"להפוך לאחות" :מחקר של בחירת קריירה והתאמה מקצועית בקרב סטודנטים
ישראליים ,יהודים וערבים לסיעוד :מחקר כמותי
המחסור באחיות ובאחים רפואיים הפך לבעיה בינלאומית ,כאשר בולטת ירידה מתמדת במספר
האנשים הנרשמים ללימודי תואר ראשון בבתי ספר לסיעוד .חסרים כלים לזיהוי ולהכוונה של
מועמדים מתאימים לקראת מקצוע הסיעוד .המחקר הנוכחי שם לו למטרה לבחון את ההנעה
שהובילה את הסטודנטים לסיעוד לבחור במקצוע וגם את התפיסה העצמית באשר להתאמה אישית
למקצוע הנבחר .המחקר נערך במחלקה לסיעוד במכללה בצפון הארץ .יש לציין ,כי מחקרים
קודמים הצביעו על כך ,כי תכניות הסיעוד בארץ מהוות אחד המסלולים הראשיים לניידות חברתית
עבור קבוצות מקופחות ,כמו ערבים ישראליים ויהודים עולים מבריה"מ לשעבר .הנהלת המחלקה
לסיעוד ,שבה נערך המחקר ,עושה מאמצים ניכרים לגייס סטודנטים מקרב המיעוטים ,בכלל זה
פתיחת תכניות לחונכות והגברת העסקת מרצים מקרב ערבים ישראלים.
במהלך המחקר הופצו שאלונים בקרב תלמידים לסיעוד ,שבהם הם התבקשו לציין את הגורם
המשמעותי ביותר שהביא אותם לבחירה במקצוע הסיעוד מתוך רשימה של עשרה מניעים אפשריים.
בדומה למחקרים אחרים נמצא ,כי המניע האלטרואיסטי – הרצון לסייע לאחרים – היה הגורם
הראשי שגרם לבחירה במקצוע הסיעוד בקרב כל התלמידים ,גם הערבים וגם היהודים .התוצאות
שהתקבלו מובאות בטבלה שלהלן:
הגורם לבחירה במקצוע

יהודים

ערבים

סיוע לזולת

46%

34.2%

אינטרס אישי

31.7%

15.8%

אפשרויות קידום

0%

18.4%

ביטחון כלכלי

9.5%

2.6%

אפשרות להשפיע

4.8%

7.9%

מגוון מקצועי

6.3%

2.6%

מעמד חברתי

0%

7.9%

שכר טוב

0%

5.3%

המחקר מצביע על כך ,שתחום הסיעוד נתפס כמקצוע מאתגר מבחינה אינטלקטואלית וחלק ניכר
מהתלמידים היהודים והערבים מחליטים ללמוד את המקצוע מתוך מניעים פנימיים .עם זאת,
נמצא ,כי נשים מתאפיינות בביטחון נמוך יותר בכישוריהן המדעיים ,ציפיות נמוכות יותר להצלחה
בקורסים המדעיים ובאינטרס מופחת למדע ,בהשוואה לגברים .ההבדלים המגדריים האלה נשמרים
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לאורך כל שנות הלימודים לתואר וגם לאחר מכן .ההשוואה בין הסטודנטים הערבים לסטודנטים
היהודים במה שקשור לתפיסה עצמית ,בהתייחס להתאמה מקצועית ,מצביעה על הבדלים
משמעותיים :הסטודנטים היהודים מעריכים את התאמתם המקצועית ברמה גבוהה יותר מאשר
עמיתיהם הערבים.

41

