדבר מראה כי ם על ידי הסדרים מגדריים. הנקבעי

 כי ,ניתן לראות .ממצאי המחקר סותרים טענה זו מהווים תרומה משמעותית לחייהן?נם אי

שבא לידי ביטוי גם בחיי  ,התהליך העמוק של העצמה עצמית את הניעולימודים באוניברסיטה 

מראים כי , המחקרים אחריםשל תוצאות ממצאים אלה תואמים  במרחב הפרטי.ום י-היום

ותדירה לידע תורמת גם להתפתחות האישית וגם לשינויים  אינטנסיבית ,חשיפה משמעותית

 מעצימים ומעלים את ייםמקצועאקדמית ולימודים השכלה רכישת  בהתנהלות המשפחתית.

חברתיים ומסורתיים ומאפשרים  המסוגלות להתנגד לתכתיביםזקות פנימיות ואת והמודעות לח

 . חתירה לשינוי בהקשרים שונים

 


