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תקציר
ומנהיגות  זהותן של סטודנטיות ערביות, מורות לעתיד, כסוכנות של שינוי  זה בוחן את מיצוב  מאמר 
החברתי  המיצוב  עיצוב  על  תשפיע  הגבוהה  שההשכלה  היא  זה  מאמר  של  היסוד  הנחת  חברתית. 
מילולי  תוכן  ניתוח  באמצעות  אישיים,  יומנים   90 נותחו  המחקר  במסגרת  אלו.  סטודנטיות  של 
וחזותי. ממצאי המחקר שהשתקפו בטקסט הכתוב ובטקסט החזותי הניבו ארבעה נושאים מרכזיים 
ולאום. הממצאים מראים שהסטודנטיות לא התייחסו  ששיקפו את האני שלהן: מגדר, דת, משפחה 
לסוגיות החברתיות, הפוליטיות והכלכליות הבוערות שמעסיקות את החברה הערבית וזו הישראלית. 
בנוסף, הן לא התייחסו לזהות ולִחברות המקצועיים שלהן. על מנת להסביר זאת, המאמר משתמש 
שהסטודנטיות  סבורות  אנו  והטרוטופיה.  אוטופיה  אודות  על  פוקו  מישל  של  התאורטיים  בתיאורים 
יחסית מהמציאות החברתית  התלוש  מעין אשליה,  מרחב של  אוטופי,  מרחב  לעצמן  יצרו  הערביות 
שלהן ושל החברה הערבית, והמנותק כמעט מההיבטים המקצועיים ומתהליכי החברות שהן עוברות. 
מקבלים  ערבים  ותלמידים  שתלמידות  החיים  לכישורי  בנוגע  שאלות  מספר  מעלים  אלה  ממצאים 

במערכת החינוך הפורמלית בישראל ובאשר לזהויות שהמערכת מקנה להם.

מילות מפתח: מיצוב, ערבים בישראל, סטודנטיות ערביות, מעמד נשים

מבוא
האחרונות  בשנים  המדווחת  העלייה  האם  היא,  זה  מאמר  בלב  העומדת  השאלה 

בנושא שיעור הנשים הערביות הלומדות באקדמיה מבטאת שינוי מבחינת העמדות 

כמנהיגות  ומיקומן  המגדרי  שוויונן  זכויותיהן,  כלפי  שלהן  העצמיות  והתפיסות 

זה  לבין  הנשים  של  מעמדן  בין  שוויון  אין  שבה  הערבית,  בחברה  שינוי  וסוכנות 

 Abu-Baker, 2003; Abu-Rabia-Queder, 2008; Zoabi & Savaya,( הגברים  של 

ערביות  סטודנטיות  של  ספציפית  באוכלוסייה  התמקדנו  הנוכחי  במחקר   .)2016

בכך  בלבד.  ערבים  סטודנטים  לומדים  שבהן  היישובים  בתוך  במכללות  הלומדות 

ערבית  שאינה  אוכלוסייה  בקרב  ִחברות  של  המתערב  המשתנה  את  לנטרל  רצינו 

הקיים באוניברסיטה שהיא מחוץ ליישובים הערביים, ואשר באופן טבעי לומדת בה 

ללמוד  ניסינו  המחקר  באמצעות  ואחרים.  ערבים  מיהודים,  המורככבת  אוכלוסייה 

כיצד הסטודנטיות הערביות ממצבות את עצמן במהלך הלימודים באקדמיה, כאשר 

הן אינן יוצאות בשעות הלימודים מהמסגרת של החברה הערבית.
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נכנסה  אשר   ,)positioning theory( המיצוב  תאוריית  על  מתבסס  המחקר 

 Harré, 2012; Harré( הדיסקורסיבית  הפסיכולוגיה  כמו  מגוונים,  דעת  לתחומי 

 & Moghaddam, 2003a, b; Harré & van Langenhove, 1991, 1999; Hepburn &
 Anderson, 2009; Glazier, 2009;  ;2018 (קופפרברג,  והחינוך   )Wiggins, 2007a, b

 .)Kayi-Aydar, 2018

גישה אחת מני רבות העוסקות בהבניה הדיסקורסיבית  תאוריית המיצוב מציגה 

מוגדר  מיצוב   .)Deppermann, 2013, 2015( הבין-אישיים  והיחסים  ושל  הזהות  של 

ניהול תקשורת  בעת  לאחרים  ביחס  האני שלנו  בשיח את  אנו ממקמים  כאופן שבו 

מאחורי  העומד  הרעיון   .)2001 וגרין,  )קופפרברג  כתוב  או  דבור  בשיח  בין-אישית, 

האחרים  לעומת  בשיח  עצמם  את  ממקמים  שאנשים  הוא  המיצוב  תאוריית 

 Block, 2017; Davies & Harré, 1990,( המשמעותיים שהם מקיימים עימם תקשורת

נתונים,  מכּוונת  מחקר  גישת  מהווה  בשיח  שמיצוב  טענה   )2018( קופפרברג   .)1999

לטענתה,  ותרבותיות.  חברתיות  לתופעות  הקשורות  חדשות  לתובנות  להגיע  בכדי 

המיצוב החליף את המונח הסטטי "תפקיד", והוא מהווה חלופה דינמית המאפשרת 

דהיינו,  המיצוב,  כיוון  את  מדגיש  המיצוב  תהליך  בנוסף,  והתפתחות.  שינוי  חקר 

ידי  על  לעיתים ממוצבים  כיצד הם  או  כיצד המשתתפים בשיח ממצבים את עצמם 

הוא  המיצוב   .)Deppermann, 2015 ;2018 )קופפרברג,  בשליטתם  שאינם  כוחות 

מטפורה הקשורה בהבניה רבת-ממדים, מורכבת ודינמית של הנפש והאחר באמצעות 

פרקטיקות מגוונות של שיח, כמו: שפה, דיבור, ציור, סיפור ועוד )Mcvee, 2011(. בכל 

סביבה חברתית יש מרחב מדומה, מופשט, של הביטוי "עמדות אוטופיות", שאנשים 

בצורה  זאת  וכל  ממנו,  להתרחק  או  בתוכו  עצמם  את  למצב  לשאוף  לאמץ,  יכולים 

 )role( )Harré & Moghaddam, 2003a(. מיצוב שונה מתפקיד  ודינמית מאוד  ניידת 

לא רק מבחינת הדינמיות, אלא גם בכך שהוא יכול להתייחס לא רק לאנשים, אלא גם 

למוסדות, לקיבוץ חברתי, לארגונים ולתרבויות כאל שחקנים חברתיים. התפקיד הוא 

 .)Deppermann, 2015( הבסיס של המיצוב

מורות  ערביות,  סטודנטיות  של  זהותן  מיצוב  את  לבחון  היא  זה  מאמר  מטרת 

לעתיד  המורות  כיצד  שאלנו,  חברתי.  שינוי  של  וכסוכנות  מנהיגות  בתחום  לעתיד, 

הערביות, סטודנטיות להוראה בהווה, ממקמות את עצמן בהקשר החברתי, התרבותי 

האם  פטריארכלית?  לחברה  ואתגור  מנהיגות  מבטא  שלהן  השיח  האם  והפוליטי? 

ברמות  זכויות  לשוויון  שאיפה  מבטאות  הן  האם  הנשים?  מעמד  את  מאתגרות  הן 

החברתית והפוליטית? 

בהתחשב בעובדה שעל אף הלימודים באקדמיה, הסטודנטיות הערביות הלומדות 

שהן  הנחנו  גדלו,  שבו  ותרבותי  חברתי  מרחב  באותו  נשארות  ערביים  ביישובים 

אלה.  במקומות  השלטת  הפטריארכלית  החברה  של  רוחה  לפי  עצמן  את  תמצבנה 

שהן  ההשכלה  בעקבות  מחדש  עצמן  את  תמצבנה  שהסטודנטיות  הנחנו  לכך,  נוסף 

רוכשות, תוך כדי התמודדות בין מרחב הערכים האוטופי הדמיוני שלהן ובין הערכים 

החדשים שהאקדמיה מקנה להן. מבחינתנו, יש בהתמודדות זו בכדי להאיר את נושא 

המנהיגות העתידית שלהן כמחנכות וסוכנות שינוי. 
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לחשוף  ביקשנו  דיסקורסיביים,  בכלים  שימוש  תוך  המיצוב,  תאוריית  באמצעות 

הן  כיצד  שלהן,  השיח  באמצעות  וללמוד  להוראה  סטודנטיות  של  מנהיגות  ביטויי 

הן  במסגרת שבה  הדומיננטיים  והתרבות  החברה  לערכי  יחסית  עצמן  את  ממצבות 

השיח  בתוך  שנסתר  מה  את  לראות  מבקשות  אנו  והמיצוב  השיח  באמצעות  חיות. 

בא  שהוא  כפי   ,)Clifton & Frazier, 2012; Cooren, 2012( אלה  נשים  של  הפנימי 

לידי ביטוי ביומנים שכתבו במסגרת הלימודים שלהן במכללה. הכתיבה ביומן מהווה 

ושל  המציאות  של  ספציפית  גרסה  ליצור  לכותבת  שמאפשר  דיסקורסיבי,  משאב 

המיצוב   ,)Cooren, 2012( קורין  שהסביר  כפי  לאחרים.  וביחס  בתוכה  שלה  המיקום 

בשיח מפיח בנו חיים חדשים ומוביל אותנו לבטא דברים מסוימים ועמדות סמויות 

שלנו בצורה חופשית.

מחקרנו בחן את אופן המיצוב האישי והמקצועי של סטודנטיות ערביות במכללה 

ידי  על  נכתבו  אשר  אישיים  יומנים  נותחו  המחקר  במסגרת  ערבי.  ביישוב  להוראה 

בתחומים  להוראה  בהכשרה  שלהן  השלישית  הלימודים  שנת  במהלך  הסטודנטיות 

אישיים  שליומנים  מלמדת  הספרות  מיוחד.  וחינוך  מתמטיקה  אנגלית,  שונים: 

קשייהם  הסטודנטים,  אודות  על  ידע  להפקת  רב  פוטנציאל  יש  שלהם  ולניתוח 

 Cao & Henderson, 2020; Klimova, 2015; Pitkälä( עליהם  הלימודים  והשפעת 

תוכן,  ניתוח  באמצעות  איכותנית  בשיטה  נותחו  היומנים   .)& Mäntyranta, 2004

אלו.  צעירות  נשים  של  עולמן  במרכז  הנמצאות  מרכזיות  ותמות  קטגוריות  שהעלה 

מקומות  קבוצות,  מול  אלו  סטודנטיות  של  המיצוב  אופן  בהבנת  התמקד  הניתוח 

מנת  שעל  זה,  בשלב  לציין  חשוב  הוראה.  עובדי  להכשרת  במכללה  שונים  ואנשים 

המאמר  במחקר,  המשתתפות  הערביות  הסטודנטיות  של  מיצובן  את  להסביר 

משתמש בתיאורים התאורטים של מישל פוקו על מרחבים אוטופיים והטרוטופיים 

.)Foucault, 1986; Gazit & Perry-Hazan, 2020; Shoshana, 2014; Teresa, 2010(

נשים  של  מעמדן  בהצגת  פותח  הראשון  החלק  חלקים:  לארבעה  נחלק  המאמר 

זו  שחברה  והשינויים  החברתי  במבנה  תמציתי  באופן  ועוסק  בישראל  ערביות 

עוברת; החלק השני מתאר את שיטת המחקר האיכותנית של ניתוח תוכן החומרים 

והחזותיים; החלק השלישי מציג את ממצאי המחקר; החלק  האמפיריים המילוליים 

האחרון דן בממצאים ומציע להם פרשנות תאורטית.

מעמד הנשים הערביות 
שינוי  תהליכי  עוברת  זו  שחברה  מראה  בישראל  הערבית  בחברה  העוסקת  הספרות 

)אבורביעה- ופטריארכלית  כקולקטיבית  מאופיינת  עדיין  והיא  מואצים,  חברתיים 

 Abu-Baker & Dwairy, 2003; Dwairy, 2009,  ;2017 ואנסון,  זועבי   ;2008 קווידר, 

בתוך  לגמרי  שקוע  הערבית  בחברה  הפרט  את  רואות  מהגישות  חלק  בעוד   .)2010

מעודדת  הערבית  שהתרבות  טוענות  אחרות  גישות  הקולקטיבי,  המשפחתי  המבנה 

אינדיווידואליזם, וכי פרטים בה חותרים לרווחים עצמאיים ואינם מחויבים למסגרות 

המשפחתיות הפטריארכליות )Joseph & Slyomovics, 2001(. זאת ועוד, יש הסבורים 

שזהותם של הערבים בישראל היא צירופים שונים של קולקטיביות ואינדיווידואליות 
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כי  מצא   )Zoabi & Savaya, 2016( וסויה  זועבי  של  המחקר   .)Dwairy et al., 2006(

העובדים הסוציאליים הערבים בישראל מחזיקים בעמדות מסורתיות, והם שמרניים 

וללכידות  השייכות  לקבוצת  גבוהה  מחויבות  בעלי  המינית,  ההתנהגות  כלפי 

המשפחתית והחברתית ובעלי נטייה משמעותית לשימור ההיררכייה המגדרית. 

נשים  מעל  גברים  מציבה  אשר  מגדרית  היררכייה  קיימת  הערבית  בחברה 

Abu-Baker, 2003; Abu-Rabia-( החברה  של  הכללי  הפטריארכלי  מהמבנה  כחלק 

קווידר  אבו רביעה   .)Queder & Arar, 2011; Al-Krenawi, 2012; Haj-Yahia, 2010

בפיקוח  נמצאים  וגופן  הנשים  של  שמיניותן  טענה   )Abu-Rabia-Queder, 2017(

יחסי מין מחוץ למערכת  של המבנה הפטריארכלי ומערכת קשרי הדם שלהן. קיום 

הפרטי  המרחב   .)Sa’ar, 2004( בחייהן  לפגוע  בכדי  בו  ויש  לטאבו,  נחשב  נישואין 

של הנשים ונוכחותן במרחב הציבורי מצומצמים במידה לא מבוטלת, במטרה שלא 

 Shalhoub-Kevorkian &( המורחבת  המשפחה  של  הקולקטיבי"  ב"כבוד  לפגוע 

תפקידים  חלוקת  קיימת  הערבית  כך שבחברה  על  מצביעים  אלו  כל   .)Abdo, 2006

 Al-Krenawi, 2012; Haj-Yahia,  ;2004 )שלהוב-קיבורקיאן,  מגדר  לפי  שוויונית  לא 

הסובלות  כנשים  בישראל  ערביות  נשים  של  מעמדן  את  מתארת  הספרות   .)2010

כנשים  והן  בישראל  הפלסטיני  הלאומי  מהמיעוט  חלק  בהיותן  הן  כפולה,  מאפליה 

הנשים   .)Abu-Rabia-Queder, 2008, 2017( הפטריארכלית  הערבית  החברה  בתוך 

בחיים  וההשתתפות  הפוליטיקה  והתעסוקה,  הכלכלה  בתחומי  לרעה  מופלות 

החברה  ידי  על  והן  לאומי,  למיעוט  כמשתייכות  המדינה,  ידי  על  הן  הציבוריים, 

Abu- הערבית, שאינה מתייחסת אליהן כבעלות זכויות שוות )עלי וגורדוני, 2009; 

 .)Rabia-Queder, 2017; Jabareen, 2015

הנשים  שמעמד  טענה   )Abu-Rabia-Queder, 2008( קווידר  רביעה  אבו 

הפוליטיים  לשינויים  בהתאם  משמעותית,  האחרונים  בעשורים  משתנה  הערביות 

השוליות  את  חוות  עדיין  הן  לדבריה,  זאת,  עם  עוברת.  שהחברה  והחברתיים 

ערביות אקדמיות מתמקחות  נשים   ,)2017( ואנסון  זועבי  לדברי  גופן.  על  הכפולה 

לשפר  במטרה  הפטריארכלית,  החברה  עם  לעצמן  שיצרו  אסטרטגיות  באמצעות 

בהתמדה את מעמדן. 

ברמת  לעלייה  המסייעים  וחברתיים  כלכליים  שינויים  עוברת  הערבית  החברה 

 Abu-Rabia-  ;2009 וגורדוני  )עלי  לעבודה  וליציאתן  הערביות  הנשים  של  ההשכלה 

מנוף  בשינויים אלה  ראו  בעת שחלק מהחוקרים  זאת,  עם   .)Queder & Arar, 2011

את  הגבירו  רק  השינויים  כי  טענו  אחרים  האישה,  של  במעמדה  מהותי  לשיפור 

 .)2009 )כרכבי-סבאח,  עצמה  על  לשמירה  כמנגנון  במסורת,  החברה  של  דבקותה 

מתוך  ולא  למשפחה,  כלכלי  בסיוע  צורך  מתוך  רק  נעשו  השינויים  כי  עוד  טענו  הם 

שינוי מהותי בתפיסת תפקידה של האישה בחברה )Haj-Yahia, 2003(. כך או אחרת, 

לה  הניתנת  באפשרות  ורק  אך  כרוך  אינו  ובמעמדה  האישה  תפקיד  בתפיסת  שינוי 

ללמוד ולעבוד ובמאמציה להשקיע בכיוונים אלה, אלא בשינויים מבניים וסביבתיים 

המאופיין  הפטריארכלי,  החברתי  המבנה  בפירוק  ובעיקר  מהותיים,  חברתיים 

 .)Abu-Rabia-Queder, 2017( בהיררכייה פוליטית הפועלת לרעת הנשים
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ההשכלה  של  לחשיבותה  בישראל  הערבית  בחברה  הגוברת  המודעות  זאת,  עם 

מפנה.  חוללו  התיכון  הספר  בבית  בלימודיהן  ערביות  נערות  של  ההתמדה  ושיעור 

בציפיות  מדובר  כאשר  במיוחד  ומצטמצם,  הולך  המינים  שני  בין  השונות  מרחב 

לרכישת השכלה גבוהה וקריירה מקצועית. אולם לימודיה של האישה נתפסים עדיין 

כאמצעי לשיפור הרווחה הכלכלית וכסיוע לגבר בכלכלת הבית יותר מאשר כאמצעי 

 .)Abu-Rabia-Queder, 2008( להגשמה עצמית של האישה ולקריירה עצמאית שלה

הערבייה  האישה  למעמד  בנוגע  הספרות  מסקר  העולה  האמביוולנטיות  לאור 

כיום - מחד גיסא העלייה בשיעור הנשים הרוכשות השכלה גבוהה ויוצאות לעבודה, 

ומאידך גיסא היעדר השינוי בתפיסת מעמד האישה, ניסינו להתחקות אחרי התפיסה 

ההוראה,  מקצוע  לרכישת  האקדמיים  לימודיהן  במהלך  ערביות  נשים  של  העצמית 

לידי ביטוי בשיח הפנימי  באמצעות המיצוב המקצועי והאישי שלהן, כפי שהוא בא 

שלהן ביומנים.

שיטה
המחקר נערך במתכונת חקר מקרה )Stake, 2000( אתנוגרפי )צבר-בן יהושע, 2011( 

איכותנית-נטורליסטית  תפיסה  מתוך  ערבית,  במכללה  ערביות  סטודנטיות  של 

)Patton, 2002(, המדגישה את הצורך לחקור תופעות בהתאם לפרשנות המשתתפים. 

כלי המחקר: יומן אישי 
במחקר,  שהשתתפו  הסטודנטיות  שניהלו  אישיים  יומנים  על  מבוסס  המחקר  כלי 

מדי  ומקצועית.  אישית  להתפתחות  ככלי  יומן  בניהול  שהתמקד  קורס  במסגרת 

יומן  נושאים.  מגוון  ביומן  כתבו  הסטודנטיות  אחת,  לימודים  שנת  במהלך  שבוע, 

רפלקטיבית,  חשיבה  כמקדם  ונתפס  להוראה  בהכשרה  מקובל  כלי  הוא  אישי 

 .)Cisero, 2006; Lee, 2008; Lindroth, 2015( שמטרתה קידום התפתחות מקצועית

ניתן לומר שהיומן האישי הוא אחד הכלים הרווחים לטיפוח חשיבה רפלקטיבית, 

הוא  כן,  כמו  ובעקביות.  בקביעות  הלמידה  את  לנהל  ללומדים  מאפשר  בהיותו 

 Cao &( ללמידה  ביחס  והתנסויותיהם  תחושותיהם  את  לנתח  לכותבים  מסייע 

מעודדת את  ביומן  הכתיבה   .)Henderson, 2020; Klimova, 2015; Lindroth, 2015

הידע  את  ולהעמיק  להרחיב  במטרה  פעולותיהם,  את  ולפרש  לתאר  הסטודנטים 

האישי )Lee, 2005; Lee, 2008(. דרך היומן האישי הם מפתחים חשיבה רפלקטיבית 

על הלימודים ושיקולי דעת על בסיס רציונלי המתבסס על ידע. התפתחות מסוג זה 

היא תנאי הכרחי ונחוץ להתפתחותם המקצועית והאישית של התלמידים )דיקמן, 

Maloney & Campbell-Evans, 2002 ;2005(, באפשרה להם ללמוד מעשייתם וגם 

.)McGuire et al., 2009( לחקור אותה

במחקר הנוכחי בחנו את המיצוב של הסטודנטיות באמצעות שיח פנימי ביומנים, 

הסיפור  בעולם  אחרות  דמויות  מול  אל  עצמן  את  הציבו  המספרות  כיצד  ושאלנו 

עקבנו   בהווה.  הסיפור  חיבור  בעת  בשיח  אחרים  משתתפים  מול  אל  או  עבר  בזמן 

יחסים  בנו  המספרות  באמצעותם  אשר  שבשיח,  הלשוניים  המיצוב  אמצעי  אחר 
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בין-אישיים בעבר ובונות אותם בהווה. יתרה מזו, המספר משתמש באמצעי המיצוב 

על מנת להציג כיצד הוא תופס את עצמו )Bamberg, 1997b, 2012(. לפי זאת, מבנים 

ושפה  ציטוט  גוף,  כינויי  חזרות,  תחביריים,  מבנים  )כגון:  בשיח  המופיעים  לשוניים 

משאבים  מהווים  הם  בנוסף,  בין-אישית.  תקשורת  המשרתים  כלים  הם  מטפורית( 

דימויים,  מטפורות,  )כגון:  פיגורטיבית  שפה   .)Bamberg, 1997a, 2004( האני  לבניית 

למספר  המאפשר  חשוב,  לשוני  מיצוב  אמצעי  היא  ואנלוגיות(  נוסחתיים  ביטויים 

שבנוסף  לציין,  חשוב   .)Gibbs, 1994( ומעורפלים  מופשטים  מושגים  ולבטא  להציג 

מחקרים  מידע.  בתמצות  מהותי  תפקיד  יש  פיגורטיבית  לשפה  ההבעתי,  לתפקידה 

ואמצעי  האישי  הסיפור  את  המסכם  לשוני  מבנה  היא  פיגורטיבית  ששפה  הראו 

המספר  של  המתומצת  האני  את  פיגורטיבית  תבנית  ידי  על  ומציג  שבו,  המיצוב 

 .)Kupferberg et al., 2002(

החיים המנטליים של האדם,  לחקור את  לנו  דרך שיח מאפשרת  המיצוב  בחינת 

הנבנים ומשתנים בתקשורת עם אחר. בניית האני בשיחה תלויה בהקשר התרבותי-

התקשורתית  מהכשירות  חלק  מהווה  זה  הקשר  הבנת  מתקיים.  השיח  שבו  חברתי 

שאדם בוגר עושה בה שימוש )קופפרברג, 2004, 2018(. 

מילוליים  טקסטים  המשלבים  אישיים  יומנים  על  התבסס  הנתונים  איסוף 

ובכך  משלו,  ומגבלות  סגולות  תקשורת  אמצעי  שלכל  התפיסה  מתוך  וחזותיים, 

ווריאציות חדשות על משמעות מובלעת תלוית הקשר  הוא מחלץ קישורים חדשים 

)Fosnot, 1996( ומהווה חלק מעיצוב המשמעות של המסר )שליטא, 1998(; לכתיבה 

יש פוטנציאל לשיקוף ההתרחשות הפנימית בעולמו האישי של הפרט, בהיותה ביטוי 

 Vygotsky,( חיצוני לדיבור הפנימי, ובכך היא מאפשרת לתהליך פנימי לצאת החוצה

)שליטא  יוצריו  והשקפת עולם של  1934(. בכוחו של האמצעי החזותי לשקף ערכים 

ואחרים, 2011(.

להכיל  העשוי  מאוד,  אישי  כלי  הוא  למידה  שיומן  לומר  ניתן  כללי  באופן 

ועמדות,  תפיסות  ולשינויי  עצמי  לגילוי  ואף  ושונים  רבים  לתהליכים  רבות  עדויות 

ללמוד  ניתן  המחקר  מספרות   .)Lindroth, 2015( משמעותי  זמן  בפרק  המתרחשים 

)Creswell, 2007; Stake, 2000(, מלא  כי היומן מהווה מקור עשיר ומגוון של נתונים 

משמעותי  אמצעי  ומהווה   )Lindroth, 2015( הלמידה  תהליך  את  מלווה  בעדויות, 

לפיתוח החשיבה ולקידום תהליכי הלמידה )דיקמן, 2005(. באמצעות הכתיבה ביומן 

האישי הסטודנט מעלה נרטיב, סיפור המתאר אירועים או תהליכים הנוגעים לעצמו 

 .)2005 )דיקמן,  חי  הוא  שבה  התרבות  את  והמשקף   ,)Gee, 2001( ספציפי  באופן 

נרטיב הוא סיפור של אדם המתאר אירועים או תהליכים הנוגעים לאותו אדם, והוא 

ערכים  של  ביטויים  גם  מכיל  הוא  העת  ובאותה   ,)Gee, 2001( סובייקטיבי  מטבעו 

.)Lee, 2005; Lee, 2008( תרבותיים, נורמות ומבנים חברתיים

הסיפורים שמעלים סטודנטים ביומנים מכילים משמעויות ומסרים ומקרבים את 

אינטימית  סביבה  יוצר  האישי  שהנרטיב  כיון  מתאפשר  הדבר  לעצמם.  הסטודנטים 

תהליכים  של  טובה  להבנה  להגיע  מאפשרת  הסביבה  כאשר  לעצמו,  המספר  בין 

עמו  שמצויות  ייחודיות  תפיסות  עם  במשולב  והיסטוריים,  חברתיים  פסיכולוגיים, 
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לסיפור  האדם  של  ניסיונו  את  הופכת  נרטיבי  בסגנון  כתיבה   .)Lindroth, 2015(

הדרך  את  המשקפת  אמת  המספר,  של  הסובייקטיבית  הפרשנות  מתוך  אמת  המציג 

פעולות  דרך  נבנה  הנרטיב   .)2005 )דיקמן,  בחייו  האירועים  את  חווה  האדם  שבה 

של  המרכזי  כשהמארגן   ,)Lee, 2005; Lee, 2008( מחדש  וסיפור  סיפור  של  חוזרות 

כתיבה  ההתרחשויות.  הצגת  את  המלווה  הזמנים  רצף  עקרון  הוא  האישי  הסיפור 

בגישה הנרטיבית מתאפיינת בצורת ידיעה ספציפית, מקומית, אישית ותלוית הקשר 

בדרך  מתמקדת  ביומן  הכתיבה  מקצועית,  בהכשרה   .)Fischer, 2006  ;2005 )דיקמן, 

 Lee, 2005; Lee,( ההכשרה  במסגרת  מקצועית  בהתנסות  שמקורם  בסיפורים  כלל 

2008(. קופפרברג )2004( סברה שבסיפורים נרטיביים מופיעים בשכיחות גבוהה שני 

מבני שיח הקשורים לחשיבתו של הפרט: סיפורים אישיים ושפה מטפורית. הסיפור 

האישי מאפשר הבנת נושאים גלויים וסמויים )Block, 2017(, בעוד השפה המטפורית 

 .)Goh, 2019; Zoabi & Awad, 2012( מסייעת בפרשנות המציאות והניסיון

היא  במילים  וניסוחו  הסטודנטים  של  והמקצועי  האישי  הידע  עולם  העלאת 

ולשיפור   )Goh, 2019( הסטודנטים  של  המקצועית  הזהות  לגיבוש  חשובה  פעולה 

הלמידה והעשייה החינוכית שלהם )McGuire et al., 2009(. בעזרת הדברים הכתובים 

ניתן לשפוך אור על תהליך התפתחותו והשתלבותו של הסטודנט בחיים המקצועיים 

.)Lindroth, 2015(

המשתתפות
הלימודים  בשנת  להוראה,  שהוכשרו  ערביות  סטודנטיות   90 היו  המשתתפות 

הסטודנטיות  במחקר.  להשתתף  מראש  הסכימו  אשר  שלהן,  והאחרונה  השלישית 

ה-20  בשנות  היו  כולן  מיוחד.  וחינוך  מתמטיקה  אנגלית,  חוגים:  בשלושה  למדו 

בהיריון  היו   30% הנשואות  בקרב  נשואות.  היו   )80%( הסטודנטיות  מרבית  לחייהן. 

ו-10% אימהות. 

ניתוח הנתונים
מאחר שמדובר ב-90 יומנים אישיים הכוללים חומר רב, לאחר קריאה וניתוח ראשוני 

של החומרים החלטנו להתמקד בקטגוריות נושאיות מרכזיות שעלו מהיומנים, ובכך 

הראשוני  בניתוח  קטגוריות.  של  מצומצם  מספר  באמצעות  התופעה  להבנת  לתרום 

אותן  לצמצם  היה  שניתן  קטגוריות,  של  רב  מספר  זיהינו  האמפיריים  החומרים  של 

הכתוב  את  מקרים  חקר  של  בשיטה  ניתחנו  זה  במחקר  נושאיות.  קטגוריות  לארבע 

בכל 90 היומנים האישיים, בהתבסס על נתונים מילוליים וחזותיים, והחומר הכתוב 

והאיורים ביומנים שימשו אותנו לפיתוח התובנות התאורטיות המוצגות במאמר. 

יש בממצאי המחקר כדי להעשיר את הבנת המציאות האישית והבין-אישית של 

ולהפך   - מילוליים  יכולים להשלים מסרים  מילוליים  הסטודנטיות. מסרים שאינם 

)Barthes, 1977(. השילוב ביניהם יש בו כדי ליצור הבנה מעמיקה של המסרים, ובכך 

כיוון שלכל אמצעי תקשורת  השונות,  בין התפיסות  קו מקשר  במציאת  מסייע  הוא 

סגולות ומגבלות משלו )Fosnot, 1996(. השילוב שבין אמצעי תקשורת שונים מרחיב 
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המחקר  בהתאם,  דרכם.  המועברים  המסרים  של  המשמעות  פענוח  את  ומעמיק 

שיש  מסרים  לפענח  במטרה  החזותית,  לשפה  המילולית  השפה  בין  משלב  הנוכחי 

בהם כדי לתרום לתובנות על הרגשות המלווים סטודנטיות להוראה ערביות במהלך 

הכשרתן לתפקיד של מורות. לפיכך, ניתוח תוכן של החלק המילולי ביומנים )צבר בן-

)Bell, 2001( הוביל לאיתור ארבע קטגוריות  יהושע, 2001( ושל החלק החזותי בהם 

הניזונות מן הטקסטים והאמצעים המילוליים והחזותיים. 

סוגיות אתיות
בראשית המחקר הסטודנטיות המשתתפות נשאלו אם הן מוכנות להשתמש ביומנים 

האישיים שלהן לצורכי מחקר תוך שמירת האנונימיות שלהן. כולן הסכימו ואף גילו 

עניין במחקר ובהתנהלותו. היומנים האישיים של המשתתפות היוו מסמכים אישיים 

שלהן,  וברגשות  בחלומות  במחשבות,  החוקרות  את  שיתפו  הן  שבהם  ואינטימיים, 

ובכך חשפו את עולמן האישי. כפי שמראים  ואיורים,  באמצעות טקסטים מילוליים 

לסכן  כדי  בהן  יש  נישואין  לפני  אינטימיות  סוגיות  הערבית,  בחברה  מחקרים,  כמה 

במשנה  התנהל  המחקר  לכן,   .)Zoabi & Savaya, 2016( הטוב  ושמן  הנשים  חיי  את 

ובו-זמנית  רוחן  על  העולה  ככל  לכתוב  לנשים  חופש  מתן  על  הקפדה  תוך  זהירות, 

בקפדנות  נשמרו  היומנים  המחקר,  במשך  שלהן.  מוחלטת  אנונימיות  על  לשמור 

הניתוח,  תהליך  בסוף  מהם.  להתרשם  האפשרות  ניתנה  להן  ורק  החוקרות,  ידי  על 

ושם  הלימוד  שנת  הקורס,  שם  זה  במחקר  הוזכרו  לא  בנוסף,  הושמדו.  היומנים 

המכללה, וכל הפריטים שהכילו רמזים כלשהם על זהות המשתתפות טושטשו.

ממצאים 
ארבעה  כאמור  הניב  המשתתפות  של  ביומנים  שנכתבו  הנרטיבים  של  התוכן  ניתוח 

נושאים מרכזיים המתארים את תפיסתן של משתתפות המחקר: המגדר, מרכזיותה 

ביניהם  קשורים  אלו  נושאים  ולאום.  הגרעינית  המשפחה  של  עלייתה  הדת,  של 

ומשקפים כיצד הסטודנטיות מיצבו את האני שלהן בהתאם לסיטואציה החברתית-

מוצגים  להלן  בגילן.  מנשים  התרבות  לציפיות  ובהתאם  נמצאו,  הן  שבה  תרבותית 

הנושאים שעלו באמצעות ניתוח התוכן של יומני הסטודנטיות.

מגדר 
הערבית  החברה  האישיים של המשתתפות.  ביומנים  ניכר  הדגש  קיבל  המגדר  נושא 

ועליה  כנחותה,  נתפסת  היא  שבה  האישה,  כלפי  מסורתית  בתפיסה  אוחזת  עדיין 

הגבר  בעוד  ולילדים,  לבית  לבעל,  בעיקר  המחויבת  בית,  עקרת  של  תפקיד  למלא 

שלהוב-קיבורקיאן,   ;2003 ואחרים,  )גליקמן  למשפחה  הגנה  והמעניק  המפרנס  הוא 

Abu-Rabia-Queder, 2017 ;2004(. במזרח התיכון, אחוז ניכר מהנשים חסרות חינוך 

מזערי  באופן  מיוצגות  העבודה,  משוק  מודרות  הן   .)Moghadam, 2003( והשכלה 

במערכת הפוליטית, ומעמדן המשפטי וזה הכלכלי נחותים. במילים אחרות, הגברים 
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יוקרה,  ונמוכי  נמוכי מעמד  מיועדים תפקידים  לנשים  ולכן  יותר מהנשים,  מוערכים 

והמשפחה  הבעל  בהסכמת  כרוך  ידיהן  על  אלו  תפקידים  מילוי  קרובות  ולעיתים 

 .)Moghadam, 2004, 2007; Shalhoub-Kevorkian & Abdo, 2006(

במחקר הנוכחי הסטודנטיות הציגו את עצמן בהתאם למדווח בספרות המתוארת 

מרים,  של  בדבריה  משתקף  הדבר  החזותי.  באופן  והן  המילולי  באופן  הן  לעיל, 

שכתבה: "אני נשואה, בת 22 שנה עדיין אין לי ילדים כי אני כבר לומדת. החיים שלי 

מאוד יפים ונעימים, בן זוג שלי שמו ראמי אני אוהבת אותו מאוד ולא יכולה לחיות 

או לנשום אלא עמו הוא כל החיים שלי. עוזר לי בעבודות הבית, ומבין אותי כשאני 

לחוצה מהלימודים שלי הוא גם אוהב אותי. ולבסוף אני מבקשת מאלוהים שישמור 

לווה באיור פשוט המשקף  הטקסט שכתבה מרים  כל החיים".  כך  ושנשאר  לי אותו 

את רגשותיה ואת המיקום שבו נמצאה בתקופת הכשרתה כמורה. 

איור 1: השתקפות המרכיב החברתי ביומנים של הסטודנטיות

התבוננות במלל ובחלק החזותי של מרים ביומנה מלמד על אישה שנוהגת על פי כללי 

החברה. היא התייחסה לכך שהיא אישה נשואה, אך עדיין ללא ילדים )דבר שנדרש 

שלה  לאי-העמידה  גיטימציה  לעצמה  לתת  כדי  נשוי(.  זוג  מכל  החברתית  ברמה 

בלבד,  זמני  עניין  שזה  והדגישה  סטודנטית,  שהיא  הסבירה  ממנה  החברה  בציפיות 

עד סיום הלימודים. ניתן ללמוד מהיומנים שהסטודנטיות נהגו על פי ציפיות החברה 

ודרישות התרבות מהן. 

בהקשר זה, נאדיה הציגה עצמה כך: "אני נאדיה, נשואה ויש לי בן. התחביב שלי 

לומדת   ,1/11/1987 בתאריך  נולדתי  מוסיקה.  ולשמוע  עוגות  ולעשות  לבשל  הוא 

של  מוניר. השם  בני:  של  המורים. השם  להכשרת  במכללה  ומדעי מחשב  מתמטיקה 

בעלי: באסם ושניהם האהובים עלי יותר מכל דבר בעולם ואני חיה להם".
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איור 2: השתקפות המרכיב המשפחתי ביומנים של הסטודנטיות

מרכזיותה של הדת 
הדת  של  המרכזיות  ואת  הדומיננטיות  את  משקפים  המשתתפות  של  היומנים 

והערכים  הנורמות  בקביעת  מרכזי  גורם  מהווה  הדת  חייהן.  ובאורח  בתפיסתן 

התפקידים  ובחלוקת  החברתי  הסדר  בקביעת  עליונה  חשיבות  לה  ויש  החברתיים, 

הרכיבים  אחד  היא  הדת  למעשה,   .)Inglehart & Norriis, 2003( המינים  בין 

שפה,  כמו:  אחרים,  לרכיבים  בנוסף  החברה,  של  פניה  את  המעצבים  הבסיסיים 

 Barakat, 1993,( כלכלה, גאוגרפיה, מוצא אתני, מוצא אזורי ותרבות במובנה הרחב

)זיסנויין,  2000(. הדת היא הכוח המשמעותי ביותר בעיצוב חברות במזרח התיכון 

2012(, והדגש על טקסטים דתיים וסדר מתוכנן מצביע על כך שהחברה היא תוצר 

הדת  של  לכוחה  בהתאם  ונוצרה  התעצבה  החברה   - אחרות  במילים  או  דת,  של 

 .)Barakat, 1993(

אסלאמית  ערבית-פלסטינית,  תרבות  היא  בארץ  הערבי  המיעוט  של  התרבות 

וזאב,  )אפרים  הדת  שמירת  בתחום  בעיקר  הבולטת   ,)2008 )סמוחה,  בעיקרה 

2001(. הדת היא בעלת השפעה ניכרת, ולעיתים אף מכרעת, על החיים החברתיים, 

לשמש  ממשיכה  היא   .)1993 )לנדאו,  בישראל  הערבים  של  והפוליטיים  התרבותיים 

ככלי לשמירת הסדר הקיים והמסורת ולהוות מנגנון כוח ושליטה לדיכוי כל התנגדות 

 .)Barakat, 1993; Dwairy, 2009, 2010( או שינויים ליברליים בחברה

הסטודנטיות  של  ביומנים  משתקפות  ומרכזיותה  הדת  של  הדומיננטיות 

לראות  ניתן  סמירה  של  האישי  ביומנה  לדוגמה,  כך,  הנוכחי.  במחקר  שהשתתפו 

כיצד היא הצביעה על חשיבות הטקסים הדתיים כמרכיב השומר על הסדר החברתי. 
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המשפחה  כל  את  מלכד  אשר  משפחתי  דתי  כחודש  הרמדאן  חודש  את  הציגה  היא 

ומגביר את תחושת ה"ביחד", המובילה לתחושות ביטחון וגם שמחה. סמירה כתבה: 

"אני אוהבת חודש רמדאן. כי בחודש הזה אנו מתלכדים כמשפחה. אנו ביחד מכינים 

אוכל וממתקים ובערב יושבים סביב השולחן. אני נהנית מכל רגע בחודש הזה כי אני 

מרגישה בטוחה מאוד ושמחה עם המשפחה".

איור 3: השתקפות המרכיב הדתי-מסורתי ביומנים של הסטודנטיות

מהדת,  וגם  מהמשפחה  גם  כמורכב  האני  מוצג  אימאן  של  בדבריה  סמירה,  לעומת 

לצד האני כאם. היא סיפרה על התחושות שלה וליוותה את הטקסט המילולי בשתי 

מרכיבים  במגוון  השימוש  הקורבן.  חג  את  כמסמלות  ראתה  ואשר  שגזרה  תמונות 

התרבות,  מרכיבי  בין  שקיימת  וההדדית  החזקה  הזיקה  על  מלמד  האני  להצגת 

הייתה  הזה  "לחג  ביומנה:  כתבה  אימאן  הפרט.  של  בעצמי  בו-זמנית  המשתקפים 

שמחה מיוחדת משום שזה החג הראשון שהוא בא עלי עם הבן שלי... ביום הזה אני 

הלכתי לחנות משחקי הילדים וקניתי לו הרבה מתנות ויצאתי לבקר את החברים שלי 

עם בעלי". 
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איור 4: השתקפות המרכיב הדתי ביומנים של הסטודנטיות

עליית ערכה של המשפחה הגרעינית 
התייחסו  הן  והוויתן.  התייחסותן  במרכז  המשפחה  מושג  את  מיקמו  המשתתפות 

בעיקר ליחידה החברתית הבסיסית של משפחה גרעינית. בעצם, הן התייחסו ליחידה 

כמו  יותר,  גדולות  יחידות  הזכירו  ולא  גרעינית,  משפחה  של  הבסיסית  החברתית 

הקולקטיבי.  החברתי  המבנה  את  הדגישו  לא  וגם  והחמולה,  המורחבת  המשפחה 

לעומת  ביותר  מרכזי  כמוסד  הגרעינית  המשפחה  של  עלייתה  את  מסמל  הדבר 

המשפחה המורחבת והחמולה.

באה  הערבית  בחברה  הגרעינית  המשפחה  למעמד  שמוענקת  המרובה  החשיבות 

לידי ביטוי ביומנים האישיים של המשתתפות. הצורך בהתמזגות עם המשפחה ועם 

העבר עלה ביומן האישי של רים, שבו הביעה געגועים, לאחר הנישואין, לחדר שגדלה 

בו בבית הוריה. רים כתבה: "החדר שלי, החדר שיש בו הכל, החדר שגדלתי בו, החדר 

ששיחקתי בו, וגם הוא החדר הנותן לי תחושה של ביטחון".

איור 5: השתקפות מרכיב המרחב האישי ביומנים של הסטודנטיות
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כך  הפנימית.  ההשתייכות  קבוצת  של  חשיבותה  את  מדגישים  מהיומנים  גדול  חלק 

זו עולה בנרטיב של יסמין, שכתבה ביומנה: "אני מעריכה את מוסד  למשל חשיבות 

באופן  שלי  והבת  הבן  את  מחנכת  אני  לכן  שווה,  לא  האדם  בלעדיו  כי  המשפחה, 

מגדלת  אני  החברה.  של  החברתיות  והמוסכמות  הערכים  את  לקבל  להם  שיעזור 

וגם ההורים של בעלי ותמיד  אותם על כבוד לסבא ולסבתא שלהם גם ההורים שלי 

אני אומרת להם שהם ערך יקר וחשוב לציית להם". 

איור 6: השתקפות חשיבות המשפחה ביומנים של הסטודנטיות

כאמור, באופן מפתיע, הסטודנטיות לא התייחסו לממדים הקולקטיביים של חמולה, 

ואפילו לא הדגישו את המשפחה המורחבת; זאת בניגוד למה מצופה על פי הספרות 

קולקטיבית- כחברה  בישראל מאופיינת  הערבית  המחקרית, אשר מלמדת שהחברה 

בחברה   .)Dwairy, 2010  ;2008 )אבורביעה-קווידר,  ופטריארכאלית  מסורתית 

היא  ההשתייכות  קבוצת  בעוד  במוקד,  נמצאת  המורחבת  המשפחה  קולקטיבית 

קבוצת   .)Hofstede & McCrae, 2004( החברה  במרכז  העומדת  הבסיסית  היחידה 

הוגנות  מוסר,  של  ערכים  ומדגישה  בדעות  הומוגנית  היא  הפנימית  ההשתייכות 

חייו  על  בבירור  משפיעה  זו  קבוצה  מוסכמות.  וקבלת  צייתנות  ביטחון,  משפחתית, 

אשר  קבועות,  נורמות  באמצעות  הקונפורמית  התנהגותו  את  ומכוונת  הפרט  של 

.)Fischer, 2006( מדגישות את ההיררכייה ואת ההרמוניה החברתית

 המשתתפות לא התייחסו למבנה החברתי המבוסס על יחידות גדולות יותר של 

בכך  יש  וחמולה, הדומיננטיות במבנה של החברה הערבית בארץ.  משפחה מורחבת 

הגורסת שהתמזגותו  הגורפת  מול התפיסה התאורטית  סימני שאלה אל  להציב  כדי 

זהות,  שייכות,  ביטחון,  הרגשת  לו  הקולקטיבית מספקת  של הפרט בחברה הערבית 
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הגנה ותמיכה רגשית, ושהוא מעדיף את טובת הכלל על טובתו האישית, ולכן, גם עם 

במשפחה  תלוי  להיות  ממשיך  הוא  משלו,  גרעינית  משפחה  בהקימו  וגם  התבגרותו 

הגדולות  שהיחידות  נראה   .)Al-Krenawi, 2012; Haj-Yahia, 2003, 2010( המורחבת 

של המבנה החברתי אינן מספקות הגנה לנשים ערביות, ולכן ניתן להבין את מיקומה 

לחברה  החלחול  בצד  לאחרונה,  הגרעינית  המשפחה  של  חשיבותה  ועליית  המרכזי 

הערבית של השיח האינדיווידואלי המעצים הרווח כיום.

לאום 
קיימת הסכמה רחבה בקרב חוקרים ערבים כי אירועי החיים של אדם נגרמים על ידי 

מהווים  הנכבה  וזיכרון  הנכבה   .)2011 וסנדלר-לף,  )דיאב  חיצוניים  וכוחות  גורמים 

החברה   .)Khalidi, 1997; Litvak, 2009( הפלסטינית  התודעה  בהתהוות  חשוב  גורם 

שונות,  בצורות  שמתבטאת  לסביבתו,  האדם  בין  הרמוניה  מאוד  מחשיבה  הערבית 

גם  לעיתים  קולקטיבית.  והתנהגות  משפחתיים  קשרים  שימור  לאדמה,  חיבור  כגון: 

 ;2016 )לביא,  הסביבה  עם  הרמוניה  לשימור  דרך  הן  ורוחניות  דתיות  אוריינטציות 

לביא ואחרים, 2016(. החיבור לאדמה עלה בדברי לנא, שדיברה על העצב והשמחה 

מסמל  הזית  עץ  בשב]י[לי  הזית.  מעץ  יפה  יותר  "אין  זה:  בחיבור  יחד  גם  הכרוכים 

בנוח  מרגישה  אני  זית  עץ  רואה  כשאני  הבאים.  והדורות  האני  הקודמים,  הדורות 

ובשמחה כי זה הקיום בשב]י[לי ובו זמנית אני מרגישה עצובה כי אני נזכרת בנכבה 

ובאסון שקרה לסבים שלנו ולדעתי אין עצוב יותר מאשר לעקור עץ זית". 

איור 7: השתקפות מרכיב הלאום ביומנים של הסטודנטיות
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רגשות  הסטודנטיות  של  האישיים  ביומנים  לפגוש  ציפינו  כחוקרות  כי  לציין  חשוב 

להפתעתנו,  הספר.  לבית  וכניסתן  המקצועית  התפתחותן  לתהליך  המתייחסים 

הוא   - כזה  היה  ואם  המקצועי,  לתהליך  הרגשות  בין  משמעותי  קישור  מצאנו  לא 

רגשות בהקשר  אזכור בקצרה של  לדוגמה  כך  ושולי.  מזערי  באופן  ביומנים  התבטא 

היינו  שלי  וחברה  אני  להתנסות  הלכנו  "כאשר  מנאל:  של  בדבריה  הופיע  המקצועי 

בצורה  אותם  ללמד  נצליח  לא  ואולי  קשים  הם  בכתה  התלמידים  שאולי  פוחד]ות[ 

בנוגע  ראשונית  התייחסות  עלתה  איאת  של  ביומנה  ללמד".  שצריך  כמו  נכונה 

לחינוך  ספר  "בבית  כתבה:  היא  המיוחד.  החינוך  במסגרת  הילדים  את  לתפיסתה 

הופיעו  שלא  כמעט  זה  מסוג  התייחסויות  צבעים".  כמו  שונים  תלמידים  מיוחד 

ביומנים נוספים.

איור 8: השתקפות תפיסת הסטודנטיות את הילדים במסגרת החינוך המיוחד 

דיון
המחקר הנוכחי עסק במיצוב של סטודנטיות ערביות סטודנטיות להוראה, כפי שהוא 

הספרות  שלהן.  הלמידה  ביומני  החזותית,  ברמה  והן  המילולית  ברמה  הן  הופיע, 

להציג  בכדי  וחזותיים  מילוליים  ברכיבים  הפרט  של  הבחירה  כי  מלמדת  המקצועית 

את האני שלו היא בחירה לא מקרית, והיא כוללת תהליך העדפה הלקוח מעולמו של 

ביומני  שהשתקף  האני   .)2010 ודביר,  שץ-אופנהיימר   ;2010 מרזל,  )ספקטור  הפרט 

מילולית  הן  הוראה,  להכשרת  בתוכנית  שלמדו  הערביות  הסטודנטיות  של  הלמידה 

זהותן.  בעיצוב  ולמשמעותה  לתרבות  שיש  החזקה  הנוכחות  על  מלמד  חזותית,  והן 

של  במונחים  עצמם  את  ומציגים  חושבים  אנשים  הדרך שבה  על  משפיעה  התרבות 

 .)Zoabi & Savaya, 2016( מגדר, לאום, אתניות, גזע ומיניות
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ביומנים  והחזותיים  המילוליים  באמצעים  שנגלה  האני  כי  נמצא  הנוכחי  במחקר 

של הסטודנטיות הערביות משתקף דרך העדשה התרבותית והרגשות הנלווים אליה. 

משפחה  דת,  מגדר,  רכיבים:  מארבעה  כמורכב  שלהן  האני  את  תיארו  הסטודנטיות 

גרעינית ולאום, החולשים על עולמן החברתי והתרבותי, אך להפתעתנו, תיאורן לא 

כלל את עולמן המקצועי.

בהתאם  הסטודנטיות  של  האני  את  האישיים משקפים  ביומנים  הנושאים שעלו 

התרבותיות  לציפיות  ובהתאם  נמצאו  הן  שבה  החברתית-תרבותית  לסיטואציה 

לחזרה  וקוראת  הילדות  בעולם  העטופה  אישה  מציגים  הממצאים  בגילן.  מנשים 

לילדות - בגבולות המשפחה והחברה. האני המוצג במחקר מלמד על ביטויי רגשות, 

שמצופה  ממה  פחות  ובשלים  כילדותיים  מוצגים  הרגשות  ופחד.  עצב  אהבה,  כמו: 

מנשים בגילן של הכותבות. 

האני של הכותבות נע בין האישי למשפחתי: התרבות מזינה את האני ומשתקפת 

אנשים  שלו.  פנימי  חלק  וגם  חיצונית  מסגרת  מהווה  שהיא  ומכאן  בדמותו, 

מדגישים היבטים שונים אשר מרכיבים את זהותם בהתאם לשלבים שונים בחייהם 

המשפחתיים  ההיבטים  הודגשו  ביומנים   .)Kayi-Aydar, 2018  ;2004 )קופפרברג, 

לפנטזיה:  מציאות  בין  האני  של  תנועתו  כדי  תוך  אליהם,  הנלווים  והרגשות 

וחזר  התרבות  בחומות  נחבט  כאילו  שלהן  האני  בדמיון,  הפליגו  כשהסטודנטיות 

כבומרנג לגבולות שלה, של החברה ושל המשפחה. 

שם  הקרוב,  היום-יומי  בזה  מעוגן  נשי-ילדי  אני  עלה  יחד  גם  הערוצים  משני 

במסגרת התרבות.  הנשי  המגדר  בתפיסת  זה ממוצב  אני  והרע.  הטוב  יחדיו  שוכנים 

אישיים,  בהקשרים  ועצב  שמחה  פחדים,  על  המעידים  רגשות  נחשפו  בהתאם, 

משפחתיים, חברתיים וקולקטיביים, דמיוניים ומציאותיים, וכל אלו משולבים זה בזה 

למשפחתי  האישי  בין  להפריד  ניתן  שלא  ניכר  הכותבות.  של  לתרבות  יחד  וארוגים 

מרכיב  אצלן  מהווים  אינם  עדיין  והתברר שההיבטים המקצועיים  של הסטודנטיות, 

ובתרבות  בחברה  ולמצופה  למקובל  המותאמים  רגשות  תיארו  הן  שכן  דומיננטי, 

שלהן.

במחקר זה ציפינו שסטודנטיות להוראה יתייחסו גם לזהותן המקצועית ולתהליך 

החברות שלהן ותחשופנה את עולמן המקצועי ועתידן כמחנכות הדור הבא. איך ניתן 

לפרש אפוא את חוסר ההתייחסות של הנשים לסוגיות אלו וכן לסוגיות החברתיות, 

הפוליטיות והכלכליות הבוערות? 

 על מנת להסביר זאת, אנו מבקשות להשתמש בתיאורים התאורטיים של מישל 

Foucault, 1986; Gazit & Perry-( פוקו, העוסקים במרחבים אוטופיים והטרוטופיים

הסטודנטיות  של  הרפלקצייה  את  לתאר  ניתן   .)Hazan, 2020; Shoshana, 2014

כמרחב  אוטופיה  הגדיר   )1986( פוקו  והטרוטופיה.  אוטופיה  של  במונחים  הערביות 

"הופכת  לחלופין  או  מושלמת",  בצורה  החברה  את  וכ"מייצגת  ממשי"  מקום  "ללא 

את המציאות" לחלוטין. כך, "בכל מקרה האוטופיות הללו הן מרחבים לא אמיתיים 

"מרחבים  והן  ממשי,  מקום  יש  להטרוטופיות  זאת,  לעומת   .)24 )עמ'  ביסודם" 

משקפים  שהם  המקומות  מכל  לחלוטין  השונים  המקומות,  לכל  מחוץ  הנמצאים 
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counter-( ומדברים עליהם" )עמ' 4(. מרחבים אלו יכולים להיות מרחבים מתנגדים 

 Foucault, 1986; Gazit & Perry-Hazan,( sites(, קונפלקטיים ומרחבים של אשליה 
 .)2020; Shoshana, 2014; Teresa, 2010

מעין  של  מרחב  אוטופי,  מרחב  למעשה  לעצמן  יצרו  הערביות  הסטודנטיות 

המקצועיים  מההיבטים  ומנותק  שלהן  החברתית  מהמציאות  יחסית  תלוש  אשליה, 

מהמציאות  התעלם  שכמעט  מרחב  יצרו  הן  בנוסף,  עברו.  שהן  החברות  ותהליכי 

ציפינו  לדוגמה,  שלה;  המרכזיות  והסוגיות  הערבית  החברה  של  החברתית 

בתוצרים  לבטא  בפרט  לאומי  למיעוט  המשתייכות  ומאלה  בכלל  מסטודנטיות 

מצאנו  לא  והפוליטיות.  המרחביות  התרבותיות,  החברתיות,  המצוקות  את  שלהן 

התייחסות של הסטודנטיות לסוגיות הבוערות של השנים האחרונות, כמו: האלימות 

נשים  של  הרציחות  במספר  העלייה  בארץ,  הערבית  בחברה  גואים  אשר  והפשיעה 

מרחבים  תיצורנה  לצפות שהמשתתפות  היה אפשר  הגבוהות.  העוני  ורמות  ערביות 

הטרוטופיים, המאתגרים את המבנה הפטריארכלי, את המעמד הפוליטי של הערבים 

בארץ ואת הסוגיות הבוערות. אך בפועל הן העדיפו להתחפר במרחב אוטופי, מנותק 

החברתיים  ומהאתגרים  החברה  מאתגרי  שהתעלם  היום-יום,  חיי  של  מהמציאות 

והמקצועיים שלהן עצמן. הן העדיפו להישאר בעולמן המשפחתי הקודם וביטאו את 

צבעים,  של  עולם  האוטופית,  הילדות  של  ישיר  המשך  כמו  שנראה  הפנימי,  עולמן 

מילים, אהבה ומשפחה. האזכור המועט של תחום ההתפתחות המקצועית והחשיפה 

הבשלות  חוסר  על  מלמדים  זה  בתחום  הכותבות  של  לרגשות  והשולית  המזערית 

ופרחי  נשים  שהן  סטודנטיות  היומנים,  את  שכתבו  הסטודנטיות  של  המקצועית 

לא  כנראה  המשתתפות  הנשים  לכך,  נוסף  הילדות.  בעולם  עדיין  המצויות  הוראה, 

בעולמן  נשארו  הן  לכן  והציור,  הכתיבה  באמצעות  שלהן  בחשיפה  בטוחות  הרגישו 

המדומין האוטופי. ניתן להסביר זאת בהיותן נשים הנמצאות בשוליים, מעמד נחות 

ושתהליכי  אישית  חשיפה  מעודדת  אינה  אשר  ופטריארכלית,  קולקטיבית  בחברה 

כי הפחד מהחשיפה  אין ספק  נמצאים בעיצומם.  בה  האינדיווידואליזציה של הפרט 

לאחרים השפיע באורח ניכר על ממצאי מחקר זה. 

החינוך  מערכת  מול  אל  משקל  כבדות  שאלות  בעצם  הציב  המחקר  זאת,  לצד 

והתכנים והשיטות המועברים לתלמידים ערבים בארץ, ובעיקר לתלמידות; לדוגמה, 

של  כלים  ורוכשות  מקבלות  הפורמלית  החינוך  במערכת  הערביות  התלמידות  האם 

החינוך  האם  לו?  ומחוצה  הסגור  האתני  עולמן  בתוך  היום-יום  חיי  עם  התמודדות 

את  מאתגר  התיכוניים,  הספר  לבתי  עד  החובה  מגני  החל  הערבים,  הספר  בבתי 

עולמן של התלמידות ומכין אותן לעולם המקצועי ולמציאות החברתית, הפוליטית, 

ושוויון  זכויות  ליברליים,  לערכים  חינוך  קיים  האם  הגועשת?  והמקצועית  הכלכלית 

בבתי ספר אלה? 

בבתי הספר הערביים הציבוריים הבנות אינן מקבלות חינוך בתחומים של זהותן 

בשנה  פיזה  במבחני  הערבית  החינוך  מערכת  נתוני  לאומי.  מיעוט  והיותן  הלאומית 

)PISA – Programme for International Student Assessment( הם ללא  האחרונה 

ורמת  ניתוח  יכולות  חיים,  כישורי  בודקים  אלה  מבחנים  לכך.  ברורה  עדות  ספק 
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ההתמודדות עם הסביבה של חיי היום-יום. כישלון מערכת החינוך הערבית במבחנים 

אלה מלמד אותנו גם על סוגיות חברתיות ותרבותיות של עידוד החשיפה העצמית, 

ביטחון עצמי וכישורי חיים בסיסיים שאנשים צריכים בחיי היום-יום שלהם. לממצא 

הילדים  בגני  החל  הערבית,  החינוך  מערכת  על  ייחודיות  השלכות  להיות  יכולות  זה 

וכלה בבתי הספר התיכוניים. ברמה התאורטית, היעדר פיתוח מרחבים הטרוטופיים 

הסטודנטיות  של  ביכולות  פוגע  ילדות  פנטזיות  של  אוטופיים  במרחבים  והקיבעון 

להתמודד עם מאבקי החיים המגוונים ואתגריהם. דבר זה, לדעתנו, הוא בין הסיבות 

המרכזיות לכך שלמשתתפות המחקר היה קל יותר ליצור את המרחב האוטופי שלהן 

ולהתרחק מאתגרי החיים החברתיים, הפוליטיים והמקצועיים.

מאשר  אחרות  ותודעות  זהויות  פיתוח  ספק  ללא  מאפשרים  הומוגניים  מרחבים 

Bhabha, 1994; Shoshana, 2014; Shoshana & Samimian-( הטרוגניים  מרחבים 

Darash, 2014(. לפיכך, עצם הימצאותן של הסטודנטיות משתתפות המחקר במרחב 

הומוגני, שבו הן כולן ערביות, והיעדרן של אפשרויות מפגש יום-יומי עם סטודנטים 

המשתתפות  הטרוטופיים.  מרחבים  של  היצירה  באפשרות  פגע  אחרות,  מתרבויות 

הערביות במחקר זה השלימו את לימודי התיכון שלהן בבתי ספר הומוגניים ערבים 

הן  היהודית בארץ. לאחר מכן,  לרבות החברה  וללא מגע כמעט עם חברות אחרות, 

המשיכו את לימודיהן האקדמיים במרחבים הומוגניים במכללה ערבית. 

מגבלות המחקר 
מאמר זה בחן את תפיסות המרואיינות כלומדות במרחב הומוגני ספציפי. מסקנתנו 

כי מאפייני מרחב משפיעים על זהויות ומערכי הסבר, כדאי לערוך מחקרים עתידים 

במרחבים הומוגניים אחרים ובמרחבים הטרוגניים.
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