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רפואית בקרב המיעוט הערבי קריירה של  הבחיר"חלום של כל משפחה": 

 לאבישר

 וכחי נשען עלהמחקר הנחיצוניים. גורמים, פנימיים וחלטה ללמוד רפואה נובעת ממגוון הה

, שמבחינה בין מניעים פנימיים (self-determination theory) הכוונה העצמיתהתיאוריית 

רפואית, פאים הערבים בארץ לבחור בקריירה המניעים שגרמו לרוחיצוניים ומנסה לזהות את ל

כל מערך המניעים העומדים מאחורי בחירת משפיעה על אתני שייכות למיעוט כאשר ידוע כי ה

 מקצוע.ה

 

 מגווןעל שנערכו בעולם על מנת לבדוק את מניעיהם של סטודנטים לרפואה מצביעים מחקרים ה

טלקטואלית, רצון להתמודד עם אתגר, רצון לעבוד עם אחרים כמו סקרנות אינ ,גורמים פנימיים

חוויות של מחלה או מוות בקרב המשפחה. בין הגורמים , אחד המניעים הוא . לעתיםלזולת ולסייע

 שאיפהו , ציפיות הוריםהמצופה הכנסההלהצביע על  רפואה אפשרההחיצוניים לבחירת מקצוע 

צעירים דוחפים , המניעים עיקריים הראה ארבעמחקר שנערך בבריטניה האות מקצועית. לעצמ

; רצון לעסוק לאחרים רצון להיות חיוני; רצון להכרה וכבוד; חריםרפואה: רצון לסייע לאלעסוק ב

משמעותיים והשכיחים המניעים האחד  הרצון לסייע לאחרים הוא ,מחקריםבמדע. במרבית ה

 ביותר.

 

אתנית אך ידוע, כי שייכות ם אוניברסליים, ים הנ"ל לבחירה בקריירה רפואית המנם, המניעא

כי  ,משפיעה על מערך הסיבות. כך, במחקר שנערך בארצות הברית בקרב סטודנטים לרפואה נמצא

לעומת התלמידים  תמקצוע הרפואי, זאה מהווההתלמידים הלבנים מונעים יותר על ידי האתגר ש

בוהה בעתיד הייתה גורם גמו כן, הכנסה מונעים  על ידי רצון לסייע לאחרים. כ, היםנאמריק-האפרו

ים מאשר עבור עמיתיהם הלבנים. לעומת זאת, אמריקנ-י יותר עבור סטודנטים אפרומשמעות

צון לסייע לאחרים, כאשר בני מיעוטים  הדגישו ברדווקא הסטודנטים הלבנים התאפיינו  ,בבריטניה

ים קרב אינדיאנים אמריקנאה מדנטים לרפונעשו עם סטוש האתגר המדעי. במחקרים של מניעאת ה

עבור  מטבע הדברים, חיצוניים, כמו השפעת חברים ומשפחה.כי מניעיהם העיקריים היו  ,נמצא

כמו כן,  בעלי משקל משמעותי ביותר. הםהתלמידים השייכים לקבוצות מיעוט השיקולים הכספיים 

מעודדים , המסורתיים-תרבותייםהערכים הו החברתיים קשריםמערך הלמיוחדת חשיבות יש 

לעומת זאת, כאשר תרבות המיעוט אינה מעודדת את המאמץ להשתלב בחברת  הצלחה אקדמית.

המחקרים הסטטיסטיים רפואית. היות אחד המכשולים בדרך לקריירה הרוב, הלחץ החברתי הופך ל

בשנת  המקצועות הרפואיים. כך, ייצוג של הערבים הישראלים בקרב-שנערכו בארץ מצביעים על תת

של התושבים  20.2%לעומת  מכלל הרופאים )זאת 9.6%, כמות הרופאים הערבים הייתה 2006

 הערבים מכלל האוכלוסייה(.

______________________________________________________________________ 
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מהם למדו  23%ערביים אינם לומדים בארץ )רק הרופאים המרבית  ,יםשונה מהצעירים היהודב

אים קהילתיים מתוך של רופ 38%)לעומת מהרופאים הערבים הם רופאים קהילתיים  50%בארץ(. 

רופאים . 5.4%-מומחים מגיעה רק לה הרופאים ממוצא ערבי בקרבים(. כמות הרופאים היהוד

גם את הפערים בין תפקוד  בהקשר זה, חשוב לצייןיעים לתפקידים בכירים. גמבלבד ערבים בודדים 

בריאות של שתי הומצב  מערכת הבריאות בקרב האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית

 .האוכלוסיות הללו

 

מו לרופאים ערבים לבחור בקריירה שבחן את המניעים שגר ,המחקר הנוכחי הוא מחקר איכותני

י חולים ישראליים בחיפה ובירושלים. שעובדים בבת ,ים. המחקר נערך בקרב רופאים ערברפואית

  :שהיו המשמעותיים ביותר בבחירת המקצוע ,נמצאו מספר מניעים עיקריים

רפואה נתפסה כדרך טבעית הכי  ,פרוירפואית כמסלול להצטיינות. נחקרים סקריירה תפיסה של א. 

 גם עבור כאלה שלא כל כך נמשכו למקצוע. כאשר האפשרויות עבור תלמידי בית ספר מצטיינים,

, שני מסלולי ההתקדמות לא היו נגישות סיווג ביטחוני ולכןלהתקדמות היו מוגבלות וחלקן דרשו 

ו"לכודים"  פחות ניידיםבתחום החינוך נתפסו כאך בעלי מקצועות העיקריים היו רפואה וחינוך, 

 בחו"ל. תמשומלימודי רפואה במרבית המקרים מב, גם הבחירה כפי שצוין לעיל בתוך מגזר המיעוט.

. הרופאים שרואיינו במהלך כלוסיית הרובורצון לתרום לצמצום הפער בין אוכלוסיית מיעוט לאהב. 

 וגמאותנזכרו בדרבים מהם  רות הרפואי הניתן בקהילות ערביות.המחקר רצו לשפר את השי

ציינו גם את החשיבות של הגברת המודעות נתקלו בילדות. רופאים  הםבש ,רופאיםשליליות של 

 ה הערבית.יתחום הבריאות בקרב האוכלוסיל

 שברא ,. הנחקרים ראו בקריירה הרפואיתכלכלית-דרך להשגת ניידות סוציוקריירה רפואית כג. 

כמו כן,  כנסה היה חשוב פחות.הנושא ה והשגת ניידות. מסלול של התקדמות חברתית ,ובראשונה

פגיעה קבוצה דרישה מתמדת לרופאים הופך את התחום הזה לאטרקטיבי במיוחד עבור המצב של 

שבחלקם נובעים ממסלול הלימודים  עניקה מעמד ויוקרה,כליים. רפואה מכלמקשיים יותר 

, אלא גם המאתגר. חשוב במיוחד, כי המעמד שהיא מעניקה תקף לא רק בתוך החברה הערבית

 חברה היהודית. ב

כי בחירה בקריירה הרפואית משקפת את  ,ראיונות מראיםה הכללה לתוך החברה הישראלית.ד. 

 ,כי בתי חולים מהווים זירת עבודה ,השאיפה לאינטגרציה בתוך חברת הרוב. נחקרים ציינו

 .שבמסגרתה לא מורגשת הפליה, שמאפשרת מפגש בין יהודים לערבים ומצמצמת את הפערים

רבית הנחקרים אינה מתוארת על ידי מ ה בקריירה הרפואיתבחירכאמור, משפחה. השפעת הה. 

מעורבות אינטנסיבית של המשפחה סיפרו על רבים נחקרים שלהם.  הגשמת החלום האישיכ

יש  בקבלת ההחלטה ללמוד רפואה, כך שניתן לומר שזאת הייתה החלטה משפחתית.הגרעינית 

ים הרבים הכרוכים אחרים ולכן הן לא היו מודעות לקשי כי במשפחות הללו לא היו רופאים ,לציין

 . בחור בקריירה הזאתפחות יעודדו את ילדיהם לחקרים רופאים הנייתכן שה בעבודת רופא מתחיל.

 

ירת הקריירה מאחורי בח שעמדוהחיצוניים הגורמים הפנימיים ו חושפים את מגווןממצאי המחקר 

לעומת פחות,  םבולטי. המניעים הפנימיים היו עובדים בבתי חולים בארץים ההרופאים הערב על ידי

ההקשר החברתי והרקע התרבותי היו , כאשר תפקיד דומיננטיוניים מילאו יצהמניעים הח ,זאת

להגיע לניידות  הרצון המניעים החשובים ביותר היובין בעלי השפעה משמעותית ביותר על הבחירה. 

תרבויות כים לישי, האחריםים בדומה לבני מיעוט חברתי.כלכלית ולזכות במעמד -חברתית
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אלא את  ,לא את רצונותיהם האישיים נטו להדגישים שנטלו חלק במחקר אהרופ ,קולקטיביסטיות

להיזכר באירוע המכונן  יכלוכי הנחקרים לא  ,בדהוגם הע. הגורמים המשפחתיים והקהילתיים

ללמוד  החלטהה מראה כי ,או להצביע על דמות החיקוי שהשפיעה עליהםשגרם להם לפנות לרפואה 

 אוריינטציה לסביבה., אלא מרפואה לא נבעה ממניעים פנימיים אישיים

 

 


