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 תקציר

ולמרות זאת, מחקרים מצביעים  שיעור הנשים בסגל האוניברסיטאות בעולם ובישראל גדל בשנים האחרונות

 ייצוג של נשים ככל שעולים בסולם הדרגות האקדמי ונשאלת השאלה מדוע? -ועל תת שינוי מינוריעל 

, חברתיים גופים ממשלתייםהייצוג של נשים באקדמיה. -בישראל נערך שיח ודיון מעמיק על שאלת תת

, בחנו את הנושא מהבטים מקצועיים חברתיים ואישיים, הציגו נתונים, המליצו המלצות לפיתרון ואקדמיים

, שהתרחש במהלך השנים, שיפור המואטהשמעידות על ואף הציעו דרכים ליישומן. עם זאת, התוצאות 

לבין המצב בשטח, שכדי לרדת  בין השאיפה לשיויון וקידום של נשים באקדמיהחושפות ומחדדות את הפער 

את תהליכי החיברות, הסטריאוטיפים גם חברתיים שכוללים -לבחון את ההיבטים המגדרייםלשורשו יש 

 וההטיות הסמויות בקרב חברי האקדמיה. 

קדמיה הישראלית. אפליה היא ביטוי התנהגותי שלילי של דעות קדומות אפליית נשים קיימת בא

וסטריאוטיפים והיא אסורה על פי חוק. עם זאת, לעיתים, היא מופיעה באופן סמוי ולא מודע, דרך ההטיות 

, נבחנה במחקר הסיבות והגורמים לגידול האיטי במספרן של הנשים באקדמיההסמויות. לכן, בכדי לבחון את 

ת מחקר שיט אמצעותכלפי נשים ב האפליה באקדמיה וההטיות הסמויות של חברי הסגלסוגיית  הנוכחי

 ( בין שיטות מחקר איכותניות וכמותיות שיוסיפו להסברים על התופעה. Mix methodהמשלבת )

מובנים, ואילו השיטות הכמותיות כללו -חצי ריאיונותהאיכותניות נערכו במסגרת שיטות המחקר 

. בכל אחת IATהמבוססת על מטלה ממוחשבת ו בליומטרי של פרסומיםיניתוח ב, שאלון: מחקרשלושה כלי 

 מהשיטות והכלים נבדק פן אחר של הסוגיה. 

לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה כללה  ריאיונותבוצעו  . בשלב הראשוןהמחקר נערך בארבעה שלבים

חברות סגל  20נשים( ואילו הקבוצה השניה כלל  12 -גברים ו 13מקבלי החלטות באקדמיה הישראלית ) 25

צעירות בדרגת מרצה/מרצה בכירה. בשלב השני, נבנה שאלון למקבלי החלטות שהתבסס על ממצאי 

של קבוצת מקבלי ההחלטות ועל סקירת הספרות. השאלון הופץ למקבלי החלטות בדרגת פרופסור  ריאיונותה

קר הנוכחי בעלי התפקידים השונים באוניברסיטה ייקראו במח)פרופסור חבר ובעלי תפקידים מן המניין, 

ששמותיהם נלקחו מאתרי האינטרנט של האוניברסיטאות השונות. על השאלון ענו ( 'מקבלי החלטות'להלן: 

  מהאוניברסיטאות השונות בארץ.מחברי הסגל  (גברים 128 -נשים ו 60מקבלי החלטות ) 188

 30בין גברים לנשים בארבעה תחומי דעת: בלשנות אנגלית )השלב השלישי, בחן את הבדלי הפרסומים 

חברי סגל( באמצעות  136חברי סגל( ופסיכולוגיה ) 172חברי סגל(, כימיה ) 64חברי סגל(, בריאות הציבור )

ניתוח ביבליומטרי. נתוני שמות חברי הסגל )נשים וגברים( נאספו דרך אתרי האינטרנט של התחומים 

 . בשלב הרביעי, נבנתה מטלה ממוחשבתScopusונתוני הפירסום נאספו דרך מאגר  באוניברסיטאות השונות

דוקטורנטים  34שבחנה הטיות סמויות של דוקטורנטים ונבדקו בה , DirectRT, בתוכנת IATהמבוססת על 

 נשים(.  17 -גברים ו 17)

האם  .שאלותבמחקר הנוכחי נבחנה שאלת האפליה וההטיות הסמויות באקדמיה באמצעות ארבע 

מהן הדרכים בהן מוצגות האפליה קיימות הטיות סמויות כלפי נשים בקרב מקבלי ההחלטות באקדמיה? 



 ב
 

האם קיימים הבדלים בין ממוצע הפרסומים, הציטוטים, שיתופי הפעולה ומדד וההטיה סמויה כלפי נשים? 

ייצוג והטיות סמויות -תת גברים באקדמיה הישראלית ואם כן, האם יש קשר בינם לביןו הציטוט של נשים

 הטיה סמויה בקרב דוקטורנטים כלפי נשים? האם קיימת באקדמיה? ו

האם קיימות הטיות סמויות כלפי נשים בקרב שבחנו את שאלת המחקר הראשונה,  ריאיונותמניתוח ה

חברות הסגל הצעירות הכחישו את קיומה  עולה כי כל מקבלי ההחלטות ורוב מקבלי ההחלטות באקדמיה,

 של האפליה באקדמיה, אך הציגו סיפורים שהעידו על קיומה של הטיה מגדרית סמויה כלפי נשים. 

של קידום המינוי ותהליך הבעיות בהציפו את ה מקבוצת מקבלי ההחלטות ריאיונותהממצאים של ה

. הבעיות שהוצגו דנו יהשזורות האחת בשנ, הלקיומן אקדמאיות, חברתיות ואישיותותארו סיבות  נשים

הייצוג של נשים, בדרישות לקידום באקדמיה ובחסמים )כלכלי וחברתי מגדרי( שניצבים בפני -בשאלת תת

  .נשים ונבחנה בדבריהם ההתייחסות לנושא האפליה וההטיות הסמויות

לארבעה נמצאה בהם התייחסות י וניתוח איכותנ ושל חברות הסגל הצעירות עבר ריאיונותממצאי ה

עם חסמים  לדרישות האקדמיות והמנהליות והשפעתן על קידומן, להתמודדותןלמינוי ולקידום,  :נושאים

 בדבריהם. חברתיים ולהטיות הסמויות שנחשפו 

חיזוק לשאלת המחקר הראשונה, נמצא גם בממצאי השאלונים אשר מהם עלו הבדלים מובהקים בקרב 

דרישות ן גברים לנשים בנוגע לשאלת האפליה וההטיה הסמויה בקידום נשים, במקבלי ההחלטות בי

 . סובייקטיביות תהליך הקידום בקרב מקבלי החלטותבהאקדמיה ותהליכי הקידום של נשים ו

הדרכים להצגתן של ההטיות הסמויות, התקבל  ןמענה לשאלת המחקר השניה, שביקשה לבחון מהה

 בסיפורים שסופרו על ידי שתי הקבוצות. 

 בשאלת המחקר השלישית שבחנה את שאלת ההבדלים בין גברים לנשים בפרסומים, נמצא שמבחינת

כמות פרסומים נשים מפרסמות פחות בכל התחומים, אך מבחינת איכות הפרסומים, אין מגמה אחידה. 

  נמצא שאין הטיות סמויות בקרב דוקטורנטים כלפי נשים. ,המחקר הרביעית שאלתמענה לוב

הטיות סמויות אכן קיימות ומכוונות את שבאקדמיה אין אפליה גלויה ומפורשת, לסיכום, למרות 

באופן כללי מצאנו כי לאפליה ולהטיה הסמויה כלפי נשים באקדמיה הישראלית יש שלושה קבלת ההחלטות. 

-; גורם חברתיהמציג דרישות ונורמות עבודה שמתאימות לתפיסות ולהעדפות של גברים בנימ גורמים. גורם

תכונות האופי בנוגע ל שהוא חלק ממבנה החברה כולה ומכתיב תפיסות שונות לגבי גברים ונשים מגדרי 

של שני ; וגורם התנהגותי, גורם שהוא פועל יוצא של כל אחד מהם העדפותלצרכים וול המתאימות לכל מגדר

וקשור להעדפותיהם האישיות של מקבלי ההחלטות, אם ברמת המוסד אם ברמת  הגורמים הקודמים

לגברים ולנשים. הטיות סמויות כלפי נשים אינן מנת חלקם של גברים המחלקה, המתייחסים באופן שונה 

 בלבד, אלא גם של נשים, שבדרך כלל מודעות אליהן יותר.

ר פותח צוהר להבנה כי הטיות סמויות כלפי נשים יוצרות אוירה מן האמור לעיל, עולה כי המחק

הארגונית באמצעות פיתוח אסוציאציות  ארגוני עוינים לנשים, והן ניתנות לשינוי דרך התרבות ואקלים

  חדשות. עם זאת, האקדמיה אינה מנותקת מהסביבה שבה היא נמצאת.



 ג
 

המקומית ומכיוון שהחברה הישראלית קיים קשר בין התרבות הארגונית האקדמית לבין התרבות 

מושתתת על אידיאולוגיה פאטריארכלית, שמקבעת את קיטוב הסטריאוטיפים ונורמות ההתנהגות של 

 גברים ונשים בבית ובעבודה, אנו מוצאים שהיא מחלחלת ומשפיעה על האקדמיה בישראל. 

אמצעות בבאקדמיה של נשים  הייצוג-תופעת אי השיויון ותתנעשים מאמצים כבירים לטיפול בניכר כי 

. בבעיה ולא בסימפטום ' וקביעת מדיניות המותאמת לנשים. עם זאת, אנו רואים בכך טיפולאפליה מתקנת'

בכדי ליצור שינוי אמיתי יש לטפל באפליה ובהטיות הסמויות בשלושה מישורים יחד: בתרבות הסובבת 

 המקומית, בתרבות הארגונית ובמדיניות האקדמית כלפי נשים. 
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 מבוא

 נהיית כזו" )סימון דה בובואר(אישה אינה נולדת אישה, היא "

 

. (Scott, 1988) מהסביבה והתרבות והיא תלוית זמן ומקוםושפעת וההתיחסות לנשים ממעמדן החברתי 

אך  מלקטות וציידים  שיוונית. גברים ונשים מילאו תפקידים שונים  היתהבעבר הרחוק החברה האנושית 

והחקלאיים. נוצרו  הטכנולוגיים החל עם כניסת החידושיםהפיחות במעמדן של הנשים  זכו למעמד חברתי שווה.

חוסר  (.1999תפקידים חדשים והגברים השתלטו עליהם ודחקו את הנשים לבצע משימות משניות )משוניס, 

  .ולאפליה שיוויון-איהאיזון תרם לשחיקת מעמדן של הנשים וגרם ל

כוללות לרוב פים. הדעות הקדומות וסטריאוטי אפליה היא ביטוי התנהגותי שלילי של דעות קדומות

מהווים שיפוט מוקדם ומכליל כלפי קבוצות חברתיות שהאדם אינו משתייך אליהן, ואילו הסטריאוטיפים 

  .(Fiske, 1998; Plous, 2003; 2012 מאיירס,)מרכיב הקוגנטיבי של הדעה הקדומה את ה

אסורה והיא  מדיניות כלפי קבוצות שונותמוצגת באמצעות ש אפליה. אפליה מוסדיתכמה סוגי קיימים 

שממנה מגיע האדם, , תלויה בתרבות אפליה אישית שנובעת מהתייחסות של אדם אחד לאחר ;על פי חוק

ואפליה  ;והיא מוצגת באמצעות דעות קדומות וסטריאוטיפים תהליכי החברות שחווה במהלך שנותיומ

מתגלה  מודעים אליה והיאלא תמיד ש, מתוחכמותשהיא קשה לזיהוי, מתבטאת בדרכים סמויות ו ,סמויה

 ;Banaji, Hardin, & Rothman, 1993 ;2005תורן,  ;2013סנדברג,  ;2012מאיירס, )לרוב, בצורה עקיפה 

Staats, Capatosto, Wright, & Contractor, 2015; & Kordys, 2011 ,Blodorn, O’Brien) . 

שנרכשים  ,סטריאוטיפיםעמדות או שנובעות מ הטיותסמויות. הטיות מופיעה דרך אפליה סמויה 

את להם ויש  באופן לא מודע וללא שליטה, של אדםבאמונות  קונטמעים עמומושרשים בתהליכי החברות, 

הטיות סמויות . ו/או חברתית גם אם הן פוגעות בתקינות פוליטית היכולת להשפיע על ההתנהגות שלו

 Company Lean In & MaCkinsey & Krieger, 2006;Greenwald & ,) לעולם העבודהמחלחלת גם 

2017).  

 .(Lean In & MaCkinsey & Company, 2017)אפליה במקומות העבודה הספרות המחקרית מציגה 

ייצוג בעמדות בכירות ודפוסי -פערי השכר, בידול תעסוקתי בין תחומים, תתשל  מבנייםדרך מאפיינים 

היבטים חברתיים מגדריים שכוללים, בין  באמצעות ומוסבירה אותה גברים לושנשים של קריירה שונים 

בתרבות תהליכי הערכה שונים לגברים ונשים, סקסיזם  היתר, תהליכי חיברות שונים של נשים וגברים

את חוסר התאמתן לעולם העבודה  יםשמדגיש, בין גברים ונשיםהמנוגדים חידוד הבדלי האופי ארגונית, 

 וכדומה. 

שנערכו באקדמיה מחקרים . פוסחת גם על המוסדות האקדמייםאינה בעולם העבודה שמוצגת ה האפלי

ומציגים  (Aiston & Jung, 2015)למשל, נשים מתקשות להתקדם בהיררכיה הארגונית מצביעים על כך ש

סטריאוטיפים שליליים כלפי נשים, למשל, ומגדריים אישיים וגם  מחסומים מוסדייםשכוללות מגוון סיבות 



2 
 

הטיות סמויות של מקבלי ההחלטות במערכת ו התמודדות נשים עם קונפליקט בית ועבודהקשיים ב

 . )Toren & Moore, 1998; Etzkowit & Ranga, 2011 ;Ceci & Williams, 2011) האקדמית

בפרק הראשון, מוצגת . הישראליתנושא האפליה וההטיות הסמויות באקדמיה מחקר זה התמקד ב

)בעולם  במקומות העבודה נשיםהאפלית באופן כללי, וגם את  סקירת הספרות שבוחנת את נושא האפליה

בפרק השני מוצגת . שאלות המחקרומטרותיו מוצגות בסופו ו (ובישראל)בעולם  ובאקדמיה (ובישראל

פרק . ההשלישי מוצגים הממצאיםבפרק ו ,(Mix methodבשיטת המחקר המשלב )המתודולוגיה שמשתמשת 

 .סיכום ממצאי המחקר והדיון יחד עם מגבלות המחקר והמלצות למחקרי המשךמציג את הרביעי 

מקבלי  של שתי קבוצות מחקר ריאיונותראשון, כולל ההשלב  .בנוי מארבעה שלביםהמחקר הנוכחי 

השלישי ניתוחים ביבליומטרים של , השני, שאלון לקבוצת מקבלי החלטות, החלטות וחברות סגל צעירות

 פרסומים שמטרתם להשוות בין נשים לגברים והרביעי, בדיקת הטיות סמויות בקרב דוקטורנטים.

עובדה בעת האחרונה, כמות המחקרים העוסקים בשאלת אפליית הנשים באקדמיה הולכת וגדלה 

את סוגיית היא להציף  זה מחקרמטרתו של . פיתרוןעל מורכבות הסוגייה והשאיפה למצוא לה שמעידה 

מצבן של הנשים בולו מזערי, , לשינויבתקווה לתרום האפליה וההטיות הסמויות באקדמיה הישראלית 

  הישראלית ובכלל. באקדמיה
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 סקירת ספרות

 אפליה

הספרות המחקרית מגדירה אפליה כביטוי חברתי התנהגותי לתהליכי תפיסה, שיפוט והערכה המתקיימים 

הקבוצתי, באמצעות קיפוח של חברים בקבוצה או טיפול בלתי הוגן בענייניהם מעצם השתייכותם בהקשר 

  .(2013סנדברג,  ;1999; משוניס, 2012קבוצה מסוימת )מאיירס, -לתת

הן  (Prejudice) אפליה נובעת משילוב של דעות קדומות וסטריאוטיפים שליליים. הדעות הקדומות

קבוצות שהוא חש ריחוק מהן,   (Outgroups) 'חוץ'עם קבוצות השל האדם בפגישה קונפליקט תולדה של 

 & Johnston; 2012)מאיירס, ' אנחנו'ולא  'הם'ושאת חבריהן הוא מגדיר  איתןשיש לו רצון להתחרות 

Hewstone, 1992) . כל אדם חשוף לקונפליקט, ובכל אדם עשויים להתעורר רגשות שליליים ודעות קדומות

 תיאוריהשהיא , החברתי הקונפליקט גישת באמצעות להסביר ניתן הקונפליקט אתביחס לקבוצות החוץ. 

מתחרים על קבוצות או יחידים בחברה שבין כמאבק שמתקיים רואה את החברה ש ,מרקסיסטית חברתית

המאבק נובע מאינטרסים מנוגדים, בין אלה שיש להם שליטה על ח, יוקרה כסף. ם כובמשאבישליטה 

המשאבים לבין אלו ללא שליטה כשאלה שיש להם משאבים יאבקו לשמר את המשאבים הללו בידיהם ואלו 

יפעלו ליצירת שינוי להגדלת המשאבים. לדוגמא: נשים נאבקות להשוואת שכרן וללא, ירגישו מקופחים, 

 . (1999, משוניס) לשכר הגברים

כוללות שיפוט מוקדם, לרוב שלילי,  מחקרים שונים שחקרו היבטים שונים של דעות קדומות מצאו שהן

. (Fiske, 1998; Plous, 2003; 2012 והן נובעות מסלידה המבוססת על הכללות שגויות ולא גמישות )מאיירס,

נרכשות  הן .צורך בכוח, בהבעת תוקפנות ובהצדקה עצמית :הדעות הקדומות נובעות מצרכים פסיכולוגיים

תקשורת וכן בעלי אישיות סמכותנית הסוכני חיברות כגון משפחה, בית הספר,  :באמצעות צפייה במודלים

(Authoritarian personality)  שיש להם נטייה לדעות קדומות ולחשיבה סטריאוטיפית כלפי קבוצות בעלות

והוא מחקה  י החיברות מחזקים את הפרט על הבעת עמדות או דעות קדומות,סטטוס נמוך משלהם. סוכנ

  .(Johnston & Hewstone, 1992 ;2012אותם ומזדהה עימם )מאיירס, 

הסטריאוטיפים הם המרכיב הקוגניטיבי של הדעה הקדומה. חשיבה סטריאוטיפית פירושה עשיית 

בני אדם נוטים  ,(1999מכיוון שמוח האדם אינו מסוגל לנתח כל מצב חדש )אריאלי,  .(2012הכללות )מאיירס, 

, (Social categorizationלסווג אחרים באופן קטגורי על פי מוצא, גזע, גיל, מין, מקצוע ותכונות אחרות )

תיות וליצור סכמות חברתיות, שמארגנות את המידע, הנתונים והציפיות כלפי אדם אחר או קבוצות חבר

זמן ומאפשרות לאדם לשפוט אנשים אחרים בעלי מאפיינים דומים לקבוצה . הסכמות חוסכות אחרות

; 1999יחשבו ויפעלו )אריאלי,  שאליהם הם משתייכים, לגבש עליהם רושם ולנבא ביעילות ובמהירות איך הם

בדרך כלל כאשר   (2012כרוכים בהכללת יתר )מאיירס, הסטריאוטיפים . (Heilman, 2012; 2012מאיירס, 

מייחסים תכונות סטריאוטיפיות לקבוצת אנשים על בסיס אתני, עדתי או מגדרי, האדם המחזיק 
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בסטריאוטיפ ייחס לכל אדם השייך לקבוצה את אותה תכונה, וייגרר להכללות לא מדויקות ולעיתים מזיקות, 

 ."בנות אינן טובות במתמטיקה" דוגמאל

ראו שדעות קדומות וסטריאוטיפים שליליים נוצרים כתוצאה ממצבי עימות ניסויים ומחקרים שונים ה

הם  כן כמו. , מתוך ההבדלים התרבותיים שיש בין קבוצות חברתיות(Plous, 2003ותחרות בין קבוצות )

מצורך אידיאולוגי אינטרסנטי שמשרת מטרות של קבוצה מסוימת, שמטפח את הדעות הקדומות  נובעים

ומחלחלת לכל התחומים דרך  בגיל צעירקבוצות. למידת הסטריאוטיפים מתחילה האפליה בין הויוצר את 

בכל  סוכני החיברות. הם משפיעים על הציפיות שיש לחברה מחבריה ומופנמיםמסרים שמועברים על ידי 

. את התוצאות ההתנהגותיות שלהם אפשר למצוא במרחב הפרטי, (Bem, 1993; 1999)יזרעאלי, אחד מהם 

)מאיירס,  במסגרות פוליטיות, במקומות עבודה וכדומה  זוג והורים לילדים, ובמרחב הציבורי למשל בין בני

-מושפעים גם מגורמים היסטוריים, חברתיים. הסטריאוטיפים (2002; קמיר, 2013סנדברג,  ;2012

שית והאישית תרבותיים. הם יכולים להיווצר בעקבות אירועים שהתרחשו בעבר והשתרשו בחוויה האנו

ההיסטורית, למשל העבדות יצרה התייחסות סטריאוטיפית ללבנים ולשחורים בארצות הברית והיחס של 

 הנאצים ליהודים בתקופת השואה יצר התייחסות סטריאוטיפית כלפי הגרמנים באשר הם. 

, על עמידותם לאורך זמן ועל יכולתם של הסטריאוטיפים עוצמתם הרבהעל מחקרים רבים מצביעים 

. סטיל וארונסון (Heilman, 2012; 2012; מאיירס, 1999)אריאלי,  להשפיע על המציאות ולהנציח אותה

(Steele & Aronson, 1995)  והטביעו את המושג הנצחת המציאות באמצעות הסטריאוטיפים תיארו את

איום כלפי חברי קבוצה או כלפי אדם הנתונים להכוונה  .(Stereotype threat) 'איום הסטריאוטיפ'

לסטריאוטיפים שליליים שהוטבעו עליהם, והם פועלים לפיהם ולא על פי היכולות האמתיות שלהם. כך מבלי 

איום  (.Schmader, 2002; 2013להתכוון ביצועיהם מושפעים מהסטריאוטיפים ומותאמים להם )סנדברג, 

גורם למתח, חרדה והתנתקות, ויכול לעורר מגוון רחב של עמדות והתנהגויות שליליות. הוא הסטריאוטיפ 

כאשר חברי הקבוצה או האדם מנסים לבצע משימות קשות בתחומים הקשורים בסטראוטיפ משפיע במיוחד 

 .(Hoyt & Blascovich, 2010; Logel, Walton, Spencer, Peach, & Mark, 2012שלילי )

יש גורמים אחדים שמגבירים אותו. אך ם לאיום הסטריאוטיפ, לפחות בנסיבות מסוימות, כולם חשופי

הוא יכול להיווצר כאשר קבוצה או אדם מתקשים במשימה, כאשר הם מאמינים שהמשימה מודדת את 

רלוונטי למשימה שהם נדרשים לבצע. אנשים מציגים רמות גבוהות  כאשר סטריאוטיפ שלילייכולותיהם או 

כאשר הם רוצים להגיע לביצועים טובים במשימה והם מזוהים באופן מובהק עם  ,יותר של איום סטריאוטיפ

הקבוצה הסטריאוטיפית. השפעות אלה גדלות כאשר קיימת ציפייה לאפליה שמזהה אותם עם הקבוצה בעלת 

חוויות חוזרות  .(Stroessner & Good, 2011& Aronson, 2002, Steele, Spencer ;) הסטריאוטיפ השלילי

ונשנות של איום סטריאוטיפ יכולות להוביל למעגל קסמים של חוסר ביטחון, ביצועים ירודים ואובדן עניין 

 וליצור מעין נבואה שמגשימה את עצמה.  (Stroessner & Good, 2011בתחום ההישגים הרלוונטי )

לאיום הסטריאוטיפ ולהשלכתו על הביצועים של פרט או של קבוצה ניתנה בניסוי שערכו שי,  דוגמא

. בניסוי הם בדקו את השפעותיהם של (Shih, Pittinsky, & Ambady, 1999ואמבדי ) 'פיטינסקי

אסיאתי. -סטריאוטיפים הקשורים במגדר ובמוצא אתני על ביצועי המתמטיקה של נשים ממוצא אמריקאי
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אסייתים מיומנויות כמותיות גבוהות יותר בהשוואה -הסטריאוטיפ המתייחס לאתניות מייחס לאמריקאים

לקבוצות אתניות אחרות, והסטריאוטיפ המגדרי מייחס לנשים כישורים כמותיים נחותים בהשוואה לגברים. 

בוצה הראשונה הם חילקו את הנשים לשתי קבוצות וערכו להן מבחן במתמטיקה. בתחילת המבחן גרמו לק

של נשים  לחשוב על נושאי המגדר ושאלו אותן בנוגע לדעותיהן והעדפותיהן לגבי לינה מעורבת במעונות

ניתבו לנושאים שקשורים למוצא אתני ושאלו שאלות שעסקו בהיסטוריה  שניהוגברים, ואילו את הקבוצה ה

ות היו שונות בהתאם המשפחתית שלהן ובשפות הדיבור בבתיהן. תוצאות המבחן של שתי הקבוצ

המבחן הצליחו תים. הנשים שנשאלו שאלות לגבי זהותן האתנית בתחילת אלסטריאוטיפים של נשים ושל אסי

 (Gibson, Losee, & Vitiello, 2014וויטלו ) ,במבחן במתמטיקה יותר מאלה שנשאלו לגבי המגדר. גיבסון, לוסי

מכאן ניתן להסיק כי הסטריאוטיפים משפיעים על האדם שנים ומצאו דפוס דומה.  15ערכו ניסוי דומה לאחר 

  בהתייחסות שלו כלפי עצמו ובהתייחסות שלו כלפי אחרים. :בשתי דרכים

כמה סוגים של . קיימים אפליה היא הביטוי ההתנהגותי השלילי של הדעות הקדומות והסטריאוטיפים

למצוא בהתייחסות של אדם אחד לאחר ניתן שאפליה   . אפליה אישיתביניהם חפיפה מסוימת, ויש אפליה

, בשוק העבודה אפשר למצוא אפליה אישית כאשר המעסיק דוגמאת. לומסוימ ותקבוצהמושפעת משיוכם ל

מקדם עובדים מסוימים ומונע קידום של עובדים אחרים ללא סיבה ברורה או על סמך שיקולים שאינם 

המתבטאת כאשר מוסד או ארגון מציגים  , קיימת אפליה מוסדית,אפליה האישיתה מקצועיים. לעומת

רחבה, רשמית  הסכמה חברתית. מדיניות מפלה זו זוכה למדיניות או פרקטיקה מפלה כלפי קבוצות שונות

באופן כללי, לאורך ההיסטוריה נראו דוגמאות רבות לאפליה בשוק העבודה בהיבטים  או לא רשמית.

המוסדית מטפל  . באפליה(2005; תורן, 2013, סנדברג ;2012ומין )מאיירס,  ה, מוצא, דתהקשורים למשפח

החוק, אך באפליה האישית קשה לטפל, היות שהיא מוטמעת באדם בהתאם לדעות הקדומות שלו ולהתנהגות 

 . (Blodorn et al., 2011; 2005המקובלת בחברה ובתרבות שבה הוא חי )תורן, 

רשות נורמות וערכים חברתיים והיווצרות סוג נוסף ומשפיע הוא אפליה סמויה, שהיא תוצאה של השת

עמדות אלה . (2015et al. Staats ,;2201עמדות סמויות ואוטומטיות, שהאדם אינו תמיד מודע להן )מאיירס, 

 ;Banaji et al., 1993; 2012באות לידי ביטוי בדרכים סמויות ומתוחכמות, ומתגלות לרוב בעקיפין )מאיירס, 

Benokraitis & Feagin, 1995) . לזהות אותה, היא אף שאפליה סמויה בדרך כלל אינה מודעת וקשה מאוד

  .בצורה מוטה פרטים בחברה ההתנהגות של כידרמשפיעה על 

וההחלטות  פעולותההמשפיעים על ההבנה שלנו, סטריאוטיפים לעמדות או ל תמתייחסהטיה סמויה, 

ללא מודעות , אופן לא רצוניבשמופעלות הטיות, הכוללות הערכות חיוביות ושליליות, שלנו באופן לא מודע. ה

ובשונה  המודע-עמוק בתתההטיות הסמויות נמצאות שליטה מכוונת. ללא או של האדם שנושא אותם 

 Greenwald & ) מהטיות מודעות לא ניתן להסתירן במקרים שנדרש לתקינות חברתית ו/או פוליטית

.The Kirwan Institute for the Study of Race and Ethnicity, n.d; 2006Krieger, ) . 

נמצא  (,Mullainathan, 2005 Bertrand, Chugh &) ברטרנד, צ'ו, ומולאייט'אןידי במחקר שנערך על 

לחץ זמן ואין באפשרותם לשלוט בדחפים שלהם בשההטיות הסמויות מופיעות בעיקר כאשר אנשים נתונים 

 שההטיות כן נמצא כמו. נחבאותשלהם הסמויות ההטיות , כאשר לחץ הזמן מוסר .את בחירותיהםלשקול ו
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 ;Blair, 2002)אינן קבועות והן ניתנות לשינוי, כאשר משקיעים תשומת לב וזמן בפיתוח אסוציאציות חדשות 

Dasgupta, 2013; Devine, 1989) . 

 

 נשיםנגד אפליה 

, פילוסופית, סופרת ופמיניסטית צרפתייה, (2001בובואר ) הד כלפי קבוצה.ת נשים היא דוגמא לאפליה אפלי

טענה שהאפליה המגדרית כלפי נשים עמוקה ולא ניתנת לגישור, מכיוון שגברים לא מצליחים לרדת לעומקה 

שהנשים שוות להם, הסתירה בדבריהם של הגברים הטוענים בהסבריה הצביעה על ולהבין את משמעותה. 

אך באותה נשימה טוענים שהן לעולם לא תוכלנה להיות שוות בשל הבדלים אובייקטיביים שנובעים מהשוני 

. לדעת דה בובואר, הבעיה העיקרית נובעת מכך שהגבר מגדיר את (2001בובואר, -ההבסיסי הטבעי והפיזי )ד

 ,Bem; 1999; יזרעאלי, 2001בובואר,  ההאישה ביחס אליו, כשהוא הסובייקט והמוחלט והיא האחרת )ד

1993) . 

 ,Scottתרבות והיא תלוית זמן ומקום )מההתייחסות לנשים ומעמדן החברתי מושפעת מהסביבה ו

בתקופה  טוען כי 'קיצור תולדות האנושות'בספרו  (2011מההיסטוריה. הררי )כפי שאנו למדים  (1988

וגברים  'מלקטות'הפרהיסטורית מעמדן של הנשים היה זהה למעמד הגברים ואף גבוה ממנו. נשים היו 

היכולת הוורבלית המאפשרת העברת מידע הלאה, היכולת לפתח קשרים  והתכונות שיוחסו לנשים  'ציידים'

ותיות ואפשרו להן לתרום ומשמעהיו חשובות   (וזיכרוןעין -אישיים והתפיסה המרחבית )תיאום יד-בין

הלידה והמגבלות שבעקבותיה  הגברים, אם לא יותר. לדבריו, השונות הביולוגית  כמולתזונת השבט לפחות 

 (2011)הררי,  לא הפריעה לנשים למצות את הפוטנציאל המנהיגותי שלהן . 

הירידה במעמדן של הנשים החלה בתקופה הניאוליתית, אז השתנתה החברה בהדרגה והפכה מחברה 

לקטים לחברה חקלאית נייחת, שניזונה ממגוון מצומצם של גידולים חקלאיים בשטחים -נוודית של ציידים

גלגל, המצאת ה כמוקבועים ומוגדרים. שינויי התקופה הביאו עמם התפתחויות וחידושים טכנולוגיים, 

התאימו יותר לתפעול של הגברים, בשל יכולתם הפיזית. לנשים נותרו תפקידים ואלה העגלה והסירה, 

משוניס,  ;2011אחרים, שנחשבו משניים בחשיבותם ובעלי תרומה נמוכה יותר לכלכלת הקבוצה )הררי, 

, תקופה שבה 'העיור'פיחות נוסף במעמדן של הנשים התרחש בתקופת המהפכה התעשייתית ותהליך  .(1999

 ,Pinchbeckנשים נדחקו מעולם העבודה והקריבו את עצמאותן הכלכלית לטובת טיפול בילדים בבית )

. בקרב בני המעמד הבינוני גברה תלותן של הנשים בגברים מבחינה כלכלית ומבחינה חברתית (2013

(2013Davidoff & Hall,  ;Carmichael, Dilli, & Rijpma, 2014) . מעמדות השליטה, הנשים הורחקו

זכויותיהן התמעטו, לא ניתנה להן אפשרות ללמוד ולרכוש השכלה, למלא תפקידים ציבוריים ולהשתתף 

בבחירות. דחיקת הנשים מנעה מהן לא רק חירות כלכלית, אלא גם גישה למידע ולהתפתחות רוחנית 

 . (2000החלטות שמתקבלות בה )רוזין, ואפשרות לקחת חלק בחיים הפוליטיים ולהשפיע על החברה ועל ה

תמיד  ונוצרו הבדלי סטטוס, עוצמה ויוקרה בהקשרים שונים כך נבנו יחסי העוצמה בין גברים ונשים 

 שבה חברתית ארגון שיטת  הפטריארכיהונבנתה  מגדרי שיוויון-איהתפתח  מכך. כתוצאה לטובת הגברים



7 
 

. ביניהם השלטון את מעבירים והם, גברים בידי כולה או ברובה נמצאת החברתיים במוסדות השליטה

 לגייס יכולים הגבריםכמעט בכל התרבויות והחברות ו, אוניברסלית כמעט חברתית צורה היא פטריארכיה

 ,Flaudi, 1991) אחיזתה את לחזק כדי והרגשיים החוקיים, האידיאולוגיים, הכלכליים העוצמה מקורות את

  .(2006, ריצר בתוךכמצוטט 

סטריאוטיפים, דעות קדומות  מונח המתארמיננות,   דעות קדומות, אפליה וסקסיזםיוצר  שיוויון-אי

, מושתת על בסיס אידאולוגיה בייחוד כלפי נשים או נערותוהתנהגות מפלה כלפי בני אדם ממגדר מסוים, 

 ;1999יס, משונ; 2012מאיירס, ) את מעמדם של הגברים גבוה מזה של הנשיםפאטריארכלית שמציבה 

  .(2002; קמיר, 2013סנדברג, 

ינס הגדירה סטריאוטיפים מגדריים יפ-מלאךסקסיזם ניתן למצוא בסטריאוטיפים מגדריים. 

מבלי  כ"תבניות חשיבה נוקשות וכוללניות המייחסות לגבר או לאישה אפיונים, תכונות והתנהגויות בשל מינם

. הסטריאוטיפים המגדריים יוצרים הבניה חברתית (93' עמ 1998פיינס, -לבחון אותן מול המציאות" )מלאך

יכולת הבעת חיבה התחשבות בזולת, כניעות ופגיעות,  כמותכונות   'התנהגות נשית'ואחידות למה שמקובל כ

אסרטיביות,  כמו תכונות  'התנהגות גברית'ולעומתה  ;רגשית, ידידותיות, אמפתיות, רגישות וסנטימנטליות

. בכך הם , וגם חוסר יכולת להבעת רגשותומנהיגות וכוחניות, רציונליות הישגיות, רמת ביצוע גבוהה, כוח

ולפעול בהתאם למגדר שלהם, וגם משפיעים על  להיראות, להתנהג עליהם איך מכתיבים לנשים וגברים

 ;Heilman, 2012; Lemm, Dabady, & Banaji, 2005;2012, מאיירסהשיפוט וההתנהגות כלפיהם )

Schneider, 2005) .הנשיות כן נמצא כי סטריאוטיפים מגדריים מציגים את התכונות הגבריות והתכונות  כמו

. חוקרים שבדקו את נושא הסטריאוטיפים המגדריים הגיעו לשתי (2013 מנוגדות )סנדברג,  כבינאריות

 . (1998פיינס, -כלל הם מקובלים על נשים )מלאך הם חזקים, ובדרך אלומסקנות עיקריות: סטריאוטיפים 

 Ambivalent) פיתחו תיאוריה שלפיה הסקסיזם הוא אמביוולנטי (Glick & Fiske, 1996פיסק )גליק ו

sexism theory)סקסיזם עוין ) :סקסיזם מורכב משתי תפיסות שמשלימות זו את זו ,. לטענתםHostile 

sexism) ( וסקסיזם נדיבBenevolent sexism) סקסיזם עוין הוא קיצוני יותר וקל לזיהוי. ניתן למצוא אותו .

בבדיחות פוגעניות ובהטרדה מינית של גברים כלפי נשים והוא מופיע כאשר הגברים חשים איום על מעמדם. 

לעומתו, סקסיזם נדיב מבטא צורה עדינה וחביבה לכאורה של דעות קדומות ומתייחס בחיוב לנשים 

סקסיזם נדיב עשוי להופיע בצורה סמויה, למשל כאשר . (Glick, 2013י מגדר מסורתיים )שמאמצות תפקיד

; 2013; סנדברג, 2012גבר משלים מטלה שלדעתו אישה לא יכולה לבצע, רק מפני שהיא אישה )מאיירס, 

Glick, 2013; Glick & Fiske, 1996, 2007).  הסדר מסייע לשמר את הוא בדרכו היעילה והנעימה לכאורה

 ,Sidanius, Pratto, & Boboבין הקבוצות ) שיוויוןהחברתי הקיים ואת הלגיטימציה האידיאולוגית לאי ה

1994) . 

סקסיזם עוין ונדיב הולכים יד ביד ומזינים זה את זה, ובאופן , (2000et al. Glick ,לדעת גליק ועמיתיו )

ם במרחב הביתי ומתייחסים אליהן כדמויות כללי שניהם מייחסים חשיבות רבה למילוי תפקידיהן של הנשי

חלשות בהשוואה לגברים. שניהם שכיחים מבחינה תרבותית, מחזקים את ההבניות המגדריות ואת תפקידי 
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ומקבעים את הנשים במעמד  שיוויוןה-איואת  המגדר המסורתיים, מנציחים את העמדות הסטריאוטיפיות

 נמוך, מכל בחינה. 

במהלך השנים קמו תנועות שביקשו לשנות את מצב הנשים, יצאו נגד אפליה מגדרית ונגד 

 סטריאוטיפים מגדריים וחשפו צורות שונות של סקסיזם והטיות. 

 

 פמיניסטית ביקורת

 שיוויוןכאשר נשים החלו במאבק ל 19 -ההחל באמצע המאה במעמד הנשים בחברה ההיסטורי  השינוי

זכויות. הן דרשו להשתתף בבחירות, לרכוש השכלה, לקבל תשלום שווה בעד עבודה שווה, להיות בעלות זכות 

על כך  (, שנאבקה )ונאבקת עד היום'התנועה הפמיניסטית'התעוררה  20 -הלרכוש ועוד. בתחילת המאה 

י יכולתן של נשים ונגד שנשים תוכלנה להגשים את עצמן כנשים ויצאה נגד סטריאוטיפים ודעות קדומות לגב

 הקיבוע של חלוקת התפקידים המסורתית בין נשים לגברים. 

 שיוויוןב שהתמקד, הליברלי הפמיניזם  הראשון הגל. גלים שלושה מיוחסים הפמיניסטית לתנועה

, 20 -ה המאה של 60 -ה בשנות שהחל, השניהגל . לנשים בחירה זכות במתן ובעיקר, לנשים פוליטי זכויות

 נגד פעילותלמשל, , פוליטיים רק ולא חברתיים בנושאים עסק ואף לנשים הזכויות שיוויון במימוש החל

 חלק היווה  הרדיקלי הפמיניזם  השלישי הגל ואילו. והמשפחתי הפרטי, הציבורי במרחב נשים אפליית

 של שהגדרות טוען זה פמיניזם. והאישיות החברתיות הזהות בהגדרות שכופרת מודרנית-הפוסט מהתנועה

, וערב גורביץ') ולביקורת לדיון מחדש אותן לפתוח ויש, חברתיות מהבניות כתוצאה נוצרו ואימהות נשיות

  .(2000, רוזין; ג2012

הזכות  כמוהזכויות לנשים,  שיוויוןבמדינות הדמוקרטיות רשמה התנועה הישגים רבים בתחום 

נשים עדיין סובלות מאפליה, מדעות קדומות אך . (2000ללימודים, לעבודה ולחיים פוליטיים )רוזין, 

 שיוויון-איה אתלהדגיש , ולכן נמשכים המחקרים במסגרת הביקורת הפמיניסטית, בניסיון ומסקסיזם

 . אותו ומשמרים שיוצרים המנגנונים את ולהסביר המגדרי

לו למטרה לבטל את עליונות  שם, (Walby, 1990) ואלבי אצל היטב שמיוצג, הרדיקלי הפמיניזם

 קיימת שהפטריארכיה טוענותהגברים בכל ההקשרים הכלכליים והחברתיים. הפמיניסטיות הרדיקליות 

 ומדכאים נשיםבשולטים  גבריםוביסודה  פטריארכיה היאועד היום החברה  ,האנושות של היווסדה מאז

יוצרת כי הפטריארכיה  ותהפמיניסטיות הרדיקליות מאמינ. (Walby, 1990; 2006; ריצר, 2012)גידנס, אותן 

המבטאים את הפטריארכיה  התמודד עם נורמות ומוסדות חברתיים קיימיםלכן מטרתן ל, חברה לא צודקת

לבטל את ההתייחסות להבדלים  ויותר מכך  לגברים שניתנותהיתר  זכויותאת  לחסלוכך לבטל אותה, 

  .ן נשים וגבריםהגנטיים בי

ן את הפאטריארכיה דרך בין המינים יש לבחו שיוויוןהטענה שכדי להבין את אי  (Walby, 1990ואלבי )

אישה אינה מקבלת תשלום עבור עבודתה בבית וחיה ש בכך יחסי ייצור במשק הבית של  מבנים ייחודיים

שכר מפלה, טיפול לא הוגן ותפקידים נחותים  עבודה ה בעולם יחסיםבעלה;  של והדרישותתחת הציפיות 

https://en.wikipedia.org/wiki/Patriarchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Man
https://en.wikipedia.org/wiki/Woman
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דיכוי נשים באמצעות מדיניות ל שגורמת מדינה ה ויחס בהשוואה לגברים; נשים של וכלכליתמעמדית 

 וחוקים שמוטים כלפי גברים. 

 עם הפמיניזם עקרונות את משלב, יחסית חדשהאבולוציוני, זרם פמיניסטי  הפמיניזםזאת  לעומת

, המולדות להעדפות בנוגעשיצרה הבדלים  שונה אבולוציה עברו וגברים נשים כי ומסביר האנושי הטבע

 אותה מסביר אך נשים מאפליית מתעלם אינו אבולוציוני פמיניזם. שלהם ולהתנהגויות לרגשות, ליכולות

ההצלחה  יבשיעור יםהבדל, אך בפועל יש תפקיד או עבודה בכל להצליח יכולים וגברים נשים  שונה באופן

 תפיסת (Hyde, 2005) הייד לדעת .(Fruehwald, 2011) ביניהםהאבולוציוניים  בדליםים בחלקם מההנובעה

 כמו) אחרים אך. שונים משהם יותר הרבה דומים וגברים נשים ולמעשה, מוגזמת המינים בין ההבדלים

Eagly, 1995) להתעלם ואין, המחקרים בכל בעקביות ונמצאים קיימים לנשים גברים בין שההבדלים טוענים 

 . (Eagly, 1995) פוליטיות נדות'אג בין כקונפליקט נתפסים שהם משום רק מהם

כשבודקים , טענה כי האבולוציוני הפמיניזם בזרם המרכזיות ההוגות אחת, (Sommers, 2008) סומרס

את  מבססיםאפליה שקיימת טוענים שאלה אחת  ולא ,רבותהטיות  ישנןבמחקרים  שיוויון-איאת נושא ה

 למסקנות באשר ספקות העלתה היא, קיימת אכן האפליה שלדעתה אףהמוטים הללו. מחקרים הדעתם על 

עדות ואת ההתרחשות בוסומרס  הגולל במאמרה. (Sommers, 2008) על שורשיה והגורפות האוטומטיות

ועדות הללו וכי ה הבין נשים לגברים, וטענ שיוויון-איהגורמים ל את לבדוק במטרהאוניברסיטאות ב הוקמוש

כן  כמו. להנחה ושהממצאים תאמ פלאוא תוצר של אפליה, ולכן אין ה שיוויוןהמנקודת הנחה שאי  יצאו

 לאחר למשללביקורת ציבורית. אלו נשארות עלומות ולא חשופות  מעיןשיטות המחקר של ועדות רבות שטענה 

מדי, והנתונים  'רגיש'שהיה  מכיוון המסכם , נגנז הדו"חMIT באוניברסיטת המינים בין שיוויון-אי שבדק מחקר

את  MIT אוניברסיטת שיפרהמקרה, בד בבד עם קבלת הדו"ח ב לכאורהזאת,  ולמרותנותרו עלומים. 

 .(Sommers, 2008צדדי )-התנאים של הנשים באוניברסיטה באופן חד

 באמצעות בחברה נשים של החברתי מיקומן את להבין מבקשה ,התרבותי הפמיניזם הוא נוסף זרם

 הבנות על מצביע והוא הרדיקלי הפמיניזם מתוך צמח פמיניזם של זה סוג. המינים בין בהבדלים התמקדות

 ,Wolff) בחברה נשים להכפפת כבסיס משמשות הן כיצד ומראה ונשים גברים בין הבדלים של מהותיות

אלא  אפליההפמיניסטיות התרבותיות, השוני בין גברים ונשים אינו מהווה בסיס מוצדק ל לטענת .(2007

 להגדרות בהתאם. וגבריות נשיות של חדשה ולהגדרה שונה לחשיבה בו ולהשתמש בו להכיריש  להפך 

 ומפרקטיקות מתפיסות נשים לשחרר וכך ומשפטיות חינוכיות גישות ולתרגם לעצב אפשר יהיה החדשות

 דרכי יש שלנשים מניח הוא. יתרונותיהבו הנשית בשונות מכיר התרבותי הפמיניזם .(Wolff, 2007) מגבילות

, כן כמו. גבריים קריטריונים פי על נשים לשפוט שאין וטוען הגברים של מזו שונה והתנהגות ייחודיות חשיבה

של הנשים הבניה חברתית שיסודה בשליטה ובכפייה  בשונותרואה שחולק על התפיסה הרדיקלית,  הוא

שאינו  כךמבקר את הפמיניזם הליברלי על ובנוסף, הוא קורבן של מבנה החברה, ובכך שהנשים הן  הגברית

תיארה אותו  קולההיסטוריונית . שיוויוןגברים ותובע מנשים להידמות לגברים כדי לזכות במבחין בין נשים ל

 . (Selvam & John, 2017)הפמיניזם הרדיקלי הפוליטיקה של  שמבטל או שולל אתכפמיניזם 
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דעות קדומות בוטות נגד נשים הולכות ופוחתות עם השנים, בזכות פעולותיה של התנועה הפמיניסטית 

בביסוס שינויים תפיסתיים וחקיקתיים, אך עדיין אפשר למצוא סטריאוטיפים מגדריים והטיה  והצלחתה

שתי צורות התייחסה לשינויים אלה והבחינה בין  (Walby, 1990. ואלבי )(2012מגדרית בחברה )מאיירס, 

במרחב פרטית וציבורית. פאטריארכיה פרטית ניתן למצוא : ת של פאטריארכיה שקשורות זו בזועיקריו

המעשים  ה,. לדעתומדכא אותה כפופה לוהאישה בשולט  (הביתי, מקום שבו הפאטריארך )הגבר הדומיננטי

בשיח הציבורי. ואילו ומניעתן מהשתתפות שמתרחשים במרחב הביתי משמשים כטקטיקה להדרת נשים 

עלים בו גורמים מרחב שקיימים ופו ,פאטריארכיה ציבורית פועלת במרחב הציבורי שמקושר לעולם העבודה

גברים. לדעת ואלבי בעולם ומשמרים אותן בידי מדכאים שמפרידים את הנשים מעמדות כוח, עושר והשפעה, 

 ההיום היא שכיחואילו בעבר היא התמקדה במרחב הביתי ופחות בציבורי  – המערבי חל שינוי בפאטריארכיה

האקדמיה  ח של המרחב הציבורי המחקר הנוכחי מתמקד בפל .(Walby, 1990)יותר במרחב הציבורי 

  ובדק אם במרחב זה מתקיימת אפליית נשים. בישראל 

 

 אפליה כלפי נשים במקומות העבודה

הצגת דרישות  יכולה להיות ישירה, באמצעות פנייה לקבוצה ספציפית, או עקיפה במקומות העבודה אפליה 

אתר משרד העבודה בני קבוצה מסוימת )לא רלוונטיות לעבודה המשפיעות על התוצאה ולמעשה חוסמות 

. במקרה של אפליה מגדרית מערכת השיקולים מושפעת גם מנורמות (הרווחה והשירותים החברתיים

מגדריות שמוטמעות בחברה בכלל ובשוק העבודה בפרט, ומעצבות את העדפותיהן של העובדים ושל 

  .(Elson, 1999המעסיקים )

 

 סטריאוטיפים מגדריים במקום העבודה

של רבות מהתפיסות שלנו על מקום העבודה ועל  ןעומדים במרכזשתוארו לעיל הסטריאוטיפים המגדריים 

הסטריאוטיפים  .(Heilman, 2012)לדעת הילמן . (Welle & Heilman, 2005האנשים הפועלים בו )

במקומות העבודה חזקים עד כדי כך שביכולתם לפגוע בקריירה של נשים. לסטריאוטיפים יש השפעה על 

רשמית ולא רשמית.  החוויות שגברים ונשים חווים במקומות העבודה וניתן לקשר אותם לשני סוגי אפליה 

קידום, תשלום ואחריות בעבודה, ואילו אפליה רשמית מתייחסת להקצאה מוטה של משאבים ארגוניים, כגון 

 ,Welle & Heilmanהלא רשמית מתמקדת ביחסי הגומלין בין העובדים לבין איכות היחסים שהם יוצרים )

בחברה המכריע של האנשים שחיים  שמחזיק הרובנובעת מהעמדות בנושאי מגדר  . אפליה לא רשמית(2007

 . (2015)בן אליהו ולרר, 

סברה שיש להתייחס למגדר כחלק בלתי נפרד מהתהליכים הארגוניים, שכן  (Acker, 1990) אקר

מבנה הארגוני והתיאוריות הארגוניות, מושפעים בבסיסם ממגדר, גם אם הם בדומה לההיגיון הארגוני, 

נראים ניטראליים. את המגדר ניתן למצוא במדיניות הרשמית של הארגונים, בנורמות העבודה, בשפה 

https://www.gov.il/he/departments/molsa
https://www.gov.il/he/departments/molsa
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על חיי הגברים והסטריאוטיפים  יםמושתת, כל אלה (Acker, 1990) לפי אקרומה. שמשתמשים בה וכד

ם ללוח הזמנים שלהם ולנטייה שלהם לתת עדיפות לעבודה על פני מיהמגדריים המתאימים להם, ומותא

נטייה שבעצמה קשורה בסטריאוטיפים מגדריים. לכן מעסיקים מעדיפים  משפחה, בית וחיים אישיים 

ם, שלתפיסתם יש להם פחות הסחות דעת מחוץ לעבודה והם יכולים להקדיש את עצמם למקום להעסיק גברי

בונים מראש תפקידים ומשימות חדשות שמותאמים לגברים על בסיס בהתאם לכך המעסיקים  .העבודה

 תורמים להנצחת הסטריאוטיפהם . כך, במידה כזו או אחרת של מודעות, הסטריאוטיפים המגדריים

 . ליהולהמשך האפ

אפליה כלפי נשים במקומות העבודה נוצרה על ידי גברים. מעמדם  (Eagly, 1987לדעת איגלי )גם 

 ,Eaglyהחברתי הגבוה הקנה להם גישה נוחה יותר למשאבים והעניק להם הזדמנויות רבות יותר להצליח )

ושילבו את התכונות הצלחה למנהיגות ול, לכן הם אלה שהציבו את הפרמטרים הדרושים למקצועיות, (1987

 . (Britton, 2000; Ridgeway, 2006שמיוחסות להם בהגדרת התרבות הארגונית )

 המגדריים הסטריאוטיפיםמהמתמשך בין נשים לגברים נובע  שיוויוןהטענה שאי  (Valian, 1999וליאן )

שיש לכל אדם ביחס להבדלים בין המינים. הסכמות הללו משפיעות הן על הציפיות שיש לנו מנשים וגברים 

יותר ומנמיכות אותה, הערכה לנשים פוגעות בוהן על הערכת הביצועים שלהם ושלהן. לדבריה הסכמות הללו 

 קצועית. מבחינה מהיא פגיעה בנשים  בטווח הארוך. התוצאה ערכה לגבריםמשהן פוגעות בה

, והשפעתם מתפשטת אל מודע מגיל צעיר-הסטריאוטיפים המגדריים משתרשים ומוטמעים בתת

 ,Bian, Leslie, & Cimpianוסימפיאן ) ,. במחקר שנערך על ידי ביאן, לסליהחיים הבוגרים ואל עולם העבודה

נמצא שנבדקים עד גיל חמש שייכו סטריאוטיפים שמבטאים יכולת אינטלקטואלית ברמה גבוהה  (2017

בנים לבנים, בנות לבנות. מגיל שש נמצא שהנבדקים שייכו את היכולת  למין שלהם עצמם  ()גאונות

לבים האינטלקטואלית למין הזכרי. לתפיסה זו יש השפעה מכרעת על תחומי העניין של כל אחד מהמינים בש

בפעילויות שמייצגות ילדים מאוחרים יותר של חייהם. הבנות, שאינן רואות עצמן כחכמות, נמנעות מלהשתתף 

יוקרתיים, שנתפסים בתחומים  נרתעות מלהתעניין בקריירההבאים של חייהן חכמים במיוחד, ובשלבים 

לאותם שאיפותיהן בהתאם.  ומעצבות את ,(”really, really smart“כתחומים "באמת, באמת חכמים" )

שהסטריאוטיפים נרכשים מכאן . (Uttal, 2018 ,Miller, Nolla, Eagly &)ים עמיתממצאים הגיעו גם מילר ו

 מהמינים.  ונטמעים בילדות ומתווים את צורת ההתנהלות וההתנהגות של כל אחד

לגברים מסטריאוטיפים מגדריים המייחסים תכונות שונות אפליה במקום העבודה מושפעת מאוד 

הוצגה למשתתפים  (Pew Research Center) מרכז המחקר פיּו על ידי 2017בשנת בסקר שנערך ולנשים. 

שאלה פתוחה שביקשה מהם למנות תכונות שהם מעריכים ביותר אצל גברים ונשים. נמצאו הבדלים בולטים: 

, לטיפוח ולאמפתיה (35%שים התייחסו ליכולת המשיכה הפיזית שלהן )התכונות העיקריות שנמצאו לנ

, הצלחות מקצועיות (33%. לעומת זאת, התכונות שהעריכו המשתתפים אצל גברים היו כנות ומוסר )(30%)

. רק (18%ומוסר עבודה גבוה ) (19%, חוזק או קשיחות )(19%, שאפתנות או מנהיגות )(23%או פיננסיות )

 .(Parker, Horowitz, & Stepler, 2017את התכונות הללו לנשים ) מעטים ייחסו
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יוזמה,  כמואין הלימה בין תכונות סטריאוטיפיות של נשים לבין תכונות ממחקרים מסתבר ש

בתפקידים בכירים ולהצלחה ביצוע משימות בנדרשות להצלחה לשנחשבות תכונות  –אסרטיביות ועצמאות 

 ,Bettencourt, Dill, Greathouse, Charlton, & Mulholland, 1997; Heilman;2013בארגונים )סנדברג, 

2012; Welle & Heilman, 2007).  תפקידים בכיריםלשמש בנשים לכן יש ספק תמידי באשר לכשירותן של .

 מקושרות לתפקידים בכיריםתכונות סטריאוטיפיות גבריות ש בד בבד, הגברים זוכים לאמון רב משום

(Schein, 2001). נדרשות במקומות העבודה, יוצר הנשיות לתכונות נתפסות חוסר ההתאמה בין התכונות ה

; 2013מקום העבודה והן בעיני הנשים עצמן )סנדברג, ציפיות לביצועים שליליים והערכות מוטות, הן מצד 

Heilman & Eagly, 2008) . שנערך בקרב גברים ונשים נמצא שגברים קשרו במרומז מאפיינים במחקר

 נשיםהההפך היה נכון עבור  .עם גברים כישרון, יכולת ניהול, פרודוקטיביות  ניהוליים חיוביים יותר 

במקרה זה הקשר היה חלש הרבה אך , אשר קשרו נשים עם תכונות ניהוליות חיוביות, שהשתתפו במחקר

Donahue,  ,Latu, Stewart, Myers, Lisco, Estes , Benson, & Handley, 2016;Hill, Miller &)יותר 

במחקר אחר נבדקה תגובת המשתתפים להנפקה ראשונית המבוססת על הצעה ממשית מוצלחת, (. 2011

והסתבר שכאשר החוקרים הפעילו מניפולציה והציבו אישה כמנכ"לית החברה, ההנפקות נחשבו 

 ,Bigelow)פקות של גברים, אף שכישוריהן של הנשים היו שווים לאלה של הגברים אטרקטיביות פחות מהנ

Lundmark, Parks & Wuebker, 2014) .מצא שכאשר משתתפים בתפקידים מנהיגותיים ננוסף  מחקרב

סבירות גבוהה יותר שיוותרו על כוחם  היתההיפותטיים נדרשו לוותר על כוחם לטובת עמיתים לעבודה, 

לטובת עמיתיהם הגברים מאשר לטובת הנשים, והם נטו לראות גברים בתפקידי מנהיגות יותר מאשר נשים 

(& Dahl, 2015 ,Ratcliff, Vescio) . 

וטט  ,אפליה מגדרית וסקסיזם אינם נחלתם של הגברים בלבד. במחקר של ביוקנאן, וורנינג

(Buchanan, Warning, & Tett, 2012)  נמצאו ראיות לכך שככל שנשים עבדו יותר שנים במקום העבודה הן

גילו הטיות סמויות נגד נשים מנהלות ובמיוחד נגד המבוגרות שבהן. במחקר לא נמצאו אותן השפעות בקרב 

ים , נמצא שהגבר2005בשנת  קטליסטעל ידי משתתפים גברים בנוגע למנהלים גברים. במחקר שנערך 

התנהגות הכוללת תמיכה ותגמול כשהן כפופות לאחר, ואילו  - ' 'Take careהתייחסו לנשים כמטפלות 

מנהלים ומשפיעים. המחקר מצא  Take charge' ' –הנשים התייחסו לגברים ככאלה שלוקחים פיקוד 

הוביל בארגונים יכולה להיות השפעה הרסנית כלפי נשים, הן יכולות לערער את יכולתן לשלתפיסות הללו 

כן, נמצא שהגברים תופסים את הנשים  כמוולאתגר אותן בקידום הקריירה שלהן, אפילו להכשיל אותן. 

 כפחות מיומנות בפתרון בעיות, מיומנּות שנחשבת לאחת החשובות ביותר בתפקידי הניהול הבכירים

(, 2005ATALYSTC).  
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 סקסיזם ותרבות ארגונית

אוסף של תפיסות משותפות לחברי הארגון, שמשקפות את האופן שבו הם מתארים  לאקלים מקום העבודה 

האקלים נקבע ומעוצב . יש השפעה על ההתנהגות הארגונית של חבריה  או מפרשים את סביבתם הארגונית

למשל, בחירת האנשים שהארגון בוחר לצרף לשורותיו או סוג האנשים  תהליך גיוס העובדים בהתאם ל

הוא  מגדרי שיוויון-איוויון או יתהליך הסוציאליזציה שהארגון מכתיב לעובדיו. שלו רף אליו שבוחר להצט

שמפגינים  (מידת הסקסיזם בארגון עומדת ביחס ישר למידת הסקסיזם )עוין ונדיב חלק מהאקלים הארגוני.

מתבטא למשל בצורת הטיפול בנושא הטרדות מיניות ובשאר המסרים ה ,מקבלי ההחלטות שנמצאים בארגון

בשיחות  כמו (Stamarski & Son Hing, 2015; 1994חיים, -רשמיים של מדיניות הארגון )בר-והלאהרשמיים 

שעורכים המנהלים לנשים הן מקבלות סופרלטיבים לעומת זאת בהערכות בכתב הן מקבלות דרוג נמוך 

(illiams, 2012Biernat, Tocci, & W). 

האמונות שהן אינן  כמוסקסיזם עוין ניתן למצוא בסטריאוטיפים מקצועיים שליליים שיש על נשים, 

מוכשרות מספיק, חסרות יכולת, מגלות רגשנות יתר ומשתמשות במניפולציות מיניות. סקסיזם נדיב ניתן 

בהן  טעתלגרום לקידומן האיטי וללמצוא בנטייה של גברים לשבח את הכפופות להם, אך לא לתגמל אותן, 

Glick & Fiske, Cikara, Lee, Fiske, & Glick, 2009; Glick, 2013 ;תחושה של חוסר אמון בעצמן )

שבדק את השפעתן של עמדות בנושאי  (Masser & Abrams, 2004. בניסוי שערכו מאסר ואברמס )(1996

בין עמדות סקסיסטיות עוינות לבין הערכת  מגדר על הערכת הנשים במקומות העבודה, נמצא שקיים קשר

הנשים. ככל שלמשתתפים בניסוי היה ציון גבוה יותר בסעיף סקסיזם עוין, הערכותיהם כלפי הנשים היו 

על מועמד גבר ולא על מועמדת אישה לתפקיד ניהולי. לעומת זאת, בעמדות נמוכות והם נטו יותר להמליץ 

ממצאים מובהקים. לטענת החוקרים, ההתייחסות הסקסיסטית  התקבלולא הסקסיסטיות הנדיבות 

 & Masserבולטת במיוחד כלפי נשים שהגברים ראו בהן איום למעמדם במקום העבודה ) היתההשלילית 

Abrams, 2004).  

מחקרים בנושא אפליה במקומות העבודה נראה שאפליה מזינה את עצמה ומשמרת את הפער המגדרי. 

 ,(Kanter, 1977קאנטר )לבין אפליה מגדרית בסביבת העבודה. ייצוג מגדרי -תת קשר ביןשקיים מצאו 

על  סוגי קבוצות הארבעשקיימים מצאה  ,(Indisco) 'אינדסקו'עומק שערכה במפעל לייצור תעשייתי במחקר 

קבוצות מוטות מאוד עד , (100%רק סוג אחד של בני אדם ) ןקבוצות שיש בה קבוצות אחידות הרצף שבין 

  לטענתה ככל שקבוצת (15%לעומת  85%) ת של סוג מסויםעודף בולט מבחינה מספריבהן קבוצות שיש .

וככל שקבוצת המיעוט קטנה היא תהיה  ,הרוב מרגיש מאוים ותחושת התחרות מתעצמתהמיעוט גדלה 

לב היררכי מבודדת יותר, חבריה יידרשו למשימות רבות יותר ויישאו תפקידים בעלי יוקרה נמוכה יותר בש

או  מגדרמצאה שבארגונים שיש בהם קבוצה דומיננטית שמבוססת על  קאנטרכן,  כמו. נמוך יותר בארגון

  .אמינות וגישה לרשתות לא פורמאליותיותר של ממידה רבה חברי אותה קבוצה ייהנו  ,גזע

במיעוט בולט. , והנשים היו לגברים נשים בין מספרי איזון חוסרבעמדות הבכירות של הארגון היה 

. לפיכך מכשוליםבפניהן  לרעתן, ואלה הציבו תפיסתיות הטיות המספרי יצר קאנטר מצאה שחוסר האיזון
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הגדירה קאנטר שלוש תפיסות שעלולות לצוץ כאשר מתקיים חוסר איזון מגדרי: תפיסת הנראות, תפיסת 

 שים ומעכבות את קידומן. ההנגדה ותפיסת ההטמעה. היא הסבירה כיצד תפיסות אלה פוגעות בהערכה לנ

בעמדות גבוהות באור הזרקורים והופכת אותן לנציגות המעטות תפיסת הנראות מציבה את הנשים 

כל פעילות של נשים אלה תיתפס כמייצגת של פעילות נשית בכלל ותשפיע על הערכה כלפי נשים הקבוצה. 

 יםמשפיע. לחצים אלה רת לחצי ביצועתפיסה זו משפיעה על הנשים בשלוש דרכים. האחת, היא מייצ אחרות.

על סיכויי האישיים  הןביצועיאת מודעותן להשפעה של  יםמעלו נשיםה על ההחלטות האישיות והעסקיות של

 ;, הן מרגישות שהן צריכות להצטיין יותר משאר האנשים במעמדןשניהה ;הקידום של שאר הנשים

 . לא יחוש מאוים (וג שהרוב )הגבריםוהשלישית, הן צריכות לדא

שונה  ,'זר'תפיסת ההנגדה מסבירה שכאשר מיעוט מנסה לחדור לקבוצת הרוב, הרוב מתייחס אליו כאל 

, דוגמאומנוגד לו, ובניסיון להדיר את המיעוט נוצרת דינמיקה של חיזוק התרבות המשותפת של הרוב. ל

הנשים בוחנים את התרבות הגברית, וגברים נוטים להדגיש את כאשר נשים מעטות נמצאות בין גברים, ה

ה ליצור הזדמנויות חברתיות לא פורמליות, שבהן ילגברים יש נטי כן, כמומציגים. לביטויים שהם בתגובתן 

בהדגשת ההבדלים הגברים מחזקים את המקום השונה שמאיישות נשים.  הם מדגישים את ההבדלים ואת

. כדי והדרה של נשים מפעילויות ומרשתות לא פורמליות בידוד לא פורמלי יםיוצרהגבולות המגדריים, וכך 

את השונות שלהן. אסור להן להתנשא, אך גם לא להתחבר  טשטשלצריכות הנשים להתקבל לקבוצת הרוב, 

 מדירה אותן , אף שזולגלות נאמנות לקבוצה הדומיננטיתעליהן לנשים שנמצאות בדרגות נמוכות יותר, ו

 .(2007ברקוביץ, ומקשה עליהן )

על מנת לשמר את ההכללות וצורות ההתנהגות שנוצרות כלפי  תפיסת ההטמעה או ההתבוללות 

. במישור הפורמלי מדובר (ole encapsulationRנציגות קבוצת המיעוט, נוצרות הגדרות תפקיד מגבילות )

תפקידים מדובר בהצמדת במישור הלא פורמלי  .בהגדרת תפקידים מסוימים כתפקידים נשיים

נשים למשל  לנשים בארגון, גם אם אין לכך קשר לתפקוד המקצועי שלהן. 'נשיות'ם שמבטאים יאוטיפיסטרי

, אינו מודגש התפקיד המקצועי, חמות, מטפלות ונוחות. רגשי-ת תפקיד חברתיובעל  'אימהות'מתויגות כ

אישה המתנהגת   'אשת הברזל'נתפסות כאיום על הגברים. תפקיד אופייני נוסף הוא  ןאינונשים אלה 

, מפחידה, קשה, בריונית. כל 'מזויפת' שלתכונות ומדברת בצורה אסרטיבית ותחרותית, ומיוחסות לה 

מגלות שקשה להן להתנער הן לעיתים  .הסטריאוטיפים מגבילים את יכולת הפעולה וההתנהגות של נשים

  .( ,Zimmer, 1988 1977Kanter ;2007מהם ובעל כורחן הן מתמקמות בתוכם ופועלות לפיהם )ברקוביץ, 

 קיבלו תמיכה במחקרים אחרים שהתייחסו לחוסר איזון מגדרי(  ,1977Kanter)טענותיה של קאנטר 

במחקר שנערך על ידי מכון . ומצאו שיעור גבוה של אפליית נשים וסקסיזם בסביבות עבודה לא מאוזנות

מדווחות על הטרדה מינית, טיפול  , נשיםגברינמצא שבסביבת עבודה שיש בה רוב  2017בשנת  פיו המחקר

שעובדות בסביבה שיש נשים בשיעורים גבוהים יותר מאשר כל אלה  לקוי בנושאים אישיים וקידום איטי 

הפרופיל  בה איזון בין המינים או רוב נשי. החוקרים דיווחו כי ההבדלים הללו לא נבעו מהבדלים דמוגרפיים 

בסקר שכלל מדגם  .(Parker, 2018החציוני של הנשים היו דומים בסביבות השונות )החינוכי והאתני והגיל 

מבוגרים נמצא שקיימת אפליה בין נשים לגברים במקומות העבודה, במיוחד בסביבת עבודה  4,914מייצג של 

ם עם רוב גברי. תוצאות הסקר הראו כי נשים חוות סביבת עבודה עוינת בהשוואה לעמיתיהן הגברים. הנשי
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טענו שחוו אפליה והטרדה מינית ושבמקצוען המגדר נתפס כמכשול יותר מאשר יתרון ומשפיע על הערכת 

 ,STEM (STEM  Science, Technologyממשתתפי המחקר עבדו במקצועות  2,344הביצועים שלהן. 

Engineering, and Mathematics) .בהשוואה בין , מקצועות טכנולוגיים ומדעיים שיש בהם רוב גברי מובהק

לנשים שעובדות בתחומים אחרים, יותר נשים בקבוצה הראשונה  קבוצת הנשים שעובדות בתחומים אלה

הקבוצות ציינו שהטיפול בקידום . באופן כללי, בשתי (41%לעומת  50%אמרו שהן חוו אפליה במקום העבודה )

 . (Funk & Parker, 2018של נשים פחות טוב מהטיפול בקידום של גברים )

 Lean), למשל בתחומים הטכנולוגייםהיו ניסיונות לשלב נשים בתחומים שמזוהים כתחומים גבריים, 

In & MaCkinsey & Company, 2017),  אך ניסיונות אלה יצרו היררכיה ואפליה כלפי נשים באמצעות

. במחקר וובסופו של דבר הפערים לא הצטמצמשל נשים וגברים בתוך התחום,  (הבדלי העיסוק )המקצוע

, נמצא שאף על פי שכמות המשרות בתחום עלתה, 1990מאז שנת  STEM -השבדק את הנושא במקצועות 

 14%רק ו, 25% -ל 32% -במיוחד באלו הקשורות למחשבים, שיעור הנשים המועסקות ירד במהלך השנים, מ

הקשורים יותר לבריאות בתחום עובדות בתחומים רוב הנשים ממש ו מהנשים עובדות במקצועות ההנדסיים

 . (Funk & Parker, 2018) ()מטפלות רפואיות וטכנאיות

הנשים, מצידן, נאלצות לאמץ אסטרטגיות התואמות לתרבות הארגונית במקום עבודתן, כדי להשתלב 

הגדירה ארבע  (2004רז,  כמצוטט בתוך Kvande, 1999קוונד )ולהתקדם, או לפחות לשמור על מעמדן. 

נשים שכדי להשתלב במקומות העבודה שומרות על פרופיל   'חסרות בית'ית יאסטרטג. כאלהאסטרטגיות 

נמוך, מבצעות את חובותיהן ומשימותיהן כמיטב יכולתן ומקוות להתקבל לארגון בהדרגה, אך אינן מרוצות 

שות נשים שמדגי  'אחת מהבנים'אסטרטגיית  ;ההזדמנויות שניתנות להןמהמשימות ומממצבן בעבודה, 

אסטרטגיית ' ;את הדמיון בינן לבין הגברים, מרחיקות עצמן משאר הנשים ומאמינות שמגדר אינו רלוונטי

, הגברים כמויכולות להיות אינן נשים שמתרחקות מהתרבות הארגונית, מכיוון שאינן רוצות או   'הפיצוי

  'אסטרטגיית האתגור' ;'נשיםעבודת 'בגלל המחויבות המשפחתית, ובונות להן תפקיד שמבוסס על למשל 

נשים שמשתתפות באופן פעיל בתחרות הקיימת בארגון בהתאם לתנאים שלהן, מבקרות את ההגמוניה 

נשים. ל התגר. למבנה הארגוני יש השפעה מכרעת על בחירת האסטרטגיה ש ההגברית בארגון וקוראות עלי

 שיוויוןסטטי, שאין בו -בארגון בעל מבנה היררכיואילו  'אתגור'ית ייוני נשים תנקוטנה באסטרטגוויבארגון ש

 .'אחת מהבנים'או  'חסרות בית'ויש הזדמנויות מקצועיות מועטות, סביר להניח שיימצאו בו נשים מסוג 

 של מימדית-רב מאינטראקציה נובעת העבודה במקומות אפליה כיטוען כי  (Figart, 1997)פיגרט 

 את המובילים, במשפחה והן העבודה במקום הן, ותרבותיים פוליטיים, חברתיים, כלכליים כוחות

 או אותן להעסיק כדאי ולא לעבודה מתאימות אינן שנשים להניח, נשים או גברים שהם בין, המעסיקים

 העבודה בשוק האפליה. שאינם שווים לאלה של הגברים העובדים לצידן בתנאים אותן להעסיק אפשרש

 .(Figart, 1997) ובסטטוס בדרגה, שכרב, לעבודה קבלה אי או קבלה  בתעסוקה בעיקר מתבטאת
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 קידום נשים במקומות העבודה 

 & Krivkovic, Robinson, Starikova, ee, 2011; YBarsh ,למשל)שנערכו במהלך השנים מחקרים 

, 2017& Company Lean In & MaCkinseyValentino, & Yee, 2017; )  קצב הקידום של מראים כי

נשים במקומות העבודה נמוך מזה של הגברים, החל משלב הגיוס וביתר שאת ככל שעולים בסולם הדרגות. 

שמצאו ( Lean In & MaCkinsey & Company, 2017)לכך ניתן למצוא במחקר של לין אין ומקינזי  דוגמא

 (manager, בדרגת מנהל )(36%לעומת  31%)בדרגת הכניסה לארגונים  (נשים וגברים )לבניםהבדלים בין 

, בדרגת סגן (61%לעומת  23%, בדרגת סגן נשיא )(54%לעומת  26%, בדרגת מנהל בכיר )(47%לעומת  26%)

. גברים (2017et al. Krivkovic ,) (%67לעומת  %18) (suite-Cמנכ"ל ) , ובדרגת(%70לעומת  %18נשיא בכיר )

עולים במהירות בסולם התפקידים ההיררכי והופכים למפקחים, מנהלים או סמנכ"לים במקומות עבודתם, 

הנשים אינן מקבלות הזדמנויות לקידום לעמדות ניהוליות אלא לעיתים נדירות, ללא קשר לביצועיהן, ואילו 

 ,Childsת יוזמה ומנהיגות )מסירותן, מוסר העבודה שלהן, ההשכלה או הניסיון שלהם, גם אם הן מגלו

. יתרה מכך, נשים שמקבלות קידום ומגיעות לתפקידי ניהול הן בדרך כלל בעלות מאפיינים אישיותיים (2012

קיימים נוסף לכך נמצא ש. (Lean In & MaCkinsey & Company, 2017הנחשבים גבריים קלאסיים )

הגברים בארגונים מתבסס על הפוטנציאל שלהם,  בעוד שקידום  הבדלים בין קידום נשים לגברים בארגונים

 . (Barsh & Yee, 2011קידום הנשים מתבסס על הישגי העבר שלהן )

 תקרת'קידום נשים בארגונים נחסם במנגנונים לא פורמליים מוסדיים המתוארים באמצעות המונח 

 (פשר לנשים )ומיעוטים. את המונח טבעה לודן כמטפורה המתארת מחסום בלתי נראה אשר אינו מא'הזכוכית

. תקרת (BBC, 2017לעלות לשלבים העליונים של הסולם במקום העבודה, ללא קשר לכישורים או להישגים )

הזכוכית חוסמת את קידומן של נשים בארגונים רבים וכך משמרת את התפקידים הבכירים לגברים ומדגישה 

נשים סובלות  'תקרת הזכוכית'. במקביל ל(;02Eagly & Karau, 20 Acker, 2009את חוסר האיזון המגדרי )

, שכובלת אותן לתפקידים שבהם השכר והניידות נמוכים ואפשרויות (Sticky floor) 'רצפה דביקה'גם מ

 .(1998פיינס, -הקידום מוגבלות )מלאך

. "ההערכה מוגדרת עובדים של הערכה בתהליכי קשורים הזכוכית תקרת את היוצרים המנגנונים

זיהוי הפעולות, הממדים והמרכיבים השונים הנדרשים לשם ביצוע מוצלח במסגרת עיסוק או כתהליך של 

אך . (227, עמ' 2002משרה מסוימת בארגון, ומדידתם בעזרת מדדים אובייקטיביים ככל שניתן" )גזיאל, 

 האובייקטיביות של תהליכי ההערכה אינה מלאה ומשובשת תדיר בשל גורמים אישיים וארגוניים.

נובעים מתהליכי התפיסה של המעריך ומהאופן שבו הוא המשפיעים על ההערכה רמים האישיים הגו

מחשבה או דעה של להסתיר  שיכולמארגן את המידע והזיכרון שלו. השיפוט האנושי הוא שיפוט סובייקטיבי 

והאישיותיים יש  דמוגרפייםהלמשתנים  כן, כמו .המעריך בבואו להעריך אדם אחר מבלי שיהיה מודע לכך

יש השפעה על שיקול דעתו של המעריך ועל מידת  השפעה על הערכות. למשתנים דמוגרפיים, ביניהם מגדר,

שאינם לתת הערכה נמוכה לנשים שמעוניינות בתפקידים גברים נוטים  דוגמאל. האובייקטיביות של ההערכה

מעריכים שהם ואילו למלא.  ותאמור ןם ההמעריכי לדעתתפקידים ש – המסורתיים ןמתיישבים עם תפקידיה
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נתוני  מבססים את ההערכה על הצורך הפנימי שלהם ולא על ,סובלים מחרדה ומחוסר איזוןהחסרי ביטחון, 

. עם זאת, אין ספק שגם לניסיון של המעריך יש השפעה על מידת האובייקטיביות של ההערכה המועמד

 . (2002)גזיאל, 

תהליך ההערכה נובעים הן מהפער המדרגי שבין המעריך למוערך,  הגורמים הארגוניים המשבשים את

 מנהל שנמצא אתו בקשר ישיר, והן מהאקלים הארגוני ולמורה ייתן הערכות שונות למפקח  דוגמאל

מהיחסים שבין המנהלים לכפיפים ובין הכפיפים לבין עצמם, ממידת הפתיחות או הסגירות של הארגון 

 . (2002שקיימת בו )גזיאל, וממידת העוינות והתמיכה 

. אף שמעסיקים יכולים לבחון ודאות-נוסף לכך, בתהליכי גיוס וקידום עובדים מתקיימת מידה של אי

את כישורי המועמדים שלהם, הם אינם יכולים לדעת בוודאות מי מהם יבצע את העבודה טוב יותר ויוכיח 

והן משום שהפחתתה  תבלתי נמנע היאששום הן מ תא תמידייודאות הה-אי, (1995יציבות. לדעת שנהב )

קבוצות אחרות. כאשר רוצים לגייס ולקדם את המתאימים ביותר בבקבוצה מסוימת באה על חשבון הגדלתה 

שאינם נבחנים לפי הם מושגים לא ברורים,  'המנהל הטוב'ו 'המתאים ביותר לתפקיד'ש , מסתברלתפקיד

וידע חברתי זה, , 'ידע חברתי'מנהלים נדרשים להיעזר בוההמגייסים משמעיים ואובייקטיביים. -מדדים חד

המגדירים מיהו הטיפוס החברתי המתאים  . הסטריאוטיפיםסטריאוטיפים, מבוסס על (1995) לפי שנהב

הטיפוס שמשעתק את המבנה החברתי ותורם לשימור הכוח בידי  למעשה מכוונים אל קידוםלביותר לגיוס ו

כאידיאולוגיה המספקת  ותודאות משמשה-הרציונליות ואי (1995) שנהב לדעת ,כן כמוקבוצה חברתית אחת. 

 . 'זרים'לשמר את כוחם ומעמדם מפני מפעילים כדי לגיטימציה לפרקטיקות של הדרה שהמנהלים בארגון 

בתנאים כאלה סטריאוטיפים מגדריים משפיעים על ההחלטות, ונשים זוכות לפחות הזדמנויות. 

,Phelps,  ;2017 Hoobler, Wayne, & Lemmon, 2009; Li, Bagger, & Cropanzanoשונים )מחקרים 

 לטווחמוסמכות ופחות ניתן לסמוך עליהן בשיקולי תעסוקה  פחות שנשים מאמינים שמעסיקים ומצא (1972

 נוטים הם, תועלת-עלות שיקולי על החלטותיהם את מבססים שמעסיקים מכיוון. לגברים בהשוואה ארוך

  נשים. פני על גברים להעסיק

עם השנים נשים עוברות לאט את המחסומים המוסדיים, ואף על פי שרובן עדיין לא מגיעות לרמות 

. (Lean In & MaCkinsey & Company, 2017הגבוהות ביותר בארגון, הן מתחילות לאייש תפקידי ניהול )

שורשיים עד כדי  ואת אלה קשה להן לעבור, מאחר שהםאך קיימים גם מחסומים אישיים הטבועים בהן עצמן, 

כך שאפילו המצליחות שביניהן, אלה שלכאורה עברו את המחסומים, אינן מאמינות בעצמן ואינן מצליחות 

 . (2013להתנער מהתחושה התמידית שבשלב כלשהו ייחשפו כישוריהן המוגבלים )סנדברג, 

שהנשים בתפקידים  אףריירה של נשים, נמצא שבמחקר שבדק את הפער בין השאיפות למציאות בק

 .בכירים מעידות על עצמן שהן שאפתניות, הן אינן מחפשות קידום ואינן מעוניינות במשרות הבכירות ביותר

כן נמצא שנשים  כמוהמאבק וההקרבה הכרוכים בעומס המנהיגות אינם מצדיקים את התועלת.  ,לתפיסתן

עם אחרים. הן מעוניינות לשפר את החיים על פני כדור הארץ באמצעות  רוצות להגיע לעמדות כוח כדי להיטיב

בריאות, חינוך וקידום צדק חברתי וכשהן מגיעות לרמה מספקת שמאפשרת להן לעשות זאת, הן מאבדות 

 .(Hewlett & Marshall, 2014את השאיפה לכוח רב יותר )
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 פערי שכר בין נשים לגברים 

 %23 -ברחבי העולם נשים מקבלות שכר נמוך בכהאפליה המגדרית במקום העבודה מתבטאת גם בפערי שכר. 

 .(n.d.EAN INL ,(וממשיך לגדול במהלך השנים  16מהגברים. הפער מתחיל בגיל 

מחקרים שהתמקדו בקבוצות הומוגניות בעלות כישורים דומים מצאו שקיימות ראיות סטטיסטיות 

אורך שבדק בוגרי בית הספר למשפטים באוניברסיטת מישיגן בארה"ב נמדדו השינויים לאפליה. במחקר 

נמצא שפערי השכר בין גברים לנשים לאחר סיום הלימודים היו  .בפערי השכר לאורך שנים של גברים ונשים

בודדו במחקר המשך, החוקרים  .40% -לשנים הגיעו  15לאחר והם הלכו והתרחבו אך עם השנים קטנים, 

 שעות מועטות שכן נשים רבות בחרו לעבוד מספר שעות העבודה  כמושעלולים להטות את התוצאות, גורמים 

ההתאמות ומצאו שגם לאחר  עבודהבניסיון השקיבלו ו הציונים כמוכישוריהן, וגורמים המעידים על  יחסית 

מחקרים נוספים הגיעו . ( ,2005Noonan, Corcoran, & Courantייחסו לאפליה )פערים ש ועדיין נמצאהללו, 

,Weinberger, 2008; Katz, & Goldin 2008; Taylor, & Sanders, Haviland, Black ) לממצאים דומים

,Armayor, & Deziel,  Carvajalוהרוקחות ) (Evers & Sieverding, 2014בתחום הרפואה ) למשל, .(1998

2012) . 

 האחרונות השנים בעשר כי דווח 2016 לשנת העולמי הכלכלי הפורום ח"דו של האחרונה במהדורה

 לחלוטין הכלכלי הפער את לסגור כדי, זאת עם. 3%-4% -ב לגברים נשים בין הכלכליים הפערים צומצמו

 The Global Gender Gap) 2133 בשנת רק ייסגר הוא ח"הדו כותבי להערכת – רבות שנים עוד יידרשו

Report, 2016; World Economic Forum, 2017) מנתוני הפורום הכלכלי העולמי .(WEF  The World 

Economic Forum)  וכדי  ,2016רים ונשים התרחבו בהשוואה לשנת עולה כי פערי השכר בין גב 2017לשנת

 The World Economicשנים ) 217 -לסגור את הפער ולהשוות הזדמנויות בין נשים לגברים יידרשו עוד כ

Forum, 2017) . 

הפער בקידום למשרות בכירות שנושאות . ראשית, פערי השכר קשורים לכמה גורמים השלובים זה בזה

משרות . ב'נשיים'ו 'גבריים'קיימים פערי שכר בין תחומי עיסוק , כן כמו. שתואר לעילכפי  –שכר גבוה יותר 

שכר גבוה יותר מהשכר הה, יה ותעשייכנות, בניהמזוהות באופן מסורתי עם תחומים גבריים, למשל ת  

גם אם רמת . הפערים נשמרים למשל חינוך ובריאות ,במשרות המזוהות באופן מסורתי עם תחומים נשיים

et al. Hill ,. עם זאת, לדעת היל ועמיתיה )(Hegewisch & Hartmann, 2014המיומנות הנדרשת זהה )

. שפר את שכרן של הנשיםתוכל לכל היותר ליים , הגדלת מספר הנשים בתחומים הגבריים המסורת(2016

משום שנשים שעובדות בתחומים הנחשבים גבריים מרוויחות פחות הפער אולי יצטמצם, אך לא יתבטל, 

 מגברים באותו התחום. 

פרמטרים שההבדלים נובעים גם מגורמים אישיותיים. טענו  (Blau & Kahn, 2017ו וקאהן )אבל

, וכתוצאה משפיעים מעט על השכר תכונות או כישורים שאנו מייחסים לאדם  הכרתיים -פסיכולוגיים תת

הבדל בציפיות של נשים ושל  ההבדל נובע גם מגורם פנימי ואמנם יש עדויות לכך שפערים. מכך נוצרים 

מהנשים  (48%לעומת כמחצית ) ,אומרים כי חשוב להם שכר גבוה (59%גברים. שישה מתוך עשרה גברים )
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התייחסות השונה של קשורים לפערי השכר בין נשים וגברים לבסוף,  .(Funk & Parker, 2018כך ) שטוענות

 ולמטלות בבית ובמשפחה.  תגברים, נשים ומעסיקים להורּו

 

  משפחה-העבודקונפליקט 

הורות, הוא קונפליקט בין שני תפקידים שונים שאדם נדרש לבצע. -המשפחה, או קרייר-הקונפליקט עבוד

משפחה ברואים בעבודה ו ( Beutell, 1985Greenhaus & בתוך , כמצוטטKahn et al., 1964ועמיתיו )הן אק

החוויות וההתחייבויות בעבודה מפריעות לחיי משפחה, שתי מערכות תפקידים המציבות דרישות סותרות. 

למשל בשל שעות עבודה רבות, שעות לא סדירות או לא גמישות, עומסי עבודה ונסיעות עבודה; ואילו החוויות 

וההתחייבויות במשפחה מפריעות לחיי העבודה, למשל בשל אחריות על טיפול בילדים קטנים או תא משפחתי 

 שאינו תומך. 

משפחה נתפס כגורם לפריון עבודה נמוך יותר של העובדים ומשפיע בעיקר על נשים -העבודט קונפליק

(Lavassani & Movahedi, 2014) נשים נוטות להתחשב יותר במחויבותן ההורית, ועם הוספת ילד למשפחה .

במחקר נוטות יותר מגברים לפרוש לתקופת מה מעולם העבודה, לעבוד מהבית או לעבוד במשרות חלקיות. 

בירחון של אוניברסיטת הרווארד ובדק את המצב בקרב בוגרי ובוגרות הרווארד  2014שפורסם בדצמבר 

לאורך עשרות שנים, נמצא שבני זוג נוטים להעמיד את הקריירה של הגבר לפני זו של בת זוגו, והאישה 

השנים השתנו הנורמות . אמנם במהלך (Ely, Stone, & Ammerman, 2014אחראית על רוב הטיפול בילדים )

בכל זאת עיקר האחריות לבית אך בית, בעבודות הבמקצת ויותר ויותר גברים נוטלים חלק בטיפול בילדים ו

ולטיפול בילדים עדיין משויכת לנשים, ונורמות המגדר הנוגעות לעבודה ולמשפחה מכתיבות ציפייה שנשים 

 . (Ward & Wolf-Wendel, 2017ים )תתנהגנה בהתאם ותמלאנה את התפקידים המגדריים המסורתי

דרשים לשלב בין נבני זוג  גם לפערי השכר בין גברים ונשים יש חלק בהחלטות בנוגע למשפחה. כאשר

בדרך כלל הבחירה תהיה בהורה ו ,מרגישים שעליהם לבחור באיזו קריירה להשקיעהם קריירה להורות, 

 U.S. Bureauטיסטיקה לענייני עבודה בארה"ב )שמשלמים לו יותר. לפי דו"ח שפורסם על ידי לשכת הסט

of Labor Statistics, 2015)מהמקרים השכר ששולם לגבר היה גבוה יותר. כך משתלבים האילוצים  71% -, ב

 ומנחים את החלטותיהם של נשים ושל גברים יםהחיברות המגדריתהליכי הכלכליים, הציפיות התרבותיות ו

(2016, et al. Hill ,)סטריאוטיפים המגדריים מוצגים ביתר שאת.וכאן ה  

את ההתייחסות במידה רבה הוא קובע משפחה ו-העבודבקונפליקט  מאוד ימגדר משמעותהמשום כך 

החינוך, הידע, ההכשרה,  תיאוריית ההון האנושי, לכל המאפיינים של המועמד לעבודה לפי במקום העבודה. 

רב למעסיק. על פי תיאוריה זו היסטוריית התעסוקה של נשים יש ערך בעל פוטנציאל  הניסיון והמיומנות 

משפיעה על מעמדן הנמוך בשוק העבודה ועל רמת התגמולים שהן מקבלות ממקומות העבודה, בהשוואה 

המעמד והשכר מושפעים מהיעדרויותיהן הקצובות בזמן הולדת . (1999אפשטיין, -שטייר ולויןלגברים )

. בעיני המעסיק, היעדרויות אלה קוטעות את הרצף התעסוקתי ופוגעות הילדים והטיפול בילדים קטנים

בניסיונן, במיומנויותיהן ובפריונן המקצועי. אימהות נתפסות כפחות מוכשרות, פחות מחויבות, פחות 
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מתאימות לגיוס ולקידום וראויות לשכר נמוך יותר, אף על פי שבממוצע יש להן סטנדרטים גבוהים יותר בכל 

 . ( ;m, 1996öStafford & SundstrCorrell, Benard, & Paik, 2007צועים ודייקנות בעבודה )הקשור לבי

בספרות המחקרית נמצא שנשים אימהות נשפטות על פי סטנדרטים חריפים יותר בהצעות העבודה 

 .(Katz,-Kricheli ;, 2007et al. Correll 2012) ומקבלות משכורת נמוכה בהשוואה לגברים ולנשים ללא ילדים

זו ודרישה מעסיקים בענפים רבים מעדיפים שעובדיהם יעבדו שעות עבודה ארוכות, מתמשכות ולא גמישות, 

 'האידיאלי העובד'ארגונים רבים רואים את . (Goldin, 2014בעמדת נחיתות )שהן אימהות נשים מעמידה את ה

עובד. לעומת זאת, עובדים ל השיתרה להשקעה בחיוב ייחסים תככזה שמחויב לעבודתו מעל לכל דבר אחר, ומ

 ,King)מסורים י הארגון כפחות נהמחלקים את זמנם ואת מחויבויותיהם בין משפחה לעבודה נתפסים בעי

נתפסות על ידי משפחתיות,  , שנוטלות על עצמן יותר התחייבויותנשיםמכאן שפחות מתאימים לקידום. ו (2008

et al. , 2009; Liet al. Hoobler , ;2016)אהרון,  זוכות לקידום פחותהן המנהלים כפחות מחויבות לעבודה ו

הכשרה גבוהות הם יעדיפו להעסיק יתרה מכך, כאשר מעסיקים מחפשים עובדים שדורשים עלויות  .(2017

, ונשים נחשבות יציבות (הסטראוטיפים עובדים או קבוצות של עובדים שנתפסים כיציבים יותר )בהסתמך על

 . (2012 שהקריירה שלהן נקטעת לעיתים קרובות )מנדל,פחות משום 

מחקרים ניסויים שבדקו מועמדים לקידום בתפקידים הנחשבים גבריים, מצאו הטיה נגד נשים 

 כמו. (Heilman & Okimoto, 2008אימהות בכל הקשור לציפיות הכשירות שלהן ולהמלצות שהן קיבלו )

שים, נמצא שעובדות ועובדים נתפסים אחרת כשהם הופכים מחקר נוסף שבדק הטיות סמויות כלפי נכן, ב

את ו יורדתשלהן בעבודה  (competenceלהורים. כשנשים עובדות הופכות לאימהות תפיסת הכשירות )

, 'חמימים'הופכים גם הם לגברים שהופכים לאבות לעומת זאת,  .(warmth) 'חמימות'מקומה תופס האפיון 

הם מעדיפים לגייס אבות או ציינו שנוסף לכך, מעסיקים . ולא פוחתת הכשירות שלהם נשמרתאך תפיסת 

  .(Cuddy, Fiske, & Glick, 2004)נשים ללא ילדים על פני אימהות 

 מעסיקים נוטים פחות להעסיק אימהות, כולל אימהות שמעולם לא עזבו את שוק העבודה ואת תחום

כאשר הם מציעים לאימהות עבודה, השכר המוצע נמוך מהשכר המוצע  .מקצוען, בהשוואה לנשים ללא ילדים

עליהן נשים אימהות מגלות שחל אם כן . (Katz, 2012-Kricheli ;, 2007et al. Correllלנשים ללא ילדים )

סיבות: מצד  ביטוי המתייחס למחיר הכלכלי שהן משלמות על היותן אימהות. יש לכך שתי  'עונש אימהות'

. מצד הם מפקפקים במחויבות הנשים למקום העבודה, בשל מחויבותן הנוספת למשפחתן המעסיקים 

עבודה. הן מביאות בחשבון את התעסוקה ומקום הדפוס האימהּות משפיעה על בחירותיהן באשר ל הנשים 

של שנים הדפוס המקצועי הקטוע ומראש בוחרות מקצועות או תחומים שאינם דורשים הכשרה ואימון 

מדיניות וערכים  מקדמתגדל ככל שהמדינה עונש האימהות  .(Schultz, 2000; 1999אפשטיין, -ולוין )שטייר

שתומכים בחלוקת התפקידים המסורתית של נשים וגברים ובאידיאל שלפיו הגברים מפרנסים והנשים 

ה מלאה, עקרות בית. עונש האימהות הוא גם מנת חלקן של נשים שחוזרות לשוק העבודה ומעוניינות במשר

 . (2016et al. Hill ,)ומגלות שלתקופה ששהו מחוץ לכוח העבודה יש מחיר גם לאחר סיומה 
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אבות נהנים ממגמה הפוכה. לאחר שנולד להם ילד הם זוכים לקבל שכר גבוה יותר, מה יצוין גם ש

שהולדה  מכאן .(Budig, 2014; Killewald, 2013) (fatherhood bonus) 'בונוס אבהות'שמכונה בספרות 

 . מגדילה את הפער בין נשים לגברים בעולם העבודה

בעולם. כעת נעבור המגמות והממצאים הקשורים באפליית נשים במקומות העבודה עד כאן הוצגו 

בעולם המערבי, גם בישראל יש להבחין בין חקיקה לבין  כמולתאר את המצב בישראל, ונראה מגמות דומות. 

 א בחשבון לא רק אפליה ממסדית וגלויה אלא גם הטיות סמויות. יישומה בפועל, ויש להבי

 

 אפליית נשים בארגונים בישראל

ל פעולה גבר בכדין אחד לאשה ויש ש , שקבע1951חוק שווי זכויות האישה, תשי"א נחקק בישראל  1951 בשנת

 ואיסור להפלות ביניהם.  משפטית

, שלב שבו שיוויוני-שלב קדם :שלושה שלביםהחקיקה בישראל העוסקת באפליית נשים התפתחה ב

ניתנו הגנות מיוחדות לנשים עובדות כדי לאפשר להן לעמוד בעומס הכפול של טיפול במשפחה ויציאה 

, שבו ניתן דגש על הזכות לקבלת תמורה שווה עבור שיוויוןלעבודה; שלב שני, שלב קביעת הזכות הפורמלית ל

פי מין; -והזכות להתקבל לעבודה ולהתקדם בעבודה ללא אפליה עלעבודה שווה, כגון הזכות לשכר שווה 

מתאפיין וושלב שלישי, שכלל העדפה מתקנת שנועדה לסגור את הפער בין גברים ונשים בשוק העבודה, 

במודעות להבדלים הרלוונטיים המקשים על נשים להתמודד בשוק העבודה והזדמנויות  שיוויוןבהבטחת 

 הזדמנויות מלא כלפי נשים.  שיוויוןמעסיקים לנהוג בהחוק מחייב  .(2005מזרחי, -טביביאן)

הזדמנויות בעבודה  שיוויוןהזדמנויות בעבודה הם חוק  שיוויוןהחוקים המרכזיים בישראל שעוסקים ב

הזדמנויות בעבודה אוסר אפליה  שיוויון חוק .1996-וחוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשנ"ו 1988-תשמ"ח

השכר בין נשים לגברים ומתייחס לשלבים  שיוויוןמסיבות שונות, לרבות מגדר, ואילו חוק שכר שווה עוסק ב

. השלבים שקשורים לתהליך (2015, וחסון בוזגלו-דגןשונים הקשורים לתהליך הגיוס והקידום בעבודה )

בשפה ניטרלית והתייחסות לדרישות  'דרושים'ם מודעות הגיוס והקידום בעבודה כוללים התייחסות לפרסו

העבודה והימנעות משאלות או הערות הנוגעות למאפיינים  ריאיוןמקצועיות בלבד, התייחסות מקצועית ב

מגדריים, קביעת תנאי עבודה בהתאם לניסיון וליכולת ללא קשר לקבוצת השייכות של העובד או העובדת, 

בין המינים בכל הנוגע לשכר או לכל גמול. על  שיוויוןצועית בלבד וחובת קידום שמבוסס על מיומנות מק

תפוקה, השכלה, כישורים, ותק או מידת האחריות של  המעסיק לבסס הפרשי שכר על נימוקים רלוונטיים

 . (2015, וחסון בוזגלו-דגןהכרוכה במילוי התפקיד )

האפליה של נשים בישראל בהיבטים  עם זאת, ממצאי מחקרים שנאספו לאורך שנים ועסקו בסוגיית

שונים, מלמדים שהחקיקה למניעת אפליה על רקע מגדרי אמנם הקטינה את ממדי האפליה, אך היא עדיין 

קיימת, בעיקר בסוגיות הקשורות בקבלה ובקידום בעבודה, אך גם בכל הקשור לתשלום שכר שווה עבור 

 .(2008הלמ"ס, ; 2008ואברמוביץ,  ,בוקסבאום, דגן, דיאב) עבודה שווה

אפליית הנשים בארגונים בישראל מוצגת בדרך כלל באמצעות הפן הכלכלי, שהוא כמותי ולכן ברור 

לעין. הנתונים מצביעים על כך ששיעור התעסוקה ושכרן הממוצע של נשים בישראל נמוכים משל גברים, אך 
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למרות  .(2017מעט )הלמ"ס,  פער ההכנסה בין המינים גדל 2016נמצאים במגמת עלייה. עם זאת, בשנת 

בהשוואה לשכרן של הנשים  40של גברים עולה בחדות עד גיל  הממוצע השיפור, מחקרים מראים כי השכר

 %68השכר החודשי הממוצע של אישה נמוך משכרו החודשי הממוצע של הגבר ומהווה בגילים מקבילים ו

 . (2016; פוקס, 2015בוזגלו וחסון, -ממנו )דגן

מהנשים שחיפשו  20% -תחושות אפליה בשוק העבודה בקרב קבוצות שונות נמצא ש במחקר שבדק

עבודה דיווחו על תחושת אפליה, וכשכבר השתלבו במקום העבודה כשליש מהן חוו אפליה. באופן כללי, 

הנשים שהועסקו במקצועות הנחשבים גבריים חשו אפליה יותר מאלה שהועסקו במקצועות הנחשבים נשיים 

 . (2010)הנדלס, 

יה, המסחר והתעסוקה שבדק אפליה בשוק העבודה בישראל. נערך מחקר של משרד התעש 2010שנת ב

המחקר מצא אפליה בתחומים אלה: גיוס לעבודה, תנאי שכר ותנאים נלווים והערכה. נשים מתקבלות 

, הן ('ידול תעסוקתיב') 'גבריות'ולא לעבודות  'נשיות'לעבודות על פי קבוצת השיוך שלהן ומנותבות לעבודות 

מקבלות תנאי שכר ותנאים נלווים פחות טובים משל גברים על עבודות דומות והן זוכות לפחות ביטויי הערכה 

 . (2010וביטחון תעסוקתי, בהשוואה לגברים )הנדלס,  קידום כמוותגמול, 

תחושת האפליה של עובדים ומחפשי עבודה שלוש שנים לאחר מכן פורסמו תוצאות סקר שבדק את 

מהאימהות לילדים   23%בקרב אוכלוסיות שונות. בסקר נמצאה תחושת אפליה גבוהה יחסית בקרב נשים 

מהאימהות לילדים קטנים  23% -מכלל הנשים ו 11%חשו אפליה בתהליך חיפוש העבודה,  6קטנים עד גיל 

דים קטנים בעלות השכלה גבוהה יחסית דיווחו יותר על ואימהות ליל חשו אפליה בתהליך הקבלה לעבודה

אפליה בתהליך הקבלה לעבודה, בהשוואה לקבוצות האחרות שנבדקו. בבדיקת תחושת האפליה לפי 

וכאשר נבדקה תפיסת  (19%) 6השתייכות קבוצתית נמצא שיעור גבוה יחסית בקרב אימהות לילדים עד גיל 

חשו   33%ר מגברים, נטו להעריך כי קיימת אפליה רבה כלפיהן עומק האפליה בעבודה נמצא שנשים, יות

מהאימהות לילדים  44%מהגברים חשו כי קיימת אפליה כלפי גברים. יתרה מכך,  21%אפליה כלפי נשים ורק 

סברו כי  (מהנשאלים האחרים )נשים וגברים 36%קטנים סברו שקיימת אפליה של אימהות בעבודה, ורק 

 2011יש לציין כי בהשוואה שנערכה בין הסקר הנוכחי לבין סקר קודם שנערך בשנת קיימת אפליה כזאת. 

 . (2013נמצאה ירידה בתחושות האפליה בקבלה לעבודה בקרב נשים ובקרב אימהות לילדים קטנים )הנדלס, 

נוסף לבידול התעסוקתי קיים הבדל בתוך מקום העבודה. לנשים יש ייצוג נמוך בעמדות בכירות 

 , וככל(2017נשים )הלמ"ס, מתפקידי הניהול נמצאים בידי  32.3%במשק הישראלי  –ובחברות  בארגונים

מנוהלות על ידי נשים  5%חברות בורסאיות רק  542מתוך  כן, כמוהפירמידה מספרן פוחת. שעולים לראש 

לנשים יש ייצוג נמוך בדרגות בכירות, שנושאות עמן שכר גבוה, וייצוג יתר במשרות . מכאן ש(2017)נעים, 

  .(2016 ; קופפר,2016פוקס, ; 2012מנדל, ; 2015בוזגלו וחסון, -דגן ;2016המזכות בשכר בינוני ונמוך )אהרון, 

עולה כי  2015לשנת  OECD -המבדיקת נתוני גם דפוסי הקריירה של נשים וגברים שונים זה מזה. 

, OECD -במשרה מלאה הוא מהגבוהים ב ההבדל במספר שעות העבודה של גברים ונשים בישראל שעובדים

מספר שעות העבודה של אם כי השכר השעתי דומה לנתונים שהתקבלו משאר המדינות שנבדקו. באופן כללי, 

קופפר,  ;2016; פוקס, 2015זגלו וחסון, בו-נשים בישראל נמוך בהשוואה למספר שעות העבודה של גברים )דגן

שעות , מספר שעות העבודה הוא הגורם המשמעותי ביותר בפערי השכר המגדריים. (2016לדעת פוקס ). (2016
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הזדמנויות בלהן לאזן בין עבודה לבית, אך גורמות לצמצום העבודה המצומצמות של נשים מאפשרות 

; פוקס, 2015בוזגלו וחסון, -; דגן2017במשרות מלאות )אהרון, הקידום שלהן, בהשוואה לגברים שעובדים 

2016). 

מבקר הנתונים מעידים שלמרות החוקים, האפליה עדיין קיימת, ונשאלת השאלה ממה נובע הפער. 

נבעה משלושה חסמים  תיאר אפליה סמויה אך ברורה של נשים במגזר הציבורי, שלדבריו (2014המדינה )

מדבריו עולה שלא מספיקה תרבות ארגונית מפלה ותפיסות חברתיות מסורתיות.  בולטים: דעות קדומות,

  הסדרה משפטית למניעת האפליה, היות שקיימת אפליה סמויה המציבה חסמים שהחוק אינו מטפל בהם.

פערי הגורמים שנמנו לעיל: הספרות המחקרית מציגה את האפליה כלפי נשים בישראל באמצעות 

 .גברים לושנשים של ייצוג בעמדות בכירות ודפוסי קריירה שונים -בין תחומים, תת השכר, בידול תעסוקתי

תהליכי חיברות, קונפליקט  :היבטים חברתיים מגדרייםאשר להסברים לאפליה, הספרות מצביעה על 

משפחה, נורמות תעסוקתיות, נורמות שעות העבודה, נורמות הערכת חסר כלפי מקצועות נשיים -העבוד

 אופי בין נשים לגברים.והבדלי 

של נשים וגברים ם הישגינו לבין מצאה כי קיים קשר ביהתמקדה בבידול התעסוקתי, ו (2016פוקס )

ההישגים הנמוכים של נשים בתחומי המתמטיקה והמדעים בתיכון המתמטיקה והמדעים. לדעתה,  בלימודי

וק העבודה. לטענתה, אף ששיעור משפיעים על בחירת תחומי הלימוד האקדמיים והשתלבותן של הנשים בש

מהן בוחרות להשתלב  30%-20% -כהנשים הלומדות באקדמיה, באופן כללי, גבוה בהשוואה לגברים, רק 

  בתחומים הטכנולוגיים.

על פי נתוני הלמ"ס בישראל, משפחה ולהשפעתו על הנשים. -ההספרות מתייחסת גם לקונפליקט עבוד

 16% -מהגברים, ו 1% -לעבוד בעקבות הולדת ילדים, לעומת פחות מהפסיקו  20-45כרבע מהנשים בגילי 

-בתוך חסון ודגןכמצוטט , 2010בלבד מהגברים )הלמ"ס,  3% -מהנשים צמצמו את היקף משרתן בהשוואה ל

 .(2013בוזגלו, 

גפני . 'עונש האימהות'מקבילותיהן בעולם, נשים בישראל שבוחרות להיות אימהות מושפעות מ כמו

 6.6% -מצאו כי כל ילד נוסף שמצטרף למשפחה מקטין את שכר האישה ב (Gafni & Siniver, 2015)וסינבר 

. עונש האימהות מושפע מחוסר התעסוקה של נשים לפרקי זמן מוקצבים 3%-4% -ומגדיל את שכר הגבר ב

ה נוחה ומהנטייה שלהן לעבור מעבודה במגזר הפרטי למגזר הציבורי, שמספק סביבת עבוד ()חופשת לידה

ככל שמספר הילדים עולה כך  וגמישה יותר, אך בשכר נמוך יחסית. אצל הגברים קיימת מגמה הפוכה 

 קטנים סיכוייהם לעבור לתעסוקה בשכר נמוך. 

מצד המעסיקים, קיימות עדויות שמצביעות על כך שנשים בהיריון ואימהות לילדים קטנים סובלות 

הזדמנויות הקידום, מקבלות מעט לות מחויבות נמוכה לעבודה ומאפליה של מעסיקים, שתופסים אותן כבע

. בסקר מעסיקים (2015בוזגלו וחסון, -; דגן2017וכתוצאה מכך נפגעים תנאי השכר שלהן והכשרתן )אהרון, 

 17% -מהמעסיקים בסקטור הפרטי ו 24% -הזדמנויות בעבודה, נמצא ש שיוויוןשנערך בישראל עבור נציבות 

מהמעסיקים בסקטור הציבורי טענו כי בעסקים ובארגונים שלהם יש תפקידים שנשים תתקשינה למלא. 

המעסיקים בסקטור הפרטי התייחסו בעיקר לתפקידים הדורשים כוח פיזי או הכשרה טכנית ואילו בסקטור 
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ים שעות עבודה הציבורי הודגשו קשיים של אימהות לילדים קטנים למלא תפקידי ניהול ותפקידים הדורש

 .(2013ארוכות או עבודה בשעות הערב והלילה )הנדלס, 

מגדרי.  שיוויון-איטענותיהם של המעסיקים מעידות על נורמות תעסוקתיות שיוצרות ומקבעות 

ובלתי גמישות, כולל קיום ישיבות וכנסים בשעות  בשוק העבודה בישראל היא שעות עבודה ארוכותהנורמה 

. זוהי נורמה שמקשה לשלב בין מטלות הבית והעבודה, ומכיוון שנשים נוטות (2015סון, בוזגלו וח-הערב )דגן

לפי נורמת שעות העבודה המרובות, יותר לעסוק במטלות הבית הן חשופות יותר לפגיעתה במקום העבודה. 

ם עובדים שעובדים שעות מרובות הם עובדים יצרנים, ובהתאם לכך הם מתוגמלים, מתקדמים מהר ויש לה

סיכוי לזכות בביטחון כלכלי ובהערכה גבוהה יותר מצד המעסיקים ומצד עמיתיהם. מנגד, אלה שמפרים את 

הנורמה ועובדים שעות מעטות, גם כאשר הפריון שלהם גבוה, נתפסים כפחות מחויבים לקריירה והמוניטין 

ועסקים בנוגע לפערי שכר . בסקר שבדק עמדות מ(2013בוזגלו, -וסיכויי הקידום שלהם נפגעים )חסון ודגן

מהגברים  16% -מגדריים נמצא שהנורמה שרירה וקיימת בקרב נשים וגברים כאחד, שכן רק רבע מהנשים ו

 .(2016התנגדו לטיעון שלגיטימי לתגמל ולקדם עובד בהתאם ליכולת שלו לעבוד שעות מרובות )קופפר, 

מצאה שככל ששעות העבודה הממוצעות  (2013בוזגלו, -חסון ודגן כמצוטט בתוך ,2012דרוקר )-הרצברג

סברה כי נורמת שעות  (2016במשלח היד רבות יותר, כך גדל פער השכר בין נשים לגברים, ואילו פוקס )

העבודה המרובות יכולה להיות הסיבה לנשירה של נשים שבחרו לעבוד בעיסוקים גבריים בשלבים מאוחרים 

 יותר של הקריירה. 

 כמו, נורמה נוספת המקשה על נשים בשוק העבודה היא הערכת חסר למקצועות הנחשבים נשיים

נשים מקבלות שכר נמוך ביחס לערך הממשי של עבודתן, השכלתן, . (2015בוזגלו וחסון, -הוראה וטיפול )דגן

ן, בעבור שכר הכשרתן והניסיון שצברו, מה שמאפשר למעסיקים ליהנות מכוח עבודה, לעיתים איכותי ומיומ

נמצא כי יותר ממחצית מהנשים הסכימו  (2016. בסקר שערכה קופפר )(2012ובנימין,  לוי-נמוך יותר )ששון

לעומת שליש בלבד מקרב במידה רבה מאוד עם הטיעון שמעסיקים מעדיפים לתגמל גברים על פני נשים, 

 הגברים.

, והוא אפיון מרכזי של הסדר הפטריארכלימוצאים שזהו הערכת החסר וגורמיה חוקרים שבודקים את 

; השני, שניהלמשכורת הנשים כאל משכורת המעסיקים בישראל שלושה גורמים: הראשון, התייחסות נובע מ

. עבודהעולם הל טיפול, הוראה, סיעוד וניקיון  המקצועות הנשיים שעתקו את תפקידיהן של הנשים מהבית 

עות שנעשים ממניעים אלטרואיסטיים ולא מתוך שאיפה לרווח, מקצוכתוצאה מכך השתרשה התפיסה שאלו 

גברים נכנסו  הגורם השלישי הוא היסטורי ; פחותה ובהערכה מקצועיתנמוך בשכר ובהתאם הם מתוגמלים 

פיתחו את הפרקטיקות של מאפייני שכר ושל סולמות השכר וקבעו את והם אלו שלפני נשים,  לעולם העבודה

להערכת עבודתן של נשים . הפרקטיקות והנורמות האלו אינם מתאימים ולם העבודההנורמות המקובלות בע

 . (2012ובנימין,  לוי-; ששון2013בוזגלו, -)חסון ודגן

מחקרים הראו שגם נשים וגם גברים נוטים לייחס ערך רב יותר לעבודות שמבוצעות על ידי גברים, 

וכאשר עיסוק מסוים הופך מזוהה סטריאוטיפית עם גברים או נשים ומתבסס ככזה, קשה לשנות זאת. 

ורות , שינו את מעמדם כשנשים החלו למלא את שגברייםכמקצועות  מקצועות שנחשבו בעברולמרות זאת, 

אך כאשר נשים , נהנו משכר גבוה וממעמד חברתי גבוה הוראה, פקידי בנק ופקידות כמומקצועות העובדים. 
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, השכר נשחק והמעמד 'מקצועות נשיים'הפכו לרוב בין נושאי התפקידים במקצועות אלו, הם קיבלו זיהוי של 

 . (2013בוזגלו, -)חסון ודגן החברתי הנלווה להם ירד

המשפיע על קביעת השכר הוא זהות הנושא ונותן על השכר. מחקרים מצביעים על ף נוסגורם מרכזי 

הבדלים מגדריים בניהול משא ומתן על שכר, ומראים כי התנהגויות של משא ומתן, כגון אסרטיביות 

ודומיננטיות, הן התנהגויות המזוהות עם גברים; נשים שמתנהגות כך עלולות לקבל יחס שלילי ולהיתפס 

. לכן נשים עשויות להימנע מלשאת ולתת על שכרן, והן דורשות שכר נמוך יותר או 'כוחניות'ו 'יותבעיית'כ

. בסקר שבדק עמדות מועסקים (2015בוזגלו וחסון, -נוטות יותר לקבל את השכר המוצע להן מלכתחילה )דגן

גבוה יותר לגברים  מהגברים סברו שאין צדק בשכר 35% -מהנשים ו 37% -בנושא פערי שכר מגדריים נמצא ש

 .(2016בגלל יתרונותיהם על נשים מבחינת היוקרה של תפקידיהם ויכולתם להתמקח על שכרם )קופפר, 

את ישראל כמדינה פאטריארכלית, בעלת דומיננטיות  אפייניםשהוצגו לעיל מ המגדריים הגורמים

. (ב2012, א2012וערב,  ')גורביץ 'נשמעקולן לא 'גברית בעמדות הכוח והשליטה וכמדינה שמדירה נשים עד ש

או דחיקתן לשוליה כתוצאה מתרבות ארגונית שאינה  העבודה מסביבתמצביעים על הדרת נשים  הם גם

  .מתאימה לצורכי הנשים

, הניהולית תרבותה בין הגומלין יחסי את המעגלים בארגונים שמציג שלושת מודל את פיתח (2004) רז

 על שנקבעו והפרקטיקות הנורמות את כוללתהתרבות הניהולית  העבודה והתרבות הסובבת.תרבות מקום 

 של המבט נקודת את מייצגת העבודה מקום תרבות; הארגונית כתרבות נתפשת רבים ובמקרים ההנהלה ידי

 והתרבות; הניהולית התרבות את סותרות שלעיתים משנה תרבויות של קיומן את מאפשרתו, העובדים

, הלאומית התרבות את שמאפיינים המקומיים ברותיהח ותהליכי הנורמות, הערכים את כוללת הסובבת

 . הניהולית התרבות של הדחייה או הקבלה על להשפיע ויכולים ,וכדומה הדתית

 חלק יהיו המגדריים הסטראוטיפים, פטריארכלית תרבות היא הסובבת כשהתרבות, (2004לפי רז )

 תפיסת, התפקידים הגדרות  הארגון של המנהליים ההיבטים כל. וההנהלה העובדים של מתפיסותיהם

 בהכרח ולכן, פטריארכלי לעולם מותאמים יהיו כולם  הקידום ואפשרויות השכר חלוקת, האידאלי העובד

 והמדיניות בישראל העבודה שוק של שמאפייניו הטענה נשמעה המחקר בספרות, אכן .לנשים מתאימים לא

 .(2005, ופרנקל הקר) העבודה בשוק מגדרי שיוויון-אי ומשעתקים מקדמים בה הנהוגה

ההסברים שהוצגו מעידים על קיומם של אפליה והטיות סמויות בשוק העבודה בישראל כלפי נשים. עם 

 זאת, נשאלת השאלה האם ההסברים שהוצגו לעיל מצביעים על קיומה של אפליה והטיה סמויה באקדמיה

ולאחר מצב הנשים באקדמיה באופן כללי בכלל ובאקדמיה הישראלית בפרט. לשם כך תחילה, נסקור את 

 מצבן בישראל. מכן, נציג את 

 

 נשים באקדמיהכלפי  האפלי

בעשורים האחרונים קיימים יותר ויותר מחקרים העוסקים בכל הקשור לתפקיד, לסטטוס ולניסיון של נשים 

אף שיש גידול במספר הנשים הרוכשות השכלה, הן עדיין מתקשות להתקדם  בכל העולם. באקדמיה

 .(Aiston & Jung, 2015בהיררכיה האקדמית במספרים משמעותיים ולתפוס תפקידי הנהגה בכירים )

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%92%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
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 Vertical. בהקשר זה הפרדה אנכית )הפרדה אנכית ואופקיתבין גברים לנשים באקדמיה קיימת 

segregation)  פערים בין הנשים לגברים לפי רמת הוותק בתחום מסוים. הנתונים מראים את המתארת

בעקביות כי הייצוג של הנשים יורד ככל שהדרגה עולה הן באיחוד האירופי והן בארצות הברית. אחת 

, כלומר בדרך כלל באקדמיה 'שומרות הסף'ההשלכות הרבות של הפרדה אנכית היא כי נשים אינן מוגדרות כ

ת קביעות, עורכות בכתבי ובוחרות למי לתת מענקים, חברות בוועדת עם מקבלי החלטות, למשל נמנואינן הן 

התקבצות של  מתארת (Horizontal segregationעת שונים וחברות באקדמיות לאומיות. הפרדה אופקית )

הטבע תחומים שונים של המדע. הפרדה אופקית משמעותית קיימת בין תחומי מדעי -נשים ושל גברים בתת

וההנדסה, שם יש רוב גברי מובהק, לבין תחומים אחרים, כגון מדעי הרוח והחברה, שם יש ייצוג גבוה יותר 

 . (n.dinnovations Gendered ,.לנשים )

 (Etzkowit & Ranga, 2011) ורנגה אצקוביץ. באקדמיה נשים של ייצוג-לתת אחראיות סיבות מגוון

 על שנשען אקדמי פורמט: כוללים המוסדיים המחסומים. ואישיים מוסדיים למחסומים התופעה את ייחסו

 מודרות שנשים עמיתים רשתות; עבודה שעות מבחינת למשל, אליו עצמן להתאים צריכות ונשים, גברי מודל

 שיש והערכה ביקורת ועדות; אותן לקדם שיוכלו השפעה בעלי  'מנטורים' להשיג יכולתן נפגעת ובכך מהן

, לכך נוסף. בקשות שמגישות הנשים את לחומרה שופטות בהן שחברות המעטות ושהנשים גברי רוב בהן

 .הפרסומים כמות על ישירה השפעה לכך ויש, יותר גבוהים מחקר תקציבי מקבלים גברים

 הנשים שחוו הסוציאליזציה מתהליך כתוצאה שנרכשו אופי תכונות כוללים האישיים המחסומים

. מתעמתות או כאסרטיביות עצמן מלהציג והימנעות ירוד עצמי ביטחון, מוטיבציה העדר כמו, חייהן בראשית

 חשובות ואף ביקורתיים ובפאנלים בוועדות, בכנסים להציג כדי קרובות לעיתים נדרשות אלה תכונות

 . עבודה ריאיונותב

 שנוצר, ( trackhurdle) מכשולים למסלול הללו החסמים את דימו (Toren & Moore, 1998) ומור תורן

, לדעתם. התנהגות ודפוסי ארגוניים-מבניים מאפיינים, תרבותיים-חברתיים מסטריאוטיפים כתוצאה

 החשובים בצמתים ובמיוחד, המקצועית הקריירה אורך לכל מופיעים אלא פעמיים-חד אינם הללו המכשולים

 בדרגה עלייה או קביעות קבלת . 

 מעוינות שנובעת אפליה, הראשון. המגדריים למחסומים הסברים ארבעה מציגה המחקרית הספרות

 ייצוג-תת, השני; לו ומחוצה משתייכות הן שאליו האקדמי במוסד חוקרות כלפי שליליים ומסטריאוטיפים

 הדרישות, השלישי; (Ceci & Williams, 2011) משפחה-העבוד קונפליקט עם מההתמודדות שנובע נשים של

 במערכת החלטות מקבלי של סמויה הטיה, והרביעי; האקדמית המערכת שמציבה לקידום האקדמיות

 ,Moss-Racusin, Dovidio, Brescoll; 2005, תורן) נשים פני על גברים לקדם שמעדיפים, האקדמית

Graham, & Handelsman, 2012) . 
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 ומה שביניהם בעולם האקדמי  סקסיזםסטריאוטיפים, 

חוקרים רבים ממגוון דיסציפלינות ניסו להבין את מקורן של דעות קדומות ואפליה כלפי נשים באקדמיה או 

בכלל. המחקרים הללו לא ייחסו לדעות הקדומות ולאפליה כוונה כללית, אלא הציגו אותן כמידת אי 

 & Heilmanההתאמה של התכונות הנתפסות כתכונות נשיות לבין תפקידים חברתיים ותעסוקתיים )

Haynes, 2008; Koch, D’Mello, & Sackett, 2015; Lee, Fiske, & Glick, & Chen, 2010) דוגמאות .

 & Eagly) לכך ניתן למצוא למשל בחוסר ההתאמה בין סטריאוטיפים על נשים לבין תפקידי המנהיגות

, 2002Karau )( נשים מצטיירות כחסרות יכולת לנהל משא ומתן .Hüffmeier, Freund, Mazei, 

Stuhlmacher, Bilke, & Hertel, 2015) אך כשמתגלה התאמה והן מגלות אסרטיביות, הן מוצגות כלא ,

. (Schmidt, 2011-Vinkenburg, Van Engen, Eagly, & Johannesen 2006; Brown, & Scott)נעימות 

Wendel & -Wolfבכלל ) STEM -הלשמש מדעניות ולמקצועות  נוסף לכך, נשים נתפסות כלא מתאימות

Ward, 2015). 

נבחנה השפעת  (Carli, Alawa, Lee, Zhao, & Kim, 2016במחקר שערכו קרלי ועמיתיו )

 הסטריאוטיפים ותפקודם כמכשול פוטנציאלי לנשים במדע. במחקר נשאלו הנחקרים לגבי הסטריאוטיפים

ם נשים מתאימות פחות להיות מדעניות. שהם מחזיקים בנוגע למדענים, נשים וגברים, על מנת למצוא א

הנחקרים ייחסו דמיון רב יותר לסטריאוטיפים על גברים ועל מדענים, מאשר לסטריאוטיפים על נשים ועל 

המדעי בתחום מדענים. עם זאת, נמצאו שני ממצאים נוספים שלא ניתן להתעלם מהם. ראשית, לייצוג הנשי 

כסטריאוטיפים של  של הנשים זוהוסטריאוטיפים הככל ששיעור הנשים בתחום גבוה יותר,  משמעות יש 

נשים נטו לייחס לעצמן מידה רבה  שונה  היתה; שנית, החשיבה הסטריאוטיפית של נשים וגברים מדענים

ולראות את עצמן  אינטליגנציה, נחישות, מסירות ותחרותיות, כמו, (Agentic traitsיותר של תכונות סוכניות )

 . (Carli et al., 2016) מצליחות כמדעניות, ואילו הגברים נטו להמעיט בהתאמתן לתחום

מחקרים שבדקו תפיסות סטריאוטיפיות אצל נשים וגברים מצאו שתפיסות סטריאוטיפיות כלפי נשים 

גות נשית באופן . גברים מעריכים מנהי(Twenge, 1997וגברים חזקות אצל גברים יותר מאשר אצל נשים )

et al. Koch ,לגייס נשים לעבודה ), הם פחות מוכנים (Eagly, Makhijani, & Klonsky, 1992נוקשה יותר )

 & Sheltzer, וגברים מדענים פחות נוטים להעסיק נשים בתארים מתקדמים מאשר מדעניות נשים )(2015

Smith, 2014) . 

לתפיסות הסטריאוטיפיות השליליות של גברים כלפי מכיוון שגברים הם הרוב בסביבה האקדמית, 

et  Handelsmanנשים יש השפעה על האקלים הארגוני שנשים חוות באקדמיה. לדעת הנדלסמן ועמיתיו )

, 2005al.) קריר', נשים שמעוניינות להתקדם במסלול האקדמי ולפתח קריירה מדעית סובלות מאקלים' 

(chilly climate)הן נדחקות לשוליים והופכות כרה או לחלופין מפחיתים בתרומתן, . הן אינן זוכות בה

של חברות סגל  ריאיונות, שניתחה (Savigny, 2014ני )גזאת, סבילעומת  .לחשובות פחות באקדמיה

הוא תוצאה של סקסיזם   'אקלים קריר'בבריטניה, מצאה שהאקלים שנשים חוות באקדמיה הוא מעבר ל
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 ,Edenעדן ) והערכים של מבנים הגמוניים וגבריים והופך להיות תופעה יומיומית.תרבותי, שמשתלב בנורמות 

גבוהה פי שלוש  היתהמצאה שתי סיבות לכך שהשתתפותם של הגברים בכנסים אקדמיים בישראל,  (2016

מכך שהכנסים האקדמיים  שניהמהשתתפותן של נשים. הראשונה, נובעת מחלוקת העבודה המגדרית וה

  החברתי, הצבאי הגברי בישראל.ר היום משקפים את סד

דעות הקדומות, העוינות והיעדר יחס של כבוד כלפי נשים הן במוסד שהן האקלים הקריר מוצג דרך ה

גורם להדרת הנשים מהקהילה האקדמית ומתהליכי קבלת שייכות אליו והן בקהילה האקדמית בכלל. הוא 

לטווח ארוך מרתיע אותן מלבחור בקריירה אקדמית ומונע מהן להצליח בה וההשפעה שלו ההחלטות, הוא 

 ;Biggs, Hawley, & Biernat, 2018)יכולה להיות הרסנית, עד כדי נטישתן את העולם האקדמי 

Savigny, 2014, et al. Handelsman)( עם זאת, לדעת בריטון .Britton, 2017)  נשים, במיוחד אלה מתחומי

, מתנגדות לתאר את האקדמיה כמקום עבודה בעל אקלים קריר, והן צפויות למזער או להכחיש STEM -ה

את חשיבות המגדר באינטראקציות גם כאשר הוא הופך להיות בולט במבנה ובתרבות הארגונית. לטענתה, 

 ייתכן שכל הנשים שחוו אקלים קריר פרשו מהאקדמיה לפני קבלת הקביעות. 

מיה נמנעו מלתאר אווירה קרירה או הופעה של סקסיזם תרבותי במוסדות שהן בעוד שנשים באקד

שייכות אליהם, נמצאו מחקרים שמעידים על כך שנשים חוות אווירה דומה לזו בכנסים אקדמיים. סטלס 

מצאו שככל שההתנהגות בכנסים גסה יותר, נשים תופסות את  (Settles & O’Connor, 2014ואוקונר )

לעצמן חשות באווירה עוינת ומסגלות נשים גברים, בהם שרוב המשתתפים כנסים ובטי, האקלים כסקסיס

נמצא שנשים שחשו שאינן יכולות להביע דעתן, נטו לשאול פחות כן,  כמוהכנס. התנהגות גברית במהלך 

דומה שאלות והביעו כוונה גבוהה יותר לפרוש מהקריירה האקדמית באופן כללי, לעומת גברים שחוו חוויה 

 ;Hinsley, Biggs et al., 2018ובתגובה הביעו כוונה לפרוש מהכנס הספציפי, אך לא מהקריירה האקדמית )

Sutherland, & Johnston, 2017) מכאן שלאקלים קריר ולסקסיזם תרבותי יש השפעה על המשך הקריירה .

 של נשים באקדמיה. 

 

 משפחה בעולם האקדמי-העבודקונפליקט 

היסטורית העולם האקדמי היה שייך לגברים. ילדים ואימהות לא היו חלק מהמשוואה ולא נדרש מבחינה 

טיפול בסוגיה. אך כאשר נשים החלו להיכנס לאקדמיה, ונאלצו לתכנן את הולדת הילדים עד לקבלת 

 לפי מחקרים, גברים ונשים מסתכלים באופן .(Wendel, 2017-Ward & Wolfהקביעות, נוצר קונפליקט )

גברים מסתכלים עליה כעל משהו שיקרה בעתיד ואילו נשים מסתכלות עליה כעל גורם  שונה על הורות 

הייצוג של נשים -תת. מכאן נובע )Van Anders, 2004)שצריך להתאים אליו את הקריירה ואת החיים 

תרבותית -החברתיתהן מתאימות את העדפות הקריירה שלהן לציפיות המגדריות של הסביבה  באקדמיה 

ומתחשבות יותר מגברים בצורך לאזן בין התפקידים במשפחה והתפקידים בקריירה, ולכן נוטות לבחור 

 . (Ceci & Williams, 2011במסלולי קריירה שאינם דורשים השקעה אינטנסיבית )
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 שני מאפיינים של העבודה האקדמית הופכים אותה לתובענית במיוחד: דרישות התפקיד והקיצוב

תפקידים הקשורים ובזמן. הדרישות והתפקידים שחברי הסגל נדרשים לבצע, כגון הוראה, מחקר 

לאוניברסיטה ולמקצוע, יוצרים עומס רב ולחצים פסיכולוגיים על העובדים. נוסף לכך, הדרישה שחברי הסגל 

בודה יוכיחו את עצמם בזמן מוקצב כדי לקבל קביעות מאלצת את חברי הסגל להתמסר כל כולם לע

העובד התפיסה באקדמיה היא שכתוצאה מכך . (Bailyn, 2003האקדמית ולזנוח מחויבויות אחרות )

האידיאלי הוא העובד שמקדיש את כל כולו לעבודה האקדמית, עובד במשך שעות ארוכות ואינו מופרע על 

 Mirick) ( institutiona genderedמוסד מגדרי )תפיסה זו הופכת אותה לידי דרישות אישיות ומשפחתיות. 

Tower & Latimer, 2016& Wladkowski, 2018; ).  

הדרישות שמציבה המערכת מהוות חיסרון לאימהות בגלל ההריונות והאחריות המשפחתית שיש להן 

(Tower & Latimer, 2016Mirick & Wladkowski, 2018; ) לטיפול בילדים יש השפעה מצטברת על .

-אקדמיות, שכוללות פרודוקטיביות מחקרית, נסיעות למטרות מחקר )פוסטיכולתן לעמוד בדרישות ה

שלב הקביעות, הקיצוב בזמן, ההקרבה והמתח הדרישה לטוטאליות ב והשתתפות בכנסים. (דוקטורט, שבתון

הנלווים והנורמות החברתיות סביב האימהות מקשות על נשים ומעוררות התלבטויות בנוגע להמשך 

 .(Wilton & Ross, 2017et al. Handelsmanilyn, 2003; Ba ;2005 ,הקריירה האקדמית )

ציינו שהטיפול בילדים קטנים הגביל  ()בישראל מהפרופסוריות שראיינה 43% -מצאה שכ (2005תורן )

לשבתונים , דוקטורט-את הניידות שלהן ואת ההזדמנויות שלהן לנסוע לכנסים, לצאת לחו"ל לפוסט

 והשתלמויות מקצועיות.

הנתונים מצביעים על ירידה משמעותית בייצוגן של נשים באקדמיה בין שלב קבלת התואר השלישי 

 & ,Ceci, Ginther, Kahnלבין שלב הכניסה למסלול הקידום האקדמי. סצ'י ועמיתים ) ()דוקטורט

Williams, 2014)  מצאו שנשים נשואות ונשים עם ילדים עוזבות את המסלול האקדמי לאחר קבלת

מוצאות שהן טורט ומעדיפות לעבור לעבוד במשרות חלקיות, ואלו שבוחרות להמשיך במסלול האקדמי הדוק

נאלצות להשתיק את זהותן כאימהות ולהבטיח שלחיי המשפחה שלהן לא תהיה השפעה שלילית על 

 & Mirickהפרודוקטיביות המחקרית, כדי להתאים עצמן לציפיות הגבוהות שקיימות באקדמיה )

ki, 2018Wladkows). 

חברי סגל )אימהות  93במאמר שהתבסס על נתונים משני מחקרים איכותניים שבחנו את חוויותיהם של 

נמצא בבית ובעבודה באמצעות סכמות מגדריות והנורמות של העובד האידיאלי והציפיות ממנו,  (ואבות

דיווחו על כמות לא  ()אימהות. נשים ומשפחה לחברות סגל בשילוב של חיי עבודהסגל שקיים פער בין חברי 

מדיניות המקלה שמנהיגות מידתית של ציפיות הנדרשות מהן לבצע בבית, ואף על פי כן לא השתמשו ב

הודו שבנות זוגן מבצעות יותר מטלות בבית,  (. לעומת זאת הגברים )האבותהאוניברסיטאות עבור אימהות

 ,Salleeקדם, הם משלמים על כך מחיר בעבודה )אך דיווחו שכשהם רוצים להיות מעורבים ולצאת הביתה מו

Wendel, 2016-Ward, & Wolf) מכאן שנורמת שעות העבודה המרובות חזקה, והמדיניות המקלה .

 לאימהות אינה אפקטיבית משום שאימהות אינן משתמשות בה.
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 דרישות לקידום באקדמיה והתאמתן לנשים 

דוקטורט לפני כניסה -ומדעים מדויקים נדרשים לבצע פוסטבאופן מסורתי חוקרים בתחומי מדעי החיים 

דוקטורט הוא שלב במסלול הקריירה -למסלול קביעות באוניברסיטאות השונות בעולם ובארץ. הפוסט

 האקדמית שמעמיד למבחן את אלו שמעוניינים להשתלב בקריירה האקדמית ומכין אותם למשימה.

רפואה זהו השלב שבו שיעור הנשים פוחת באופן משמעותי. נשים מגלות פחות -במדעי החיים והביו

עניין בתפקידים שנדרשים כדי להשתלב במסלול הקביעות האקדמי ומתמקדות בתפקידים אחרים שמוצעים 

עור הנשים . חלק ניכר מהעדויות שמתייחסות לירידת שי(Moors, Malley, & Stewart, 2014)בשוק העבודה 

דוקטורט מצביעות על כך שהנשים, בהשוואה לגברים, מוצאות שמסלול הקריירה האקדמית -בשלב הפוסט

. במחקר (אינו תואם למסלול האימהות או לאחריות טיפולית מכל סוג שהוא )לדוגמא טיפול בהורים חולים

-יה להן ילד במהלך הפוסטנשים שהמצא שלנ (Frasch, 2011 ,Goulden, Mason &) שערכו גולדן ועמיתיו

דוקטורט היה סיכוי כפול לשנות את מטרות הקריירה שלהן בהשוואה לגברים ולנשים שלא היו להן תכניות 

 ,Mavriplis, Heller, Beil, Dam, Yassinskaya. ואילו במחקר אחר )(2011et al. Goulden ,)לילדים 

& Sorensen, 2010 ,Shaw) (נמצא שבמקרים מסוימים, הלחץ של הטיפול באחרים )ילדים או הורים חולים 

et  Mavriplisמשפיע על הנשים עד כדי כך שהן מחליטות להשעות את הקריירה האקדמית או לעצור אותה )

, 2010al.) . 

הזדמנויות לקידום הקריירה האקדמית נמצאת ברשתות החברתיות המתהוות במהלך העבודה, האחת 

 ,Etzkowitzבעזרת מנטורים ) דוגמאגישות סגל ובכנסים. באמצעותן העובד לומד איך להצליח במערכת, לבפ

Kemelgor, & Uzzi, 2000), ( והן תורמות לפרודוקטיביות של חברי הסגל באקדמיה. לדעת פוקסFox, 

ברשתות החברתיות נשים, יותר מגברים, נשארות מחוץ ללב העניינים ואינן שותפות בדיונים שנערכים  (2010

 . (Fox, 2010ובהם רעיונות מדעיים מוצגים, מוחלפים בין המשתתפים וזוכים להערכה )

הבחינו בין שני סוגי רשתות חברתיות. האחד,  (Welch, 201 ,Gaughan, Melkers &8)גוגהם ועמיתים 

רשתות של קשרים חברתיים תכליתיים שנועדו לתמוך   (instrumental-professionalמקצועיות )רשתות 

מערכת של נתיבים   (advice networksביעדים המקצועיים; השני, רשתות חברתיות שמושתתות על ייעוץ )

כן, הם מצאו שרשתות מקצועיות מעלות  כמושדרכם מתפשט מידע מתאים בין חברים בסביבה מאורגנת. 

גברים לבנים את הפרודוקטיביות המדעית בעוד שאלה המושתתות על ייעוץ מורידות אותה. לפי מחקרם, 

 . מחקרים(Welch, 201 ,Gaughan, Melkers &8)משתמשים ברשתות המקצועיות והנשים ברשתות הייעוץ 

 ;Bystydzienski & Bird 2006אחרים מצאו שגברים עשויים להדיר נשים מהרשתות המקצועיות )

O’Meara & Stromquist, 2015). 

נשים מוזמנות להופיע בכנסים נמצא ש (Klein et al., 2017במחקר שביצעו לאחרונה קליין ואחרים )

במסגרת המחקר בחנו החוקרים שישה כנסים מובילים מתחום הנוירואימונולוגיה ומצאו פחות מגברים. 

פחות ממחצית מהמרצים שהוזמנו. כשביקשו לבדוק מה  היתהשבשני שליש מהם כמות הנשים שהוזמנה 
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בו נוכחות מאוזנת של  היתהכנס שוכנס שהיה בו ייצוג גברי עודף   מקור ההבדלים השוו בין שני כנסים

נמצא בהתייחסות של מארגני הכנס לשיתוף  הראשוןההבדל מצאו שני הבדלים עיקריים. הם  .ם וגבריםנשי

, והתעלמו לכנסנשים בעלות דרגה גבוהה וכישורים מתאימים אין די מארגני הכנס הראשון טענו שהנשים. 

שמעודדת שיתוף של נשים,  ,(National Institute of Health  NIHהתחום )מהמדיניות הרשמית של 

וחיפשו מועמדים  בכנס השני המארגנים היו מודעים לנושא ההטיה המגדרית .מיעוטים ובעלי מוגבלויות

יש ייצוג שככל מהמחקר עולה ש .ההבדל השני נבע מהייצוג הנשי בהרכב הוועדות המארגנות. משני המינים

בדקו את העמיקו החוקרים וכש, לכך נוסף. בכנסלהופיע  מוזמנותנשים יותר לנשים בוועדות, גבוה יותר 

מתאימות חוקרות  מצאו אלה, הםשל מרצים ומרצות שהוזמנו להשתתף בכנסים הפרסומים המדעיים 

 Kleinהמרצים שהוזמנו )נוספות ואף גיבשו רשימה של חוקרות שכמות הפרסומים שלהן אינה נופלת מזו של 

et al., 2017) . מוזמנות פחות מגברים להופיע במסגרת קולוקוויום אקדמי במחקר אחר נמצא שנשים

יכולתן לייצר שיתופי פעולה . כתוצאה מכך באוניברסיטאות ובמכללות, ובכך זוכות לחשיפה מקצועית נמוכה

 . (.Nittrouer et al, 2018)קטנה ולצבור מוניטין מקצועי 

 מספר, הנמדדת לפי ( & Jung, 2015Aiston)באקדמיה ניתן משקל גבוה לפרודוקטיביות המחקרית 

. (Litwin, 2012פרסומים אקדמיים, מספר ציטוטים בפרסומים אחרים, כמות דוקטורנטים ומענקי מחקר )

, אך (Becher & Trowler, 2001)מידת החשיבות של כל מדד משתנה בין דיסציפלינות אקדמיות שונות 

קדמות של חברי סגל הוא מספר הפרסומים המדד הנפוץ שמהווה את התמריץ החשוב ביותר להצגת ההת

 .(Litwin, 2012; Shin, Jung, Postiglione, & Azman, 2014שפורסמו בכתבי עת שפיטים )

חוקרים רבים בחנו את ההבדלים בין המינים בתפוקת המחקר ובהשפעה המדעית. אף שמחקרים 

מראים ות, באופן כללי המחקרים שונים משתמשים בשיטות שונות ומתמקדים בדיסציפלינות ובמדינות שונ

הצטמצמו  . אמנם עם השניםFox, 2005; Hesli & Lee, 2011)) כי נשים מפרסמות פחות מעמיתיהן הגברים

ולמרות זאת, , (Sax, Hegedorn, Arredondp, & Dicrisi, 2002; Xie & Shauman, 1998הפערים )למשל, 

  .(Mairesse & Pezzoni, 2015; Nielsen, 2016) עדיין יש ראיות לכך שנשים מפרסמות פחות

טענו החוקרים כי הפער המגדרי של  (Nygaard & Bahgat, 2018)ט גובהניגרד  במחקר שנערך על ידי

)רק  אילו פרסומים נמדדים. נשאלת השאלה ואופן השגתההפרודוקטיביות מאופן מדידת הפרסומים נובע 

כאשר מדדו את הפרסומים בכתבי  דוגמאלת הפרודוקטיביות. כיצד נמדדו (פרקי ספרים ,ספרים ,מאמרים

כאשר מדדו את הפרסומים שהופיעו פי שניים מנשים. אך נמצא שגברים פרסמו  ,העת והשוו בין גברים לנשים

)למשל בשל  של נשים תבחשבון היעדרויו הביאון, כאשר כ כמומצם. טצההפער  ,פרקי ספריםבספרים או 

. בהשוואה לגברים מצאו שהפרודוקטיביות של נשים עלתה באופן משמעותי יותר ,גבריםשל ו (חופשת לידה

החינוך, פורמות נוספות בתחום אלא אם תתבצענה רלא ייסגר  המגדרישהפער מסקנתם של החוקרים היא 

 .ההדרכה וההוצאה לאור האקדמית

דיווחו שממוצע הפרודוקטיביות הגבוה ביותר בקרב אנשי  (Kyvik & Teigen, 1996) קיויק וטייגן

שנה פרסמו  40 -שנים. עם זאת, החוקרים מצאו שגברים שגילם פחות מ 40-49י אסגל, נשים וגברים, היה בגיל

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331630083X#bib0100
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 & Kyvik ) 15%-10% ולאחר מכן הפערים קטנו לשיעור שלפי שניים עבודות מחקר מנשים בנות גילם, 

Teigen, 1996)( סטאק .Stack, 2004) ( מצא פרודוקטיביות נמוכה לנשים כאשר הילדים קטניםStack, 

גם נשים עם ילדים בגיל הגן,  כמוטען כי נשים עם ילדים גדולים יותר,  ( ,2005Foxלעומתו פוקס ) .(2004

הגברים, ואילו נשים עם ילדים בגילי בית ספר יסודי ותיכון היו הכי פחות  כמוכמעט דוקטיביות היו פרו

 פרודוקטיביות. 

בחנו את הבדלי הפוריות המחקרית בין נשים לגברים  (Aiston & Jung, 2015אייסטון וגנג )

בפרספקטיבה בינלאומית, ומצאו שהפוריות המחקרית של נשים תלויה בהקשר המשפחתי שלהן, אך נובעת 

במידה משמעותית גם מהמבנה המערכתי המפלה שקיים במערכת במוסדות ומחוצה להם. על נשים מוטל 

בעיקר הצעירות שבהן,  –מעמיתיהן הגברים בתפקידים ניהוליים  עומס עבודה גבוה, הן משקיעות יותר זמן

התמקדות בהם עלולה ובאקדמיה, מוערכים פחות אלה תפקידים  ובהוראה. –באופן מובהק סטטיסטית 

נוטים לנהל משא ומתן דרך הרשתות החברתיות שלהם כדי ליצור עומס עבודה הגברים הצלחתן. למנוע את 

,Barrett & Barrett, 2011; Guarino & borden, 2017; Kjeldal,  Aiston & Jung ;2015נוח יותר )

& Sheridan, 2005 ,Rindfleish) . 

מדד מצא שהנשיש בו ייצוג גבוה לנשים,  ()בישראל תחום העבודה הסוציאליתאת שבדק במחקר 

הממוצע של הנשים היה נמוך יותר בדרגות מרצה ופרופסור ואילו בדרגות מרצה בכיר ופרופסור חבר המגמה 

Osteen,  ,Panisch, Smith, Carter &)גבוה יותר מעמיתיהן הגברים  index-hהפוכה, ולנשים היה  היתה

בתחומי הבריאות ומדעי הטבע  (Beaudry & Larivière, 2016שערכו באודרי ולווירי )אחר במחקר ו (2017

נמצא שנשים מפרסמות ומצוטטות פחות, וכשנערכים שיתופי פעולה בין מחברים, פרסומים שרוב  וההנדסה

 נשים מקבלים פחות ציטוטים מאלה שרוב המחברים הם גברים. הן המחברים 

ום בתחומים קיימים הבדלים נוספים שנובעים מכמות הפרסומים והציטוטים. שיעורי הפרס כן, כמו

נמוכים, הסיבות נעוצות בכך שגברים לא נוטים לקרוא ולצטט  (יותר נשים )מדעי הרוח והחברהשיש בהם 

גברים מדירים ודוחקים הוצאת פרסומים של נשים . (Aiston & Jung, 2015; Baker, 2012פרסומי נשים, )

אינן משמשות כעורכות כתבי עת או נשים ו (2018וסיקורל,  ,רוזנבאום-)נוי, קשאי ()בישראלומחקריהן 

יושבות בוועדות שמשפיעות על הליך הפרסום נשים והן מתקשות לקיים שיתופי פעולה שיכולים להגדיל את 

 .(Aiston & Jung, 2015; Baker, 2012כמות הפרסומים )

 ,Abramoדיאנג'לו ומוריג'ה ) ,שיתופי פעולה מתבצעים ברמה המקומית והבינלאומית. אברמו

D’Angelo, & Murgia, 2013)  מגברים ברמה המקומיתנטו לשתף פעולה, יותר נשים מצאו שבאיטליה 

Nielsen, 2016 ;, למשלאחרים ), אך פחות ברמה הבינלאומית, ואילו מחקרים ()בתוך המוסד או מחוצה לו

, 2016et al. Zeng) עם  (פעולה )מקומי ובינלאומי ףשיתוופחות בלבד נוטות לפרסם יותר נשים מצאו ש

 ,(Zippel, 2017 ,Uhly, Visser &)לדעת ווהלי ויסר וזיפל . מחברים אחרים, בהשוואה לעמיתיהן הגברים

et al. Uhly ,) מונע מהן לקיים שיתופי פעולה בינלאומיים (מצבן המשפחתי של נשים )נשואות עם ילדים

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331630083X#bib0180
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331630083X#bib0180
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331630083X#bib0180
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ית תרבותמורשת הלם ג כמושייכות הן עם זאת, שיתופי הפעולה מושפעים גם מהדיסציפלינה שאליה , (2017

 . )et al., Abramo 2013) פתוחה לשיתופי פעולה עם נשיםשפחות האקדמית 

במחקר שהשווה בין שיתופי פעולה של נשים וגברים בארצות הברית, נמצא שבניגוד לעבר נשים 

ושיש להן אסטרטגיות שיתוף שונות. נשים מבססות את אסטרטגיות שיתוף  מגבריםמשתפות פעולה יותר 

הפעולה שלהן על ניסיון של שותפי הפעולה, לעומת גברים שמבססים את שיתוף הפעולה על מתן ייעוץ והדרכה 

(Bozeman & Gaughan, 2011).  

 

  החלטות מקבלי של סמויה הטיה

הטיות  הראו כי באקדמיה הוא הטיות סמויות של מקבלי החלטות. מחקריםהסבר נוסף לתת הייצוג של נשים 

בהליכי הערכה, בהחלטות שמתקבלות לגבי גיוס חברי סגל, קידומם סמויות נגד נשים משפיעות על החלטות 

 ;et al. Racusin-MossGvozdanovic & Maes, 2018 ;2012 ,; 2005)תורן,  או המימון שניתן להם

Nielsen, 2016; Rivera, 2017; Zinovyeva & Bagues, 2010). 

כבר בשלב הגשת המועמדות לוועדות הגיוס נמצא שיש משקל למגדר. מחקר איכותני שבדק מסמכים 

מקוריים של ועדות גיוס של סגל זוטר, מצא שחברי הוועדה מוציאים את מועמדותן של נשים נשואות ובוחנים 

במקצועות הנחשבים גבריים, נשים צריכות להציג . (Rivera, 2017) רק מועמדות של גברים ושל נשים רווקות

 & Heilman)רמה גבוהה יותר של הישגים מאשר גברים בעלי הכשרה זהה כדי להיות ראויות לקידום 

2014& Carnes,  ,Kaatz, GutierrezHaynes, 2008; ) . טיינפרייס ועמיתיו )סבמחקר שערכוSteinpreis, 

Andres, & Ritzke, 1999) חברי איגוד הפסיכולוגים. המועמדים היו  238 -נשלחו קורות חיים בדואר ל

גברים ונשים בעלי כישורים זהים, ונמצא שקורות החיים של האישה הוערכו פחות באופן משמעותי. ואילו 

ה , כשביקשו לבדוק הטיה סמויה בתהליך הגיוס לעבוד(Moss-Racusin et al., 2012ים )עמיתרקוסין ו-מוס

בניהול מעבדה, חשפו הטיה סמויה עדינה בגיוס נשים לעבודה בקרב חברי הסגל, נשים וגברים, שהתבטאה 

שהוצעו. יתרה מכך, הוצעה  בכך שהנשים הוערכו פחות מגברים ונמצאו פחות ראויות ומוכשרות למשרות

במחקר הקריירה. להן משכורת התחלתית נמוכה והן לא קיבלו מנטורים שיתמכו בהן וילוו אותן לאורך 

נשים שהגישו מועמדות מה %7שרק נמצא  (,Lai, & Babcock, Bowles 2007)שנערך על ידי בואלס ועמיתיו 

למשרות חדשות ויזמו משא ומתן על שכר ומשאבים, אכן קיבלו את מבוקשן; לעומתן, גברים במצב דומה 

רפואה -מחקר בתחום הביו להענקת תקציבינבחנו תהליכים אחר  מחקרב .מהמקרים %57 -הצליחו ב

נמצא שנשים נדרשו להציג מספר פרסומים גבוה יותר מגברים,  .(Wenneras & Wold, 1997) בשבדיה

על מנת להגיע לציון  2.5וכשלא נמצאו הבדלים בפרסומים הן היו צריכות לקבל מהשופטים ציון גבוה פי 

שיזכה אותן במענק המחקר. במחקר נמצא פער בציונים שניתנו לנשים על כשירות מדעית, על חלקה 

כן, השופטים העניקו ציון גבוה  כמושה ועל הרלוונטיות של המחקר להצעה. המתודולוגי של ההצעה שהוג

 Wenneras)( affiliation bonus) 'בונוס השתייכות'כינו זאת  מחברות המאמריותר לחוקרים שהם הכירו, ו

, 1997& Wold) .( הבונוס הוא מעין נגזרת של אפקט מתיו'atthew effectMThe ') המתייחס לחוקרים ,
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נהנים מהמוניטין שצברו בתחילתה וזוכים במשאבים, בביצוע  בשלבים מאוחרים של הקריירה, כאשר הם

; 2005הפער בינם לבין חוקרים אחרים )תורן,  תפקידים ובתגמולים שלא בהכרח מגיעים להם, וכך גדל

Merton, 1988) . 

אחר תהליך ההערכה העומד  מחקרים שניסו להתחקותכדי להבין טוב יותר את הסיבות להטיות, נערכו 

 ; e Racusin-MossLong & Fox, 1995; McIlwee & Robinson, 1992) בבסיס ההחלטות על מינוי וקידום

, 1993ReskinO'Connor & O'Hagan, 2016; , 2012; et al.) . 

 מידת מה מפרטים ואינם ברורים אינם המערכת שקבעה הקריטריוניםבמחקרים אלה נמצא ש

 הגיוס בתהליך, דוגמאל. ביניהם האיזון ומה מצוינות לקביעת שנדרשים השונים האלמנטים של החשיבות

, מחלקות מנהלי – ההחלטות מקבלי. שקיבל מחקר ומענקי פרסומים כמות להציג נדרש מועמד כל והקידום

 והפרסומים המימון מענקי של חשיבותם מידת מהי שמחליטים אלה הם – הוועדות חברי, רקטור, דיקאן

העדר החוקרים טענו כי  .(O'Connor & O'Hagan, 2016) הנתונים כל את לשקלל ואיך מועמד כל שהציג

בירוקרטיה ארוכה של תהליך הקידום גורמים להערכה לא אובייקטיבית של וקריטריונים ברורים להערכה 

באותו מחקר נמצא שהרכב הוועדות היה ברובו  ומשפיעים על הערכת הביצועים שלו בוועדה.מועמד לקידום 

הסיקו שבהעדר קריטריונים ברורים להערכה, הרכב הוועדות משפיע  החוקרים. פחות מקודמותגברי ושנשים 

 מגדרי המתבטא במיעוט בקידום נשים. שיוויון-איעל החלטותיהן. התוצאה הסופית היא 

על  מועמדים גורם להטיה סמויה שמבוססתבמחקר אחר נמצא שהעדר קריטריונים ברורים בהערכת ה

McIlwee & Robinson 1992 ;Long & Fox 1995; )תפיסות אינדיבידואליות לגבי הסטנדרטים להצלחה 

1993Reskin ) קריטריונים חלופיים, ונוטים לבחור . מקבלי ההחלטות מבססים את הערכותיהם על

, שלהם הפנים קבוצתמועמדים מתוך מועמדים בעלי רקע דמוגרפי, גישה ואישיות הדומים לזו שלהם, 

, וכאלה שאיתם יש להם קשר אקדמי (Moss-Racusin et al., 2012) מרגישים שייכותהם אליה ש הקבוצה

attraction -similarity)משיכה -נטייה זו נקראת פרדיגמת הדמיון. (Zinovyeva & Bagues, 2010כלשהו )

paradigm)  או עקרון ההומופיליות(homophily principle)   נטייתו של האדם ליצור קשרים עם אנשים

  .(Roebken, 2010דומים לו )

מסקנות דומות עלו ממחקר שבחן תהליכים הקשורים במכתבי המלצה של מועמדים לתפקידים 

Wysocki, 2007; Trix &  ,& Martin, 2009; Schmader, Whitehead ,Madera, Hebl &)באקדמיה 

Psenka, 2003) .מחוקרים בעלי שם  להציג מכתבי המלצההמועמדים נדרשים  בכל שלב של גיוס וקידום

בתחום, ובמחקרים נערכה השוואה בין מכתבי המלצה של מועמדים ומועמדות לחברות בסגל בינלאומי 

הטיות מגדריות. מכתבי ההמלצה של גברים היו ארוכים יותר, הכילו יותר שמות תואר אקדמי ונמצאו 

שר מכתבי ההמלצה , והתייחסו יותר להיבט המחקרי מא'כוכב עולה', 'מדהים', 'מעניין', 'מעולה'בולטים כגון 

כמורות. של נשים. לגברים התייחסו בדרך כלל כמדענים, ואילו במכתבי ההמלצה לנשים התייחסו אליהן 

עוד נמצא  .()כלומר שיתוף פעולה 'קהילתיים'כן, נמצא שמכתבי המלצה נטו לשבח נשים על כישוריהן ה כמו

לפי הממצאים, מקבלי ההחלטות במחקרים כי גם בוועדות הבוחנות את המכתבים יש הטיות מגדריות. 
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סבורים כי אין התאמה בין התכונות הקהילתיות, המיוחסות בעיקר לנשים, לבין התפקידים שנדרשים לבצע 

  באקדמיה, ולכן מעדיפים לגייס גברים, שתכונותיהם תואמות יותר לנדרש.

 ,Zinovyeva & Baguesזינובייבה ובגוס ) .ב מגדרי בוועדות הוא גורם חשוב בקידום חברי סגלהרכ

ועדה זכר מקטין את הצלחתן של נשים ומצאו שבקידום לדרגה של פרופסור מן המניין כל חבר  (2010

חבר, ; לעומת זאת בקידום לדרגת פרופסור 6% -ומגדיל את הצלחת הגברים המועמדים ב 14% -מועמדות ב

ועדות  455במחקר שבחן ואילו  (Zinovyeva & Bagues, 2010) לא נמצאו הבדלים בין גברים ונשים בוועדות

 מכלל חברי ועדות גיוס באוניברסיטאות, %40 -בשלוש אוניברסיטאות בצרפת נמצא שהגדלת מכסת הנשים ל

 . (Deschamps, 2018לא סייעה לגיוס נשים, אלא להפך )

הטיות סמויות מתגלות גם במחקרים הבוחנים מענקי מחקר, ומצביעים על כך שנשים מקבלות בממוצע 

 ,Duch et al., 2012; Larivière, Vignola-Gagné)נמוכים יותר מהגברים בסכומים מענקי מחקר 

& Gingras, 2011 ,Villeneuve, Gélinas) . מענקי המחקר ניתנים על ידי ועדות שיפוט, ולא תמיד נחשפים

 הנתונים לגבי הסיבות והגורמים שהביאו לגיבוש ההחלטה. 

 ריאיונותניסו להתחקות אחר ההטיות המושרשות וערכו  (Cohen & Duberley, 2017כהן ודובלרי )

מרכזיים מבתי ספר ומחלקות שונים חברי סגל זוטר, חוקרים בכירים ובעלי עניין  120 -וקבוצות מיקוד לכ

הגיעו לחמש הטיות סמויות נפוצות ביותר שמעכבות חוקרות מלהתקדם  . הןבבריטניה ובאירופה

זוהי  .לנשים וגברים אין ערך אינטלקטואלי או ידע טכני זההש היא התפיסה באוניברסיטאות. הראשונה

פרופ' מתחום  דוגמאל  גיהן של הנשיםהטיה שמתגלה דרך הערות שטחיות ומזלזלות של גברים על היש

כן נשים נאלצות להתמודד עם  כמו. הבריאות שאל אם כדי לקבל את הדוקטורט עברה עמיתתו דרך המיטה

 שניההההטיה ן. יהתוהתייחסות חסרת כבוד ומזלזלת להישגיהן ודרישות חוזרות ונשנות להפגין את יכול

ומאחר שמתייחסים אליהן כמטפלות, הן מקבלות  נשים טובות יותר בכל הקשור לטיפול ש היא התפיסה

תפקידי הניהול ואסטרטגיים התפקידים ה .תפקידים שעוסקים בפיקוח, למשל על תלמידים במצוקה

גברים. השלישית, נשים הן מורות ולא ה הגיע לידינוטים לאלה   הבכירים, שיש בהם כבוד ושכר גבוה

 נשים מלמדות ברמות נמוכות, סטודנטים לתואר ראשון למשל, וגברים בשלבים מאוחרים יותר  חוקרות 

מצאו סימנים לכך שגברים נכן,  כמו. ים, הממוקדים יותר במחקרטנדוקטורהם מלמדים יותר בקורסים של 

כה לעמוד פחות מטלות הקשורות להוראה. הרביעית, משפחה עומדת או צרי מקבליםנתפסים כחוקרים ולכן 

 הלדעת הכותבות, לעיתים קרובות נשים חוקרות הן קורבן של ההנח בראש סדר העדיפויות של נשים 

שאימהּות חוסמת את העניין של נשים בקריירה, ואלה שממשיכות לגלות סימני שאפתנות נחשבות אימהות 

ום שהן הופכות את רעות. גברים, לעומת זאת, נחשבים מפרנסים. להנחות אלה יש השלכות מזיקות מש

הגברים לראויים יותר לקידום ומונעות מהנשים פרויקטים גדולים מחשש שתצאנה לחופשת לידה. חמישית, 

קל להסיק מן האמור לעיל כי נשים הן מדוכאות וגברים מדכאים. אך לא לדעת הכותבות  האשמת הגברים 

בקריירה, והחוקרות הציעו שיש סיכוי כך הוא, כמעט כל הנחקרות סיפרו על גברים שסייעו להם להתקדם 

 .מודעות-סביר להניח שהנשים שותפות לאותן הטיות לא
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, שבהם רוב חברי הסגל הם גברים, קיימות עדויות רבות וברורות יותר להטיה STEM -הבתחומי 

בניסוי שנערך על ידי ראובן ואחרים . (Gvozdanovic & Maes, 2018סמויה של מקבלי ההחלטות )

(2014 Zingales, & Sapienza, Reuben,)  נמצא שגברים ונשים העדיפו להעסיק פי שניים יותר גברים מנשים

למשימות מתמטיות. עם זאת, החוקרים ציינו שאין להתעלם מנטיות מגדריות בנושא הערכה עצמית. גברים 

פיע על החלטותיהם של נוטים להתפאר בביצועיהם, ואילו נשים נוטות להפחית מערך עצמן, מה שיכול להש

 דוגמאבתחומים בעלי ערך מדעי גבוה, ל שעוסקות שנשים נמצא ן,כ כמו .(al. et Reuben, 2014המעסיקים )

ביולוגיה ופיזיקה, נוטות להחזיק הכי פחות הטיות סמויות נגד נשים, בעוד שהגברים בתחומים הללו מציגים 

Smyth את ההטיות החזקות ביותר. באופן כללי, גברים מחזיקים בעמדות סטריאוטיפיות יותר מאשר נשים )

2015 Nosek, &) . 

שת כבר בשלבים מוקדמים. במדגם ההטיה הסמויה בפקולטות השונות במקצועות המדעיים מתרח

נמצאה התעלמות גבוהה יותר מתכתובות דואר  (אוניבסטאות 260שנערך בארצות הברית )של  ארצי

 ,Milkman, Akinola, & Chughאלקטרוני שהתקבלו מסטודנטיות שסיימו לעומת סטודנטים שסיימו )

מועמדים הובחן את אופן גיוס  במחקר שנערך על ידי המועצה הלאומית למחקר בארצות הברית. (2012

 (1979מהמועמדים )מאז  60% -למסלולי קביעות במחלקות הכימיה, נמצאו שני ממצאים מעניינים. האחד, ש

שגויסו למסלולי הקביעות הגיעו מעשר האוניברסיטאות בעלות הדירוג הגבוה ביותר, ולגברים שסיימו 

להתקבל מזה של נשים שסיימו דוקטורט באותו דוקטורט באוניברסיטאות הללו היה סיכוי גבוה יותר 

דוקטורט שלהם באחת מחמש -מקום; השני, שהמחלקות העדיפו להעסיק גברים שעשו את הפוסט

הן לא הגיעו מהחמש הראשונות אלא  –האוניברסיטאות שדורגו ראשונות, אך באשר לנשים שגויסו 

 . (r, Kuck, & Marzabadi, 2004Nolan, Buckneמהמוסדות המדורגים מתחת לעשירייה הראשונה )

נגד גברים. מחקרים ניסו  יש לציין שקיימות גם עדויות לחוסר הטיה מגדרית ואף להטיה הפוכה 

, שמצא הטיות מגדריות בהענקת תקציבי (Wenneras & Wold, 1997)לשכפל את המחקר של וונרס ווולד 

Grant, Burden ,במוסדות דומים בבריטניה )ואה. במחקריע ההמשך נבחנו תהליכי רפ-מחקר בתחום הביו

& Breen, 1997)( קנדה ,Friesen, 1998) ( וגרמניהBornmann & Daniel, 2006)כל אלו לא הצליחו , ו

לשחזר את התוצאות ולמצוא הטיה מגדרית. יתרה מכך, כעשור מאוחר יותר, מחקרם של סנדסטרום והלסטן 

(Sandstrom & Hallsten, 2008) .סצ'י וויליאמס ) בשבדיה הציג הטיה מגדרית הפוכהCeci & Williams, 

הבעיה נובעת ובגיוס לעבודה וטענו ש ריאיונותכלפי נשים בהערכה, בלא מצאו הוכחות להטיה סמויה  (2011

ובמחקר מאוחר יותר  .(Ceci & Williams, 2011)מכך שכמות נמוכה של נשים שמגישות מועמדות למשרות 

ובו עשו ניסוי לגבי גיוס של מועמדים היפוטתיים למשרת עוזר פרופסור  (Williams & Ceci, 2015שערכו )

, מצאו שמלבד בתחום הכלכלה, שלחברי הסגל (בארבעה תחומי מחקר )ביולוגיה, הנדסה, כלכלה ופסיכולוגיה

עם אותה הכשרה  שלוש התחומים האחרים העדיפו לגייס נשים על פני גברים להם העדפה מגדרית, היתהלא 

 . 2:1ביחס של 
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הייצוג המגדרי לגיוס האקדמי והתוצאות שלו, מעט מאוד -בזמן שהספרות פועלת לספק תיאוריות לתת

מחקרים בדקו את הפרקטיקות הארגוניות ואת התהליכים שגורמים להבדלים הללו, מכיוון שהמסמכים 

 ,Van den Brinkלנתונים )כפי שהוצג על ידיהרשמיים נמצאים תחת מעטה סודיות ורגישות וקשה להגיע 

 . במחקר הנוכחי ביקשנו להאיר את הפרקטיקות והתהליכים האלו באקדמיה בישראל .(2011

 

 נשים באקדמיה הישראלית

 ;2012ייצוגן של נשים בסגל האקדמי בישראל נמוך בהשוואה למדינות אחרות באירופה )גולדשמיט, 

European Commission, 2019) . מאנשי הסגל באוניברסיטאות בישראל  %51 -היוו נשים כ 2009בשנת

וסד על פי נתוני המ. (2014המדינה, ; מבקר 2012)גולדשמיט,  14%ובדרגת פרופסור מן המניין עמד שיעורן על 

מהסטודנטים לתואר שלישי הן נשים, ושיעור הנשים  53% -כ (שמופיעים באתרללא תאריך, ) להשכלה גבוהה

. (תאריך ללא ,וסד להשכלה גבוהה)המ 30% -ת בתפקידי סגל בכיר באוניברסיטאות עומד על כהמשתלבו

  .(2016, אלמדד המגדר אי־שיוויון מגדרי בישר) (%22בדרגת פרופסור מן המניין הן מהוות כחמישית )

ייצוגן של נשים בסגל הבכיר באוניברסיטאות בישראל נמוך יחסית לשיעורן באוכלוסייה ולפוטנציאל 

היחס בין מספר חברי סגל אקדמי בדרגת מרצה, מרצה בכיר, פרופסור  .(2015סימון,  האקדמי שלהן )מזרחי

כמות הנשים באקדמיה לבין  נשיא, רקטור, משנה וסגן, דיקן  חבר, פרופסור מן המניין ודרגות בכירות 

; 2018לרר ואבגר,  ;2012הוא יחס הפוך, ובכל שלב משלבי הקידום מספרן של הנשים פוחת )גולדשמיט, 

 . (2014המדינה, מבקר 

תהליך הגיוס והקידום של נשים וגברים באקדמיה בישראל אינו אחיד. כל מוסד הוא גוף אוטונומי 

ן כללי, כל מינוי או קידום מתחיל בפנייה של ראש מחלקה, המחליט מהן הדרישות שעל המועמד למלא. באופ

דיקאן או רקטור. הם מקבלים קורות חיים של המועמדים, הכוללים רשימת פרסים, מענקים, פטנטים, 

, מכתבי המלצה )מתוך האוניברסיטה ומחוצה (impact factor -הרשימת פרסומים בצירוף מדד לאיכותם )

, הערכות פדגוגיות ונימוקים לגבי התאמת המועמד למינוי או לקידום. לאחר השלב הזה התהליך עובר (לה

, והללו נדרשות לקבל החלטה אם לקבל מועמד פלוני (ועדות מינוייםולוועדות שונות )ועדות מקצועיות 

פה, אוניברסיטת )תקנון אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חילשורות האוניברסיטה, אם לקדמו אם לאו 

 .(העברית ירושלים, הטכניון בר אילן, האוניברסיטה

דוקטורט בחו"ל והשתתפות בכנסים -הדרישות האקדמיות לקידום עוברות דרך לימודי פוסט

ומשרד המדע, טכנולוגיה בדו"ח של המועצה להשכלה גבוהה . (גבוהה ות"תבינלאומיים )המועצה להשכלה 

פורסם כי שיעור הנשים שנקלטו בסגל הבכיר באוניברסיטאות בין השנים תשע"א ותשע"ד  (2015)וחלל 

 .דוקטורנטים שחזרו מחו"ל-היו פוסטמהנקלטים  גברים, וכמחצית 66%, לעומת 34%, היה (2011-2014)

שונים מחקרים  .(2005; תורן, 2018לרר ואבגר,  ;2014)טשנר, באקדמיה הישראלית קיימת  אפליית נשים

אתני ה, (2018דויטש, -סיב; רובין ונו2018גנוט וקוליקנט, , כמומגזרי )ההיבט המממגוון היבטים. נושא האת  בחנו



38 
 

 ,רוזנבאום-נוי, קאשי, כמו)המקצועי החברתי והאישי מההיבט , (2005תורן, ; 2008בלכמן, , כמומעמדי )וה

  והציגו עובדות, נתונים והמלצות לפיתרון. (2017et al. Panisch , ;2005תורן, ; 2018וסיקורל, 

בקרב גופים שונים בבכנסת,  מעמיק דיוןויצרו השיח שהמחקרים הציפו את הנושא, עוררו את למרות 

בין גברים הפערים , (, מרכז אדוהכמו, בוועדות ומרכזים שונים )(משרד המדע והטכנולוגיהכמו, במשרדי ממשלה )

  ?צמצום כה איטימדוע הנשאלת השאלה ו (2018)לרר ואבגר, בלבד  מינוריצומצמו באופן באקדמיה לנשים 

דוקטורנטים גברים מצליחים  נמצא שבישראל 2018ביוני  5 -הבמסמך שהתפרסם בכנסת בתאריך 

קיים מחסור בנשים  להניע את משפחתם לטובת רילוקיישן בחו"ל בשיעורים גבוהים בהרבה מדוקטורנטיות;

לפי  .מועטה בוועדות למתן קביעות באקדמיה ש נוכחותולנשים י, לגיוס כחברות סגלשמציגות מועמדות 

יש סתירה "ש בנוסף, צוייןכחברת סגל זוטר לרוב נשארת בדרגה זו. לאקדמיה שנכנסת המסמך, אישה 

שמעודד הפרדה מגדרית באקדמיה, לבין השאיפה להוגנות מגדרית וקידום נשים   מובנית בין המצב בשטח

  .(2018אתר הכנסת,  תוךב , כמצוטט2018, " )עאידה תומא סולימאןבאקדמיה

להצביע על ו ,'השאיפה להוגנות מגדרית'לבין  'שטחהמצב ב'בין שאת הסתירה הבין ל ננסהבמחקר זה 

הטיות סמויות נגד נשים באקדמיה האפליה וה הסיבות והגורמים שמאפשרים את קיומה. לשם כך, נבחן את

  לידי ביטוי.הן באות כיצד ו

 

 שאלות המחקר 

  ? האם קיימת אפליה והטיות סמויות באקדמיה

  בקרב מקבלי ההחלטות באקדמיה?כלפי נשים הטיות סמויות ת והאם קיימ .1

 ? כלפי נשיםהטיה סמויה אפליה וההת ומוצג ןמהן הדרכים בה .2

נשים  שלומדד הציטוט שיתופי הפעולה , , הציטוטיםהאם קיימים הבדלים בין ממוצע הפרסומים .3

  ?ייצוג והטיות סמויות באקדמיה-באקדמיה הישראלית ואם כן, האם יש קשר בינם לבין תת גבריםל

 האם קיימות הטיות סמויות כלפי נשים בקרב דוקטורנטים?  .4
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 מתודולוגיה

מ' נתמך על ידי משרד המדע והטכנולוגיה )גראנט ש עבודת הדוקטורט פעלה במקביל ובתוך פרויקט מחקרי

שמתרחשים והקידום דרך תהליכי המינוי הטיות הסמויות אפליה והאת נושא הומטרתה לבחון  (3-11520

 באקדמיה הישראלית. 

משלבת שיטות מחקר כמותיות ה, (Mixed method)המחקר הנוכחי נערך כשיטת מחקר מעורבת 

 או ברצף, במקביל נתונים כמותיים ואיכותיים למחקר יחיד לאסוף ולנתח חוקרואיכותניות, המאפשרת ל

הבנה רחבה יותר של פשר הן יא. השימוש בשיטה ואיסוף הנתונים המגוונים ולשלבם בכל שלב בתהליך

 .Creswell, 2003)והן שימוש בחוזקות של כל אחת משיטות המחקר ) התופעה הנחקרת

של פרסומים  םביבליומטריים ניתוחשימוש בכלים שונים בנעשה במסגרת השיטות הכמותיות 

 ריאיונות התקיימואיכותניות הובמסגרת השיטות  IATמטלה ממוחשבת המבוססת על וציטוטים, שאלונים ו

נמצאים בעמדות מפתח קבוצת מקבלי החלטות של גברים ונשים של :שתי קבוצותמובנים ל-עומק חצי

נמצאות אך  השתלבו באקדמיה,שבדרגת מרצה/מרצה בכירה  חברות סגל צעירות לקבוצתבאקדמיה ו

 . תהליך איסוף הנתונים וניתוחם בוצע לכל כלי בנפרד, וכולם יחד שולבו בדיון. של תהליך הקידום ובתחילת

, השאלון ריאיונותבשלבי ה. המחקר עבר את אישורה של וועדת האתיקה של אוניברסיטת בר אילן

שהמחקר הוא מחקר אקדמי, שמובטחת  שהשתתפו, לנבדקים, נאמר שבוצעו IATה המבוססת על מטלהו

 (. America Psychological, 2002) טיהם לא יפורסמו בגוף המחקרלהם דיסקרטיות מלאה ושפר

קבוצה כשב שתי קבוצותל ריאיונותנערכו  ראשוןהשלב המחקר הנוכחי נערך בארבעה שלבים. ב

בדרגת  חברות סגל צעירותהשתתפו  שניההקבוצה בוהשתתפו חברי סגל מקבלי החלטות  הראשונה

נבנה, הופץ ונותח שאלון שני השלב ב מרצה/מרצה בכירה שנמצאות בתחילתו של תהליך הקידום באקדמיה.

של  ים ביבליומטרים לפרסומים שלניתוחנערכו שלישי השלב ב, באקדמיה שהועבר למקבלי ההחלטות

מטלה ממוחשבת נבניתה רביעי השלב אילו בוארבעה תחומי דעת בחברי/ות סגל באקדמיה הישראלית 

  להלן פירוט השלבים. דוקטורנטים.שבוצעה על ידי  IAT המבוססת על

 

  חברי הסגל ריאיונות –שלב ראשון 

 תוקיימאם הלבחון  ןת המחקר הראשונה והשניה שמטרתונועד לענות על שאלשל המחקר השלב הראשון 

ההטיה הסמויה כלפי האפליה והן מוצגת ומהן הדרכים ב ,בקרב מקבלי החלטות באקדמיההטיות סמויות 

 שתי קבוצות.שנערכו ל ריאיונותנשים. השאלות נבדקו באמצעות 

תוך הסיפורים על ההנחה שמ תמבוססשיטת מחקר ש  עבור שלב זה נבחרה שיטת מחקר איכותני

התמקדה ו, (2003)שקדי,  מספרים בשפתם הטבעית, ניתן ליצור סיפור בעל משמעות והחוויות שבני האדם

טוענת הפרשנית, -שמזוהה עם הגישה הקונסטרוקטיבית. דפוס דפוס מתודולוגי ממוקד בנחקריםב
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על הרקע  מספרים,לא רק על מה שהנחקרים ונשענת  שהנחקרים הם אלה שמבנים את הבעיה שנחקרת

התרבותי שממנו הגיעו ועל החוויות שהם חוו, אלא גם על הפרשנות שלהם ודרכי הפעולה שלהם בסיטואציות 

 (. 2011)שקדי, שונות 

)מקבלי  של חברי הסגלהתייחסותם והשקפתם על  לקבל תמונת מצבהשימוש בשיטה זו איפשר 

ולהסיק  קידום מבחינה מעשית וחוויתיתבנוגע לתהליך המינוי וההחלטות וחברות סגל צעירות( באקדמיה 

  מסיפוריהם האם קיימות הטיות סמויות ואם כן, כיצד הן באות לידי ביטוי.

לשתי קבוצות  ריאיונותככלי מחקרי. במחקר זה נערכו  ריאיונותהגישה האיכותנית משתמשת ב

 והן( 1במטרה לקבל זויות שונות על התופעה הנחקרת הן מנקודת המבט של מקבלי ההחלטות )קבוצה 

( אשר החלטותיהם של מקבלי ההחלטות בקבוצה 2מנקודת מבטן של חברות הסגל הצעירות )קבוצה 

 . הראשונה חלות עליהן

 

 כלוסיית המחקרוא

( 'מקבלי החלטות')להלן: השתתפו בעלי תפקידים  ריאיונותשל ה קבוצה הראשונהבחברי סגל משתי קבוצות. 

חברי  גםרקטור, דיקן, מנהלי תחום/מחלקה ושיש להם השפעה על מסלולי הקריירה של חברי סגל כמו 

 12 -גברים ו 13) חברי סגל 25 -ל ריאיונות . בסך הכל בקבוצה זו נערכומינויים ווועדות מקצועיותוועדות 

)קבוצה  חברות סגל צעירות 20-ל ריאיונותנערכו  שניההואילו בקבוצה  ,(1טות )קבוצה נשים( מקבלי ההחל

 . ןלבחון את תהליך המינוי והקידום מנקודת מבט( שנועדו 2

 

 הליך המחקר

 דגימת המשתתפים 

דגימת המשתתפים בשלב זה של המחקר בוצעה על פי מדגם מכוון, שמתמקד בבחירת נחקרים שייצגו בצורה 

ביותר את האוכלוסיה הנחקרת, שיתנו מענה לתופעה הנחקרת ויש להם את הידע הרלוונטי המתאים הטובה 

 המחקרי.  של המשתתפות בפרוייקט התבססה על קשרים אישייםוהיא  (2011ביותר )שקדי, 

. מכיוון ששאלות המחקר e-mail -הפנייה לחברי הסגל משתי הקבוצות נעשתה על ידי פנייה אישית ב

ינים, בפנייה נמסר להם כי המחקר בוחן יגם בהטיות סמויות, ובכדי להימנע מהטיות של המרואעוסקות 

  תהליכי מינוי וקידום באקדמיה.

לקבוצת  ריאיונותהואילו  1-4/2016 תאריכים( נערכו ב1לקבוצת מקבלי ההחלטות )קבוצה  ריאיונותה

 . 5-11/2016 -( נערכו ב2חברות הסגל הצעירות )קבוצה 
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 המחקר  כלי

נועדו  ריאיונות. (2011)שקדי,  ריאיוןתודולוגי הממוקד בנחקרים, הוא הכלי המחקר המקובל בדפוס המ

לספק תמונה מקיפה על אירועים, פעילויות ומצבים אישיים וחברתיים שלא ניתן לצפות בהם באופן ישיר 

 . (2011, 2003שקדי, )

שבו החוקר שואל  ריאיון עומק  ריאיוןשמשלב בין  ריאיוןחצי מובנה,  ריאיוןבמחקר זה השתמשנו ב

מובנה שבו החוקר  ריאיוןלבין  ,ריאיוןין הן אלה שקובעות את התפתחות הישאלה פתוחה ותגובות המרוא

 . (2003עליהן מראש )שקדי, ולסדר שלהן שהחליט נצמד לשאלות 

גם שאלות קבועות, אך  כמהל להיצמד נבע מכך שהוא מאפשר לחוקר חצי מובנה ריאיוןהשימוש ב

)צבר בן  התפתחות השיח שמתקיים בינו לבין לבין המרואיןלהוסיף שאלות או לשנות את סדרן בהתאם ל

  .(2001יהושע, 

 

 ריאיונותה ביצועאופן 

 הספרותעסקו בתהליכי המינוי והקידום באקדמיה והן גובשו מתוך קריאת  ריאיונותהשאלות שנשאלו ב

 היתה(, שמטרתם ששימש כפיילוט) מכל קבוצה (למרואיין )אחדשנערך  ריאיוןממצאי  ומתוךהמחקרית 

 להבין את השדה המחקרי והתופעה הנחקרת בצורה מעמיקה יותר. 

שתי הקבוצות נשאלו שאלות דומות ושונות. השאלות הדומות עסקו בנושאים כלליים המרואיינים ב

ואילו  . , על הגורמים להצלחה באקדמיה וכד'נים התבקשו לספר על תהליך הקידום שעברוישבהם המרואי

התייחסו לכל קבוצה באופן שונה. בקבוצה הראשונה )מקבלי ההחלטות( נשאלו שאלות השאלות השונות 

העוסקות בתהליך בחירת המועמדים, תהליך ההתייעצויות שנערכות בוועדה והתייחסות למדיניות 

וויות ואילו בקבוצה השניה השאלות עסקו בח(, 1האוניברסיטה בנוגע לקידום ומינוי של חברי/ות )נספח 

 (. 2האישיות וקשיי ההתמודדות של חברות הסגל הצעירות באקדמיה )נספח 

 ,(כו בין שלושת רבעי שעה לשעה במקום שנבחר על ידי המרואיינים )משרד, בית קפהנער ריאיונותכל ה

רווח -למטרת-מיזם לא ף "מעו מעמותת הן על ידי מתמלליםוהן על ידי החוקרת  ותומללו הוקלטו והם

 . למגזר האקדמי, המעסיק עובדים עם מוגבלויות שעברו הכשרה בתמלול ריאיונותהעוסק בתחום תמלול 

של חברות הסגל  ריאיוןהשאלות ואילו  1כנספח  ותשל קבוצת מקבלי ההחלטות מוצג ריאיוןהשאלות 

  .2כנספח  ותהצעירות מוצג

 

  ריאיונותניתוח ה

וכך גם ( 2003ת )שקדי, בתהליכים חוזרים ונשנים של קריאה ומתן משמעומתאפיין הניתוח האיכותני 

 במחקר זה. 
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וכדי לגבש נושאים שניתן יהיה לבסס  ריאיונותהתבצע בכמה שלבים. לאחר סיום ה ריאיונותניתוח ה

לשופטת נוספת, שהתבקשה לסווג ( 10% -)כמכל קבוצה  ריאיונותשני שלחו עליהם את קטגוריות המחקר, נ

בין  80% -נמצאה התאמה של כלנושאים שעליהם ניתן לבסס את הקטגוריות. בשלב זה  ריאיונותהתוכן את 

 בין אלו של החוקרת. השופטת לשל הנושאים 

דיון לגבי ו השופטת והחוקרת ניהללאחר גיבוש הנושאים ובמטרה להגיע להתאמה בין הנושאים לתוכן, 

ה על התוכן, כל אחת מהן סיווגה את תמליל שכל נושא יכלול. לאחר שהתקבלה ביניהן הסכמהתוכן 

 . לקטגוריות שנבחרו בכל קבוצה בנפרד ריאיונותה

שייכלל בכל קטגוריה, תוצאות החלוקה לקטגוריות של תמליל בנוגע לתוכן למרות הדיונים שנערכו 

לכן, בכדי להגיע לעמק השווה, נערכו ביניהן דיונים התאמה נמוכה. ין השפוטת לחוקרת הציגו ב ריאיונותה

 ריאיונותתוכן של הנוספים, שבהם שינו והוסיפו נושאים שיכללו בתוכן כל קטגוריה וביצעו חלוקת 

 80% -כביניהן התאמה של נמצאה  השניה,בפעם  התוצאותלקטגוריות, בשנית. לאחר בדיקה והשוואת 

  .שניהבקבוצה ה 80% -בקבוצה הראשונה ו

חלוקה של הנתונים  בוצעה ,בשלושה שלבים. בשלב הראשוןהתבצע  ריאיונותתמליל השל ניתוח תוכן 

נושאים ובשלישי,  ונוצרוקשרים תוכניים בין הנתונים  נמצאומיפוי,  בוצעליחידות משמעות, בשלב השני 

הקטגוריות גובשו כתהליך אינדוקטיבי דדוקטיבי והן מוצגות על. -קטגוריותשהתקבלו גובשו מתוך הנושאים 

 . (Nararalizerלגיבוש הקטגוריות נעזרנו בתוכנת נרלייזר ) .(2011במחקר כעץ נושאים )שקדי, 

היא תוכנה שמאפשרת לבצע ניתוחים של טקסטים ונתונים איכותניים, ליצור תיאורים נרלייזר, 

הנרלייזר  תוכנת .נרטיביים, לאגור מידע ביבליוגרפי, ליצור סקירת ספרות ולבנות תיאוריות המעוגנות בנתונים

 כמו .מקצועייםמשובים שקיבל ממשתמשים וממעריכים ועל סמך שקדי, ניסיון מצטבר של סמך נבנתה על 

  (.n.d ,Nararalizer.ת )והיא ידידותית לשפה העברי Windows כן, התוכנה מותאמת לסביבות

 

 שאלון –שלב שני 

בקרב מקבלי  סמויה כלפי נשים באקדמיההטיה האם קיימת הראשונה, לתמוך בשאלת המחקר שלב זה נועד 

סדרת שאלות אחידה, על נושא ספציפי באמצעות הוא הכלי לאיסוף נתונים שהחלטות באמצעות שאלון, 

 (. Lavrakas, 2008לכמות גבוהה של נשאלים )

  הראשונהלקבוצה שנערכו  ריאיונותים שנלקחו מתוך ממצאי ההיגדהשאלון נבנה והתבסס על 

. מטרת השאלון הייתה ים שנמצאו מתאימים לסוגיה בספרות המחקריתהיגדועל  ,מקבלי ההחלטותקבוצת 

יכולים להעיד על קיומה של הטיה או הנכתב בספרות המחקרית  ריאיונותהוצגו בהמסרים שהאם לבדוק 

באקדמיה הישראלית והאם קיימים הבדלים בין  בקרב קבוצה רחבה יותר של מקבלי ההחלטותכלפי נשים 

תהליך הקידום באקדמיה איננו תמיד אובייקטיבי, מכיוון גברים לנשים. למשל, השאלה ששאלה בנוגע ל"

ואילו  ריאיונותשחלק מההחלטות שמתקבלות מערבבות בין מצוינות ובין חברות" התבססה על ממצאי ה

השאלה שנשאלה בנוגע ל"מכתבי המלצה של גברים, באקדמיה, ארוכים יותר משל נשים והם מכילים יותר 
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 ,Madera, Hebl, & Martin, 2009; Schmader)סופרלטיבים" התבססה על הספרות המחקרית 

& Wysocki, 2007; Trix & Psenka, 2003 ,iteheadWh).  .השאלון כלל שאלות סגורות בלבד 

 

 אוכלוסיית המחקר 

חברי וחברות  188 -מקבלי החלטות באקדמיה הישראלית שמתוכם התקבל מענה מ 1,100 -השאלון נשלח ל

  מקבלי החלטות.  סגל

 

 הליך המחקר 

 מדגם 

מתוך ה של חברי סגל רשימנאספה חברי סגל מקבלי החלטות, קבוצה רחבה של בכדי להעביר את השאלון ל

בדרגת פרופסור מן המניין, פרופסור חבר ובעלי  אתרי האוניברסיטאות, בתי ספר, פקולטות ומחלקות שונות

 אביב,-תפקידים ניהוליים )אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל

 . הטכניון ומכון וייצמן(

 

 כלי המחקר

  (3 )נספח חברי סגל באקדמיה שאלון

 

 הליך בניית השאלון

שאלון הוא סדרה של שאלות שממנה ניתן לקבל מידע סטטיסטי או מידע אישי. מטרותיו העיקריות של 

להניע את השאלון הן לתרגם את מטרת המחקר לשאלות ספציפיות, שיספקו את הנתונים הנדרשים ולסייע 

  .(Lavrakas, 2008) הנחקר באופן כזה, שהמידע הדרוש יתקבל

חברי סגל מקבלי לשנערכו איונות יר 25-, אשר התבססו על מידע שנדלה מיםהיגדכלל שנבנה השאלון 

בתחילה, הורכבה רשימה של  .סקירת הספרותבהתבסס על ו מהאוניברסיטאות השונות( 1)קבוצה החלטות 

ים היגד שהתייחסו להטיות סמויות ולתהליך הקידום באקדמיה. לאחר מכן, נשלחה רשימת הים היגד 40

ים שעברו היגדה 12לבדיקת שלוש שופטות נוספות, חברות סגל בדרגות בכירות באקדמיה, ובסוף נבחרו 

השופטות והחוקרת ובחן את סוג השאלות, תוכנן והתאמתם  תהליך ניפוי לאחר שנערך דיון מעמיק בין

 . (google formsגוגל )ים נוצר שאלון באמצעות היגדקפידה לאוכלוסיית הנחקרת. לאחר גיבוש הב

( מקבלי החלטות )מתוך 10%חברי סגל ) 100 -בכדי לבחון את תקפותו, נשלח השאלון לקבוצה של כ

נשים(, שנותחו באמצעות  6 -גברים ו 15תגובות ) 21(. לשאלון התקבלו (הליך הפצת השאלון)רשימת התפוצה 
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באקסל )כל שאלה בנפרד( וניתוח תוצאות הנתונים שהתקבלו העיד כי קיימים  (Pivot table)ות ציר לוח

 הסכימואת התפלגות הנשים והגברים ש לוח המציגהבדלים בין נשים לגברים ביחס לשאלות שנשאלו. להלן 

בתשובותיהם במידה כלשהי )מסכים, מסכים במידה רבה, מסכים במידה רבה מאוד(. לאחר ניתוח ים היגדל

קבוצת מקבלי החלטות רחבה יותר. בדיקת תקפות תקפות השאלון, הופץ השאלון ב הממצאים שבחנו את

  .1השאלון מוצגת בלוח 

 

 1לוח 

 בדיקת תקפות השאלון

 

 יםהיגד נשים גברים

 בטרם מינוי ראשון, פוגעות בנשים יותר מאשר בגברים דוקטורט-פוסטדרישות כגון  66.67% 46.67%

20.00% 33.33% 
קביעת קריטריונים נוקשים כגון מספר פרסומים, מספר ציטוטים ואיכות כתבי עת 

 יפגעו בנשים בעת הליכי קידום

21.43% 16.67% 
והם מכילים יותר מכתבי המלצה של גברים, באקדמיה, ארוכים יותר משל נשים 

 סופרלטיבים

 לגברים יש רשת חברתית רחבה יותר מזו של נשים, שעוזרת להם להתקדם באקדמיה 66.67% 20.00%

 הטיות סמויות פוגעות בנשים בעת הליכי הקידום 66.67% 20.00%

0.00% 66.67% 
מקבלי החלטות באקדמיה מסתירים את דעותיהם האמתיות כלפי מינוי וקידום 

 נשים

73.33% 16.67% 
וועדות השונות באקדמיה, משאירים את ההטיות המגדריות גל היושבים בחברי ס

 שלהם מחוץ לדלת

 שיטת הניהול באקדמיה מבוססת על מודל גברי ואינה מתחשבת בנשים 83.33% 13.33%

 נשים מתקדמות לאט יותר בסולם הדרגות האקדמי מגברים 83.33% 38.46%

46.67% 66.67% 
הקידום באקדמיה הוא תהליך אובייקטיבי לחלוטין ואינו מפלה בין נשים תהליך 

 לגברים

 להערכת מצוינות מחקרית בעת קידום יש מימד סובייקטיבי משמעותי 83.33% 46.67%

איננו תמיד אובייקטיבי, מכיוון שחלק מההחלטות  תהליך הקידום באקדמיה 16.67% 73.33%

 ובין חברותשמתקבלות מערבבות בין מצוינות 
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 הליך הפצת השאלון

 השכלל תה רשימה של חברי סגל את השאלון לקבוצה רחבה של מקבלי החלטות באקדמיה, נבנ להעבירבכדי 

 . (e-mail, דרגה, מגדר, תחום, תפקיד ופרטי קשר )כתובת (פרטי שם )פרטי ושם משפחה

בר אילן, אוניברסיטת אוניברסיטת )שונים אקדמיים ההמוסדות ההנתונים נאספו דרך אתרי האינטרנט של 

אוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבינתחומי( וכללו אך העברית, האוניברסיטה בן גוריון, 

שמות חברי סגל בדרגת פרופסור מן המניין ופרופסור חבר ובעלי תפקידים כמו: מנהל בית ספר, את ורק 

של  שמות 1,100 -נתונים של כ סך הכל נאספוב. באקדמיה תמקבלי ההחלטואת מנהל מחלקה וכד' שמהווים 

 . חברי/ת סגל

גיליון בהתקבלו תוצאותיו ו e-mail -דרך ה ,Google form -, שנוצר בהשאלוןהנתונים הועבר איסוף  לאחר

excel.  1-3/2017התאריכים  טווחלחברי הסגל מקבלי ההחלטות בהועבר השאלון.  

 

 ניתוח השאלון 

לנתח את ה שמטרת סטטיסטית יטהש ,(ANOVAשונות )ניתוח בוצע בשלב הניתוח הסטטיסטי של השאלון 

ים היגדבכדי להשתמש בצורת ניתוח זו חילקו החוקרת והמנחה את ה .ממוצעים ההבדלים בין קבוצת

 ;דרישות האקדמיה ותהליכי הקידום של נשים ;ידום נשיםבקוהטיה סמויה אפליה  :לשלושה נושאים

ים לחמש לאחר מכן העבירה החוקרת את ההיגד .וסובייקטיביות תהליך הקידום בקרב מקבלי החלטות

לכל היגד נמצאה התאמה לנושא של שלוש בודקות  בודקות נוספות, שנדרשו לסווגם לשלוש הקבוצות.

 . Spss -ו Excelבוצע באמצעות תוכנת בשלב ניתוח הנתונים לפחות. 

 

 יומטריניתוח ביבל – שלישישלב 

פרודוקטיביות  שלהם.תהליך הקידום של חברי הסגל באקדמיה מושפע מהפרודוקטיביות המחקרית 

דדת באמצעות ניתוחים ביבליומטרים מחקרית של האוניברסיטאות, מחלקות ספציפיות וחוקרים נמ

(Linton, Tierney, & Walsh, 2011(  סגל, מתן והיא משמשת ככלי לקבלת החלטות הנוגעות לגיוס חברי

 (.  ,Barker, 2005 &Holden, Rosenbergקביעות וקידום )

תחום מחקר במדע המידע, שבוחן היבטים כמותיים של מידע אקדמי -ביבליומטריקה היא תת

 .(Haustein & Larivière, 2015)וההשלכות המעשיות שיש לו בנושאים כמו רכש בספריות, הערכת מחקר 

 Haustein) אובייקטיבי, שבוחן איכות מחקרית, באמצעים כמותייםשמשת כמדד הביבליומטריקה מ

& Larivière, 2015). כדי למדוד שהתקבלו של מאמרים שפורסמו וציטוטים באמצעות ניתוחים סטטיסטיים

 (. .Thomson Reuters, n.dאת השפעתם )

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2
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 ;Litwin, 2012)למדידת פרודוקטיביות מחקרית הם הפרסומים שמשמשים אחד המדדים העיקריים 

Shin, Jung, Postiglione, & Azman, 2014Nygaard & Bahgat, 2018; ) נמדדים לרוב, לפי מדדים . והם

  .(Nygaard & Bellanova, 2018ד )תפוקות פרסומים, ציטוטים או שניהם יחשל  טריםבביליומ

 & ,Abramo, D’Angelo) מחקרים בעולם מעידים שנשים מפרסמות פחות מעמיתיהן הגברים

Fox, 2005; Hesli & Lee, 2011Caprasecca, 2009; ) .בישראל נערכו, עד היום, מעט מאוד מחקרים ו

 הסוגיה. בחנו את ש ) & ,Osteen, 2017Panisch, Smith, Carter, למשלבביליומטרים )

בין ממוצע הפרסומים והציטוטים  לבחון האם קיימים ההבדלים המחקר זה ביקשהשאלה השלשית ב

ייצוג והטיות סמויות -נשים באקדמיה הישראלית ואם כן, האם יש יש קשר בינם לבין תתל של גברים

נשים לגברים בין הממוצעים את הבדלי נערכו ניתוחים ביבליומטרים שבחנו  בתהליכי הקידום. לשם כך

חברי הסגל מהאוניברסיטאות השונות ושיתופי פעולה של  הציטוט ימדד, הציטוטים, בכמות הפרסומים

)מדעי , פסיכולוגיה ()מדעי הבריאות , בריאות הציבור()מדעי הטבע ארבעה תחומי דעת כימיהב בישראל

 דיסציפלינה אחרת אחר. שכל אחד מהם מייצג  ()מדעי הרוח ואנגלית (החברה

 

 אוכלוסיית המחקר

חברי סגל   30. מבלשנות אנגלית מארבעה תחומי דעת חברי סגל 402בסך הכול כללה אוכלוסיית המחקר 

, (מארבעה מוסדות )אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית

חברי   172כימיה , מ(חברי סגל מארבעה מוסדות )חיפה, תל אביב, העברית, בן גוריון  64 מבריאות הציבור

חברי   136ומפסיכולוגיה  (סגל משישה מוסדות )תל אביב, העברית, בן גוריון, בר אילן, טכניון, מכון וייצמן

, האוניברסיטה סגל משישה מוסדות )אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת חיפה

 . (העברית, אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבינתחומי

 

 הליך המחקר

בשלב זה של המחקר ביקשנו לעמוד על הבדלי ומאפייני הפרסומים והציטוטים של חברי וחברות הסגל 

באקדמיה הישראלית. תחילה, נוצרה רשימה של חברי סגל בארבעה תחומי מחקר )בלשנות אנגלית, בריאות 

מידע  מאגר  (Scopus)הסגל מסקופוס , כימיה ופסיכולוגיה(. לאחר מכן, נאספו נתונים של חברי הציבור

הכולל בביליוגרפיה/תקצירים של כתבי עת, ספרים וכנסים עם קישורים לטקסט מלא, ממגוון תחומים 

נתונים תוך שימוש בוצע ניתוח  טכנולוגיה, רפואה, מדעי החברה ומדעי הרוח, שעברו ביקורת עמיתים ובסוף,

, שסייעה לארגן ולסכם את הנתונים, באמצעות בדיקת מדדי מיקום ומרכז של תיאורית בסטטיסטיקה

 שכיחויות וממוצעים. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331630083X#bib0100
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 איסוף הנתונים 

 : איסוף הנתונים התבצע לכל תחום בנפרד ובוצע לפי הפירוט הבא

בלבד, כך שאם אתרי האוניברסיטאות גל, מכל תחום בנפרד, שהופיעו בחברי הסשמות איסוף שלב  .א

  חברי חברי סגל ממחלקות אחרות פירסמו בתחומים שנבחרו, הם לא נוספו לרשימה.

לכל חבר סגל נרשמו הפרטים הבאים: שם האוניברסיטה, שם חבר הסגל, דרגה אקדמית )מרצה, מרצה 

  בכיר, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין(.

שלב איסוף רשימת הפרסומים של כל חברי הסגל שנבחרו. מכיוון שבאתרי האוניברסיטאות לא נמצאה  .ב

רשימת הפרסומים המלאה של כל חברי הסגל, אלא רק לחלקם, הוצאו הפרסומים והציטוטים 

. הבחירה במאגר זה נבעה מכך שהוא מספק לכל אחד מהם בנפרד (Elsevier’s Scopus)מסקופוס 

וקר ספציפי לפי המוסד האקדמי אליו הוא שייך ותחום המחקר אותו הוא חוקר, ומאפשר נתונים על ח

    Google, Web ofבמאגרים אחרים כמו,  (2015לדלות נתונים מדויקים )בשלב שבו הוצאו הנתונים )

science  א התקבלו תוצאות מדויקות של חוקר לפי תחום דעת, אלא תוצאות של כל החוקרים בעלי ל

חיפוש לפי שם  . תהליך הוצאת הנתונים מסקופוס לכל חוקר בוצע כדלהלן: סקופוס (זהה יחדשם 

  גיליון אקסל. – (exportייצוא ) –בחירת כל המאמרים  – (חוקר )חבר/ת סגל

, תוך הקפדה, שלכל תחום בכל אוניברסיטה ייאספו 7-8/2015 יםאיסוף הנתונים התבצע בחודש

 הנתונים של כל חברי הסגל יחד או בפרק זמן קרוב ככל שניתן. 

 שכללו:נוספות עמודות לתוצאות שהתקבלו בשני הסעיפים הקודמים, נוספו שתי  .ג

מעודכנת של הוא מדד שמכיל תצוגה בודק את דרוג כתב העת ו CiteScore -ה מדד – CiteScoreמדד  .1

סקירות, מכתבים, הערות, מאמרי מערכת, פרסומים מכנסים שנותנים מאמרים, וכולל  כתבי העת

 -מבוסס על מאגר הנתונים שמופיעים ב(. המדד Zijlstra & McCullough, 2016)תמונה מקיפה 

Scopus  ששלוהציטוטים שקיבל כתב עת בשנה ספציפית בפרסומים שהופיעו ב כמותומחושב על פי 

 -מדד ה(. .Scopus, n.d) שנים שלושהפרסומים שפורסמו באותם  כמותהשנים שקדמו לו חלקי 

CiteScore  שייך למאגר המידעScopus  במקרים רבים ו (2016בשנת רשמית והוא חדש יחסית )הושק

, לבחינת Web of Science -, ששייך למאגרIF (Impact Factor) -מקבלי ההחלטות משתמשים במדד ה

 Web of Science -ב). השוני בין המדדים נובע מצורת החישוב איכות כתבי העת של פרסומי החוקרים

לפריטים שהתפרסמו ההפניות בפריטים שהתפרסמו במהלך שנה ספציפית  כמותהחישוב מבוסס על 

כמות הפריטים ה"ניתנים לציטוט" )מאמרים ומאמרי סקירה( שנתיים שקדמו לה חלקי בכתב העת ב

 -עם זאת, מכיוון שאיסוף הנתונים נערך מ שנתיים הקודמות לפרסום המדד(.רסמו בכתב העת בשהתפ

Scopus כתב העת של המאגר ממנו בחרנו להוריד את לאיכות להשתמש במדד , מצאנו כי נכון יותר

פרוט מדד השפעה לכל כתב את  שהכילה 2014לשנת  לוחמתוך נאספו  CiteScore -נתוני ה נתונים.ה

  עת.

בכדי לבדוק את שיתוף הפעולה של החוקרים, נוספו שתי עמודות האחת  –נתוני מחברים לפרסום  .2

 בדקה את כמות המחברים בכל פרסום והשניה האם החוקר הוא חוקר יחיד. 
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 ניתוח הנתונים 

טבלאות ציר באמצעות תיאוריים ניתוחים סטטיסטיים  של כל חברי הסגל, נערכו לאחר איסוף הנתונים

(Pivot table שמסכמות מסדי נתונים, בתוכנת )excel ,כתבי . הניתוחים בוצעו לפי תחומי דעת, דרגות, מגדר

(, ממוצע ציטוטים ופרסומים לפי מגדר, ממוצע פרסומים וציטוטים לפי שנים, CiteScoreעת, מדד הציטוט )

 לפרסום.  ממוצע שיתופי פעולה וממוצע מחברים

 

 מטלה ממוחשבת – רביעישלב 

סמויה כלפי נשים בקרב מחקר הרביעית האם קיימת הטיה הת שלב זה של המחקר נועד לבחון את שאל

  .IATבאמצעות מטלה ממוחשבת המבוססת על זאת דוקטורנטים, 

 ,IAT( )Greenwaldהטכניקות לחשיפת הטיות סמויות הוא מבחן האסוסיאציות הסמויות )אחת 

McGhee, & Schwartz, 1998.) יכולים  א מבחן ממוחשב שמטרתו למדוד באיזו מהירות אנשיםמבחן זה הו

לסווג מילים ודימויים חזותיים שונים, והוא בנוי על העובדה שרוב בני האדם מזהים מילים ודימויים מהר 

 , מאשר לקטגוריות שאין ביניהם קשר. שניהיותר כאשר הם שייכים לקטגוריות שקרובות אחת ל

במבחן האסוציאציות הסמויות נעשה שימוש כדי למדוד מגוון של אסוציאציות נסתרות, כגון 

  .של אנשיםסטראוטיפים מיניים והעדפות 

 (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998)גרינוולד, מקגי ושוורץ  בהתבסס על מחקרם של

את בנינו מטלה שמטרתה לבדוק ללא תאריך( מבחן אסוציאציות חבויות, ) IAT וההסברים שניתנו באתר

האם קיימות הטיות סמויות בקרב דוקטורנטים בנוגע לסטריאוטיפים המתייחסים שאלת המחקר הרביעית, 

  לתכונות קידום של חברי סגל/תכונות ניטראליות ומגדר.

 

 הליך המחקר 

 מדגם

למזכירות  e-mailפצת בחירת המדגם לשלב זה נעשתה בשתי דרכים. האחת, פנייה לדוקטורנטים באמצעות ה

 e-mail, פנייה אישית דרך שניהוה ;המחלקות השונות בבקשה שיפיצו מכתב עם פנייה אישית למילוי המטלה

וביצעו אותה  1-6/2017התאריכים  טווחהמטלה נערכה בלדוקטורנטים שהופיעו באתרי המחלקות השונות. 

  נשים(. 17 -גברים ו 17נבדקים ) 34בסך הכל 
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 כלי המחקר 

 Empirisoft Corporationשנרכשה מחברת  ,DirectRT תוכנתבהשתמשנו בחלק זה של המחקר 

(., n.dmpirisoftE) הדורשות משימות ובמהירות בקלות לבנות מאפשרתזו  תוכנה .לפרק זמן קצוב של שנה 

 . השניה באלפיות המשיבים של תזמוןה דיוקאת 

 הליך בניית המטלה 

את מודדת ההיא מטלה ממוחשבת IAT (Implicit Association Test ) –מבחן האסוציאציות החבויות 

במקור כדי לחקור את פותח  IAT -ההעמדות והאמונות החבויות שאנשים לא רוצים או לא יכולים לחשוף. 

חזקה בחון עד כמה מבקש לוהוא  נשלטים של מחשבות ורגשות-או הבלתי/השורשים הלא מודעים ו

האסוציאציה בין שני מושגים. כך שככל שהם קשורים האחד לשני התגובה אליהם תהיה באופן לא מודע 

 ,Greenwald, Banaji, Rudman, Farnham, Nosek, & Mellot, 2002; Greenwald) מהירה יותר

McGhee, & Schwartz, 1998).  

, שלא תמיד גלויים לציבור חבויים סטריאוטיפיםהיא לחשוף עמדות חבויות או  IAT -המטרתו של 

 . )Banaji & Greenwald, 1995( מודע להןו נסתרים מהאדם שמחזיק בהן ואינו ולעיתים אפיל

תכונות אופי סטריאוטיפיות של חברי סגל, ולהבין האם תכונה מסוימת במחקר זה ביקשנו לבדוק 

שערכנו למקבלי החלטות ותשובותיהם  ריאיונותרשימת התכונות בנינו מתוך הקשורה לנשים או גברים. את 

מתוך התשובות יצרנו . מהם תכונות האופי הנדרשות לחברי סגל בשביל להתקדם בסולם האקדמי :לשאלה

  ונות סטריאוטיפיות של חברי סגל.תכ 12רשימה של 

חריצות, כישרון, סקרנות, משמעת עצמית, עצמאות, שיתוף פעולה, רשימת תכונות הקידום כללה: 

 קבלת ביקורת, חדשנות, יצירתיות, מקוריות, יחסי אנוש, מוטיבציה. 

סורתיות, לרשימת תכונות הקידום הוספנו רשימת תכונות ניטראליות: פשטות, ערמומיות, ישירות, מ

אנשים  64,000מציג מחקר שנערך בקרב ה', דוקטורינת אתנההספר 'אנרגטיות, אותנטיות, שנלקחו מתוך 

השימוש במילים ניטראליות נוצר על מנת . )Gerzema & D'Antonio, 2013ובדק תכונות של מנהיגות )

 להגדיל את כמות המילים שנבחרו למטלה ונועד לטשטש את הבדלי הקשר בין מילות קידום למילות מגדר. 

דמוי 'המטלה שנבנתה נעשתה בתנאים בהם הסביבה לא אפשרה סטריליות והיא נבנתה על בסיס מערך 

להפעיל מניפולציה  תלחוקרוהדרך שבה בוצעה לא אפשרו ה המטלסגנון . (2005, וספורטה מרום-)בייט 'ניסוי

אך הוא בדק את זמן התגובה של , על הנחקרים ולהקצות משתתפים באופן רנדומלי לקבוצות ניסוי וביקורת

 הנבדקים כמשתנה בלתי תלוי לתכונות קידום/ניטראליות. 

והשני היוו שלבי הטרמה . כשהשלבים הראשון (4)נספח  מארבעה חלקיםהמטלה הממוחשבת הורכבה 

(priming) ,הבא, ללא הכוונה מודעת או כוונה טכניקה לפיה חשיפה לגירוי אחד משפיעה על תגובה לגירוי 

(& Albarracín, 2016 ,Weingarten, Chen, McAdams, Yi, Hepler).  

http://www.projectimplicit.net/articles.php#3
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 להלן פירוט: 

 (אבא אמא, דוד, הנבדקים התבקשו לסווג קבוצת מילים קשורות מגדר )סבתא, בחלק הראשון 

  שהופיעו בשחור בחלקו העליון של המסך.למילים אישה וגבר 

הנבדקים התבקשו לסווג תכונות קידום ותכונות ניטראליות למילים גבר ואישה  בחלק השני 

בחלק זה הוצגו בפני המשתתפים תכונות )תכונה אחת שתופענה בצבע ירוק או כחול בחלקו העליון של המסך. 

והנחקרים נדרשו לשייך כל תכונה למושג גבר  (שכל אחת מהן הופיעה בצבעים שונים )כחול וירוקכ, (בכל פעם

 או אישה. 

לסווג קבוצות מילים הנבדק התבקש שולבו שני החלקים הראשונים. כלומר,  בחלק השלישי 

ולסווג תכונות קידום  ,מגדר למילים אישה/גבר שהופיעו בשחור בחלקו העליון של המסךלהקשורות 

 וניטראליות למילים גבר/אישה שהופיעו בירוק וכחול בחלקו העליון של המסך. 

 . (צעדים )פעולות 126סך הכול בשלושת השלבים המוזכרים לעיל, ביצעו הנבדקים 

קידום והמילים הניטראליות לגבר או אישה הסווג את מילות התבקשו הנבדקים ל  בחלק הרביעי

. בשלב זה הובהר מתאימה לדעתם לגבר ואיזו לאישה, על מנת לבחון איזו תכונה (לון רגיל)כדוגמת שא

שאלון  – 5 בסיום, המשתתפים מילאו שאלון פרטים אישים )נספחכי אין חשיבות למימד הזמן.  לנבדקים,

 .(פרטים אישיים של משתתפי המטלה הממוחשבת

המשתתפים, תוך הקפדה על יצירת תנאים המטלה נבנתה במחשב האישי של החוקרת, שעברה בין 

  דקות. 10 -כעל ידי כל משתתף ארך  המטלהמילוי משך זמן  אופטימליים, ככל שניתן, למילוי המטלה.

  

 ניתוח הנתונים

נפרד שהציג את זמני התגובה  excelתוצאות בגיליון התקבלו  , לכל נבדקלאחר מילוי המטלה על ידי הנבדקים

כל הנתונים )כולל: תכונות קידום, תכונות ניטראליות וזמן רוכזו לבצע השוואות בין גברים לנשים בכדי שלו. 

מתוך שאלון הפרטים האישיים  (פרטים אישיים )מגדר, מין, גיל וספונושל כל הנבדקים לגיליון אחד  (תגובה

דוגמאות לגיליון של מצ"ב . Spssבתוכנת  ANOVAניתוח הנתונים השתמשנו בניתוח שונות שם ל .שמילאו

 כל נבדק ולגיליון של סך הנחקרים. 
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 נבדק  לכלדוגמא לגיליון 
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 דוגמא לגיליון של סך הנחקרים 
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 ממצאים

 ריאיונות –ממצאי שלב ראשון 

מהן בכדי לענות על שאלות המחקר הראשונה והשניה האם קיימת הטיה סמויה בקרב מקבלי החלטות ו

לשתי קבוצות )מקבלי החלטות  ריאיונותסמויה כלפי נשים, נערכו ההדרכים בהן מוצגות האפליה וההטיה 

בשלב זה  .לכל אחת מהן בוצע ניתוח ממצאים שיוצג בנפרדכאשר , (2 וחברות סגל צעירות )קבוצה (1)קבוצה 

את התייחסותם של הוצאו קטגוריות הקשורות לתהליכי המינוי והקידום, שנועדו להבין את התהליך ולבחון 

ועימותם עם  ניתוח הממצאים. בצורה ישירה/עקיפה מודעת/לא מודעתנים לאפליה והטיות סמויות יהמרואי

  .הספרות המחקרית יוצג בפרק סיכום הממצאים ודיון

 

 (1קבלי החלטות )קבוצה מ ריאיונותממצאי 

 הקדמה 

בעיקר על הכרות לקבוצת מקבלי ההחלטות, שבחירתם התבססה  ריאיונותבחלק זה של המחקר התקיימו 

נשים, בגילאי  12 -גברים ו 13חברי סגל מתוכם  25 רואיינואישית והמלצות של חברות סגל. בסך הכול 

, העברית 1 –, תל אביב 3 –, חיפה 11 –, בר אילן 3 –אוניברסיטת בן גוריון ממגוון מוסדות אקדמיים ) 48-68

, מדעים 10 –( ומגוון תחומים )מדעי החברה 1 –וממכון וייצמן  1 –, הטכניון 2 –, המרכז הבינתחומי 3 –

  (.4 –, ומדעי הרוח 2 –, מדעי הטבע 9 –מדויקים 

נשאלו מקבלי החלטות שאלות כלליות ואישיות לגבי תהליך המינוי  ()חצי מובנה ריאיוןבמהלך ה

פאת רגישות מ .בחון, להבין ולהציף הבדלים מגדריים בסיפורים שהציגושנועדו ל (1 והקידום )ראה נספח

  שונו ופרטיהם טושטשו.בהצגת הממצאים שמותיהם , שמירה על פרטיות המרואייניםלצורך הנושא ו

 שנבעונשים של קידום המינוי ותהליך הבעיות בשל קבוצת מקבלי ההחלטות הציגו  ריאיונותממצאי ה

נושאים בארבעה  . הבעיות הללו הופיעושניהמסיבות אקדמאיות, חברתיות ואישיות, השזורות האחת ב

-כלל התייחסות לתת ,כששלושת הנושאים הראשונים עסקו בתהליך המינוי והקידום באקדמיה. הראשון

ים באקדמיה באמצעות תאור המצב הקיים, ההבדלים בין התחומים וצורת ההתנהלות של ייצוג של נש

, פרסומים דוקטורט-פוסטהשני, כלל התייחסות לארבע הדרישות לקידום באקדמיה ) ;מקבלי ההחלטות

וכלכלי( שניצבו בפני נשים.  מגדרי-חברתיהשלישי, פרט את החסמים ) ;בכתבי עת הוראה ומכתבי המלצה(

הציג הבדלים בין תכונות אופי נשיות וגבריות והתייחס לשאלת הקונפליקט בין הורות מגדרי -החברתיהחסם 

ואילו הרביעי, הציג את התייחסות  ;לקריירה של נשים והחסם הכלכלי נציג את מצבן של נשים באופן כללי

ו בדבריהם. כל המרואיינים לנושא האפליה וההטיה הסמויה באקדמיה ובחינת ההטיות הסמויות שהופיע

  (.ריאיונות קבוצת מקבלי החלטות -עץ נושאים . 1 תרשיםצגו לעיל רוכזו לעץ נושאים )הנושאים שהו
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 ריאיונות קבוצת מקבלי החלטות -עץ נושאים   .1 תרשים

 

 להלן פירוט עץ הנושאים: 

 של נשים באקדמיה  ייצוג-תת .א

 קיימים הבדלים בין ובתוך התחומים.  ,עם זאת .באופן כללי נמוךייצוג הנשים באקדמיה 

ייצוג לנשים והן מהוות -נמצא תתכימיה והנדסה(, כמו, מדעי הטבע והמדעים המדויקים )בתחומים כמו 

(, ואילו במדעי הרוח והחברה לא צויינה מגמה אחידה היות Y18) "הרבה פחות ממחצית מחברי הסגל"

המידע( לעומת תחומים המזוהים כגבריים )כמו, יהדות וקיימים תחומים המזוהים כנשיים )חינוך ומדעי 

  הייצוג של נשים לא השתנה לאורך השנים.-ומשפטים(, שבהם תת

שכשהוא למד בפקולטה שסיפר  E7ניתן למצוא בדבריו של למצבן של הנשים בתחום המשפטים  תיאור

  ".בערך רבע מחברי הסגל הם נשיםשנה ו 30בערך רבע מחברי הסגל היו נשים. עברו "שנה,  30 -למשפטים לפני כ

הראשונה, מכך  הייצוג של נשים.-יקטיביות שמשפיעות על תתישלוש סיבות אובהמרואיינים הציגו 

נשים אינן מציגות את מועמדותן למשרות אקדמיות ולכן, מראש תהליך המינוי או הקידום במחלקות ש

. דוגמא שממחישה את האמור גברי, טבעית היאובוועדות השונות מוטה, והבחירה או ההחלטה על מועמד 

  .כשמגיעים רק שני גברים"הבעיה היא "שטען כי  G5 בדבריו שללעיל ניתן למצוא 
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שלב הקביעות , השלישית .(N2) האוניברסיטאות אינן אוהבות לגייס את הבוגרים של עצמן""השניה, ש

ומתקשות לבצע את המטלות האקדמיות תחום בזמן ומתרחש כאשר נשים נמצאות בשלב הפיריון בחייהן 

 . (Z20הנדרשות מהן )

 יביות שיכולות להעיד על קיומה של הטיה סמויה.ישתי סיבות סוביקטהמרואינים הציגו בנוסף, 

בתפקידים זוטרים כמו  מתחילות והן הפתיחה של נשים במסלול האקדמי נמוכה יותרנקודת ש, הראשונה

 לפני שמקבלות את המינוי לדרגת מרצה ומתחילות במסלול הקביעות, עוזר הוראה וכדומה מדריך דוקטור

(Z20 )הפערים בדרגת הכניסה בתחומים הניסויים לעומת התחומים העיוניים. בתחומים ש ,והשניה

ייצוג דרגת הכניסה היא מרצה בכיר, לעומת תחומים עיוניים, שיש בהם רוב נשי, -הניסויים, שיש בהם תת

 יא מרצה. אך דרגת הכניסה שלהן ה

, למרות כל הניסיונות והמאמצים שנעשו במהלך השנים לצמצום הפער בין הנשים לגברים, E7לדעת 

מעולם לא היו בדרגת מרצה ולכן, הם נדרשים  (מכיוון שחלק גדול מחברי הסגל )הגברים ,הפער לא ישתנה

  ם לקידום.לעבור פחות שלבי

דוקטורנטיות שזה גם כן בסדר. חלק הלכו לתעשיה.  50%"כשנכנסים לדרגה הראשונה דרגת מרצה, יש 

ממרצה למרצה ...  . לעומת זה50%חלק הלכו למקומות אחרים. חלק לא מצאו עבודה. זה בסדר גמור 

בזמני ...  . ואחר כך פרופסוריות מין המניין. ממרצה למרצה בכיר. ירידה בחצי25%בכיר יש ירידה של 

ואז הסתכלתי וראיתי באמת הדרגה הזאת היא בין ...  תנה הרבהלא הש...  15%, היום יש 12.5%היו 

 . (Z20) ן"מרצה למרצה בכיר היא הדרגה היחידה שתחומה בזמ

 

 במדעים הניסויים מאשר במדעים שיעור הגברים הוא הרבה יותר גדולש נובע מזה "חלק מהמספריים

ושיעור האנשים שמקבלים מינוי ראשון כמרצה בכיר להבדיל ממרצה הוא הרבה יותר גבוה  העיוניים.

במדעים הניסויים מאשר במדעים העיוניים. ובמדעים הניסויים, בדרך כלל מקבלים מינוי ראשון אחרי 

שנים, ולאנשים יש בדרך כלל כבר תיק שמאפשר לתת מרצה בכיר שלוש, ארבע, חמש  של דוקטורט-פוסט

 ,מרצה בדרך כלל הרבה יותר שכיח לקבל מינוי ראשון כמינוי של ,קביעות. בעוד שבמדעים העיוניים ללא

ייצוג יתר  למרות שזה קצת משתנה בשנים האחרונות. התוצאה היא שזה לעולם ימשיך להיות מצב שיש

  .(E7) שחלק גדול יותר של הגברים, הם מעולם לא היו ולא יהיו בדרגת מרצה"מכיוון  .למרצות

 

 יהול גברית נשדירת . 1א.

והיא משפיעה באופן ישיר על  (הייצוגיות של נשים פוחתת ככל שעולים בסולם הדרגות )אפקט המספריים

, קבלת תפקידים בכירים והשתתפות בוועדות השונות. עובדה זו גורמת ליצירת שדירת ניהול גברית

 . באקדמיה שרירה וקיימת כלפי נשים הזכוכיתומעידה כי תקרת  "שהבכירים יותר הם גברים"

ההחלטות הניהוליות שמתקבלות מתבצעות על ידי בעלי תפקידים כמו ראש המחלקה, הדיקאן, 

צוין על ידי  וסגן הרקטור והרקטור ועל ידי חברות בוועדות השונות. אחד המקומות הבולטים שב

כוללים  , בין היתר,ידיו של הסנאטהמרואיינים שקיים פער משמעותי בין גברים לנשים הוא הסנאט. תפק
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מינוי דיקני הפקולטות וחברי הועדה המרכזת, המלצה על מינוי חברי סגל לדרגת פרופסור מן המניין 

 (. http://www1.biu.ac.il8 וקידומם, הענקת קביעות לחברי סגל ועוד )אתר בר אילן

 וההצבעות שנערכות בהן (הם חסויים )חיסיון שמעוגן בתקנוןבאקדמיה הרכבי הוועדות המקצועיות 

מכאן, קשה לדעת מי האנשים שמשתתפים בוועדות, מה נאמר בהן ומה הניע את המשתתפים בסופו  חשאיות

ת ומאידך, של דבר לקבל את ההחלטה שקיבלו. חוסר השקיפות בוועדות מחד, לא מאפשר ביקורת על הוועדו

משפיע על המועמדים בכך שאינם מקבלים הסברים לסיבות שבגינן לא קודמו. אישוש לכך ניתן למצוא 

חבר סגל בוועדה המקצועית מצביע בהצבעה חשאית. אתה מתקשה להסביר לחבר סגל "שציין ש H25בדבריו של 

 הבעיה". היתהשלא קודם מה 

מהחלטות של החברים בדרגה מעל )לדוגמא: העלאה ההחלטה לקידום באקדמיה בכל שלב מושפעת 

בדרגה של פרופסור חבר לפרופסור מן המניין מושפעת מהחלטתם של חברי הסגל במחלקה שהם בדרגת 

. לכן, חוסר הימצאותן של נשים בדרגות גבוהות ובתפקידים בכירים מפחית את (פרופסור מן המניין

 A8באקדמיה. הסיטואציה שמוצגת מטה על ידי מרואיין השתתפותן בקבלת ההחלטות לגבי מינוי וקידום 

חשוב לנו להדגיש, שניכר מדבריו שייצוג נשים בוועדות  שאת עד כמה חשובה הנציגות הנשית.מציגה ביתר 

  מהווה הישג., השונות, למרות שהוא נמוך ממחצית

דרך אגב ההחלטות על  יש היום שתי פרופסוריות מן המניין. אבל...  בוועדת המינויים באוניברסיטה"

נניח קידום לדרגה של פרופסור , מרקידום, אצלנו לפחות, וגם על שכירה עוברות את כל הפורום. זאת או

מן המניין מאושר על ידי כל הפרופסורים מן המניין לפני שמתחיל תהליך וכנ"ל כל דרגה. אז אוקיי, אבל 

 .(8A) "גם שם אין רוב לנשים אבל לפחות יש ייצוג לנשים

ברמות  על נשיםעה משפיומשמרת את האפליה הייצוגיות הנמוכה של נשים בדרגות גבוהות באקדמיה 

. מחד, אין להן השפעה על ההחלטות שקשורות להתנהלות ולתרבות הארגונית במוסדות האקדמיים השונות

דמיה ויצירת להתנהל על פי מודל גברי. ומאידך, יש להן השפעה נמוכה על קידום נשים באקוהם ממשיכים 

  המגדרי. וויוןיהש

 

 מאחורי קבלת ההחלטות ש . האנשים2א.

מאחורי קבלת ההחלטות.  יםשעומד אנשיםבשינוי בייצוגיות הנשים ובאיזון המגדרי באקדמיה הינו תלוי 

חברות. מכיוון שרוב מקבלי ההחלטות ו מערבות מצוינות מההחלטות באקדמיהלדברי המרואיינים חלק 

  גברים, סביר להניח שהם יבחרו בחבריהם הגברים כשנדרשת החלטה לגבי קידום.באקדמיה הן 

שערכנו מעידים על כך שההחלטה הפרסונלית משפיעה על חבר הסגל שמעוניין  ריאיונותהממצאים ב

להתקדם בכל שלבי הקידום. מההחלטה הראשונית, שמתקבלת על ידי ראש המחלקה שמחליט את מי 

דרך דיקאן  ,"אם ראש המחלקה שלך לא מעוניין שאת תתקדמי, אין לך בכלל סיכוי" S22להמליץ לקדם, לדעת

 קובעת מי יהיה חלק מדור העתיד באקדמיה. השמחליט האם התיק ראוי לעליה בדרגה לוועדת המינויים, 

http://www1.biu.ac.il8/
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, כי רב בנוגע להחלטות הנוגעות לקידום בעמדות מפתח באקדמיה, יש כוח יםנמצאה ,אנשיםלכלומר, 

 ממקום נקי ואובייקטיבימכיוון שההחלטות אינן מתקבלות תמיד . (H25)" קידום זה הצבעה של אנשיםבסוף, "

 הן עשויות לפגוע בקידום נשים. 

ניתן ללמוד  (עדות על ההטיות שבהן מתקבלות ההחלטות הפרסונליות בוועדות השונות )לפחות חלקן

ושבים. מהסיפורים ניתן למצוא כי לחלק שבהן י חברים בוועדותחברי הסגל על השמציגים  הסיפוריםמ

חורגים לעיתים, חברי הוועדה  .אותו אמורים לקדםתחום הידע של המועמד/ת מחברי הוועדות אין ידע ב

משום שהפרסומים ודעות המועמדים אינם עולים בקנה אחד עם רק  ושוללים קידום מועמדים מסמכותם

 להלן הסיפורים:  ולכללים הרשומים בו. לתקנוןוגם על חברי וועדות שפרשנותם שונה  דעתם

יש וועדה מקצועית שנמצאים בה אנשים לא רק מהמחלקה. ולא רק מהפקולטה. ש ... אחת הבעיות היא"

אז לפעמים זה הולך בסדר. ולפעמים באים אנשים מפקולטה זרה לחלוטין, ולא מבינים מה זה מדעי הרוח 

מתחום לגמרי שונה. ותמיד  מגיעים  מדעי הפיזיקה. כי הםאו לא מבינים מה זה מדעי החברה או מה זה 

זאת בעיה ו ולא מבין את התחום.  רואה את העולם מנקודת מבט אחרתש יש מישהו מפקולטה אחרת

.. לא קרה. .בתוך הפקולטה. אבל זה בינתייםיהיו עד דרגה מסוימת וועדות קידום שלפעמים. דיברו על כך 

מביא את התפיסה של התחום ולפעמים בא מישהו ש בן אדם נאור פתוח מגיע לפעמים זה עובר יפה כי 

אני חושבת שזה בעייתי. אחר כך גם ו קלותת לפעמים ותהוא חושב שצריך להיות ואז נוצרש מהואת  שלו

 וקיבלו מכתבים טובים מחו"ל וכולם הסכימו ולא נוצר איזושהו הכל עבר בסדרואם יש וועדה מקצועית 

עובר לוועדת מינויים שיושבים שם כל מיני פרופסורים מתחומים התיק אז , ושקורה לפעמים וך , חיכ

 . (S22)" לפעמים יש שם תקלות מאוד מוזרות. אז זאת קצת בעיה. אחרים. ולא תמיד מבינים את התחום

יון ו, לחברי סגל, בתפקידי ניהול בכירים, יש אפשרות להשפיע על הרכבי הוועדות וליצור שיובנוסף

קושי קיים נה מתאימה לכל התחומים, היות ובמדעי הטבע, את, חייבים להדגיש שאפשרות זו איעם ז מגדרי.

הנשים בפקולטה בדרגת פרופסור מן המניין הוא נמוך ומעט נשים  היות וכמותאיזון מגדרי,  אמיתי ליצור

  נושאות בנטל ההשתתפות בכלל הוועדות. מעין לופ אינסופי.

ואחד גבר וזה בעצם  נשים ןהיום במדעי החברה יש שלושה מקומות שתי נציגות הזה אני שיניתי. כלומר "

למצוא שתי פרופסוריות מן המניין אצלי בפקולטה, ...  לי שום בעיה היתהא . ול50% -לשינה את היחס 

  .(G5)" מינוייםה בוועדתלשבת  ראויותיהיו ש

 

 דרישות לקידום  .ב

מכתבי המלצה, איכות ההוראה, אזרחות טובה, אך בעיקר  :מושפע מארבעה גורמיםקידום באקדמיה 

 מפרסומים. 

 

 . מכתבי המלצה1ב.

והם נכתבים מכתבי ההמלצה שנדרשים לחברי סגל בתהליכי קידום מהווים פרמטר חשוב בתהליך הקידום 

חלק מחובתם האקדמית. שליחת כתיבתם היא בתחום, שמרגישים שעל ידי אנשי אקדמיה בכירים העוסקים 
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את תהליך אט לה דבר העשוי להאטהבקשה להמלצה מתבצעת באופן שרירותי ולא תמיד נענית בחיוב, 

 : Z20כפי שהיטיבה לתאר  ,הקידום של המועמדים

ואמרה לי תשמעי, אין  הרימה אלי טלפוןת וביחד מאותה מחלקה מאוניברסיטהיא קיבלה שני תיקים "

לי זמן לעבור עכשיו על שני תיקים. אחד אני מחזירה לכם אז איז אפילו לא פתחתי אותו. אני מחזירה 

האקדמיות, לא שמקבלים על זה כסף.  עבור כי זה חלק מחובותייא אני השני. ועל כמו שהואלכם אותו 

 ."מה שאנחנו מרגישים מחויביםמאבל חלק 

בגורם לדעת חלק ממקבלי ההחלטות תהליך קבלת ההמלצות מיותר, סובייקטיבי, ארוך ובעיקר, תלוי 

בפניה לכותבי ההמלצות שלא איזושהי רמה של אקראיות יש "שאליו נשלחה הבקשה להמלצה. כמו כן, נמצא ש

"במקרים שאין תגובה ו( O14) מהם הסטנדרטים )גבוהים או נמוכים( על פיהם כותבים את ההמלצה"תמיד יודעים 

  (.Z20) "התגובה כתגובה שליליתאת  לבקשה, הוועדה מקבלת

קידום מציג בפני הוועדות כוללות את כל הפרסומים לבנוסף, רשימות הפרסומים שהמועמד למינוי או 

כל הפרסומים שפורסמו מאז הקידום האחרון(. לעיתים, הפרסומים  שפרסם לאורך השנים )קידום 

  משלבים בין דיסציפלינות שונות וקשה לממליצים להעריך את איכותם.

היא משלבת  היא משלבת איקס תיאוריות מתחומי החינוך וגם מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה."

מחקריה נושקים לתחומים ...  החברה ובחקר החינוך בפרט ת במדעיורווחמתודות מחקריות שונות ש

אחרים במדעי החברה, אך אלה רק נושקים במירכאות לתחום המחקר המרכזי אינם בליבת מחקריה, 

 .(Z20) "כפי שמשתקף מרשימת פרסומיה

עם זאת, ניתן להניח שמידת ההערכה של  .יודעים לקרוא המלצות""חברי הסגל  S24לטענת מרואיין 

מכתבי המלצה אינה זהה בין כל מקבלי ההחלטות והיא תלויה במידת בקיאותו של הממליץ בתחום הספציפי 

  עליו נדרש להמליץ, אך גם בשלל נושאים אחרים.

 

 . הוראה בתהליך הקידום 2ב.

עולה כי אחד הפרמטרים לקידום חברי סגל טמון בכישורי ההוראה שלהם. עם זאת, ההוראה  ריאיונותמה

. היא משמשת כבסיס להשוואה במקרים בהם מתקבלים שני תיקים זהים (Y18) פקטור חשוב מאוד""א היא ל

  או דומים ותקן אחד או במקרים בהם מקבלי ההחלטות אינם בטוחים כי תיק המועמד ראוי לקידום.

 הפרמטרים לקביעת איכות ההוראה ניזונים מהמשובים עליהם עונים הסטודנטים, שאמורים לתת ציון

 התקשו לענות עליה.  ריאיונותגם מקבלי ההחלטות בלשאלה מיהו מורה טוב? שאלה ש

אפילו בספרות המחקרית לא ברור מה זאת אומרת מורה טוב. כי ... אנחנו לא יודעים מה זה מורה טוב. "

סטודנטים שאוהבים מורים שהם מאוד רציונליים מוקפדים.  תלמידים/... יש אנשים שאוהבים מורים. יש

שאוהבים מורים שהם  סטודנטים  ם/יתלמידררכי ולעומתם יש דבר נובע מדבר. ומאוד מובנה. ומאוד הי

בתחום. קבוצה אחרת שמה שחשוב להם זה לעורר את המוטיבציה ואת העניין ויש . וחברתיים מורים חמים

 .(Z20) "אז מה זה מורה טוב
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ההוראה יכולה להטות את הכף בשלב פתיחת הפרוצדורה של תהליך הקידום, ולא לאחר שהפרוצדורה 

בנוגע למועמד, היא יכולה לעכב תהליכי קידום שנפתחו,  כבר פתוחה. ולכן, והיה ונמצא, כי קיימת התלבטות

היא מכירה אנשים שפוטרו, "לא מכירה מישהו שפוטר כי הוא היה מורה רע. ציינה שהיא  H17 אך לא פוסלת אותם.

 . "כי הם לא פרסמו מספיק. הוראה משפיעה איפה שהוא בשוליים

לקידום במערכת מדד לא מצאנו התייחסות ומשקל זהה בין התחומים והמוסדות השונים להוראה כ

סיפר, כי מניסיונו האישי בוועדות מינויים מסתכלים אך ורק על ההישגים המחקריים. ולכן,  M21עם זאת, 

ניתן להניח שההוראה משמשת ככלי אסטרטגי של מקבלי ההחלטות לתהליכי הקידום של חברי סגל 

  באקדמיה.

 

 פרסומים . 3ב.

הפרסומים שחברי הסגל מציגים ואיכותם. כמעט  כמותהנושא החשוב ביותר בתהליך הקידום באקדמיה הוא 

איינו הציגו את נושא הפרסומים כגורם שעיכב אותם בשלב כלשהו בקריירה ושר (כל חברי הסגל )גברים ונשים

 שלהם. 

מהממצאים עולה כי אין הגדרות מדויקות לגבי כמות הפרסומים הנדרשת בכל שלב והנושא הוא דינמי 

מחלקה. כמו כן, לא ניתן לדעת בדיוק על פי אלו מדדים נקבעת איכות  תלוי אוניברסיטה, תחום אוו

התקבל ציין שהוא " A12או כמות הציטוטים.  (IFהפרסומים והאם היא תלוית נושא הפרסום, מדד ההשפעה )

  .בלי אף פרסום, ואילו היום אף אדם לא יקבל מינוי בלי פרסומים"

כמות  ?מה חשוב יותר :שערכנו מצאנו, כי מקבלי ההחלטות עוסקים רבות בדילמה ריאיונותב

  הפרסומים, שמציג המועמד לקידום ברשימת הפרסומים, או איכותם?

הציפה  תמאמרים מוגדר כמותבעבר, היו ניסיונות לקבוע כמות כמדד לקידום. עם זאת, הדרישה ל

מאפשרת לחברי הסגל, שיושבים בוועדות ולא עוסקים  המדידה הכמותית. והעלתה את הבעייתיות שקיימת

פרסומים אינה מעידה עם זאת, כמות הרצינותו. נתונים לגבי המועמד ועל בתחום שממנו מגיע המועמד, 

איכותיים,  שמפרסמים כמות קטנה של פרסומים מוכשרים,מונעת מחברי סגל בהכרח על איכות הפרסומים, ו

 להתקדם בתהליך הקידום.

אני חושב שניסה לכמת. כלומר כדי לעבור ממרצה בכיר שאחד הרקטורים  שלשגיאה  היתהופעם "

מאמרים. וזה פתאום הפך להיות נר לרגלי החברים. שאמרו אוקי, יש  15לפרופסור צריך שיהיו לך לפחות 

גאון הם יכולים של  מאמרים יכולים להיות 15 -שמאמרים למה לא לקדם אותי? התשובה היא  15לי 

על התחום  אבל פגזים שעשו אימפקט, 15להיות מאמרים מעולים. ואם תבוא עם שישה מאמרים ולא 

זה כמו מין נייר לקמוס כזה לראש המחלקה להתחיל להסתכל על חבר הסגל  15. 15שלך, אז לא צריך 

 מאמרים אז אוטומטית נעביר אותו במטחנה. אם זה היה ככה 15אבל להגיד שבגלל שהוא פרסם , הזה

  .(Y18)" לא היינו צריכים את כל הוועדות

חוסר הבהירות בנוגע לאיכות מאמרים פותח פתח להטיות בתהליכי הקידום וההערכה שנקבעת על ידי 

שניתחנו, מצאנו שלושה גורמים, שקובעים את איכות הפרסומים בעיניהם של  ריאיונותמקבלי ההחלטות. ב
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בעייתיות. הגורמים הם: רמת כתבי העת של הפרסומים שמוצגים על מקבלי ההחלטות, שיש בהם מידה של 

ידי המועמדים, נושאי הפרסום שמופיעים ברשימת הפרסומים ושיתוף הפעולה של המועמד עם מחברים 

  אחרים בפרסומים, שמוצגים ברשימת הפרסומים.

 

 רמת כתב העת  .1.3ב.

מת הפרסומים, שמציג כל מועמד, הוא רמת כתב אחד המדדים, שקובעים את איכות הפרסומים ומופיע ברשי

  העת שבהם פרסם את פרסומיו.

אחוז הדחייה של  :מבדיקת הממצאים עולה, כי קביעת רמת כתב העת נובעת משני פרמטרים 

, שני הפרמטרים בעייתיים  Z20המאמרים שנשלחים למערכת והאימפקט פקטור של כתב העת. לדעת

בכדי שכתב העת יקבל רמה גבוהה, אחוז הדחייה של המאמרים, שנשלחים "ומשפיעים ומושפעים האחד מהשני. 

 ". למערכת, חייב להיות מאוד גבוה, מה שמשפיע באופן ישיר על האימפקט פקטור של כתב העת

חקרית ואיכות המועמד לקידום דוגמא בולטת שמעידה על הפער בין רמת כתב העת לבין היכולת המ

צ'חנובר והרשקו שפרסמו את חתני פרס הנובל, "כלת פרס נובל עדה יונת ועל  Z20ניתן למצוא בסיפורה של 

". כלומר, כי המאמר היה מאוד חדשני והעיתונים לא רצו לפרסם אותו Cהמאמר הראשון שלהם בעיתון בדרגת 

, אלא יכול להציג הטיות סמויות שנובעות על איכות הפרסוםאינו מעיד בהכרח  פרסום בכתב העת ברמה גבוה

  .משיקולים אסטרטגיים של מערכת כתבי העת, עורכי כתב העת ושופטי המאמר

 

 . נושא הפרסום 2.3ב.

מופיעים ברשימת הפרסומים מושפעת מנושאי המבדיקת הממצאים אנו מוצאים, כי איכות הפרסומים 

  לקידום, ברשימת הפרסומים.הפרסום, שמגישים המועמדים 

, כי קיימת התייחסות אמביוולנטית בקרב מקבלי ההחלטות באקדמיה, לגבי כמות נמצאמצאים במ

נושאי הפרסומים שמופיעים ברשימת הפרסומים שלו. אחד הפתרונות  לעומתהפרסומים שהמועמד מציג 

  הוא לשלב בין שני הדברים ולהגיע לכמות הפרסומים הנדרשת.

ודורשים מחקר ממושך ולכן, לדעתו,  'קשים'מודע לכך שיש נושאים שנחשבים כנושאים  S24 מרואיין

, כדי 'פופולאריים'על המועמדים לשלב בין פרסומים שלוקחים זמן ממושך לפרסם לבין פרסומים בנושאים 

ציין שחשוב להתמקד בנושא הפרסום ולתת משקל רב  A8לעמוד במכסת הפרסומים הנדרשת. לעומתו 

 , גם אם המחיר יהיה כמות נמוכה של פרסומים. והחברה השפעה שיש לו על הסביבהל

כמו כן, מצאנו שאיכות הפרסומים נקבעת גם מתוך שיקולים פרסונליים ונטיות ליבם של מקבלי  

ההחלטות. ומקבלי ההחלטות מבססים את ההחלטה שלהם לגבי קידום של חבר סגל אחד או אחר על פי 

קיומן וסובייקטיביות , מה שיכול להעיד על כחשוביםלהם תחומי העניין והמיקוד של נושאי הפרסום שנראים 

  .של הטיות סמויות



61 
 

אני מחפש בן אדם שיש לו אוריינטציה מחקרית נטו. זאת אומרת שהוא באמת רוצה להיות כאן ולעשות "

סממנים שהוא פורץ דרך. שהוא מעניין. שהוא חדשני ושהוא מחובר גם כן מראה מחקר. ושהמחקר 

ו אבל מישהו שיש ל , שהם לא זהיםאפילו תיקים  . לאיזשהו עולם תוכן ועולם של אנשים ושל כתבי עת

לא ממוקדים , לפעמים מפוזרים שהם  בנושאיםו אבל בכתבי עת לא כל כך מובילים, שבעה מאמרים... 

לפי ... ש עם קו מחקרי מאוד ברור, אבל במקומות טובים, שבא עם ארבעה מאמרים , לעומת בן אדם אחר

. עוד פעם זה העם הארבעה במקום ההוא עם השבע את זה אני אקח ...  חדשניו מבטיחשלי ... הערכה 

למה שקורה כיום בעולם בתחום הזה. זה מה ... עד כמה הוא מחובר  התעוזה במובן מסוים , החדשנות

 (.6G" )שחשוב לי

 

 . שיתופי פעולה בפרסומים3.3ב.

הקידום של מהממצאים עולה כי אין וודאות בנוגע להשפעה של פרסומים עם מחברים אחרים על תהליך 

 אנו למדים שאין כללים ברורים והנושא הוא תלוי דיסציפלינות.  ריאיונותמועמד. מה

זה אדם מגיע עם כך וכך פרסומים. האם הפרסומים האלה הם  ,עכשיו השיקול המרכזי שעומד בפני"

. זה תלוי בדיסציפלינות ?האם הכתיבה הזאת משפיעה ?האם הכתיבה מגלה עצמאות ?גבוהים תכתבי עב

כי לא כותבים לבד. אלא , למשל בדיסציפלינות הניסוייות אני יודע שעצמאות משמעותה לא לכתוב לבד

או האם זה הובלה במקום  ?עצמאות משמעותה זה מה המקום במאמר. האם זה הובלה במקום הראשון

  .(G5) "הדבריםאלה ...  ?האחרון

 הגבוה כמותעם זאת, מצאנו שאחת הסיבות לדחייה בתהליך הקידום, נבעה מכך שחברי סגל פרסמו 

  של פרסומים בשיתוף פעולה עם מחברים אחרים וכדי להמשיך בתהליך הם נדרשו לפרסם, לבד, פרסומים נוספים.

שניסיתי להתקדם, התעכב לי התיק בשנה, כי , כש שניםובקידום הראשון שלי שהיה, נדמה לי, אחרי של"

 מאמרים. בקיצור, לקח יותר  להיות ליים משהו, היה לי תיק די טוב, אבל חשבו שצריכ אוסיףרצו שאני 

 . (B4)" ןעוד שנה, אמרו לי למה לכוונ

מציגים חברי מכאן, קיים חוסר ידיעה וכללים לא ברורים בנוגע לשיתופי פעולה בקשר לפרסומים ש

"יש הבעיה שמתייחסת לפרסומים, היא בעיה אובייקטיבית ונובעת מכך  Z20לדבריה הסגל בפני הוועדות. 

, היות וקשה לקבוע מהו מאמר טוב, מה זה כתב עת טוב שטח אפור שאינו תלוי במועמד ולא תלוי בפרוצדורה"

  י התהליך כולו.ומהי מתודולוגיה ראויה. שטח אפור פותח פתח לסובייקטיביות לגב

התייחסה לכמות הפרסומים  ,עם זאת, הוצגו שלוש בעיות עיקריות שהתייחסו לנשים בלבד. הראשונה

, נשים נוטות לקחת על עצמן פרויקטים גדולים S3 שנובעת מסגנון פרסום שונה. לדעתשל נשים לעומת גברים, 

     מציגות בוועדות לקידום ולקידומן בפועל.הן שהנמוכה  כמות הפרסומיםעל  ומשפיעים מהן זמן רבשגוזלים 

תקופת ', שגורמת להאטת תהליך הקידום. 'תקופת בצורת'התייחסה לכך, שלנשים יש  שניההבעיה ה

על הפוריות המחקרית מתרחשת בתקופת הפריון והשינוי במצבן המשפחתי, ומשפיעה באופן ישיר  'הבצורת

מר, כי ושהן מגיעות לפרסום של הכמות הנדרשת. עם זאת יש ללכן, קידום הנשים מתעכב עד ועל הקידום. 
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לנשים בתקופה הפריון, שנמצאות בשלב שבין המינוי לקביעות, ניתנת ארכה על פי התקנון בכל 

  האוניברסיטאות בארץ.

תיקים  זאת אומרת יש...  עם נשים אנחנו רואים יותר באמת תקופות בצורת ודברים כאלה. זה בהחלט כן"

 16הגיע עם  לנו פה אצלנו לפני כמה שנים שני חוקרים באותו תחום, הגבר והי. נשים שבבירור רואיםשל 

אותו דבר. דילמה.  ושלושה ילדים, ונגיד ששת הפרסומים הטובים של שניהם 10פרסומים, האישה רק עם 

אני ...  דילמהדוגמא ל זויותר מרופד. אז, אז  כי באמת זה כאילו הטובים שלהם הם אותו דבר, הגבר

בשנים הראשונות. אבל לפעמים הפועל ...  שנשים מפרסמות פחות כי הן משקיעות בילדים שלהם חושבת

 . (O14) יוצא של זה, זה פשוט עיכוב ולא תיקים יותר חלשים"

התייחסו המשיבים לכך  ריאיונותבמשותפים.  והבעיה השלישית היא הקרדיט שניתן לנשים בפרסומים

נשים משתפות פעולה עם גברים לעומת נשים במקרים בהם שקיימת בעיה בנושא הקרדיט בפרסומים 

 O14וההשלכות שיש למיקומן כמחברות בפרסום בשלבי הקידום.  ()או לבד שמפרסמות עם נשים אחרות

הקרדיט בשיתופי פעולה  .ו"ך אלימאמר עם אישה, וכול הקרדיט יליכתוב שרוצה לקדם את עצמו, "ציינה שגבר 

שקידומה התעכב, כי לא  B4 מרואיינתשציינה כפי יכול ליצור בעיה בקידום כאשר נשים מעוניינות להתקדם 

  היו לה מספיק מחקרים כחוקרת עצמאית.

 

 ת בכנסיםו, שבתונים והשתתפדוקטורט-פוסט. 4ב.

דוקטורט, היא לקשור קשרים -מטרת הפוסטדוקטורט. -אחת הדרישות לקידום באקדמיה היא יציאה לפוסט

 . 'להיחשף לעבודה באנגלית, לרעיונות חדשים וכו ,בחוץ לארץ

ונאלץ  "נזרק למים"מתוארת על ידי המרואיינים כחוויה שבה אדם  הדוקטורט-פוסטהחוויה של 

בפניהם  . המרואיינים שחוו את החוויה תיארו אותה כחוויה חיובית שפתחה"העולם הגדול"להתמודד עם 

, אלא המשיכו לכל אורך הקריירה המקצועית הדוקטורט-פוסטיים שלא הסתיימו בתקופת קשרים מקצוע

 כולל בשבתונים שיצאו אליהם בהמשך.

תוך כדי  הדוקטורט-שינוי בהתייחסות המילולית של המרואיינים לפוסט ריאיונותניתן למצוא ב

ה ואין להתפשר עליו כשהגיע הנושא לקשר בין נשים . בעוד שבתחילה הציגו אותו כשלב שהוא חובריאיוןה

"לפעמים רוצים לחייב את הבנאדם אז אומרים תדע לך  , השיח קיבל תפנית רכה ומתפשרת. מדוקטורט-ופוסט

דוקטורט, כי למרות שהתקדמנו בענייני -"יגויסו נשים גם ללא פוסטועד ל בחול" דוקטורט-פוסטלא יהיה קידום בלי 

   . (N2) דוקטורט וחבל להפסיד אותן"-לנסוע פוסטמגדר לנשים קשה 

-הכרוך ביציאה לפוסטינות של קבוצה זו את הקושי יתיארו המרוא ריאיונותכמו כן, במהלך ה

 , שמצריך התארגנות מיוחדת ותמיכה של הסביבה הקרובה. דוקטורט

בעל מאוד תומך  לך . צריך להיותלנשים מאוד מאוד קשה...  שאת עם ילדיםכדוקטורט -היציאה לפוסט"

בדרך כלל מדובר על מדעי הטבע כי שם היציאה ...  שמוכן להקריב את הקריירה שלו ויש כאלה מקרים

 .(H25) "דוקטורט היא מאוד משמעותית אבסולוטית ואי אפשר בלי זה-לפוסט
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דוקטורט מהווה את אחד החסמים העיקריים של נשים בתהליך הקידום. על פי הממצאים ה-פוסט

היא הכרחית  דוקטורט-החברה נוטים להקל בעניין, אבל במדעי הטבע היציאה לפוסטבמדעי י הרוח ובמדע

 ... שהוא חלקי דוקטורט-בארץ, אפשרות לעשות פוסט דוקטורט-פוסט...  לעשותולכן, ניתנת האפשרות לנשים "

  (.E7) תית"י. אבל הבעיה היא בעיה אמ'וכו...  שהוא משולב בארץ ובחוץ לארץ

דוקטורט, אך דעותיהם חלוקות לגבי השינוי שהוא ה-פוסטואיינים תמימי דעים לגבי חשיבות המר

דוקטורט בארץ נחשב רק במקרים חריגים כקביל, היות והרעיון -חושב שפוסט H25 יתבצע בארץ. מרואיין

שינוי סביבה ואין  מחטיא את המטרה הראשונית של החשיפה לתרבות שונה ויצירת קשרים מקצועיים

יותר נשים בתחומים הניסויים רק אם יוותרו על שניתן יהיה לראות טוען  S24 מרואייןואילו טוטאלי. 

  בקבוצות טובות בארץ. דוקטורט-פוסטלעשות  בחו"ל ויאפשרו דוקטורט-פוסטהדרישה של 

אבל לפי דוקטורט לנשים היא החלטה פרסונלית שמגיעה מגבוה, -פוסטההחלטה לגבי הוויתור על 

ה, מוכשרת ובעלת פוטנציאל מבריק ניתן להבחין כי היא מתבצעת רק כשהמועמדת היא עילוי  ריאיונותה

לה פוטנציאל  ההי לו היתההדוקטורנטית הראשונה ש"שסיפר ש A12דוגמא לכך ניתן למצוא בדבריו של  מעולה.

ו נבגלל אילוצים משפחתיים ושכר טורטדוק-מוכשרת. היא לא יצאה לפוסט היתהמבריקה. היא  היתהמעולה. היא 

  ."אותה

דרך נוספת והכרחית באקדמיה ליצירת שיתופי פעולה מקצועיים, קשרים חברתיים ולקידום, היא 

. היא לא רק בשביל לקדם את נושא 'כללי המשחק'ההשתתפות בכנסים וארגונם. ההשתתפות מהווה חלק מ

המחקר של חבר הסגל, אלא גם בשביל להגדיל את הנראות הבינלאומית, שחשובה בעת הדרישה לקבלת 

המלצות לקידום בכל העלאה בדרגה, אך במיוחד, בשלב הדרגה הגבוהה, פרופסור מן המניין. משמעות 

 : S15ההשתתפות בכנסים וכל הכרוך בהם תואר על ידי מרואיינת 

"אבל אני לבד מיוזמתי כל פעם ביררתי. מה אני צריכה לדרגה הבאה. והיה ידוע לי שאני גם צריכה קשרים 

ולאוניברסיטאות. שם אני ידעתי  עם אנשים בחו"ל כדי שמישהו ייתן עלי חוות דעת. ולכן נסעתי לכנסים

י. וניסיתי ליצור קשרים. שיהיה לי עם מי לדבר. ושיהיו אנשים שיהיו מוכנים לקרוא את המאמרים של

והקשרים האלה לא באים בפעם אחת. אחרי שאתה מכיר בן אדם בכנס אתה מתכתב אתו. אתה שואל 

אותו, אתה מתייעץ אתו. אתה שולח לו כרטיסי ברכה לשנה החדשה. זה מפעל שלם של בן אדם שצריך 

. בוא ניקח את זמרת איקס. ליצור את עצמו. כמה שזה נשמע מוזר, הייתי משווה את זה לאדם כמו זמר

 הרי היא בנתה את עצמה מסביב. כלומר היא ידעה מהם כללי המשחק". 

בעיה לצאת  היתהלא ניכר שלנשים באופן כללי  של קבוצה זו ריאיונותעל פי הממצאים שנמצאו ב

לנטל וכשזה הופך להיות  (S22)"לנסוע לשבוע כנס זה לא נורא"לכנסים כחלק מתהליך הקידום באקדמיה 

בשלבים מאוחרים בקריירה, לאחר קבלת הקביעות, הן יכולות לשלוח סטודנטים שישמחו להציג במקומן 

(D10) . 

דוקטורט, שבתונים ויציאה לכנסים מהווים יסודות חשובים בבניית הקריירה -פרסומים, יציאה לפוסט

קולגות פרה וחשוב עם האקדמית. הם תורמים לטוויית הקשרים החברתיים והמקצועיים ויוצרים שיח מ
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 Old) במהלך השנים הגברים יצרו רשת מקצועית וחברתית N2 בארץ ובעולם. עם זאת, לדעת מרואיינת

boys’ network ).עמוקה ורחבה, שצריך לעבוד על כך שתהיה לה מקבילה נשית  

בלבד,  דוקטורט-איננה עוסקת בפוסט דוקטורט-מניתוח הממצאים עולה שהיציאה של נשים לפוסט

אלא מגלמת בחובה נושאים מורכבים יותר הקשורים להבניות חברתיות מגדריות. היטיבה לתאר זאת היטב 

  :H13מרואיינת 

"מה שנחשב אולי משהו קונקרטי שאני חושבת שאנחנו עשינו, אבל עכשיו אנחנו גם אומרים אותו, זה 

שכשהבעיות של הנשים , כפשוט קורהדוק. ואני אגיד לך משהו שתמיד אמרתי, והוא -הנושא של הפוסט

דוק בחוץ לארץ -והבעיה של היציאה לפוסט .יהפכו גם בעיות של גברים אז אנחנו נראה יותר פתרונות

דוקטורט בחוץ -גם בעיה אצל גברים. היום יותר ויותר מתקשים לנסוע לפוסט היתהלתקופה ארוכה נ

 לארץ לתקופה ממושכת. 

בחוץ לארץ, אבל יש לנו לא מעט מקרים שאנשים  דוקטורט-פוסטדרישה פורמלית ל היתהמעולם לא 

, אבל בארץ. דוקטורט-פוסטבחוץ לארץ. לעשות  דוקטורט-פוסטבלי לעשות ...  מקבלים הצעה למשרה

 במקום אחר מאיפה שהם עשו את הדוקטורט. 

בחוץ לארץ זה יופי של הזדמנות, זה מאוד, מאוד פותח  דוקטורט-פוסטאני אישית חושבת שלעשות 

ומפתח, ויוצר הזדמנויות וקשרים וכו'. כך שאני מאוד, מאוד ממליצה לעשות את זה, אבל יש לי היום 

דוקטורט, המצוינים מגיעים -גמישות מחשבתית בנושא הזה. יש פה גם אנשים שאומרים שגם בלי פוסט

 איזשהו מרחב תמרון שאנחנו משאירים לעצמנו".להישגים נהדרים, אבל זה בהחלט 

 

  של נשיםחסמים  .ג

 חסם כלכלי . 1ג.

או לכנסים בינלאומיים הוא החסם הכלכלי.  דוקטורט-אחד החסמים של נשים שהוצגו ביציאה לפוסט

מנסים לפתור את בעיית המחסום הכלכלי באמצעות הקמת קרנות  , ניכר כי באוניברסיטאותריאיונותהמ

מיוחדות שתאפשרנה להן לצאת. עם זאת, כמות המלגות היא נמוכה והתמיכה היא תמיכה חלקית וניתנת 

 לחוקרות מצוינות בלבד. 

ניתנת ללא התניה לחזרתן  דוקטורט-ממצאים עולה, כי יש מוסדות אקדמיים שהמלגה לפוסטמניתוח ה

בותן במסלול האקדמי, ואילו באחרים ניתנת התניה ולמקרה שאינן חוזרות חזרה למוסד האקדמי והשתל

  ממנו נשלחו, הן נדרשות להשיב את סכום המלגה חזרה.

 ןמצוינות מספיק, שיש לה ןלוקחים כאלה שה...  סימנו את העובדה שלפעמים נשים לא נוסעות לחו"ל"

סכום נוסף, כדי להפוך  ןשיש להם כבר מימון בו ונותנים להמסודר באיזה מקום,  דוקטורט-פוסטכבר 

שם, כי זה בסך  דוקטורט-פוסטאת האפשרות לעשות  ןאת זה לאטרקטיבי מספיק, כדי שככה תהיה לה

 .(D10) . זה סיפור יקר"דוקטורט-פוסטהכל.. סיפור יקר, ה

סגל שנוסעות להציג עבודה האוניברסיטה עכשיו הנהיגה איזשהו מלגה. איזשהו מענק מיוחד לנשות "

ילד  שיש להן במקרה בכנס. נותנים להם איזשהו סכום אקסטרה כדי שהם יוכלו לקחת מישהו אתם.
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לצרף או בן משפחה או מישהו אחר.  והן מעוניינות ןתיחייבות לקחת אותו א ןשה ,תינוק ,מאוד קטן

אוקיי, אנחנו מנסים לעשות  לפחות מעודדים ואומרים .לא מכסה את כל ההוצאותו השתתפות חלקיתה

  .(A12) "תיש מודעו... משהו. יכול להיות שלא מספיק. 

  מגדרי-חסם חברתי. 2ג.

 שנובע מסטריאוטיפים שנשים וגברים גדלים מגדרי-חברתיהוא החסם ה ריאיונותחסם נוסף שעולה ב

  לתוכם.

נשים וגברים עוברים תהליך חברות במהלך השנים ולומדים איזו התנהגות מתאימה להם בהתאם למין 

שאליו שייכים, ומתאימים עצמם אליה. הדימוי אותו מייחסים לגבר הוא מעשי, אסרטיבי, אקטיבי ומוערך 

 יותר חברתית ואילו האישה נתפסת כהפוכה מזה. 

 

 תכונות אופי  .1.2ג.

, אכן קיימים הבדלים בתפיסה של המרואיינים בנוגע לתכונות האופי שמזוהות כגבריות לועלפי הממצאים ש

 למול תכונות אופי שמזוהות כנשיות. 

לא יוזמות קידום, לא מבקשות  "לא דוחפות את עצמן",הממצאים מציירים את הנשים כדמויות ש

כמו כן, נמצא שהנשים לא  העלאה בדרגה והעלאה במשכורת ובכדי שיעשו זאת, הן זקוקות לעידוד.

, לא מרגישות נוח להילחם על זכויותיהן, (עומדות על מה שמגיע להן )כמו קרדיט במאמריםאינן מתווכחות ו

, אך יחד עם זאת, מוצאות "שקט", נאיביות, אינן צעקניות, עושות את עבודתן ב"אינן יודעות להגיד לא"

, כי הן לא מקבלות את הערכה שמגיעה להן ומתוסכלות מכך. מבדיקת הממצאים עולה כי "מחבל"שהשקט 

בקריירה והן מתקשות להתרכז ולמצוא את הכוח שיניע אותן  'הנחה'בתקופת הפריון הנשים עושות לעצמן 

  לקידום הקריירה. כמו כן נמצא שבכדי להתקדם במסלול האקדמי הנשים נזקקות להנחיה.

מצטיירים ככאלה שיודעים לדרוש ולעמוד על הזכויות שלהם, לוקחים  ריאיונותהגברים ב לעומת זאת,

, אם הם עושים 'מרפקים', יש להם 'פושרים'סיכונים, חושבים מחוץ לקופסא, יודעים להתמודד עם ביקורת, 

 ית. משהו ומצליחים הם מעידים על עצמם שהם טובים ובנוסף, מבינים לבד איך עובדת הקריירה האקדמ

את ההבדלים בתכונות האופי שבין נשים לגברים ניתן למצוא בשני סיפורי הכניסה לאקדמיה כפי 

  :(שסופרו על ידי המרואיינים )גבר ואישה בהתאמה

אנשים מגיעים ואין להם עדיין את המינוי של מרצה. זאת אומרת הם ...  אני נכנסתי בדרגת מרצה"

היא  בפריווילגיה הזאת כביכול... אני חושב שזכיתי ש העיקריתמקבלים את המינוי תוך כדי. והסיבה 

 , בשוק העבודה בארצות הברית לי הצעה מארצות הברית. זאת אומרת התחריתי בג'וב מרקט היתהכי 

שיהיה  ורציתי משרות אקדמאיות בארץ... אוד כי לא הייתי בטוח שאני אקבל משהו בארץ. יש מעט מ

לי הצעה מאוניברסיטת קורנל. ממש הצעה.  היתהארצות הברית. וופלאן בי היה ב ,בי לי פלאן

מין ב זאת אומרת אני לא יכול לבוא ... אני צריך משהו בידלהם שאמרתי ...  כשפניתי לאנשים פה,ו

הבטחה כן שתשיגו לי את המשרה מאוחר יותר. כן, או שתשיגו לי את המינוי מאוחר יותר. זה הזיז 

 . (G6) "תאת המערכ
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 10 -אותי בתור מדריך דוקטור. והמנחה שלי לדוקטורט באוניברסיטת שיקגו, שהיא אחת מ "קיבלו

בשמחה רבה.  .התקבלתישלו ... סיפרתי  הוא הגורו של התחוםש ... האוניברסיטאות הטובות בעולם

אמרתי לו סוף סוף קיבלתי עבודה בארץ. פניתי לכל המקומות. וכרגיל זה מאוד קשה לקבל עבודה. 

לא היה דבר כזה  .בתור מדריך דוקטור. הוא אמר לי, את מביישת את שם המוסד... ו אותי וקיבל

 (. Z20) שמישהו שגומר את אוניברסיטת שיקגו מתקבל בדרגה כל כך נמוכה"

 

 . הורות מול קריירה2.2ג.

הגברים הסטריאוטיפים המגדריים מושרשים עמוק בתוכנו, גם אם לא תמיד אנו מודים בכך בפה מלא. 

והנשים שראיינו מכירים בכך, שההורות מהווה גורם מעכב בקריירה אצל נשים ומציגים תפיסת ההורות 

  . שונה

מוכנות לוותר על קידום וסיפוק  נמצא שנשים בתקופת גידול הילדים (2014במחקר שערכו מור וגיא )

שקיימנו. נשים הפכו  יאיונותרמהעבודה לטובת המשפחה, אף שהעבודה חשובה להן. עדות לכך מצאנו גם ב

 .את האימהות לחלק מהזהות שלהן, וחלקן אף מגדירות את עצמן קודם כל אימהות ורק אחר כך חוקרות

 H17תאור לכך ניתן למצוא בדבריה של לעומתן, אצל גברים תפיסת ההורות שונה, או לפחות מוצגת כשונה. 

  :שסיפרה

את עצמם מעט מאוד גברים יציגו את עצמם כאני אבא של שכשיושבים בישיבות ואנשים צריכים להציג "

גברים שמציגים ...  ועוסקת ב בה יותר נשים נוטות להציג את עצמן כאני אימא שלרואילו ה ... ועוסק ב

  .ולאחר מכן את עיסוקם, מעטים הם"...  קודם כל כהורים של עצמם

היא סיפרה שחברתה למחלקה שיתפה אותה, שכאשר היא עדכנה את המנחה  H17 -שנערך ל ריאיוןב

של הנשים באקדמיה  ןכשעשה השוואה בין מצב H18 -. ו"כי זה מפריע"שלה שנולדה לה ילדה הוא כעס עליה, 

בארץ ובחו"ל, סיפר שנשים בחו"ל מתחתנות לאחר סיום הדוקטורט בעוד שבישראל נשים מתחתנות צעירות, 

  "מכביד ביותר".ושאות בעול גידול הילדים, וזה יולדות ונ

 S16 לדעת .leaking pipeline)עובדה היא, שכמות הנשים יורדת ככל שעולים בסולם הדרגות )

מגיעות לאיזשהו גיל, שבו השעון הביולוגי מתקתק והן רוצות לטפל התופעה, נובעת מבחירתן של הנשים, ש"

"זה לא קורה לגברים, לזכרים באותה מידה, בצדק או לא  לטענתו האקדמית".בילדים" ו"לא אחריות של המערכת 

כלומר, הקידום האיטי של נשים מונע מבחירה ולא מתוך הכרח. והדוגמא  הוא לא יודע. בצדק, טוב או לא טוב"

 שהוא נותן לכך היא: 

אצלי  תראי, עובדת אצלי במשרה שהיא לא מסלול אקדמי לקביעות, בחורה שהתחילה לעבוד"

כסטודנטית, ועכשיו כבר יש לה דוקטורט. היא עובדת בתפקיד שהוא חצי אקדמי, חצי אדמיניסטרטיבי, 

דקות,  10, לא יודע אם ראית אותה, היא עברה פה לפני היתהלגדל ילדים. היא ...  וטוב לה, כי היא רוצה

היא החזיקה את התינוקת שלה על הידיים. התינוקת חשובה לה לא פחות מאשר הקריירה האקדמית, 

אין אצלי אף בחור שמגיע עם התינוקת על הידיים. לטוב או לרע, זה לא אחריות של מערכת הקידום 

 .האקדמית
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א גמרה במשפטים. אני אני מבחינתי כל פעם כשיש לי הזדמנות לעודד אותה, היא מוכשרת כמו שדה. הי

 . מעודד אותה לבחור את המסלול האקדמי, אבל היא רוצה ללכת להניק. אז היא הולכת להניק"

אימהות ברות של נשים וגברים היא שונה. נשים רואות בהורות או ומכאן, ניתן להסיק, כי תפיסת הה

וחוסר  "מכביד ביותר", או "דבר מפריע"חלק בלתי נפרד מהזהות שלהם ואילו גברים מתייחסים להורות כ

  הקידום שלהן הוא בעיה שלהן ולא בעיה של המערכת.

.. נותנת . "אם את לאהוא לתת לנשים זכויות יתר, כי  H17הפתרונות שהוצגו לסוגיית ההורות על ידי 

הפתרון הוא, להסיר את המגבלות הפיזיות,  S16לדברי  ואילוזכויות יתר לאישה אז את בעצם נותנת לה פחות" 

, הוא חושב שהיא סיימה ("לא גמרנו את המלחמה הזו")ולמרות שלדעתו האקדמיה לא גמרה להסיר אותן 

 להסיר את חלקן הגדול, בכך שהיא נתנה לנשים ארכה בלוחות הזמנים בין הדרגות. 

נתו, ניתן למצוא אצל נשים הבעיה נפתרת באופן טבעי, לאחר שהילדים גדלים. לטע M21לדעת

תופעה שבה נשים מתחילות את הפריחה האקדמית ומצמצמות . late blooming -התופעת  באקדמיה את

  את הפערים לאחר שילדיהן גדלים.

יותר אצל נשים, כלומר שלאחר שהילדים קצת גדלו אז אנחנו רואים Late blooming  גם יש תהליך"

 late בל התופעה של... א early blooming פעם היום, היום גם רואיםהרבה יותר תפוקה, אבל זה עוד 

blooming יותר בולטת אצל נשים ." 

כלומר, תפיסת ההורות אצל גברים ונשים באקדמיה היא שונה, כמו גם ההתייחסות לקריירה 

שקיעים קיימים. בעוד נשים רואות בהורות חלק חשוב מהווייתן, הגברים מ –והסטריאוטיפים המגדריים 

 את מרצם בקידום הקריירה המקצועית. 

 

 בקידום נשים באקדמיה והטיה סמויה  אפליה .ד

 אפליית נשים . 1ד.

כשנשאלו המרואיינים את השאלה נשאלת השאלה האם באמת קיימת אפליה בקידום נשים באקדמיה? 

, שהדגישה שאין אפליית נשים, אבל יש D11שלילית מלבד  היתה (נשים וגבריםשל )ם שניתנה על ידהתשובה 

 אפליה בקידום נשים באקדמיה. 

 שלא חוותה אפליה שלוש פעמיםשציינה במהלך הריאיון  Z20דוגמאות להכחשות, ניתן למצוא אצל 

עם זאת, הדגישה שחוויותיה אינן תואמות לאלה שחווה בעלה, שגם הוא חבר  .במהלך הקריירה האקדמית

שטענה ששום דבר לא הציק לה והיא ידעה  O14. ואצל הבין על מה היא מדברת""הוא לא סגל אקדמי וש

  "עוד שנה פחות שנה".שהקידום יגיע מתי שהוא. 

טענה שלא המערכת הפלתה אותה, אלא היא זו שהפלתה עצמה מתוך הסטריאוטיפים  N2לעומתם 

  וכן הלאה. back of mind -שגדלה עליהם ונשארו ב
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לי ההחלטות האם שמעו הערות סקסיסטיות בוועדות כלפי נשים. אחד ציין כמו כן, כשנשאלו מקב

ולהגיד שזה לא קורה באקדמיה הישראלית זה מוגזם, ולמרות שהסיפורים  לא מכיר סיפורים כאלהשהוא 

אחת מחברות הסגל ציינה כי הערות סקסיסטיות במפורש לא נאמרו  .(Y18) משער שישאינם שכיחים, הוא 

אחר ציין כי אם יש סקסיזם מודחק או מרואיין  (.H13)מעולם, והיא ישבה בוועדות פקולטטיות ומוסדיות 

נסתר בחברה הוא יחלחל לוועדות המינויים ובאופן כללי הוא חושב שסקסיזם קיים במיוחד אצל אנשים 

  .(S16מבוגרים )

, כי אני ג'ינג'י, האני אוהב ג'ינג'י. אני מפלה ג'ינג'ים לטוב ...  ש סקסיזם, יש גזענות, בוודאי שישי"

מי שחושב שאנשים באים לוועדות מינויים, ומשאירים את ההטיות שלהם מחוץ לדלת, לא מבין  ...

תפקיד של הוועדות האלה להבדיל ממינוי על ידי מקבל החלטות בודד הוא לחשוף את הבאנשים. 

הוא יגיע ההטיות האלה, ולנטרל אותם. אבל אם יש סקסיזם בחברה בוטה או מודחק ומוסתר, אז 

אנשים דתיים באים  ...גם לוועדות מינויים. בוודאי שיש. ואנשים מגיעים עם כל מיני דעות קדומות. 

ינויים, הם מאמינים באלוהים, לא יעזור. אנשים חילונים באים, הם לא מאמינים באלוהים לוועדות מ

לא יעזור. ואני, אני מגיע חילוני לוועדות מינויים, אני לא אשאיר את החילוניות שלי מחוץ לדלת. 

ואם חס וחלילה מגיע מישהו סקסיסט, אני אגלה לך סוד, יש סקסיסטיים בחברה אפילו לא מעטים, 

ל, והשלב שבו אני מעורב בהרכבת ועדת המינויים, להקטין גיעים לוועדות מינויים, יש את הכם מה

את הנוכחות של, אבל זה לא חלק מהגדרת התפקיד. אל ועדות המינויים מגיעים כל מיני אנשים על 

ישהו פי מינויים של סנט, על פי מינויים של רקטור, על פי כל מיני התהליכים, ואצלם ברשימה אם מ

...  גזען או סקסיסט זה כנראה לא כל כך חשוב כמו האם הוא פרופסור מין המניין. אז לשאלה שלך

אני ראית לא היססתי לרגע, האם יש שיקולים? בוודאי שיש שיקולים סקסיסטיים. והתפקיד של מי 

ו שאינו סקסיסט להגיד "סליחה, אבל מה שאמרת עכשיו זה היה סקסיזם, ולא מן העניין". כמ

אמרת עכשיו היה גזעני, ולא מן העניין". השאלה האם סקסיזם בא את שהתפקיד שלי להגיד "מה ש

לידי ביטוי? בטח שבא לידי ביטוי. אנחנו בני אדם. ובני אדם סקסיסטיים. והרבה בני אדם מבוגרים 

 (. S16) "חתיאריםוועדות מינויים יושבים ביותר הם יותר סקסיסטיים. 

הוצגו שני חששות עיקריים בנושא העיסוק באפליה המתקנת של נשים. הראשון,  ריאיונותבמהלך ה

שהוא יגרום לכך, שיחשבו שנשים נמצאות בדרגות גבוהות באקדמיה רק בזכות האפליה המתקנת ולא בגלל 

. (S16חשש השני הוא, שברגע שיהיה ייצוג גדול יותר לנשים, קרנה של האקדמיה תרד )ה. ו(M23) שמגיע להן

 . (S3) 'העדפה מתקנת' אלא 'אפליה מתקנת'ו כן, מצאנו שהמונח המועדף לשימוש הוא לא כמ

הוא שינוי במדיניות האוניברסיטאית בנוגע לפרקי הזמן  'אפליה מתקנת'הפתרון שהוצג במקרה של 

 של נשים לאחר לידה במעבר בין דרגות. ניכר בהחלט שכל המרואיינים מודעים לו ויודעים עליו. 

לא בתהליך של , היחידים נעשו בתהליך הדרגתישינויי המדיניות כמו שאמרתי לך  היא המדיניותלא "

מהפכה. היו השינויים של הקלות בפז"מים לחברות סגל לא להפיל עליהם את הגרזן רק בגלל שהם לא 

ן שאני יודע אלה השינויים היחידים. אילפי מה התקדמו בתקופה שבה היו להם ילדים קטנים בבית. 

  .(Y18) ם"מדיניות של אפליה מתקנת לנשי

השינוי במצבן של הנשים באקדמיה החל לחלחל ברגע שנשים התקדמו בסולם הדרגות והגיעו 

לתפקידים בכירים כמו: רקטוריות, סגני רקטוריות ויועצות מגדר לענייני נשים, והחלו לעסוק בסוגיית 
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של נשים בדרגות בכירות באקדמיה למיגור האפליה  האפליה כלפי נשים ובמציאת דרכים לפתרון. חשיבותן

היא לא תסולא בפז עם זאת, מצאנו שהאפליה כלפי נשים איננה מנת חלקם של הגברים בלבד. לדעת חלק מן 

המרואיינות נשים בדרגות גבוהות אינן מפרגנות לנשים אחרות. כלומר, האפליה כלפי נשים באקדמיה היא 

  נשים.הן על ידי גברים והן על ידי 

"הרבה מאוד פעמים אני שומעת למרות שאני באופן אישי לא נתקלתי בזה שנשים הן המפלות הכי גדולות 

א' אני לא בטוחה שזה נכון, אבל אם זה נכון אז בטח צריך שתהיה  '.של נשים, שהן לא תקדמנה נשים וכו

ים מפלות את עצמן נשים מודעות לזה, כי אני בטוחה שהן עושות את זה בלי מודעות מאותה סיבה שנש

 . (N2) מפלות את עמיתותיהן"

 

  "מודעות היא שם המשחק" – הטיה סמויה. 2ד.

הדיון בנוגע לאפליה העלה שאלות מהותיות בנושא האפליה. העיסוק בשאלה האם היא קיימת או לא קיימת 

אין אדם יכול לאמור בריש גלי, כי אין היות והאפליה אסורה על פי חוק ו ,באקדמיה, נתקל בחומה בצורה

 ברצונו לקדם אישה בגלל שהיא אישה. 

עם זאת, כשנשאלו מקבלי ההחלטות, בנוגע לקיומן של הטיות סמויות כלפי נשים בוועדות השונות 

. תשובותיהן היו מגוונות. חלקם הציגו הכחשה מוחלטת )את חושבת אם למישהו ()מינויים ומקצועיות

שקט  אני ... העניין הנשי הוא לא הפרמטר"או כפי שציין אחד מהם ( S20) מאשה זה משנה קוראים משה או

, ואילו חלקם הודו שהיא קיימת באופן "לחלוטין שההתייחסות המקצועית לנשים זהה לגברים ואולי לטובת הנשים

אך לא רצתה ציינה שהיה אולי מקרה אחד של הטיות סמויות, ש S3 מינורי, וחששו לפרט כמו במקרה של

בתהליכי קבלת ההחלטות בוועדות אינו יודע אם יש לו הטיות להרחיב עליו. בנוסף, מצאנו שמי שמעורב 

סמויות או לא. ולדעת אחד המרואיינים אין טעם נפגם בפרוצדורות, אם כי אינו שולל את העובדה שיכול 

 .(E7עדות הן סבירות )להיות פה ושם חריגות אך לטעמו, באופן כללי, ההחלטות שמתקבלות בוו

כשנשאלו המרואינים בצורה ישירה האם לדעתם קיימת אפליה באקדמיה הם הכחישו את קיומה 

. האחד, שהמודעות לנושא מתוך הסיפורים ששיתפו עם זאת, מצאנו שני ממצאים מעניינים באופן גורף. 

האישי שלהן, התעוררה כאשר האפליה כלפי נשים, גם אצל הנשים שציינו שלא חוו אפליה בתהליך הקידום 

והממצא השני, כשהמרואיינים נשאלו . הן הגיעו לדרג גבוה וחלק מתפקידן המנהלי עסק בשאלה הנידונה

ציגו סיפוריהם הלתהליך הבחירה בין שני מועמדים )גבר ואישה( בעלי תיקים זהים/דומים בנוגע שאלות 

  הטיה מגדרית, שאינה משתמעת לשתי פנים.

S24  שלא מצא לכך כל (הטיה סמויה במינוי של גבר על פני אישה )במקרה של בעל ואישהסיפר על ,

  הצדקה:

 .שהתמודדו על אותו תפקיד...  מרואיין: היה לנו אפילו מקרה של בעל ואישה"

 ?מראיינת: אתה יכול לספר לי קצת על המקרה הזה
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ששניהם היו סטודנטים פה, שניהם עשו ...  בעל ואישה...  היה לנו...  אני לא רוצה להגיד שמותמרואיין : 

 .דוקטורט-פוסטושניהם יצאו ל...  פה דוקטורט

 .במקומות שונים, אבל קרובים. הם היו משפחה. הם היו חייבים להיות אחד ליד השני

יו לוקחים שניים, .. לא ה. אבל ידעו שבעלה גם רוצה לבוא לפהבחורה מאוד מוכשרת.  היתהוהבחורה 

  ן.אופבשום פנים ו

 ?מאותו תחום מחקרשניהם היו מראיינת: 

מרואיין: לא רחוק אחד מהשני, בואי נגיד ככה. לא בדיוק, אבל לא רחוק. את הדוקטורט, אחד עשה במכון 

ואחד שם. והבחורה באה ראשונה, שנה לפני הבחור. וזה לא ...  ואחד עשה פה. אחת עשתה פה...  ווייצמן

 .רצו יותר את בעלה... ש לא טובה, אלא משום.. לא בגלל שהיא . הלך כל כך

 ?מראיינת: אבל למה? אם אתה יכול לנסות להיזכר

מרואיין: טענו שהוא יותר טוב. היו חילוקי דעות. אני חשבתי ששניהם טובים. אני מאוד רציתי שהבחורה 

 .ועשיתי מאמצים גדולים, אבל בהצבעה זה לא הלך תתקבל

 ?מראיינת: ומה הנימוקים שנימקו

מרואיין: שהיא צריכה להיות עוד שנה בארצות הברית. שהתיק שלה עדיין לא מספיק בנוי. והיא לא רצתה 

והבחור, הוא בחור  .חלק רצו את הבחורה. חבוימשהו  מאס לה. אבל היה מאחורי זהלהיות עוד שנה. נ

 ".מצליחה היתהנורא מוכשר. בחור נורא נחמד. והוא מאוד מצליח גם. אבל גם היא 

מינויים שדנה בנושא קביעות של  תסיפרה על מקרה שחוותה כיועצת לענייני מגדר בוועד O14ואילו 

 חברת סגל שנפסלה ללא נימוקים משכנעים: 

מגדרי, די ברור לי. זאת אומרת מאד  "היה לנו תיק אחד שמישהי שלא קיבלה קביעות, והיה שם עניין

 וזה דוגמא עוברת. היתהללא אנטגוניזם כן  ... היא , האםהיתהאנטגוניזם מהתיק, ובעצם השאלה  בלט

 לתיק שהגיע לוועדת מינויים עליונה.

  וקיבלו אותה?: מראיינת

 .לא. ההחלטה נשארה :מרואיינת

 הסיבה שהיא לא התקבלה בכל זאת? היתהמה  :מראיינת

 לגמרי. הייתה מקצועית  סיבהה שהעבודות לא מספיק חזקות. :מרואיינת

גם דיון  היה  זה  מאד קשה, דיון זה היה...,  גם על מקצועית, ברור שזה דברים נגועים ב אבל :מרואיינת

מאד ...  בתיק והיו גם דברים שזעקו , הטיות מגדריות וזה שכבר הגעתי אליו מצוידת כן בכל הידע שלי על

על אישה שהיא לא באה עם רעיונות שלה, אלא רק מרכיבה כל מיני רעיונות של אנשים  תדיר להגיד

וזה דוגמא למה שהיה בתיק הזה, שזה ידוע שאומרים את זה על אישה.  ...  אחרים, ומנצחת על התזמורת

על פל במגדר. ותראי אפשר לחלוק כן. אז, עכשיו יש שאלה, האם היא באמת כזו, או שרק מישהו נ...  אז

 רק בגלל שהיא אישה"... ל דבר רק כ

 20-30בגילאי ששמה לב כי מי שתומך בנשים בוועדות, הם הגברים שיש להם בנות  עם זאת, היא ציינה

(O14) . 
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, "התיק לא בשל"אנו מסיקים, כי אחת הדרכים להאטה בקידום הנשים, היא לומר שמהמתואר לעיל, 

לחלוק על כך משום שאין התוויה ברורה בנושא הדרישות לקידום, כמו כמות פרסומים וכד'. לדעת  ולא ניתן

E7  הבעיה בנוגע להטיות הסמויות נובעת מכך, שאנשים במערכת האקדמית לא מודעים להטיות או

  מאמינים, בטעות, שההטיות האלה אינן חלות עליהם.

לדרישות האקדמיות  ה, הופיעו בהתייחסותמקבלי ההחלטות במחקר ז בקרבההטיות הסמויות 

ניתן למצוא  ,בבחינת ההסברים שניתנו ,עם זאת .שנסקרו (, והמנהליות )מכתבי המלצה והוראה()פרסומים

, ומקבלי ההחלטות נדרשים לקבל '(בתחום האפור'שהן נמצאות במקומות שבהם הדרישות אינן ברורות )

מועמד. עם זאת, מצאנו שההטיה הסמויה כלפי נשים אינה מנת החלטה ולהביע דעה אישית בנוגע לסוגיה או 

חלקם של גברים בלבד, אלא גם של הנשים עצמן, שבוחרות בחירות שונות מאלה של הגברים )כמו בהורות, 

  שמשפיעות על קידומן המקצועי. (למשל

 

 (2)קבוצה חברות סגל צעירות  ריאיונותממצאי 

  הקדמה

 ריאיונות נערכוכי קיימות הטיות סמויות כלפי נשים באקדמיה בקרב מקבלי ההחלטות,  שנמצאלאחר 

נוספים לחברות סגל צעירות בדרגת מרצה, מרצה בכירה במטרה לבדוק את התייחסותן לבעיות שהוצגו 

 ( כללו שאלות כלליות2השאלות שנשאלו )נספח של מקבלי החלטות וכיצד הן באות לידי ביטוי.  ריאיונותב

אפליה על בסיס מגדרי בתהליך המינוי והקידום, האם הן חוו ואישיות שבהן נדרשו לפרט אם הן חוו קשיים 

  הן מכירות נשים או שמעו סיפורים בנוגע לאפליות וכד'.האם עבודתן, בזמן 

הכרות אישית,  :בחירת המרואיינות בחלק זה של המחקר התבססה על שלושה פרמטרים עיקריים

גם כאן,  גל ופנייה אישית במייל לחברות סגל בדרגת מרצה/מרצה בכיר מתחומים שונים.המלצת חברת ס

מפאת רגישות הנושא ושמירה על פרטיות (, 1של קבוצת מקבלי ההחלטות )קבוצה  ריאיונותכמו ב

  המרואיינים שמותיהם שונו ופרטיהם טושטשו.

, אוניברסיטת תל אביב 11 –נשים ממגוון אוניברסיטאות )אוניברסיטת בר אילן  20בחלק זה השתתפו 

( מתחומים שונים )מדעי 1 –ואוניברסיטת בן גוריון  5 –, אוניברסיטת חיפה 4 –, האוניברסיטה העברית 3 –

 18לט שלהן היו ילדים )לרוב המוח .(1 –, מדעים מדוייקים 3 –מדעי החיים  12 –, מדעי החברה 4 –הרוח 

 . 43.7חד הורית ורווקה אחת( וממוצע הגילאים שלהן היה  1נשואות, 

קשת רחבה של סיפורים בין אלה שסיפרו שחוו אפליה מגדרית  נמצאה, של חלק זה ריאיונותהבניתוח 

 מסיפורים שסופרו על ידי ממקור שני או שלישי. על כך ותיארו הטיות סמויות לבין אלה ששמעו 

של חברות הסגל הצעירות  דלינו התייחסות לבעיות שעוסקות בתהליך הקידוםשהוצגו מהסיפורים 

תהליך המינוי והקביעות של חברות הסגל הצעירות, השני כלל  הראשון, כלל אתלושה נושאים עיקריים. בש

ההבניות  כלל אתשלישי, הדרישות המנהליות והאקדמיות שמעסיקות אותן ביום יום במהלך עבודתן והאת 

המגדריות והחסם החברתי שאיתם הן מתמודדות. למול אלה נבחנה שאלת האפליה וההטיה הסמויה ביחס 
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עץ . 2 תרשיםלעיל )לממצאים שהתקבלו בשאר הנושאים. כל הנושאים יחד אוגדו לעץ נושאים שמתואר 

  ( ותוארו בפירוט לאחריו.ריאיונות קבוצת חברות סגל צעירות -נושאים 

  

 

 קבוצת חברות סגל צעירות ריאיונות -עץ נושאים . 2תרשים 

 

 מינוי וקידום א. 

המסלול האקדמי הוא המסלול המשמעותי ביותר, שקיים במוסדות האוניברסיטאיים, ומתמנים אליו חברי 

סגל שהוכיחו את עצמם במחקר מדעי, ועבודתם מצביעה על כך שקיים בהם פוטנציאל ברור בתחום 

 מינוי, קביעות וקידום.  :שלבים מספרהמסלול מורכב מ. ההתמחות שלהם

, כי קיימים הבדלים בתהליך המינוי של חברות הסגל. יש חברות סגל עולה מבדיקת הממצאים

לתוך המוסד האקדמי ממוסד אקדמי אחר  'צונחות'ואחרות  (30%מתוך המוסד האקדמי ) 'צומחות'ה

או משוק העבודה. באופן כללי מצאנו שההבדלים משפיעים  דוקטורט-פוסטבארץ/בחו"ל עם/ללא דוקטורט/

תהליך הקידום  ,מבחוץ 'צונחות'מבקשות להתמנות. חברות סגל שהעל אורך תהליך המינוי של חברות הסגל 

 מתוך המערכת. להלן דוגמאות:  'צומחות'שלהם מהיר יותר בהשוואה לאלה ש
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N18 שעברה עד  "דרך הייסורים"סיפורה גוללה את מתוך המערכת. ב 'צמחה'הינה דוגמא לחברת סגל ש

לקבלת המינוי כמרצה. בסיפורה שיתפה כי האיצו בה לסיים מהר את לימודי הדוקטורט שלה בכדי שתוכל 

וכל תשעה חודשים פיטרו  "בדרגות הביניים, בדרגות הזוטרות מאוד"ללמד בתואר שני ולמרות זאת, היא נכנסה 

-פוסטמאוד מתלהבים מאלה שבאים מ ,שקיבלה תקן מלא. לדעתה והחזירו אותה ולקח המון זמן עד

 מהמערכת.  'צומחים'ופחות מאלה ש הדוקטורט

A5  שנים, ללא תנאים  מספרבמשך סיפרה שעד לקבלת המינוי במוסד אחר, שימשה כעוזרת מחקר

כאשר אתה לומד ומוכשר יש לזה היגיון, אך היא הגיעה עם נושא חדש ומתווה דרך  ,לטענתה .סוציאליים

  .""ן"יש בכך פחות היגיוש לקבוצת המחקר ומצאה

M13  סיפרה שעבדה במוסדX שנים כעוזרת הוראה, עוזרת מחקר ומרצה מן החוץ עד שעברה  10 -כ

 למוסד הנוכחי שבו קיבלה מינוי כמרצה. 

 "עכשיו את לחמנייה חמה קיבלה פנייה מאחד השופטים שלה לדוקטורט לחזור לאקדמיה, K15ואילו 

והמינוי " ITS NOW OR NEVER...  לעשות ג'וב טוק עוד כמה שנים אף אחד לא יתעניין בך באקדמיה תבואי ...

 המינויים הם בדרגת מרצה בלבד.של מרצה בכירה, למרות שבפקולטה שלה רוב  שקיבלה הוא מינוי

בעוד שתהליך המינוי הראשוני מתבצע ברמה המחלקתית, תהליך הקידום עובר דרך הוועדות השונות. 

השלב הראשון של תהליך הקידום מופיע בשלב הקביעות. שלב זה הוא שלב משמעותי, היות וכל מינוי וחידוש 

 ה, שהוקצתה מראש.מינוי של חבר או חברת סגל שאין להם קביעות נחשב כמינוי זמני שמסתיים בתום תקופ

יושבים מקבלי ההחלטות, משלל  ןבוועדות, בה 'נתקע'מהממצאים עולה, שהקביעות בתהליך הקידום 

מחקרים שלא מעודכנים בתיק חברת הסגל שהוגש ומשתתפי  סות הוועדות לעיתים רחוקות,סיבות: התכנ

 קשורים לתחום הידע של התיק. אינם הוועדה אינם מבינים ו

S16  היא שייכת היה  בוועדות למרות שבית הספר שאליו "המון זמן"סיפרה שתהליך הקידום שלה ארך

שזה התהליך הטבעי באוניברסיטה ודברים לוקחים "כששאלה מדוע התהליך מתעכב נענתה  מעוניין בקידומה.

  .זמן"

 O14  היתההזמן  שלה בין המינוי לתקן במשך שנתיים )בחלק מן טיפלו בוועדה בתיקסיפרה שלא 

 10התיק שלה התקבל )תוך  דפקה על שולחנות"", שבסיומן קיבלה דחייה. לאחר שערערה ו(בחופשת לידה

, שמשתתפי שניההאחת, נתוני התיק לא מעודכנים וה :. הטיעונים לעיכוב שקיבלה היו שתי סיבות(ימים

 וקשורים לתחום הידע שלה.  ועדה אינם מביניםוה

בגלל בעיות במערכת.  למרות שישבתי על תקן של מרצה. וזה היה ,את התקן "לקח שנתיים עד שקיבלתי

תיק שלי לנוח במשך איזה שנה ולא נגעו בו. ובאו בטענות אחרי זה ... את ה הם השאירו. לא קשור אלי

אז הלכתי ודפקתי קצת על שולחנות , אולי לא אמרו לי שיצטרכו לדחות לי את המינוי. אולי כןו אלי

 הראיתי להם לאורך ציר הזמן שהם לא נגעו בתיק שלי במשך שנה... ש מהרגעור והתלוננתי. ווהגשתי ערע

...  יצאתי לחופשת לידהו...  גם ילדתי את בתי השלישיתת שביקשו עדכונים במשך השנה הזא הם לאו

שלא דחו אמרו לי למעשה ...   כשערערתי על זה...  שדחו את התיק...  לידה אמרו ליהכשחזרתי מחופשת ו

שלהם. אבל לי נאמר שדחו לי את התיק. ואז ערערתי על הרלוונטי  שזה לא התחום ... אלא , לי את התיק

 ."ימים קיבלתי את התקן. אבל אם לא הייתי מערערת זה לא היה קורה 10 -זה. ותוך פחות מ
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כשבחנה את  סיפרה K15הסיבות, שהוצגו לעיל, מציגות פרמטרים אובייקטיביים, לכאורה, עם זאת, 

לדבריה  "מדברות בעד עצמן". ות לגבי מצבן של הנשים,משתייכת, מצאה שהעובדהיא המצב בפקולטה, אליה 

 אף אחת לא עברה את הועדה וקיבלה קביעות.  שהגישו בקשה לקביעות במחלקה שלה,מתוך חמש חברות סגל 

קביעות הן נשים. אני פשוט אני מסתכלת למשל על הפקולטה שלי ואני רואה שהיחידות שלא קיבלו "

כולם מקבלים קביעות כאילו זה משהו שנורא מלחיץ את כולם, אבל בגדול שיעור . סופרת על יד אחת

מה זה אומר  אז נשים שלא קיבלו קביעות,חמש אצלנו בפקולטה יש ו 90%מקבלי הקביעות הוא מעל 

ראי כל אחד זה סיפור וכאילו כל ת...  לי. את יודעת זה קצת בוטה מדי כדי שזה יהיה לגמרי במקרה

סיפור הוא מנותק לגמרי מזה שהם נשים, אבל בסופו של דבר זה מעורר שאלות. העובדות מדברות 

  (.K15) עצמן"בעד 

שחברות הסגל שמגישות בקשה לקידום נידחות מכיוון שהתיק שהגישו אינו מעודכן,  מר,וניתן ל

הוועדות, שעוסקות בקידום, מתכנסות לעיתים רחוקות ומשתתפי הועדה אינם בקיאים בתחום הידע של 

לכאורה ממגדר, אך  'מנותקים'חברת הסגל. הנימוקים שניתנים לגבי דחיית התיקים של חברות הסגל 

. מועמדות של נשים היוצאות לחופשת לידה, מוקפאת או לא מטופלת בוועדות 'דברות בעד עצמןמ'העובדות 

 ובאופן כללי, כמות הנשים שאינה מקבלת קביעות גבוהה יותר מכמות הגברים. 

 

 אקדמיההדרישות ב.

תהליך הקידום באקדמיה מורכב בעיקר מהצלחות במישור המחקרי שמתבטאות באיכות וכמות פרסומים, 

זאת, קיימות דרישות מנהלתיות  עם(. להלן, דרישות אקדמיות)והשתתפות בכנסים  דוקטורט-פוסטל יציאה

כמו הצלחה בהוראה, מילוי תפקידים ניהוליים שמשלימות את המישור המחקרי, אך בדירוג הכולל יש להם 

  השפעה נמוכה על תהליך הקידום.

 

 דרישות אקדמיות . 1.ב

  דוקטורט-פוסט. 1.1.ב

הינו השלב הראשוני  דוקטורטה-פוסטנמצא ש (2015בדו"ח קידום וייצוג נשים של המוסדות להשכלה גבוהה )

מהגברים לאחר  40% -של נשים במוסדות האקדמיים, ו (Leaking pipeline) 'צינור הדליפה'משמעותי בה

  מהנשים. 26%נקלטים בסגל הבכיר לעומת  הדוקטורט-פוסט

 דוקטורט-מחברות הסגל הצעירות שרואיינו יצאו לפוסט (20מתוך  9) 45% מבדיקת הממצאים עולה כי

מחברות הסגל  15% -כמו כן, מצאנו ש .(20מתוך  3בארץ ) דוקטורט-מחברות הסגל עשו פוסט 15% -בחו"ל ו

מדעי , מתחום מדעי הרוח ו(20מתוך  5מחברות הסגל ) 5% -שלהן בחו"ל ו הדוקטורטעשו את  (20מתוך  3)

 ולא יצאו לחו"ל למטרות לימודיות.  דוקטורט-פוסטהחברה לא עשו כלל 

את המכשול עיקרי  דוקטורט-פוסטחברות הסגל שרואיינו ציינו שהן רואות ביציאה לדוקטורט/

בתהליך המינוי והקידום של נשים באקדמיה, והעדפה של המוסדות האקדמיים לקבל לשורותיהם את אלה 
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של הנשים להשתלב במסלול האקדמי,  ןמחו"ל, מפחיתה את סיכוייה דוקטורט-פוסטשמגיעים עם דוקטורט/

 . (S7)ביחס לגברים 

ולהיערך  "להכין את הקרקע"צריכות  דוקטורט-מעוניינות לצאת לפוסטהכמו כן, מצאנו שחברות הסגל 

שמעוניינות לצאת, ואילו למעבר. בשלב ההכנה חברות הסגל משתתפות בסדנאות המיועדות לנשים 

 דוקטורט-מתייעצות עם חברות סגל שחוו את החוויה, על מנת לקבל תמונה מלאה. הקשיים ביציאה לפוסט

 ;זווית אישית כמו הכנת התא המשפחתי, הבעל והילדים לשהות ממושכת בחו"ל מתוארים משלוש זוויות 

ת הכרוכות התאמת ההוצאו וזווית כלכלית  ;מציאת מקום מתאים לתחום ההתמחות זווית מקצועית 

 ולא ניתן להפרידן.  שניהבנסיעה לתנאים המשפחתיים. הזוויות שצוינו לעיל משולבות אחת ב

 להלן דוגמאות המתארות את קשייהן של נשים ביציאה לפוסט: 

S4 בן הזוג לא תמיד מוכן "היא ש דוקטורט-פוסטטענה שאחת הסיבות העיקריות שנשים אינן יוצאות ל

-פוסטכמו כן, ציינה שתקופת  .נופל" 50%ואז בדרך כלל  דוקטורט-זוג שלו לפוסטהבת ל ולנסוע עם לעזוב הכ

ואלמלא העידוד והדחיפה שקיבלה מבעלה והמנחה שלה  "תקופה מאוד מאוד אינטנסיבית" היא הדוקטורט

בתקופה  הדוקטורט-חברותיה לא סיימו את פוסט ,עומדת בכך. לדבריה היתהלסיים את התהליך לא 

הקצובה )ויזה לחמש שנים(, משום שהעמידו בראש סדר העדיפויות את המשפחה )בעיות בהתאקלמות, 

  (.50% -כנמוך עוד יותר )מ "כן הצליחו לשרוד"מחלות הילדים( מה שמעמיד את אחוז הנשים שיצאו לפוסט ו 

J3 ת העיקריות של נשים אחת הבעיו דוקטורט-סיפרה שכשהשתתפה באחד הכנסים שעסקו ביציאה לפוסט

-פוסט לקחת את המשפחה ולעשות...  "הרבה יותר קל לגבר לקום לדעתהחוסר תמיכה של הבעל  היתההוצגו שם, 

  ".דוקטורט

"הקושי של לקחת ילדה  דוקטורט-סיפרה שמכיוון שהיא חוותה את הקשיים ביציאה לפוסט M11ואילו 

, ולא יודע לאן יחזור לאחר התקופה בלי סבא וסבתא, לקחת בן זוג שהיה החוסן הכלכלי" הקטנה ולעבור למדינה זר

 דוקטורט-ולמרות זאת, לדעתה הערך של היציאה לפוסט ".דוקטורט-"היא מבינה למה אנשים לא יוצאים לפוסט

אומרת שהיא לעולם "לכל מי ששואל אותה, היא אך  ",חייבת להודות שזה שווה את המאמץ כל כך חשוב שהיא" הוא

  לא תשפוט מישהו או מישהי שמחליטים לא לעשות את זה".

 דוקטורט-ופוסט פתרונות כמו: שהייה לתקופות קצרות בחו"ל ריאיונותלקשיים שהוצגו נמצאו ב

  בארץ, באוניברסיטה אחרת.

B9  היא שסיפרה, שמכיוון שבעלה הוא המפרנס העיקרי של משפחתה ולא יכול היה לעזוב את הארץ

"נוסעת לתקופות קצרות לאיזה מרכז מחקר באוניברסיטה גדולה בצפון שהיא הגיעה לסיכום בבית ובאוניברסיטה 

השאירה שני ילדים קטנים יחסית ונסעה לתקופות של חודש וחצי שבהם התארגנה לכתיבה  ,"אמריקה

"כי מאוד קשה עם ילדים לצאת לחו"ל בגילאים בארץ,  דוקטורט-ציינה שעשתה פוסט M13משותפת. ואילו 

כי לא  דוקטורט-ציינו שלא עשו פוסט J3 ,G6, M8 בניגוד אליהן ."ועם בן זוג עצמאי ("ילדים קטנים")האלה 

 לכך דרישה מהמחלקה שלהן.  היתה
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בחו"ל, כרוכה בקשיים אובייקטיביים  דוקטורט-עולה כי הדרישה לפוסט ריאיונותמניתוח ה

נוטות לשים במרכז את  (וסובייקטיביים של נשים ונגזרת ממצבן המשפחתי. נשים )נשואות עם/בלי ילדים

"הבעל מקצועיים ואינן עצמאיות מבחינה כלכלית )-על פני צרכיהן האישיים (צרכי האחר )בעל, ילדים

  .(המפרנס העיקרי"

 .איננו הכרחי בכל תחומי הידע ובתחומים בהם קיימת דרישה הדוקטורט-פוסטעם זאת, מצאנו כי 

לתקופות  דוקטורט-הנשים שמעוניינות להשתלב במסלול האקדמי, מוצאות פתרון ומגלות יצירתיות )פוסט

עברו חברות הסגל הצעירות שרואינו למחקר זה, כמו כן, יש לציין ש. (בארץ דוקטורט-קצובות בחו"ל, פוסט

 והשתלבו במסלול האקדמי.  הראשוני את המכשול

 

 פרסומים .2.1ב.

האקדמיה מבוססת על מריטוקרטיה. מערכת שבה נבחרים המוכשרים על בסיס הישגיהם. הקריטריון 

לקביעת ההישגים מותנה בכמות הפרסומים ואיכותם ויש לו משקל משמעותי על תהליך המינוי והקידום של 

 בעיות עיקריות:  שלושבהתייחס לפרסומים מצאנו  חברות הסגל.

 הדרישה לכמות פרסומים יוצרת בינוניות  .1

נו, הדרישה לכמות פרסומים, אינה משקפת את איכות הפרסומים, יימצאנו שלדעת חברות הסגל שרוא

ויוצרת  (B9" לשחק את המשחק" ) דורשת מחברי הסגל ,כללים שמשכפלים את עצמם""אלא מכתיבה 

 . (N18 ,S7)בינוניות 

בעליל ואינטלקטואלי  "המרדף אחרי פרסומים והאימפקט פקטור וכל הדברים האלה הוא אנטי מדעי

 טנחלתם של מתי מע היתהמיליון שנה האקדמיה פני לא שיש לי אופציה טובה להציע כי פעם ל ... 

הזדמנות להיכנס נפלו חסמים ומצויין שכך,  יש ויונית וטוב שכך ולכולםושינהייתה מאז החברה ו

כי פעם כל אחד הכיר כל אחד והיית יכולה לעשות , ענק במספרים ויש לזה מחיר אבל העסק נהיה

הערכה ולדעת שיש לו רק פרסום אחד וזה הדבר הכי חכם שקראת בחיים שלך אז מגיע לו היום אי 

אז אני מבינה שבגלל הסטריליזציה צריך  .לאפשר להכיר אישית את כולם, כי יש נושאת מטוסים לנה

איזה מכניזם שהוא יחסית שקוף יחסית אובייקטיבי יחסית זריז, נגיש וכזה. אי אפשר לעשות 

מצד שני זה מביא למגמות שהן נורא בעייתיות בעיניי מבחינה  .דוקטורט על הקידום של כל איש סגל

חפות אנשים לעשות דברים משעממים אבל אינטלקטואלית הן אנטי אינטלקטואליות בעליל והן דו

 (. A1) .בטוחים בשביל לפרסם, בשביל לקבל את הדרגה"

 כמות, איכות ומה שביניהם  .2

בשתי  (הדרישה לייצור כמות של פרסומים בכתבי עת בעלי דרוג גבוה משפיעה על חברות הסגל )הנשים

  רמות ברמת כתב העת וברמת המוסד שאליו משתייכות.

של כתבי העת. מהממצאים עולה,  (IFהפרסומים ברמת כתב העת נגזרת ממדד ההשפעה )איכות 

בעלי דרוג  (Editorשחברות סגל צעירות שאינן מונחות על ידי גברים, שיש להם השפעה בכתבי העת )
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גבוה, מתקשות לפרסם מאמרים, ובעצת המנחות שלהן, נוטות להגיש פרסומים לכתבי עת בעלי מדד 

 יותר. המגמה משתנה ככל שהנשים צוברות מוניטין בתחומי הידע שלהם. השפעה נמוך 

 ,מפרסמים יותר, מפרסמים יותר גבוהלא יודעת אם הם  שגברים מפרסמים שאני רואה "בואי נגיד 

פקטור הרבה יותר גבוה משנשים מצליחות להגיע אליהם. אני לא יכולה להגיד לך אימפקט  בז'ורנלים עם

ולא הצליחה  יכולה להגיד לך שחברה שלי מתל אביב, שגם היה לה מאמר מאוד טובאבל אני  גורף שזה

והיא ...  הדוקטורט-גבוה, שהאדיטור שלו זה המנחה שלה מפוסט לג'ורנל לפרסם, בסוף היא הגישה

 פשוט מדהיםבאופן העורכים,  בפנים. ואז כבר לעבור את הרוויז'ן זה שטויות. אבלוהמאמר היה  פרסמה

לא רט ... ות. אני יודעת שהמנחה שלי לדוקטוצריכים להגיע לביקור אותנו עוד לפני שאנחנומנטרלים 

בת  אבל עכשיו, אחרי הרבה שנים, שהיא כבר. היא אמרה לי עזבי, אז לא מנסיםו הצליחה להכניס גבוה

קשה לנו מאוד ... . או משהו כזה הערההי איזש תמיד עם אבלהיא מצליחה להכניס יותר גבוה. , פלוס 50

  .(S4)לעבור את האדיטורים"ו להיכנס

 כמו כן, מצאנו חוסר אחידות בכמות הפרסומים שחברות הסגל נדרשות להציג ברמה המוסדית. 

"יש אנשים שקיבלו דרגת מרצה עם שניים שלושה מאמרים, ארבעה מאמרים, חמישה מאמרים, אני 

 .קיבלתי עם תשעה, למה? לא יודעת

 ?לא שמעת שום כלוםלא נימקו,  מראיינת:

 .כלום, אף פעם אין נימוקים, אף פעם אין שום דבר מרואיינת:

 ?ויש מישהו לשאול מראיינת:

ראש המחלקה, אז הוא תמיד אומר זה עובר לדיקן וזה עובר לוועדת סגל וועדת סגל היא את  מרואיינת:

ל פעם תלונות אחרות שמועות מאוד לא נעימות שכ את שומעת .חסויה אז את לא יודעת מה קורה שם

כל מיני הערות סותרות כאלה ואחרות, עוד מאמר אחד ...  היא לא כותבת עם הסטודנטים שלה?""למה 

עוד קצת עוד שם עוד פה ואני מגיעה לדרגת מרצה עם תשעה מאמרים במקום שניים שלושה או ארבעה 

  .(N18) "מאמרים 30חמישה ודרגת מרצה בכיר עם כמעט 

 סגנון פרסום שמשפיע על כמות הפרסום  .3

"נשים מפרסמות  A5לדעת  .גבריםמהממצאים עולה שסגנון הפרסום של נשים שונה מסגנון הפרסום של 

תר אחריות לגבי מה שהן עושות, הן יש להן הרבה יו...  "דקדקניות לא ישר קופצות כי הן, "פחות מגברים

 מוודאות יותר, יותר יסודיות". 

לחברות הסגל יש סגנון כתיבה שונה מזה של חברי הסגל, הן מעדיפות שפרסומים מהמצאים עולה כי  

  "כמות יוצרת בינוניות".ייבחנו על פי איכות ולא כמות, כי 

כמו כן, מצאנו שנשים חוות פגיעה כפולה הן ברמת כתב העת, שאליו מגישות את הפרסומים והן ברמת 

 המוסד שאליו משתייכות. 

חברות הסגל  לבין מגדר המנחה )גבר או אישה(. ו שיש קשר בין דרוג כתב העתמצאנ –מת כתב העת בר

שמונחות על ידי גבר, יש להן סיכוי גבוה לפרסם בכתבי עת בעלי דרוג גבוה יותר, מכיוון שלגברים יש 

קשרים טובים יותר עם עורכי כתבי העת בדרוג גבוה או שהם משמשים כעורכים בכתבי עת אלה 
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דרוג גבוה )שרוב  בעצמם, ואילו חברות הסגל שמונחות על ידי אישה, מקבלות דחיות מכתבי העת בעלי

 העורכים שלהם גברים(, ושולחות את מאמריהן )בהמלצת המנחה( לכתבי עת בעלי דרוג נמוך יותר. 

 'תיק המועמד'להבדלים שהוצגו לעיל, ברמת כתב העת יש משמעות והשפעה על בניית  ברמת המוסד 

ב העת, ככל שכתב למינוי וקידום במוסדות האקדמיים, היות וכמות הפרסומים מושפעת מדרוג כת

  העת נמוך יותר, כמות הפרסומים הנדרשת גבוהה יותר.

ר, כי נשים באקדמיה נפגעות הן מצד כתבי העת שאליהם נשלחים הפרסומים והן מצד ממכאן ניתן לו

המוסד האקדמי, שאליו רוצות להתקבל או מעוניינות להמשיך במסלול הקידום. דחיית הפרסומים על 

וג גבוה או פרסום בכתבי עת בעל דרוג נמוכים יוצרים דרישה לכמות גבוהה יותר ידי כתבי עת בעלי דר

  של פרסומים, ומהווים גורם מעכב בתהליך הקידום של חברות הסגל באקדמיה.

 

 כנסים  .3.1ב.

הכנסים חשובים לקידום הקריירה של חברי הסגל משני היבטים. האחד, הם טווים את הקשרים החברתיים 

 חברתית שיש לה השפעה על הקידום המקצועי.ויוצרים רשת 

אתה מפתח קשרים עם . ובמשך הזמן אותם אנשים כל הזמןונפגשתי עם "כל השנים נסעתי לכנסים 

חוקרים מובילים בתחום שלך. בתקופות הקצרות ששהיתי בחול הייתי במכון מחקר באוניברסיטה מאוד 

אחר כך המשכנו לפרסם ול הדוקטורט שלי כשמצוטט ב מאוד טובה עם חוקר שהוא מאוד מאוד נחשב

הזמינו אותי כך ואחר  לי נטוורקינג. מה זה עשה לי? ישבתי ואכלתי איתו צהרייםעשה הוא  בכל הכנסיםו

וזה  , לצערי, ... זה עובד המון על נראות ...  .להיות קילר ספיקר באיזה כנס בינלאומי שאחרים מארגנים

 . (B9) הקשרים"אז ידעתי ליצור את  חלק מהתהליך.

למשל,  מדעי המחשבכמו והשני, ההשתתפות בהם שוות ערך לפרסומים מדעיים בתחומים ספציפיים 

משמעותי שהפרסום שמתפרסם מהם הוא עוברים ביקורת מאוד קפדנית ובהם כנסים מאוד תחרותיים שש שי"

  .(N12)"מבחינת התוכן

בלתי נפרד מעבודתן. עם זאת, ניתן למצוא כי חברות הסגל שרואיינו למחקר זה, רואות בכנסים חלק 

היציאה לכנסים מותאמת לגילאי הילדים ולחופשות שיש להם מהמסגרות השונות. באופן כללי, מתוך 

  אנו למדים כי בהשוואה לחברי סגל, חברות הסגל נוטות לצאת פחות לכנסים. ריאיונותה

מגברים בגלל הסיטואציה המשפחתית. כאישה ל. אני חושבת שאני יוצאת פחות ""אני יוצאת לכנסים בחו

נוסעים. אני מניחה בסיטואציה המשפחתית הקיימת  כחצי ממה שגברים, אני טסה למינימום

שנים הראשונות של הילדים  חמשב גדולים יותר זה די משתווה. אבל כשהילדים קטנים, יהיו שכשהילדים

 . (L10)" אני הרבה פחות נוסעת ...

כי ההשתתפות בכנסים של חברות הסגל הצעירות נמוכה מזו של עמיתיהם הגברים מכאן ניתן לאמור, 

והיא מושפעת מגילאי הילדים והחופשות שיש להם מהמסגרות החינוכיות. להשתתפות הנמוכה בכנסים, 

בשלבים הראשונים של הקריירה, יש השפעה על צבירת המוניטין ויצירת רשתות חברתיות של חברות הסגל 

  .(להשפיע על תהליך הקידום )מכתבי המלצה והיא יכולה



79 
 

 דרישות מנהליות . 2.ב

כחלק מתפקידיהם נדרשים חברי סגל אקדמי ליטול חלק בפעילות אקדמית מנהלית, להשתתף בישיבות 

המתנהלות בחוג/תחום/מחלקה ובשעות הוראה. הגדרת משרה מלאה והיקף ההוראה של חבר סגל בכיר 

 ש"ש לחבר סגל.  6-8 טווחהמוסד והיא נעה בנקבעת על פי שיקול דעתו של 

  :בעיות עיקריות ארבעבהתייחס לתפקידים המנהליים, מצאנו 

 יש הבדלים בין נשים לגברים בהתייחסות לדרישות המנהליות ובכמות הנדרשת מהם.  .1

תת הייצוג של נשים במחלקות שבהן יש רוב גברי משפיע על כמות העבודה שנשים לוקחות על  .א

  עצמן.

 . 'להתנער מהם'נשים לוקחות על עצמן פרויקטים שגברים נוטים  .ב

ואם יבקשו מהם ללמד מעבר  ,נדרשיםהם גברים לא לוקחים על עצמם מטלות מעבר למה ש .ג

 . (N18)לדרישות המינוי הם לא היו מסכימים 

 שמנסיםנשים נוטות לא לנער את עצמן באותה צורה, אני חושבת שמנסים להפיל על כולם, אני חושבת "

אני לא רואה נשים שמצליחות להתנער ...  תנער מזה ונשיםלהפיל על כולם כל הזמן וגברים מצליחים לה

מזה, הרגשה שכנשים אנחנו שוקעות פה הרבה יותר תחת הנטל, חלק מזה זה שיש פחות נשים ואז בכל 

קת בינינו אבל זה לא וועדה שרוצים שתהיה גם אישה אז אנחנו פשוט יש פחות מאיתנו, יותר עבודה נחל

ל קל זה, גם הרבה עבודה שהיא עבודה מאוד אינטנסיבית עם סטודנטים שצריך פה יותר יחסי אנוש וכ

ולפעמים הסטריאוטיפ הוא נכון, אני חושבת שאנחנו לפחות שוב כאן מיני ככה הדברים הסטריאוטיפים 

וצאה מזה שהיא, היא עושה את בפקולטה הקבוצה של הנשים עושה את העבודה הזאת יותר טוב אבל כת

זה יותר טוב גברים מרשים לעצמם לא לעשות אותה יותר טוב, זאת אומרת אני כבר שנים אחראית על 

...  הפרויקטים הסטודנטיאלים פה שזה גם בין היתר כולל תמיכה ויצירת מערך תמיכה גדול לפרויקטים

רויקט הזה, זאת אומרת לדעתי אני קיבלתי שנים לא עשה את זה גבר את הפ .זה המון המון המון עבודה

 . (H19)" אותו מאישה, כשהייתי בשבתון עשתה אותו אישה, אנחנו לא הרבה נשים

  הפעילות המנהלית פוגעת בכמות הפרסומים של חברי הסגל הצעירים. .2

מניתוח הממצאים עולה, כי המערכת האקדמית נוטה להעמיס בדרישות מנהליות על חברי סגל צעירים, 

שמבקשים להוכיח את עצמם ובכך פוגעת באופן ישיר במסלול הקידום האקדמי שהם מעוניינים להשתלב 

 בו. כלומר, הדרישות המנהליות פוגעות בדרישות האקדמיות. 

ירים וכמה שהם מתלהבים וכמה שהם רוצים להראות שהם טובים "אני חושבת שצריך לשמור על צע

 לא עושים שום דבר אחר כי .לשבת איתם ולהגיד להם לא, אתם עכשיו כותבים כותבים כותבים כותבים

once תפקידים  ערמות של ,אתה צריך גם ללמד וגם לעשות איזה תפקיד מנהלתי שזה ערמות של עבודה

ודווקא על הצעירים ...  מה שנחשב זה המאמרים...  ולא מקבל תגמול ,דמנהלתיים ואז אתה הולך לאיבו

נדחקת ועד שאתה לא עושה  והכתיבה...  מפילים את התפקידים המנהלתיים ,שהם לא יכולים להגיד לא

לשבתון ויושב אני עכשיו כותבת מאמר או עד שאתה מגיע  no mater what סוויטץ' במחשבה ואומר

  (.N18) הלילה שזה מה שהזיז אותי בשבתון שהיה לי סוף כל סוף לקחתי שבתון"וכותב מהבוקר עד 
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חברות הסגל מעוניינות להתאים את שעות ההוראה לשעות/חופשות הילדים ותלויות בכך בחברי הסגל  .3

  משתייכות.הן של המחלקה אליה 

ינו אחיד. יש מהממצאים עולה כי ההתייחסות לנושא ההוראה מצד המערכת האקדמית והקולגות, א

 D20דוגמא לכך ניתן למצוא בדבריה של מחלקות שיש בהן התחשבות בצרכי חברות הסגל וכאלה שלא. 

 יקשה מקולגה )גבר( להזיז את הסדנא שהם עורכים יחד לשעות שנוחות לה יותר, אך נתקלה בסירוב. שב

...  שזה היה...  נזוז מהשעה ארבע עד שש ביום שני בר שלי שמעביר אתי את הסדנא ... התעקש שלא"ח

כבר אחר צהריים נוסף או שני או שלישי שאני מלמדת. אמרתי לו מה אכפת לך לנהל את זה משתיים עד 

 ". אם זה יקרה שנה הבאה אני אעמוד על הרגליים ? ... ארבע

מנהלית בעיה הציגה את הבעיה שלה כ D20 -מנתקלה בבעיה דומה, אך להבדיל  M13לעומת זאת, 

 להתגמש לדרישותיה.  (והדגישה את חוסר היכולת של המערכת )המיוצגת על ידי אישה

לא , שאישה דווקא היתה"שנה הבאה השעות הן לא נוחות במיוחד ומי שעבדתי מולה לגבי השעות 

, כיוון דא יכולה לעבובכך שבימי ראשון אני ל... ו התחשבה במיוחד בצרכים שלי שאני באה מחיפה

כי אני צריכה  שהילדים שלי בבית, אז אני מלמדת בסמסטר הבא בימי שני ושלישי שזה מאוד מקשה עליי,

כי אין לי מתי להכין  להכין יום לפני או לפחות יומיים לפני לשני ימים רצופים וזה מאוד מאוד בעייתי,

  ."השבגלל שזה ימים סמוכים. לא כל כך עניין אותה וזאת אי

טענה שבמחלקה שלה יש התחשבות בשעות שניתנות לה ללמד ומרכזים אותן  O14בניגוד אליהן, 

באנשים )מקבלי  ("תלוי)הטענה שהסוגיה וההתייחסות אליה  בימים ושעות על פי בקשתה. בסיכום דבריה,

באילוצים השונים של והוסיפה כי לדעתה, צריך להבין ולהתחשב  ",י. כי חוץ מזה לא צריך יותר מד(ההחלטות

  נשים מעצם היותן נשים.

 מועד הישיבות המחלקתיות  .4

ציינה כי אין התחשבות בחברות  S16בהתייחס לישיבות המחלקתיות מצאנו גם כן, חוסר אחידות. 

 בניגוד אליה, .בשעות שבהן מתקיימת הישיבות והן מתקיימות אחר הצהריים (הסגל )אימהות לילדים קטנים

N18 ו- S7 התחשבות והישיבות נערכות בשעות הבוקר. לדעת  נהנו שישצייA1  קביעת מועדי ישיבות בשעות

  "שנמצאת מתחת לרדאר"., הריים משקפת הטיה מגדרית סמויהאחר הצ

הדרישות מציגה את הבעיה הראשונה . לסיכום, מצאנו ארבע בעיות הקשורות לדרישות המנהליות

כדרישות שפוגעות בחברי הסגל הצעירים באופן כללי. הבעיה השניה, שאין מדיניות אחידה בנוגע המנהליות 

לדרישות שנוגעות לסידור המערכת והשתתפות בישיבות ולנשים חשוב להתאים את הדרישות הללו לצרכי 

גברי,  תת ייצוג של חברות הסגל, במחלקות שבהן יש רובשהיא  השלישיתהתא המשפחתי )ילדים(. הבעיה 

ואילו הבעיה יוצר עומס דרישות מנהליות )כמו השתתפות בוועדות( עבור הנשים שמשתייכות למחלקות הללו. 

נמצא הרביעית טמונה בהתייחסות השונה של חברות הסגל לדרישות המנהליות, בהשוואה לחברי הסגל. 

ם אחרים( לעומת חברי חברות הסגל לוקחות על עצמן פרויקטים מנהליים )הוראה ופרויקטים מחלקתייש

  נוטים "להתנער מהם". הסגל
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מצאנו, כי מכיוון שניתן משקל  (באופן כללי, מהתייחסות לדרישות באקדמיה )אקדמיות ומנהליות

גבוה יותר לדרישות האקדמיות על פני הדרישות המנהליות בתהליך הקידום, יש להקל/לצמצם את הדרישות 

 . (הסגל הצעירות, ולהשאיר את הדרישות האקדמיות זהות לאלה של חברי הסגל )הגברים חברותמהמנהליות 

שבשום שלב יקדמו אותי או יתנו לי הקלה עניינית רק בגלל שאני אישה. לא הייתי רוצה למשל שלקביעות "

חת . לא הייתי רוצה בגלל שאז זה הופך אותי לא13מאמרים לאישה יגידו לך מספיק רק  15נניח צריך 

שקיבלה הקלה. אבל כן הייתי רוצה שיפחיתו מנשים חלק מהמטלות הקשורות ללימוד שיתנו להן כסף 

לצמצם את המעורבות שלהן בוועדות,  לעוזרי הוראה, מתרגלים. יש דרכים אחרות שבהן אפשר לעזור להן

 עוזרי מחקר והוראה".  ... לעזור כלכלית עם ניהוליים וכדומה ו/אוה תפקידיםב

 

 חסם חברתי  –בניה מגדרית הג. 

חברתית  המגדריתשל מקבלי ההחלטות התייחסה להבניה  ריאיונותאחת הבעיות העיקריות שהוצגו ב

שיש לה על מסלול הקידום האקדמי של חברות הסגל. הבניה מגדרית חברתית מושתתת על קודים וההשפעות 

של  ריאיונותשל נשיות וגבריות. בהתנהגותיים חברתיים בהתאם לסטריאוטיפים ומאפיינים מקובלים 

 חברות הסגל הצעירות מצאנו שאכן קיימים הבדלי אופי ותפיסת הורות שונה של גברים ונשים.

 

 תכונות אופי  –הבדלים בין נשים לגברים . 1.ג

 מניתוח הממצאים של חברות הסגל הצעירות עולה, שקיימים הבדלים בין תכונות האופי של נשים וגברים. 

"כי  תקשות לעבוד מהבית. מ(A1) "מעבדה שנעים וכיף לעבוד בה"נשים מחפשות סביבת עבודה נעימה 

, הן רגישות לסביבה, לוקחות דברים יותר באופן אישי, מרגישות שצריכות להוכיח תמיד יש עוד משהו לעשות"

. כמו כן, הן רואות כמודל, נשים (J3את עצמן ולכן, הן יותר קשוחות וידרשו מעצמן ומאחרים יותר)

( וקשה להן לעבוד D20) "לא אומרות לא" (, הן מעמיסות על עצמן עבודה, כי4Sאסרטיביות שהצליחו )

 . S4)בשיתוף פעולה )  

M13  וכל הנטל  ולא עשה את העבודה שלו",...  "פשוט נסעסיפרה שכשעבדה בשיתוף פעולה עם גבר, הוא

 נפל עליה. 

מנשים, כאלה שלא נדרשים להוכיח את עצמם  'רגועים'הגברים מתוארים כאנשים יותר לעומת זאת, 

((J3 את המוץ מהתבן", אסרטיביים יותר מנשים, יודעים להוציא" D20 כוחניים ופטרוניים ויש להם קצת ,

  .(S16יותר אגו מנשים )

ססניות ומטילות ספק הנשים מציגות עצמן כהשבין גברים לנשים, שערכנו כמו כן מצאנו בהשוואה 

בעצמן, אינן מפרסמות את ההצלחות שזוכות בהן, מביעות דעה רק כשיש להן משהו מוצק להגיד ולא בכל 

הן רואות את עצמן טובות יותר מהגברים בניהול, כמו כן,  .אינן יודעות לעמוד על הזכויות המגיעות להןו מחיר

  (.L10)"רלנהל זמן ולהסתכל על העיקבגלל היכולת שלהן " ארגון, סידור וסיום משימות
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. ראיינו אותי ואני מופיעה באיזשהו עיתון או משהו כזה, אני לא הולכת לפרסם את זה במחלקהאם "

אני כן אשמיע ...  עייםהאמת שזה מאוד מביך אותי ואני מעדיפה שלא יראו את זה. אבל בדברים המקצו

להגיד בהם רק כדי שישמעו אותי. ואני יכולה להגיד אני לא אתערב בדיונים שאין לי מה ...  את דעתי

. שישמעו ויראו אותם בכדי להיות במודעותשיש לא מעט כאלה שעושים את זה רק כדי באופן מאוד ברור 

 עובדת עם איזשהי חברה חיצונית אני הבדל בין נשים לבין גברים, עכשיוקיים עוד ... אותי זה לא מעניין

ציעה לשלם לי כיועצת או אני עובדת מהחברה ה התמ"ת. הבחורה שאיתהעל בקשה למענק ממשרד ... 

כמה חודשים, נגיש בקשה  אמרתי לה שאני עושה כרגע דברים ובסוף, עוד וזה נראה לי מוזר...  משהו כזה

ואז היא אמרה לי לא היה גבר אחד שהיה אומר מה שאת אומרת. כי אם את נמצאת פה ואת ...  למענק

יקט משותף אז לפחות תקבלי על זה כסף, כי החברה מוכנה לתת את הכסף. אם זה עובדת בעצם לפרו

אפ, לא משנה.  -אפ. ולא דרך פיר -יהיה דרך התמ"ת או לא דרך התמ"ת שזה יהיה דרך גרנט ודרך פיר

כלומר דרך האוניברסיטה או לא דרך האוניברסיטה את יכולה לתת ייעוץ בתור חברת סגל. זה מוגדר לך 

לה לתת ייעוץ. אז קחי לפחות את הכסף. ז'תומרת אם את שותפה לפרויקט המחקרי תיקחי על שאת יכו

 . (NAG12) לא היה גבר אחד שהיה מתנהל בצורה כזאת"... היא ענתה לי זה כסף וכשסירבתי

איך תהליך הקידום עובד ורואות  (בהקשר לתהליך הקידום, מצאנו שנשים פחות מבינות )מגברים

שהן יכולות להסתדר  (. כמו כן, הן נוטות לרצות, לתת הרגשה )או להוכיח(J3)"משפיל"באורך התהליך משהו 

 עם כל מטלה שניתנת להן בעוד שהגברים מרוכזים יותר בקידום שלהם. 

 ו להגיד בסדר אני אסתדראני לא יודעת אם זה לרצות א...  כי אני חושבת שזה סוג של נטייה של נשים"

ים להתקדם. ונשים להיות מרוכזים באיך הם רוצ...  גברים יותר נוטים...  אני חושבת שזה קשור לנשים... 

אני חושבת שזה סוג ...  חושבות שהם יכולות לעשות גם וגם וגם וגםו אבל גם יכולות, גם רוצות להתקד

 . "לעשות הכל של נטייה )של נשים( בגלל שהם חושבות שהן יכולות

על התנהלות חברות שיש להם השפעה לסיכום, הבדלי האופי בין גברים לנשים הם הבדלים מובנים, 

אנו מוצאים שבכדי ליצור שינוי ולהגדיל את כמות הנשים במערכת האקדמית. ולכן,  והתקדמותן הסגל

  באקדמיה יש לבנות מסלולי קידום מותאמים להבדלים אלו.

 

 הורות ותהליך הקידום . 2.ג

שערכנו מצאנו, שקיימת אבחנה ברורה בין קריירה להורות בין חו"ל לארץ. בעוד שבחו"ל )הולנד  ריאיונותב

או קריירה או משפחה משום שלנשים מאוד קשה "קיימת הפרדה ברורה. בחו"ל נשים בוחרות  (וארצות הברית

. (NAG12) "שיש להן חיי משפחה וגם קריירה ענפה "רואים מעט נשים באקדמיהוהתוצאה היא שלשלב ביניהן"

 'משרה כפולה'הקריירה והמשפחה משתלבים יחד כבר בשלבים הראשונים של הקריירה ולנשים יש  ,בארץ

 כאימהות ונשות קריירה. 

באופן כללי, מצאנו כי תפיסת ההורות שקיימת אצל חברות הסגל היא תפיסת הורות הנשענת על המודל 

על פי המודל מתקיימת חלוקת תפקידים מסורתית בין גברים  .(Talcott Parsonsשהציג פארסונס )הקלאסי, 

-לנשים, והנשים מציגות את עצמן כאחראיות על המשימות האקספרסיביות, שקשורות בטיפול בילדים )אדר
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קצת  (דמיה"לנשים )באקו, והתפיסה הסטריאוטיפית המסורתית כלפי נשים משמרת את עצמה. (2007בוניס, 

 . (K15) "יותר קשה. לא קצת, יותר קשה. הן אחראיות יותר על גידול הילדים

אצל חברות הסגל. דפוס ראשון  'המשרה הכפולה'מניתוח הממצאים עולה, כי ישנם שני דפוסים של  

הורות, ואילו  –קריירה, אחר הצהריים  –כולל את חברות הסגל שמחלקות את היום לשני חלקים, בוקר 

  קריירה. –הורות, ערב  –קריירה, אחר הצהריים  –דפוס שני, שמחלק את היום לשלושה חלקים, בוקר 

אני נמצאת פה עד שעות אחר הצהריים המוקדמות. אני עוזבת את העבודה, . דה מאוד ברורהיש לי הפר"

או כנסים בארץ או פגישות  לחו"לאלא אם כן יש משהו, פגישות חשובות ודחופות או כנסים שאני נוסעת 

שאז אני נשארת יותר מאוחר. זה דורש התארגנות אבל אני הולכת בשעות אחר הצהריים  חשובות

 .(NAG12) ת"לעבוד בביעם הילדים ובתשע אני חוזרת המוקדמות ואני נמצאת 

ני בבית זה א"אני מתכננת לי את הזמן בצורה כזאתי שאני אנצל את השעות שאני נמצאת פה. ושעות ש

אני עושה הפרדה בין חצי יום וחצי יום. אני מעדיפה לתפקד יותר טוב בזמן ...  שעות שאני עם הילדים

 . (O14) "הבוקר וערב זה ערב. ושעות שינה זה שעות שינה

כמו כן, מצאנו כי הורות ולידה נתפסים באקדמיה כגורם מעכב בתהליך הקידום, הן מצד חברות הסגל 

  .והן מצד מערכת

 : M13על הורות כגורם מעכב קידום אצל חברות הסגל, ניתן ללמוד מסיפורה של 

ילדתי. הייתי אמורה  ,את התזה שלי ,מחקרה"זה התחיל בתואר השני שחודש לפני שהגשתי את עבודת 

לכתוב את הסיכום  ללדת חודש אחרי, אבל ילדתי לפני הזמן והיה לי מאוד קשה לסיים. סך הכל היה לי

שני עמודים וחצי. היה לי מאוד קשה לעשות את זה בגלל שהייתי אחרי לידה ואז סיימתי את התואר שזה 

השני ועשיתי עוד ילד. ובדוקטורט עשיתי את הילד השלישי שזה די שיתק אותי במשך שנה שלמה 

. אז הקושי הוא בעיקר עיכוב מהכתיבה מההגעה לאוניברסיטה. בשנה הראשונה הילדים חולים והנקות,

  .שנים בכיף. ממש בדוחק 6 -שדורשים אבל עשיתי את זה בדוחק לא ב, שנים. הזמן המקסימלי 6כלומר לקח לי 

  ן.לא נתנו לך הארכה של זמ שאלה: ולא הקלו עלייך,

אני לא י. כי סך הכל הייתי צריכה להגיש את הדוקטורט לא היו לי קורסים או משהו. לא ביקשת: תשובה

פשוט ביקשתי את התקופה המקסימלית, אבל זה לא רק העניין של ביקשתי  .הקלותמהאנשים שמבקשים 

ילדים וזה לא פשוט אם  3 -, עם העול של לטפל בזה הלחץ הנפשי שאת נמצאת בו לסייםאו לא בקשתי 

 ,מכיוון שטיב העבודה שלנו הוא כזה שאת כביכול בבית, את עצמאית ואת שולטת בזמן שלך, מישהו חולה

שהו קורה את הראשונה שצריכה לטפל בזה. אז זה משבית. הרבה פעמים זה משבית ומאריך את אז אם מ

עכשיו קיץ הילדים בחופש מצד אחד יש לי משמעת עצמית וכו', אבל מצד  ]...[.תקופת הלימודים מן הסתם

שבא לי. שעות ביממה לעבוד מתי שבא לי איך  24שני יש לי מגבלה של זמן, כלומר אני בכל זאת אין לי 

  .(M13)"אחת וחצי זה הזמן שיש לי לעבוד עדהילדים שלי במסגרות משמונה 

כמו כן, מצאנו שהורות מהווה גורם מעכב קריירה בעיני חברות הסגל בכל אחת מהדרישות האקדמיות 

  , כנסים ושבתון.דוקטורט-פוסטפרסומים, יציאה ל :שחברות הסגל נדרשות למלא כמו
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שהיא  ,ומצאה ,השוותה בין כמות הפרסומים שהוציאה לפני שהיו לה ילדים והיום  H19 פרסומים

אין לה ספק שהקידום המהיר שלה לא שמרה על אותו קצב פרסומים שהיה לה לפני שהפכה להורה ו"

 התאפשר בגלל שלא היו לה ילדים". 

נובעת מכך,  דוקטורט-הסיבה שנשים בוחרות שלא לצאת לפוסט L10לדעת   דוקטורט-פוסט

אי אפשר להיות טוטאליים בגידול ילדים , דורשת איזו שהיא פשרה ו"דוקטורט-שהיציאה לפוסט

מחייב גם את הגבר לעזוב את מקום העבודה שלו הרבה פעמים והם לא  דוקטורט-"הפוסט. בנוסף, ומשפחה"

 ". מעוניינים לעשות את זה

אם היא נוסעת, אז  לה לעזוב את המשפחה", "קשהטענה שקשה לה לצאת לכנסים משום ש  G6 כנסים

, שיתפה שהיא נוסעת פחות לכנסים מאז שילדיה נולדו, משום שהיא H19 -ו רק לפרקי זמן קצרים.

  , ובוחרת רק את אלה שמתאימים לה."פחות רוצה"

סיפרה שיצאה למיני שבתון עם שני ילדיה וחברה, כי בעלה לא יכול היה להצטרף אליה   N18 שבתון

מתכננת את היציאה שלה לשבתון בעוד כשנתיים, תוך התחשבות במארג  B9וזה היה מאוד קשה. ואילו 

 המשפחתי והצרכים של כל אחד ואחד מבני הבית. 

נדרשות לעבוד עבודה מאומצת ולנהל את  בכדי לחפות על ההורות כגורם מעכב קידום, חברות הסגל

  זמנן בצורה יעילה יותר, בהשוואה לגברים.

. בטח דוקטורט-כשיש לך תינוקות קטנים זה קשה והמסלול האקדמי הוא הרבה יותר עמוס מהפוסט"

 .ראשונות ואין לי ספק שילדים קטנים מאוד מאוד מפריעים לתהליך, כמובן זה מאוד אישי בכמה שנים

במקרה שלי אין ספק שאני יכולה להשקיע פיזית בעבודה שלי  .תלוי בילדים ,תלוי באבא ,מאתלוי בא

פחות זמן מגבר שיש לו אישה שלא עובדת למשל או שעובדת פחות. אני משלימה את זה כמה שאפשר אחר 

כך מהבית כשהילדים שלי הולכים לישון. יש פה איזה פער. אני חושבת שאפשר לגשר על הפער בניהול 

הלות יותר טובות מגברים. לוקח להן הרבה הרבה פחות זמן. זה מאוד מאוד טוב. ולמען האמת נשים הן מנ

 .(L10)ץ" בולט. גברים יכולים לצאת לצהריים של שעה ונשים אוכלות סנדבי

עם זאת, מצאנו שהורות נתפסת כגורם מעכב קריירה גם על ידי המערכת האקדמית והיא מוצגת 

במחלקה. המסרים מחזקים את תחושתן של חברות  'חדמויות מפת'באמצעות המסרים שהיא מעבירה דרך 

 . 'מכשול לקידום'הסגל לכך, שההורות מהווה 

B9 זה היה 39בת  היתהסיפרה שכשהיא נכנסה להריון עם הילד השלישי, כש" now or never"  והודיעה

בשנה  תתמודדיאיך הציגו בפניה את הבעיתיות בנושא "א התקבל באהבה, ולדבריה ההריון לבמחלקה. על כך 

מחברות הסגל סיפרה שכשיצאה לפוסט, אחת  M11ואילו  עם קצב הפרסומים, ההוראה והתינוק?" הראשונה

 לא כדאי לה דוקטורט-לפוסט, והדגישה בפניה שבגלל שהיא יוצאת הוותיקות נתנה לה עצה, ללא שביקשה

  ועליה להיות ממוקדת במטרה."היא צעירה"  כיל"היכנס להריון עכשיו", 

לסיכום, חברות הסגל באקדמיה הישראלית משלבות כבר בתחילת הקריירה האקדמית הורות 

ומשפחה, תופסות את ההורות על פי המודל הקלאסי המסורתי ורואות בעצמן אחראיות על גידול הילדים. 
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ת כמו כן, מצאנו שההורות נתפסת כגורם מעכב קידום הן בעיני חברות הסגל והן על ידי המערכת האקדמי

  .'דמויות מפתח'דרך המסרים שמועברים על ידי 

 

  והטיה סמויהאפליה ד. 

מחברות הסגל  12נשאלו חברות הסגל האם יש איזון מגדרי בתחום שאליו משתייכות  ריאיונותבמהלך ה

להן ציינו שבמחלקה שלהן יש רוב גברי )משפטים, כימיה, מדעי המחשב, גיאוגרפיה, ניהול(, שש ציינו שיש 

שקיים אילו שתיים מתחום הפסיכולוגיה ציינו במחלקה רוב נשי )לימודי מידע, עבודה סוציאלית וספרות( ו

 . יזון מגדריבמחלקה שלהן א

מהן ציינו שהיא קיימת  20% כאשר נשאלו חברות הסגל האם לדעתן יש אפליה מגדרית באקדמיה, רק

רות הסגל שהתראיינו שיתפו בסיפורים הקשורים והן השתייכו למחלקות שיש בהן רוב גברי. עם זאת, כל חב

 לאפליה והטיה סמויה נגד נשים באקדמיה באופן כללי. 

S4  מדעי החיים( רוב גברי)  שיתפה שבמוסדות האקדמיים שגדלה בהן לא חוותה אפליה מגדרית, עם

צועי, שנבע לזלזול בידע המק 'זכתה'זאת סיפרה שבאחד הכנסים הבינלאומיים שהשתתפה בתחילת דרכה, 

 מעצם היותה אישה. 

בה עד שלא פונים אני לא מגי, ... בגלל שאני כזאת שקטנה ועדינה...  "היתה הערה נורא נורא מעליבה 

כשעניתי  ואזו ... היית צריכה לעשות ככה וככה. עכשי... בידע. הוא אמר לי,  הוא זלזל...  אליי כאילו, אבל

...  כאילו, היה ברור ... שהוא לא ציפה לתשובה... כאילו מה היא יודעת? הוא התייחס אליי הוא נבהל, לו 

תשובה שהשתיקה ...  שכשעניתי לו, ועניתי יפה היה ברור לו שאני אקבל את ההערה שלו ואני אשתוק ואז

 הוא שלח...  ואחרי זה...  הוא היה בשוק. ואתה רואה פתאום את הסוויץ' הזה שזה עובר להם...  אותו

 כאילו ברור להם הוא לא חזר אליי במייל אחר כך....  נט שלו לכתוב לי, ועניתי לו על כל שאלהסטוד

לקח לי זמן לעבד את זה, שזה מגיע ...  נתקלתי כאילושפעם  ווז...  לא מדבר....  אבל עם שעובד זה שנשים

דוקטורנטית לא נתקלתי , בתור בסיטואציה כזו פעם שנתקלתי וזאני חייבת להגיד שמהכיוון הזה. אבל 

לא נתקלתי בזה בשום מקום.  דוקטורט-ובפוסט שראתה אותי בדוקטורט שגידלה אותי בזה. באוכלוסיה

 רק באוכלוסיה שלא מכירה אותי ".

NAG12 מ( דעים מדויקים רוב גברי)  ציינה שלדעתה אין אפליה מגדרית באקדמיה הישראלית לעומת

ולמרות זאת, בהמשך הריאיון נתנה שתי  "שמעה סיפורים מסמרי שיער".מוסדות ופקולטות בעולם שעליהן, 

  , שהעידו, על קיומה של אפליה מגדרית מהמוסד האקדמי אליו שייכת.(דוגמאות )שקרו לה לאחרונה

הדוגמא הראשונה שהציגה התייחסה למכון שהקימה במוסד האקדמי שאליו היא שייכת והמכון נקרא 

למרות שלדעתה היה צריך להיקרא ע"ש הנושא/תחום המחקר. לדבריה לה לא ע"ש הקולגה הגברית שלה. 

שסיפרה היה שהשתתפה בכנס אקדמי ועל  שניהעל העניין. דוגמא  "כעס"היה אכפת, אך הקולגה מאוד 

, ואילו על המדבקה של הקולגה (המדבקה שלה ציינו אך ורק את שמה הפרטי )ללא ציון תואר ד"ר או גברת

 .Xושל הסטודנט שלה מר  Xפרופסור ציינו את שמו 
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O14  מדעי החברה( רוב גברי) זכאית לשנה נוספת בעקבות מדיניות  היתהסיפרה שלמרות ש

ידית יהאוניברסיטה לאפשר לנשים שילדו להוסיף עוד שנה עד להגשת תיק לקידום, דרשו שתגיש את התיק מ

לערער ולדרוש את שמגיע לה. לדעתה יש לייחס זאת לחוסר רגישות של בעלי התפקידים  היתהוהיא צריכה 

 מקבלי ההחלטות.  ם שלשנמצאים בצמתי

D20 מדעי החבר( ה רוב גברי)  לא, אבל אישית שנשאלה האם חוותה אפליה מגדרית, טענה שהיא

 "ק מהחוויה האישית שלהן"האפליה המגדרית היא חל, חוו תה במחלקהיחלק מחברות הסגל שנמצאות א

  הרבה יותר מחמירות"."והוסיפה שהדרישות מנשים הן 

A5  מדעי החיים( רוב גברי)  טענה שהתיק שלה היה תמיד מעל ומעבר ולא תמיד ראו את זה בגלל

 הטיה מגדרית סמויה. 

סיפרה שהחלה את מסלול ההתקדמות יחד עם גבר במחלקה שלה,  (רוב נשי )מדעי החברה  B9ואילו 

"אני יודעת שהתחלתי את התהליך שלי עם גבר, היינו באותו תהליך ממש בעוד שהיא התקדמה, הוא נשאר מאחור. 

 כל הזמן, באותם שלבים כל הזמן ואין לו תקן". 

  מחלקה שלה הרוב הוא רוב נשי.טענה שלא חוותה אפליה מגדרית, כי ב רוב נשי( –)מדעי הרוח  G3 -ו

לסיכום, מצאנו שהייצוג המגדרי משפיע על האפליה וההטיות הסמויות כלפי חברות הסגל באקדמיה 

ברמת נשים חוות אפליה והטיה סמויה הן  (O14 ,D20 ,A5) הישראלית. במחלקות בהן יש ייצוג גברי בולט

המגמה הפוכה וגברים חווים אפליה  ,(B9) בולט, ואילו במחלקות בהן קיים ייצוג נשי המחלקה והמוסד

עם זאת, מצאנו שקיימת מגמה של שינוי מדיניות והעדפה מתקנת  .ברמה המחלקתיתוהטיה סמויה 

 S4משפיעה על מינוי וקידום גברים כחברי סגל ואפליה כלפי גברים, כפי שסיפרה הבאקדמיה כלפי נשים 

 ... יש להם מועמדים גברים טובים"שאחד הקולגות שלה מהמחלקה התלונן בפניה, ש (רוב גברי – )מדעי החיים

  ".אבל עכשיו המחלקה החליטה לקבל נשים

 :באופן כללי, מצאנו כי לאפליה וההטיה הסמויה כלפי נשים באקדמיה הישראלית יש שלושה גורמים

  מבני, התנהגותי וחברתי:

 .אינו מאפשר לנשים להגיע לאותם הישגים כמו לגברים חיתבצורתו הנוכ אקדמיהמודל ה  גורם מבני

 נמצאות בתהליך הקמת התא המשפחתי. הלחברות סגל צעירות בעיקר, 

חסרה תשתית שתאפשר לשני המינים להגיע לאותם הישגים "אין אפליה מודעת ומכוונת, אלא  M11לדעת 

  או להתקדם בצורה דומה".

המערכת האקדמית וחברי הסגל שיושבים בדרגת מקבלי ההחלטות התייחסות של   גורם התנהגותי

חושבת שמה "שהיא  D20 כפי שציינהבאופן שונה לחברות הסגל לעומת חברי הסגל.  ()ברמת המוסד, מחלקה

  ."גם רואים את זה. די פשוט לראות ... (לא יבקשו )מגברים השיבקשו ממנ

 הבדלי תכונות אופי וצרכים שונים של נשים לעומת גברים.   גורם חברתי
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 , לגברים אין את היכולת להבין את הצד הנשי וזה גורם להם להשוות את הציפיות ולא להקל. L10לדעת 

חוסר היכולת שלהם להבין את הצד הנשי גורם להם להשוות  ."אני לא חושבת שזה נובע מאפליה. להפך 

יש חוסר הבנה  .את הציפיות ודווקא לא להקל, אבל אני לא חושבת שיש פה אפליה. אין אפליה מגדרית

 .גברית. גברים מתייחסים לנשים כאל שוות ובשלבים הראשונים של גידול הילדים התנאים שלנו אחרים

ניים שלו יוצאות מחוסר שינה כי הילדים שלו מתעוררים בלילה. גברים יעגבר לא צריך להגיש גרנט כשה

  פחות מבינים את זה".

 , הדרך'העדפה מתקנת'אנו מוצאים, שבעוד שחלה התקדמות בגורם המבני, באמצעות שינוי מדיניות ו

כלפי  'ה מתקנתהעדפ'וויון מגדרי באמצעות ילשינוי התנהגותי וחברתי, עוד ארוכה. עם זאת לדעתנו, יצירת ש

בין המינים,  (נשים תוך אפליה כלפי גברים, טעות היא. יש להבין ולקבל כי קיימים הבדלים )אופי, צרכים

 להשתמש בחזקות של כל אחד מהם וליצור סביבה תומכת כלפי נשים. 

 

 שאלון ממצאי שלב שני 

האם קיימת הטיה סמויה בקרב מקבלי החלטות באקדמיה נבנה  בכדי לתמוך בשאלת המחקר הראשונה

היגדים שחולקו לשלוש קבוצות עיקריות: הטיה  12 -השאלון הורכב משאלון למקבלי החלטות.  ונשלח

בקידום נשים, דרישות האקדמיה ותהליכי הקידום של נשים וסובייקטיביות תהליך הקידום בקרב מקבלי 

תגובות של  128, תגובות של נשיםמהן היו  60 גל. מתוך התשובות שהתקבלוחברי ס 190החלטות והשיבו לו 

 נבדקים בדרגת פרופסור מן המניין, פרופסור חבר 188 בסך הכל השיבותגובות ריקות מתוכן.  שתיוגברים 

על פי המאפיינים האישיים )מגדר, ( % ,Nהתפלגות הנבדקים )מהאוניברסיטאות השונות בארץ.  ומרצה בכיר

 .2, קבוצת גיל( מוצגת בלוח דרגה

 

 2לוח 

 על פי המאפיינים האישיים )מגדר, דרגה, קבוצת גיל(( % ,Nהתפלגות הנבדקים )

 

% N מאפיינים אישיים  ערכים 

 מגדר גברים 128 68.09%

   נשים 60 31.91%

 דרגה פרופ' מן המניין 108 57.45%

 פרופ' חבר 74 39.36%
 

   מרצה בכיר/ה 6 31.90%
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% N מאפיינים אישיים  ערכים 

 קבוצת גיל  61-99 52 27.66%

34.57% 65 51-60 
 

37.77% 71 30-50   

 

 

 המחקר שאלון

 ;דרישות האקדמיה ותהליכי הקידום של נשים ;בקידום נשיםהטיות  :תחומיםשלושה סווגו לפריטי השאלון 

 -מ דרגות:בן שש סולם ליקרט בשאלון בוצע שימוש בוסובייקטיביות תהליך הקידום בקרב מקבלי החלטות. 

 . בכלל מסכיםלא  – 6 עדמסכים במידה רבה מאוד  – 1

 : תחומיםהלהלן פרוט 

פריטים. בהתייחס לכל אחד מפריטים אלה העריכו  שישהזה כולל  חלק בקידום נשים  הטיות

רבה  הטיה – 6 עד נמוכההטיה  – 1 -: מדרגות ששבסולם בן הסמויה  וההטיההשופטות את רמת האפליה 

"חברי סגל היושבים בוועדות השונות באקדמיה, משאירים את ההטיות המגדריות דוגמא לשאלה: מאוד. 

 .שלהם מחוץ לדלת"

נמצאה בניתוח אלפא של קרונבך, בבדיקת העקביות הפנימית של ההטיה בקרב מקבלי ההחלטות 

כך הכולל ממוצע ציונים בכל אחד מהפריטים השונים, על כן נבנה מדד  88α. =  גבוהה מהימנות פנימית

 גבוהה יותר. ההטיה בקרב מקבלי ההחלטות ככל שהציון גבוה יותר . 6עד  1 -הוא מ ן האפשריטווח הציוש

פריטים ארבעה זה כולל  חלק –ותהליכי הקידום של נשים שנבדק הוא דרישות האקדמיה  התחום השני

 r = .51, p < .001. -ועד r = .34, p < .001 -כאשר טווח המתאמים ביניהם היה מ

בניתוח אלפא של קרונבך, בבדיקת העקביות הפנימית של הדרישות ותהליכי הקידום של נשים 

בכל אחד  ציוניםהכולל ממוצע  על כן נבנה מדד, α = 70.  שלבאקדמיה נמצאה מהימנות פנימית גבוהה 

פוגעות באקדמיה מעיד על כך שהדרישות  6 הציוןר שאכ. 6עד  1 -מהפריטים השונים, כך שטווח הציון הוא מ

 .פוגעות בנשים יותר מאשר בגברים" בטרם מינוי ראשון, דוקטורט-פוסטדרישות כגון "לדוגמא: . בנשים

תהליך הקידום בקרב מקבלי החלטות. בבדיקת המתאמים השלישי שנבדק הוא סובייקטיביות  התחום

פריטים אלה כך  שניעל כן חושב ממוצע של  ,r = .51, p < .001 ,הפריטים נמצא מתאם מובהק וגבוה שניבין 

: דוגמא . ככל שהציון גבוה יותר הסובייקטיביות בקרב מקבלי ההחלטות גבוהה יותר.1-6 הואשטווח הציון 

שמתקבלות מערבבות בין תהליך הקידום באקדמיה איננו תמיד אובייקטיבי, מכיוון שחלק מההחלטות "

 .מצוינות ובין חברות"
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 ממצאי ניתוח השאלון 

 MANOVA נשים נעשה ניתוחהטיות במטרה לבדוק האם קיימים הבדלים בין גברים לנשים בהערכותיהם לגבי 

 .2Eta.001,  < p29.80,  = 182) (3,F = 33. ,חד כיווני. בניתוח זה נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים

  הנשים קיימת הטיה בקידום נשים, יותר מאשר שלדעת הגברים.לדעת 

השאלון וניתוח תוצאות השונות שנעשו לכל  מדדיהממוצעים וסטיות התקן של גברים ונשים בשלושת 

  .3מדד בנפרד מוצגים בלוח 

 

 3לוח 

 ממוצעים וסטיות תקן של גברים ונשים בשלושת מדדי השאלון 

 

   נשים גברים 

 M SD M SD F(1,179) Eta² מדדים 

 .32 ***84.07 1.02 2.91 .98 4.37 בקידום נשים  הטיות

 0.2 ***43.52 1.00 3.36 .96 4.38 דרישות האקדמיה ותהליכי הקידום של נשים

סובייקטיביות תהליך הקידום בקרב מקבלי 

 החלטות 

3.37 1.10 2.59 1.11 19.79*** 0.1 

  

**p < .001.     

 

במטרה לבדוק האם קיים קשר , גיל ודרגה :נבדקו גם מאפיינים אישיים רציפיםזה במחקר כמו כן, 

פירסון לכלל הנבדקים ולגברים  מתאמי חושבולשם כך, . המחקרמדדי שלושת מאפיינים אלה לבין  שניבין 

האישיים לבין מדדי  ונשים בלבד. בניתוחים אלה לא נמצאו הבדלים בין גברים לנשים בקשר שבין המאפיינים

 מתאמי פירסון בין גיל ודרגה למדדי המחקר. שמציג את  4בלוח כפי שניתן לראות המחקר, 
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 4לוח 

 מתאמי פירסון בין גיל ודרגה למדדי המחקר

 

 

 

 

 

 

                                *p < .05. **p < .01.      

 

 מדדי המחקר. שלושתניתן לראות שנמצאו מתאמים מובהקים רק בקשר שבין הדרגה לבין לוח זה מ

, בקידום נשים ההטיותשליליים כך שככל שהדרגה גבוהה יותר, אזי המדדים של נמצאו קשרים אלה 

נמוכים  האקדמיות ותהליכי קידום הנשים וסובייקטיביות תהליך הקידום בקרב מקבלי החלטות הדרישות 

בשלוש המדדים שנבחנו, אך בין גברים לנשים כי קיימים הבדלים מובהקים  לאמורמכאן, ניתן  יותר.

דרגה נמצא יחס שלילי לשלוש המדדים. ממצאים אלה ניתן ללא הבחנה מגדרית לפי כשנבדקו המדדים יחד 

מכמות הגברים מקבוצת מקבלי ההחלטות שהשיבו לשאלון הייתה גבוהה פי שתיים להסביר בכך, שכמות 

  לתוצאות ישולבו בשלב סיכום הממצאים והדיון.נוספים הסברים . בהתאמה( 1/3לעומת  2/3שהשיבו )הנשים 

 

 ניתוח ביבליומטרי –ממצאי שלב שלישי 

 & Mairesse )היא נמוכה בהשוואה לגברים, הפרודוקטיביות של נשים, בספרות המחקרית נמצא ש

Nielsen, 2016Mayer & Rathmann, 2018; Pezzoni, 2015; ) פרודוקטיביות מחקרית היא כלי לבחינת .

אקדמית יש קשר להשפעה המדעית  של חברי סגל. למגדר ולדרגהמם שגים אקדמיים והמדד העיקרי לקידויה

  .(7Carter, Smith & Osteen, 201) פרודוקטיביותלו

על שאלת המחקר  הסגל. בכדי לענותפרודוקטיביות מחקרית נמדדת בעיקר על פי הפרסומים של חברי 

בישראל של חברי הסגל נבדקו הפרסומים , האם קיימים הבדלים בין הפרסומים של נשים וגבריםהשלישית 

הציבור )מדעי  בלשנות אנגלית )מדעי הרוח( ובריאות שלשניים מהם יש ייצוג נשי גבוה  ,בארבעה תחומים

 . ייצוג לנשים-יש תת, (ופסיכולוגיה )מדעי החברה (כימיה )מדעי הטבע ולשניים האחרים , (הבריאות

  

בקידום  הטיות

 נשים

דרישות האקדמיה 

ותהליכי הקידום 

 נשים

סובייקטיביות תהליך הקידום 

 בקרב מקבלי החלטות

 11. 01. 02.- גיל 

 32.-** 18.-* 16.-* דרגה 
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מדדים שונים כמו  ובחנו, שנערך לכל תחום דעת בנפרד, הפרסומים נבדקו באמצעות ניתוח ביבליומטרי

לפי חוקר ודרגה והתפלגות  שיתופי פעולה של חוקרים, כמות הפרסומים, הציטוטים, מדדי הציטוט

  הפרסומים והציטוטים לפי שנים.

 

 בלשנות אנגליתתחום 

חברי סגל מארבעה מוסדות )אוניברסיטת בן גוריון,  30נאספו נתונים על האנגלית בתחום הבלשנות 

 210) חברות סגל( 63%) 19מתוכם  ,(בר אילן, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העבריתאוניברסיטת 

  פרסומים(. 129חברי סגל )( 37%) 11 -ו פרסומים(

 הציטוטיםממוצע ושל נשים נמוך מזה של הגברים הפרסומים ממוצע מבדיקת הממצאים נמצא, כי 

 15.57)של גברים הציטוטים לפרסום ממוצע ומממוצע הציטוטים של נשים גבוה הציטוטים לפרסום  וממוצע

  .(ציטוטים לפרסום 7.52ציטוטים לפרסום לעומת 

מבדיקת ממוצע הפרסומים לחוקר לפי דרגה מצאנו שנשים פרסמו יותר בכל הדרגות מלבד בדרגת 

מים לחברת סגל. כמו פרסו 13פרסומים לעומת  18.67חבר. בדרגה זו ממוצע הפרסומים לחבר סגל הוא פרופ' 

. פרסומים 11.05פרסומים לעומת  11.73) כן, מצאנו שממוצע הפרסומים של גברים גבוה מזה של הנשים

  .5דרגה מוצגים בלוח מגדר וממוצע ציטוטים ופרסומים לחוקר וממוצע ציטוטים לפרסום, לפי 

 

  5לוח 

 ציטוטים לפרסום לפי מגדר ודרגהממוצע ציטוטים ופרסומים לחוקר וממוצע  –בלשנות אנגלית 

 

ממוצע 

ציטוטים 

 לפרסום

ממוצע 

ציטוטים 

לחוקר לפי 

 דרגה

ממוצע 

פרסומים 

לחוקר לפי 

 דרגה

סה"כ 

 ציטוטים

סה"כ 

 פרסומים

סה"כ 

 חוקרים

  מגדר ודרגה

 נשים 19 210 3,270 11.05 172.11 15.57

 מרצה 4 18 84 4.50 21.00 4.67

 מרצה בכירה 6 50 942 8.33 157.00 18.84

 פרופסור חבר 2 26 268 13.00 134.00 10.31

 פרופסור 7 116 1,976 16.57 282.29 17.03

 גברים 11 129 970 11.73 88.18 7.52
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ממוצע 

ציטוטים 

 לפרסום

ממוצע 

ציטוטים 

לחוקר לפי 

 דרגה

ממוצע 

פרסומים 

לחוקר לפי 

 דרגה

סה"כ 

 ציטוטים

סה"כ 

 פרסומים

סה"כ 

 חוקרים

  מגדר ודרגה

 מרצה 1 2 1 2.00 1.00 .50

 מרצה בכיר  3 14 64 4.67 21.33 4.57

 פרופסור חבר 3 56 335 18.67 111.67 5.98

 פרופסור 4 57 570 14.25 142.50 10.00

 

החל מאמצע ו נשים לא צוטטו כלל או צוטטו מעט 90 -העד אמצע שנות שבחלוקה על פי שנים מצאנו 

 -השל הגברים. כמו כן, החל משנות  המשמעותית מז גבוהשלהן ממוצע הציטוטים ו .חל מהפך 90 -השנות 

ואופן כללי, כמות הפרסומים  גבוה מממוצע הפרסומים של הגבריםשלהן ממוצע הפרסומים נמצא ש 2000

 . 6מוצגים בלוח לפי מגדר ותקופה התפלגות ממוצע ציטוטים לפרסום שלהן נמצאת במגמת עלייה. 

 

  6לוח 

 התפלגות ממוצע ציטוטים לפרסום לפי מגדר ותקופה  –בלשנות אנגלית 

 

 גברים  נשים  

ממוצע  ציטוטים פרסומים תקופה

ציטוטים 

 לפרסום

ממוצע  ציטוטים פרסומים 

ציטוטים 

 לפרסום

1971-1980 2 0 00.  1 0 00. 

1981-1990 3 0 00.  3 25 8.33 

1991-1995 7 31 4.43  13 210 16.15 

1996-2000 12 594 49.50  16 61 3.81 

2001-2005 42 1,384 32.95  23 295 12.83 

2006-2010 79 954 12.08  41 304 7.41 

2011-2015 65 307 4.72  32 75 2.34 

 

פרסם גברים ונשים מעדיפים לבאופן כללי, נראה כי , לשנותתחום הבדפוסי שיתוף הפעולה בבבדיקת 

 51%נשים מפרסמות כמחברות יחידות, פחות מגברים ) כי. עם זאת נמצא יותר מנשים יחידיםכמחברים 

   בהתאמה(. מכלל הפרסומים  71%לעומת 
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סך כל הפרסומים אחד( חלקי מחבר המחברים )בפרסומים שהיו בהם יותר סך כל בחישוב כמו כן, 

משתפות פעולה בממוצע יותר מגברים בשלוש שנשים  נמצאמחבר אחד(, מ)בהם השתתפו יותר בתחום 

מן המניין ופרופסור חבר(, ואילו בדרגת הפרופסור  ההדרגות האקדמיות הראשונות )מרצה, מרצה בכיר

   .3בתרשים ונים מוצגים נצפתה מגמה הפוכה. הנת

 

 שיתוף הפעולה לפי מגדר ודרגות וצעממ -בלשנות אנגלית  .3תרשים 

 

של הנשים  2015לשנת  CiteScore -המצאנו כי ממוצע  (CiteScoreבבדיקת מדד השפעה של כתבי עת )

כמו כן,  .גבוה בדרגות של מרצה בכיר ופרופסור חבר ואילו של הגברים בדרגת מרצה ופרופסור מן המניין

לעומת  1.41מצאנו שממוצע מדד הציטוט של נשים הוא גבוה יותר לעומת ממוצע מדד הציטוט של הגברים )

  .7מוצג בלוח  ודרגה מאפייני מגדרלפי ( CiteScoreממוצע מדד הציטוט ). (1.12

 

  7לוח 

 מאפייני מגדר ודרגה לפי  (CiteScore) ממוצע מדד הציטוט –בלשנות אנגלית 

 דרגה נשים גברים

 מרצה 0.77 .81

 מרצה בכיר/ה 2.50 .60

 פרופסור חבר 1.30 .88

 פרופסור מן המניין 1.06 1.49

 ממוצע 1.41 1.12

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

מרצה  מרצה בכיר פרופסור חבר פרופסור מן המניין

נשים גברים
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כתב העת הפופולארי ביותר בקרב כתבי עת,  190 -שבתחום הבלשנות פורסמו פרסומים בבנוסף, מצאנו 

 17"כ פרסמו בו סהו 0.89 עם מדד ציטוט של Lingua -הוא כתב העת  האנגליתחברי הסגל מתחום הבלשנות 

של חברות סגל. כתב העת עם מדד ציטוט הגבוה ביותר  9-של חברי סגל ו 8 פרסומים מתוכם

עם מדד  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of Americaהוא:

מכתבי העת  5%כמו כן, נמצא שבבדיקת  פרסומים 5ופרסמו בו שתי חברות סגל בסך הכול  8.84ציטוט של 

עו על ידי נשים רוב הפרסומים בוצ הגבוה היותר(  CiteScore-כתבי עת עם ממוצע ה 10) המובילים בתחום

של כתבי העת שפורסמו בהם מספר הפרסומים הגבוה  כתבי העת לפי מגדר מוצגת התפלגות 8בלוח (. 80%)

  .ביותר בתחום

 

  8לוח 

 התפלגות כתבי עת לפי מגדר –בלשנות אנגלית 

  

CiteScore שם כתב עת נשים גברים סך הכל 

89. 17 8 9 Lingua 

17. 14 3 11 Partial Answers 

1.22 10 4 6 Natural Language and Linguistic Theory 

1.86 7 1 6 Reading and Writing 

2.79 6 
 

6 Applied Linguistics 

2.58 6 1 5 Language Learning 

1.55 6 5 1 Linguistic Inquiry 

89. 6 6 
 

Linguistics 

1.37 5 
 

5 Applied Psycholinguistics 

94. 5 4 1 Language Sciences 

1.42 5 3 2 New Literary History 

8.84 5 
 

5 Proceedings of the National Academy of 

Sciences of the United States of America 

56. 5 5 
 

Studies in Language 

1.18 5 1 4 System 

1.13   4 
 

4 Journal of child language 

1.03 4 3 1 Journal of Linguistics 

1.28 4 3 1 Journal of Multilingual and Multicultural 

Development 
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CiteScore שם כתב עת נשים גברים סך הכל 

1.58 4 4 
 

Journal of Pragmatics 

01.  4 1 3 Lexical Semantics, Syntax, and Event Structure 

97. 4 4 
 

Syntax 

42 . 4 2 2 The Challenges of Diaspora Migration: 

Interdisciplinary Perspectives on Israel and 

Germany 

 

 מהתחום.  של חברי/ות הסגל (1מכתבי העת מופיע פרסום יחיד ) 40.71% -בנוסף, מצאנו שב

נשים בהתאמה,  1:2הוא חברות הסגל לחברי הסגל יחס בין ההאנגלית לסיכום, בתחום הבלשנות 

מצאנו שנשים  יםלציטוט התייחסמפרסמות יותר מגברים בדרגת מרצה, מרצה בכיר ופרופ' מן המניין. ב

והמגמה נמשכת עד היום ואילו בדרגת פרופסור  90 -החלו להיות מצוטטות יותר מגברים החל מאמצע שנות ה

 חבר גברים מפרסמים בממוצע יותר אך מצוטטים פחות בהשוואה לנשים באותה דרגה. 

פות פעולה בממוצע משתוהן  כמו כן, מצאנו שנשים מקיימות שיתוף פעולה בפרסומים יותר מגברים

יותר מגברים בשלושת הדרגות האקדמיות הראשונות )מרצה, מרצה בכיר ופרופסור חבר(, ואילו בדרגת 

מדד הציטוט שלהם גבוה יותר מזה של ממוצע , ע יותרפעולה בממוצ תפיםמן המניין גברים משהפרופסור 

   .(, יותר מגבריםTOP5%ובילים )בכתבי העת המוהן מפרסמות  הגברים בדרגות מרצה בכיר ופרופסור חבר

 

 תחום בריאות הציבור

 (חברי סגל מארבעה מוסדות )חיפה, תל אביב, העברית, בן גוריון 64מתחום בריאות הציבור נאספו נתונים של 

באופן כללי, ממוצע הפרסומים . פרסומים( 2,738גברים )( 45%) 29-ו פרסומים( 2,737נשים )( 55%) 35מתוכם 

(. התפלגות ממוצע הפרסומים לחוקר לפי מגדר מוצג 94.41לעומת  78.20)נשים נמוך מזה של הגברים בתחום של 

  .9בלוח 

 

 9לוח 

 התפלגות ממוצע הפרסומים לחוקר לפי מגדר –בריאות הציבור 

 

 מגדר ממוצע פרסומים לחוקר סה"כ חוקרים סה"כ פרסומים

 נשים 78.20 35 2,737

 גברים 94.41 29 2,738
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לעומת גברים  70 -מבדיקת הממצאים של הפרסומים לפי שנים נמצא, כי הנשים החלו לפרסם בשנות ה

, 80 -. כמו כן, מצאנו שממוצע הציטוטים של נשים היה גבוה יותר בשנות ה60 -שהחלו לפרסם כבר בשנות ה

י חלה ירידה בכמות מצאנו כ 2006עם זאת, החל משנת  2000 -ותחילת שנות ה 90 -של שנות ה שניהמחצית הב

נשים פרסמו  2000 -הציטוטים שקיבלו נשים בהשוואה לגברים. באופן כללי מצאנו כי מתחילת שנות ה

 . 10מוצג בלוח  מגדר ותקופהלפי פרסום התפלגות ממוצע ציטוטים ל .וצוטטו יותר מגברים

 

 10לוח 

 מגדר ותקופהלפי פרסום התפלגות ממוצע ציטוטים ל –בריאות הציבור 

 

 גברים  נשים  

ממוצע  ציטוטים פרסומים תקופה

ציטוטים 

 לפרסום

ממוצע  ציטוטים פרסומים 

ציטוטים 

 לפרסום

1960-1970     10 84 8.40 

1971-1980 4 26 6.50  67 1,448 21.61 

1981-1990 178 5,005 28.12  301 4,678 15.54 

1991-1995 218 5,254 24.10  278 7,503 26.99 

1996-2000 348 11,715 33.66  432 12,561 29.08 

2001-2005 498 19,224 38.60  486 16,995 34.97 

2006-2010 745 15,121 20.30  615 12,774 20.77 

2011-2015 746 3,663 4.91  549 3,104 5.65 

 

נראה כי ממוצע הציטוטים שקיבלו נשים לפרסום בסך הכול גבוה  12 בלוחמהממצאים שמופיעים 

אך ממוצע . (ציטוטים לפרסום בהתאמה 21.59 ציטוטים לפרסום לעומת 21.92במעט מאלה של גברים )

  הפרסומים שלהן נמוך יותר.

בבדיקה שערכנו לגבי ממוצע הציטוטים והפרסומים לפי דרגות, מצאנו שכמות הציטוטים שקיבלו 

שיש יותר נשים  מצאנוכמו כן,  .בכל הדרגות גבוהה יותר מאלה של גברים מלבד בדרגת פרופסור חבר נשים

מגברים בדרגות הנמוכות )מרצה ומרצה בכיר( ויותר גברים משנים בדרגת פרופסור מן המניין. התפלגות לפי 

 . 11בלוח ממוצע ציטוטים ופרסומים לחוקר וממוצע הציטוטים לפרסום לפי מגדר ודרגה מוצג 
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 11לוח 

 ממוצע ציטוטים ופרסומים לחוקר וממוצע הציטוטים לפרסום לפי מגדר ודרגה –בריאות הציבור 

 

ממוצע 

ציטוטים 

 לחוקר

ממוצע 

פרסומים 

לחוקר לפי 

 דרגה

ממוצע 

ציטוטים 

 לפרסום

סה"כ 

 ציטוטים

סה"כ 

 פרסומים

סה"כ 

 חוקרים

 מגדר ודרגה

 נשים 35 2,737 60,008 21.92 78.20    1,714.51

 מרצה 8 264 6,068 22.98 33.00 758.50

966.56 45.56 20.76 8,699 419 9 
מרצה 

 בכירה

1,272.30 80.90 15.73 12,723 809 10 
פרופסור 

 חבר

4,064.75 155.63 26.12 32,518 1,245 8 
פרופסור מן 

 המניין

 גברים  29 2,738 59,107 21.59 94.41 2,038.17

 מרצה 5 87 897 10.31 17.40 179.40

 מרצה בכיר 3 93 1,276 13.72 31 425.33

1,974.50 95.2 20.74 19,745 952 10 
פרופסור 

 חבר

3,380.82 146 23.16 37,189 1,606 11 
פרופסור מן 

 המניין

 

הוא בתחום זה שיתוף פעולה עם מחברים בחינת דפוסי שיתוף הפעולה בבריאות הציבור העלתה כי 

פורסמו על ידי מחבר יחיד ולאחד הפרסומים נערך מהפרסומים  5% -פחות מבאופן כללי, נמצא ש. הנורמה

 44 -ל 11שכללו בין קטים יר בפרוישיתפו פעולה בעיק. כמו כן, נמצא שגברים מחברים 720שיתוף פעולה בין 

 מחברים.

המספר הכולל של בעת חישוב מספר המחברים הכולל )בפרסומים שהיו בהם יותר ממכתב אחד( חלקי 

יותר מגברים בשתי , שנשים משתפות פעולה בממוצענמצא הפרסומים )בהם השתתפו יותר מחבר אחד(, 

פרופסור חבר בדרגות האקדמיות הגבוהות יותר, ואילו  הדרגות האקדמיות הראשונות )מרצה ומרצה בכירה(

 .4בתרשים . הנתונים מוצגים יותר מנשיםבפרסומים, נוטים לשתף פעולה ופרופסור מן המניין, גברים 
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 ממוצע שיתוף הפעולה לפי  מגדר ודרגות -בריאות הציבור  .4תרשים 

 

של כתבי העת בהם פרסמו חברי הסגל בתחום בריאות הציבור  (CiteScoreמבדיקת מדד הציטוט )

  .(2.73לעומת  2.55) נמוך במעט מזה של גברים מצאנו שהממוצע של נשים

( של הנשים בדרגת מרצה גבוה מזה של חברי הסגל ואילו בשאר CiteScoreממוצע )כמו כן מצאנו כי 

 (CiteScore)מדד הציטוט מוצג  12בלוח . הדרגות מדד הציטוט של חברי הסגל גבוה מזה של חברות הסגל

 מאפייני מגדר ודרגה. לפי 

 

  12לוח 

 מגדר ודרגהלפי מאפייני  (CiteScoreממוצע מדד הציטוט ) –בריאות הציבור 

 דרגה נשים גברים

 מרצה 2.65 2.20

 מרצה בכיר/ה 2.92 3.01

 פרופסור חבר 2.42 2.84

 פרופסור מן המניין 2.49 2.67

 ממוצע 2.55 2.73

 

בבדיקת כתבי העת שפרסמו בהם חברי הסגל מתחום הבריאות מצאנו שכתב העת הפופולארי הוא כתב 

 93פרסומים מתוכם  158. בכתב עת זה פורסמו בסך הכל 0.12שלו הוא  CiteScore -שמדד ה Harefuah העת
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נשים גברים
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הגבוה  CiteScore -ד הפרסומים של נשים. כמו כן, מצאנו שכתב העת עם מד 65פרסומים של גברים לעומת 

בכתב עת זה  23.17 -, שמדד הציטוט שלו הוא Nature Genetics -שפרסמו בו חברי הסגל הוא כתב העת 

-בבדיקת ממוצע ה פרסומים של גברים ופרסום אחד של אישה. שני פרסומים מתוכם שלושהפורסמו 

TOP5%  של כתבי העת(כתבי העת עם מדד ה 25-CiteScore  ,)נמצא שגברים פרסמו יותר הגבוה ביותר

( לפי פרסומים 30 -שפורסמו בהם יותר מ)כתבי העת רשימת התפלגות נשים(.  40גברים מול  100מנשים )

  .13מגדר מוצגת בלוח 

 

  13לוח 

 כתבי עת לפי מגדר התפלגות  –בריאות הציבור 

 

CiteScore  סך
 הכל

 שם כתב עת נשים גברים

12. 158 93 65 Harefuah 

78. 120 74 46 Israel Medical Association Journal 

77. 105 83 22 Israel Journal of Medical Sciences 

3.48 54 12 42 Social Science and Medicine 

31. 51 51 0 Aviation Space and Environmental Medicine 

3.27 49 33 16 American Journal of Cardiology 

4.88 48 45 3 Stroke 

81. 40 9 31 Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 

1.50 40 5 35 Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine 

2.09 39 30 9 International Journal of Cardiology 

8.52 38 26 12 Circulation 

3.13 38 3 35 
European Journal of Obstetrics Gynecology and 

Reproductive Biology 

1.52 38 31 7 Journal of Occupational and Environmental Medicine 

3.90 37 34 3 Atherosclerosis 

97. 35 25 10 Public Health Reviews 

4.11 34 26 8 American Journal of Epidemiology 

1.53 34 3 31 Archives of Gynecology and Obstetrics 

2.10 34 2 32 Pediatric Infectious Disease Journal 

2.95 34 18 16 Preventive Medicine 
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CiteScore  סך
 הכל

 שם כתב עת נשים גברים

3.16 33 6 27 American Journal of Obstetrics and Gynecology 

1.57 32 20 12 Archives of Internal Medicine 

3.45 31 13 18 Vaccine 

2.63 30 8 22 Journal of the American Geriatrics Society 

 

  מכתבי העת הופיע פרסום בודד של חברי/ות הסגל מהתחום. 49.40% -מצאנו שבבנוסף, 

ממוצע הציטוטים שנתונים מעניינים בתחום בריאות הציבור. הראשון,  שישהלסיכום, מצאנו 

הציטוטים לפרסום דומה בשני המינים עם הטיה , השני, ממוצע והפרסומים של נשים נמוך מזה של הגברים

ן/ם פחות עם עמיתיה שנשים נוטות לשתף פעולה, השלישי(. 21.59לעומת  21.92קטנה לטובת החוקרות )

בשתי הדרגות האקדמיות שנשים מקיימות בממוצע שיתופי פעולה יותר מגברים הרביעי, , לעומת הגברים

ובדרגות הבכירות )פרופסור חבר ופרופסור מן המניין( המגמה הפוכה.  הראשונות )מרצה ומרצה בכירה(

פרסמו בכתבי עת גברים ו נמוך במעט מזה של עמיתיהם בתחוםנשים  ממוצע מדד הציטוט שלש, החמישי

מרצה ומרצה בכירה , שבאופן כללי, יש יותר נשים מגברים בדרגות הנמוכות )והשישי יותר מנשים. ,מובילים

  ( לעונת גברים וההפך בדרגות הגבוהות. הגבוה

 

 תחום כימיה 

חברי סגל משישה מוסדות )תל אביב, העברית, בן גוריון, בר אילן,  172תחום הכימיה נאספו נתונים של ב

 . (פרסומים 15,941גברים )( 88%) 152-פרסומים( ו 987נשים ) (12%) 20טכניון, מכון וייצמן( מתוכם 

של  הפרסומים ( מממוצע50% -באופן כללי, מצאנו שממוצע הפרסומים של הנשים נמוך משמעותית )ב

 . 14לפי מגדר מוצגת בלוח  לחוקר . התפלגות ממוצע הפרסומים(104.88לעומת  49.35הגברים )

 

  14לוח 

 התפלגות ממוצע הפרסומים לחוקר לפי מגדר –כימיה 

 

 מגדר סה"כ פרסומים סה"כ חוקרים ממוצע פרסומים לחוקר

 נשים 987 20 49.35

 גברים 15,941 152 104.88
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מבדיקת הממצאים של הפרסומים לפי שנים מצאנו שממוצע הציטוטים לפרסום של הגברים גבוה 

. התפלגות ממוצע 2001-2005 -ו 1971-1980מממוצע הציטוטים של נשים מלבד בתקופות שבין השנים 

 . 15ציטוטים לפרסום לפי מגדר ותקופה מוצגת בלוח 

 

  15לוח 

 לפרסום לפי מגדר ותקופההתפלגות ממוצע ציטוטים  –כימיה 

 
 

 גברים  נשים

 ממוצע ציטוטים ציטוטים פרסומים תקופה

 לפרסום

 ממוצע ציטוטים ציטוטים פרסומים 

 לפרסום

1960-1970 2 60 30.00  66 4,532 68.67 

1971-1980 18 516 28.67  630 15,110 23.98 

1981-1990 56 1,515 27.05  1,978 75,690 38.27 

1991-1995 64 2,108 32.94  1,351 58,850 43.56 

1996-2000 111 3,715 33.47  2,143 110,904 51.75 

2001-2005 178 9,197 51.67  2,894 142,647 49.29 

2006-2010 248 7,101 28.63  3,381 105,911 31.33 

2011-2015 310 2,013 6.49  3,498 39,942 11.42 

 

ציטוטים לפרסום  34.73הציטוטים של הגברים גבוה מזה של הנשים )באופן כללי מצאנו שממוצע 

לפי דרגה של חברי סגל מצאנו שבכל  ממוצע הפרסומיםמבדיקת כמו כן,  .(ציטוטים לפרסום 26.57לעומת 

לחבר סגל, מצאנו שבדרגת  ממוצע הציטוטיםהדרגות גברים מפרסמים בממוצע יותר מנשים ואילו בבדיקת 

 740.89 לעומת 859.92גבוהה בממוצע מזו של הגברים ) היתהמרצה בכיר כמות הציטוטים שהנשים קיבלו 

לא מצאנו ו . בכל שאר הדרגות ממוצע הציטוטים והפרסומים של הגברים גבוה מזה של הנשים(ציטוטים

 והפרסומים לחוקר לפי מגדר ודרגה. מוצג ממוצע הציטוטים  16. בלוח נתונים על נשים דרגת מרצה
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  16לוח 

 ממוצע ציטוטים ופרסומים לחוקר וממוצע ציטוטים לפרסום לפי מגדר ודרגה –כימיה 

 

ממוצע 

ציטוטים 

 לחוקר

ממוצע 

פרסומים 

 לחוקר

ממוצע 

ציטוטים 

 לפרסום

סה"כ 

 ציטוטים

סה"כ 

 פרסומים

סה"כ 

 חוקרים

 דרגה

 נשים 20 987 26,225 26.57 49.35 1,311.25

 מרצה      

 מרצה בכירה 12 326 10,319 31.65 27.17 859.92

 פרופסור חבר 4 232 6,956 29.98 58.00 1,739.00

 פרופסור מן המניין 4 429 8,950 20.86 107.25 2,237.50

 גברים 152 15,941 553,586 34.73 104.88 3,642.01

 מרצה 2 157 5,372 34.22 78.50 2,686.00

 מרצה בכיר 45 1,274 33,340 26.17 28.31 740.89

 פרופסור חבר 33 1,968 62,950 31.99 59.64 1,907.58

 פרופסור מן המניין 72 12,542 451,924 36.03 174.19 6,276.72

 

בהתייחס לשיתופי פעולה של חברי הסגל מצאנו שנשים בתחום הכימיה מפרסמות פחות כמחברות 

הן מקיימות בממוצע יותר שתופי פעולה עם מחברים , (בהתאמה 4.24%לעומת  2.23%)יחידות לעומת גברים 

המספר השכיח ביותר של מחברים משותפים ו מחברים לפרסום( 4.31מחברים לפרסום לעומת  4.88אחרים )

מבדיקת ממוצע שיתופי הפעולה לפי דרגות נמצא שנשים בהתאמה(.  22%-ו  19%) 3לנשים וגם לגברים היה 

כימיה ממוצע . 5)תרשים ( פרופסור חבר ופרופסור מן המנייןהגבוהות )תפות פעולה יותר מגברים בדרגות מש

  .שיתופי פעולה לפי מגדר ודרגות(
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 ממוצע שיתוף הפעולה לפי מגדר ודרגות -כימיה  . 5תרשים 

 

מצאנו של כתבי העת בהם פרסמו חברי הסגל בתחום הכימיה   CiteScore מבדיקת מדד הציטוט

שהממוצע של הגברים גבוה בדרגת מרצה, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין ואילו של נשים גבוה בדרגת 

  לפי מגדר ודרגה. (CiteScoreמדד הציטוט )ממוצע  מוצג 17. בלוח (5.63לעומת  5.92מרצה בכיר )

 

 17לוח 

 מאפייני מגדר ודרגהלפי  (CiteScore) ממוצע מדד הציטוט –כימיה 

 

 דרגה נשים גברים

 מרצה  4.49

 מרצה בכיר/ה 5.92 5.63

 פרופסור חבר 3.76 5.27

 המניין פרופסור מן 3.52 4.71

 ממוצע כללי 4.37 4.85

 

 Journal of theכמו כן, מצאנו שכתב העת הפופולארי ביותר בקרב החוקרים, הוא כתב העת 

American Chemical Society 1,043חברי סגל מתוכם  1,075סה"כ פרסמו בו  .12.81, עם מדד ציטוט של 

עם מדד ציטוט הוא כתב העת  Chemical Reviewsת פרסומים של נשים, וכתב הע 32-פרסומים של גברים ו
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 חברות סגל. ושתיחברי סגל )גברים(  21חברי סגל  23ופרסמו בו סה"כ  45.92 -הגבוה ביותר מתחום הכימיה 

של כתבי העת בתחום הכימיה נמצא שגברים מפרסמים באופן מובהק בכתבי עת  TOP5% -מבדיקת ה

מוצגת התפלגות כתבי  18בלוח פרסומים של נשים(.  75פרסומים של גברים לעומת  1854) גבוהים יותר מנשים

  פרסומים של חברי הסגל בתחום לפי מגדר. 200 -העת שפורסמו בהם יותר מ

 

  18לוח 

 כתבי עת לפי מגדרהתפלגות  –כימיה 

 

CiteScore שם כתב העת נשים גברים סך הכל 

12.81 1,075 1,043 32 Journal of the American Chemical Society 

5.76 423 414 9 Physical Review Letters 

3.25 356 328 28 Journal of Physical Chemistry B 

11.13 347 332 15 Angewandte Chemie - International Edition 

72. 313 312 1 The Journal of Chemical Physics 

1.98 308 301 7 Journal of Chemical Physics 

1.83 299 291 8 Chemical Physics Letters 

4.69 288 270 18 Journal of Organic Chemistry 

4.33 281 275 6 Langmuir 

8.84 223 207 16 
Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America 

6.70 220 210 10 Chemical Communications 

2.06 219 192 27 
Physical Review A - Atomic, Molecular, and 

Optical Physics 

4.99 213 208 5 Chemistry - A European Journal 

2.12 204 194 10 Journal of Physical Chemistry 

1.89 201 196 5 
Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft 

Matter Physics 
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  של חברי/ות הסגל מהתחום. (1מכתבי העת פורסם פרסום יחיד ) 46.1% -שב בנוסף, מצאנו

חברי סגל, כמות פרסומים, כמות ציטוטים,  כמותלסיכום, בתחום הכימיה קיימת שליטה גברית )

הראשון, לא נמצאו נשים בדרגת מרצה, . נתונים מעניינים לחמישה. עם זאת, יש לשים לב (ממוצע ציטוטים

-1971בין השנים , השלישי. מרצה בכירממוצע הציטוטים הגבוה של הנשים לעומת הגברים בדרגת  השני,

הרביעי, . מזו של הגברים (גבוהה )במעט היתהם קיבלו בממוצע כמות הציטוטים שנשי 2001-2005-ו 1980

וגברים מפרסמים יותר מנשים  דרגהגבוה מזה של גברים באותה  מרצה בכירמדד הציטוט של נשים בדרגת 

מבדיקת ממוצע שיתופי הפעולה והחמישי, נשים משתפות פעולה יותר מגברים. של כתבי העת  TOP5% -ב

  משתפות פעולה יותר מגברים בדרגות הגבוהות פרופסור חבר ופרופסור מן המניין.לפי דרגות נמצא שנשים 

 

 תחום פסיכולוגיה

חברי סגל משישה מוסדות )אוניברסיטת בן גוריון, אוניברסיטת  136מתחום הפסיכולוגיה אספנו נתונים של 

 59מתוכם  ,(הבינתחומיבר אילן, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל אביב והמרכז 

  .(פרסומים 3,684חברי סגל ) 77-ו (פרסומים 2,115חברות סגל ) 

מבדיקת הממצאים נמצא, כי כמות הפרסומים והציטוטים של נשים בדרגת מרצה גבוהה מזו של 

  .(בדרגה. בכל שאר הדרגות קיימת שליטה של חברי סגל )גברים הגברים

ציטוטים  29.76הפסיכולוגיה גברים מצוטטים בממוצע יותר מנשים )באופן כללי, מצאנו שבתחום 

  .(ציטוטים לפרסום 28.91לפרסום לעומת 

כמו כן, מבדיקת ממוצע הפרסומים לחוקר לפי דרגה מצאנו שממוצע הפרסומים של נשים בדרגת 

. (ים לחבר סגלפרסומ 43.35פרסומים לעומת  46.93גבוה יותר מזה של הגברים באותה דרגה ) פרופסור חבר

 36.57הציטוטים לפרסום של חברת סגל בדרגת פרופסור גבוה מזה של חברי הסגל )גברים( בדרגה )וממוצע 

. ממוצע הציטוטים והפרסומים לחוקר וממוצע הציטוטים ציטוטים לפרסום( 31.42ציטוטים לפרסום לעומת 

 . 19לפרסום לפי מאפייני מגדר ודרגה מוצגים בלוח 
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  19לוח 

 וממוצע ציטוטים לפרסום לפי מגדר ודרגה לפירסום ממוצע ציטוטים –פסיכולוגיה 

ממוצע 

ציטוטים 

לחוקר לפי 

 דרגה

ממוצע 

פרסומים 

לחוקר לפי 

 דרגה

ממוצע 

ציטוטים 

 לפרסום

סה"כ 

 ציטוטים

סה"כ 

 פרסומים

סה"כ 

 חוקרים

 מגדר ודרגה

 נשים 59 2,115 61,142 28.91 35.85 1,036.31

 מרצה 10 141  2,734 19.39 14.10 273.40

 מרצה בכירה 19 362 6,128 16.93 19.05 322.53

 פרופסור חבר 14 657 17,356 26.42 46.93 1,239.71

 פרופסור מן המניין 16 955 34,924 36.57 59.69 2,182.75

 גברים 77 3,684  109,634 29.76 47.84 1,423.82

 מרצה 4 66 1,093 16.56 16.50 273.25

 מרצה בכירה 22 513 9,159 17.85 23.32 416.32

 פרופסור חבר 17 737 24,987 33.90 43.35 1,469.82

 פרופסור מן המניין 34 2,368 74,395 31.42 69.95 2,188.09

 

-ו 1970-1990בחלוקה על פי שנים מצאנו שממוצע הציטוטים לפרסום של נשים גבוה יותר בין השנים 

 . 20מוצגים בלוח  מגדר ותקופהלפי פרסום התפלגות ממוצע ציטוטים ל. 2001-2010

 

 20לוח 

 התפלגות ממוצע ציטוטים לפרסום לפי מגדר ותקופה –פסיכולוגיה 

 
 

 גברים  נשים

ממוצע  ציטוטים פרסומים תקופה

ציטוטים 

 לפרסום

ממוצע  ציטוטים פרסומים 

ציטוטים 

 לפרסום

1971-1980 13 158 12.15  23 225 9.78 

1981-1990 107 2,994 27.98  282 6,782 24.05 
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 גברים  נשים

ממוצע  ציטוטים פרסומים תקופה

ציטוטים 

 לפרסום

ממוצע  ציטוטים פרסומים 

ציטוטים 

 לפרסום

1991-1995 114 4,732 41.51  251 11,199 44.62 

1996-2000 214 11,707 54.71  412 23,237 56.40 

2001-2005 330 17,806 53.96  613 32,487 53.00 

2006-2010 585 19,534 33.39  899 25,662 28.55 

2011-2015 752 4,211 5.60  1,204 10,042 8.34 

 

רק ומצאנו ש פסיכולוגיהחברי סגל מתחום השיתוף פעולה של בדקנו דפוסי בתחום זה בשלב הבא 

המספר השכיח של גברים פורסמו כמחברים יחידים, מהפרסומים  6.35% -ו של נשיםמהפרסומים  5.34%

נמצא פרופסור חבר ובדרגת  בהתאמה( 31%-ו  30%) 4לגברים היה נשים וביותר של מחברים משותפים ל

 (.946)פרסום עם מספר המחברים הגבוה ביותר 

חישוב מספר המחברים . בהבדלים בין גברים ונשיםהציגה לדפוסי שיתוף פעולה שנערכה בנוגע  בדיקה

הכולל )בפרסומים שהיו בהם יותר ממכתב אחד(, חלקי המספר הכולל של הפרסומים )בהם השתתפו יותר 

בדרגה האקדמית הראשונה, מרצה, נשים משתפות פעולה בממוצע יותר מגברים, ואילו נמצא שמחבר אחד(, 

פסור מן המניין( גברים נוטים לשתף בשלבים מאוחרים יותר של קריירה )מרצה בכירה, פרופסור חבר ופרו

  .6 בתרשיםפעולה יותר מנשים. הנתונים מוצגים 

 

 ממוצע שיתוף הפעולה לפי מגדר ודרגות -פסיכולוגיה   .6תרשים 
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, מצאנו שמדד ההשפעה הממוצע של נשים בדרגת 2015לשנת  (CiteScore) בבדיקת מדד ההשפעה

כמו כן, מצאנו שבאופן כללי,  .בשאר הדרגות נמצאה מגמה הפוכהפרופסור גבוה, בהשוואה לגברים, ואילו 

ממוצע של מדד הציטוט לפי (. 3.27לעומת  3.37ממוצע מדד ההשפעה נשים גבוה יותר, בהשוואה לגברים )

 . 21בלוח  מוצגיםמגדר ודרגה מאפייני 

 

  21לוח 

 ודרגהמאפייני מגדר לפי  (CiteScore) ממוצע מדד הציטוט –פסיכולוגיה 

 

 דרגה נשים גברים

 מרצה 3.37 3.38

 מרצה בכיר/ה 2.96 3.46

 פרופסור חבר 3.35 3.71

 פרופסור מן המניין  3.54 3.10

 ממוצע 3.37 3.27

 

 -בנוסף, מצאנו שכתב העת הפופולארי ביותר בקרב חברי הסגל מתחום הפסיכולוגיה, הוא כתב העת 

Journal of Personality and Social Psychology  פרסומים  107. סה"כ פורסמו בו 5.87עם מדד ציטוט של

של חברות סגל. כתב העת עם מדד ציטוט הגבוה ביותר מתחום הפסיכולוגיה  44-של חברי סגל ו 63מתוכם 

 2-גברים ו 2ופרסמו בו ארבעה חברי סגל  25.39עם מדד ציטוט של  Annual Review of Psychology הוא:

כתבי עת( נמצא שגברים מפרסמים בכתבי עת בעלי  25של כתבי העת בתחום )  TOP5%-ובבדיקת ה נשים

CiteScore ( 62פרסומים של גברים לעומת  95גבוהים יותר מנשים )מוצגת  22 בלוח .פרסומים של נשים

 פרסומים ויותר, לפי מגדר בתחום.  40התפלגות רשימת כתבי העת, שפורסמו בהם 

 

 22לוח 

 התפלגות כתבי עת לפי מגדר –פסיכולוגיה 

 

CiteScore  סך

 הכל

 שם כתב העת נשים גברים

5.87 107 63 44 Journal of Personality and Social Psychology 
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CiteScore  סך

 הכל

 שם כתב העת נשים גברים

3.42 
76 

 
36 40 Neuropsychologia 

2.74 71 55 16 Brain Research 

3.32 58 36 22 PLoS ONE 

6.03 58 31 27 Psychological Science 

3.83 56 25 31 Journal of Cognitive Neuroscience 

3.66 55 30 25 Personality and Social Psychology Bulletin 

6.71 54 15 39 NeuroImage 

2.66 53 34 19 
Journal of Experimental Psychology: Human 

Perception and Performance 

2.30 51 34 17 Personality and Individual Differences 

3.33 48 13 35 Psychopharmacology 

2.67 46 31 15 Psychonomic Bulletin and Review 

3.07 45 19 26 Journal of Experimental Social Psychology 

3.19 44 19 25 Behavioural Brain Research 

1.62 44 21 23 Journal of Vision 

5.88 43 40 3 Brain, Behavior, and Immunity 

6.33 43 20 23 Journal of Neuroscience 

81. 42 28 14 Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences 

4.01 41 26 15 Emotion 

 

 מהתחום.  של חברי/ות הסגל (1מכתבי העת מופיע פרסום יחיד ) 50% -בנוסף, מצאנו שב

מצאנו כי ממוצע הציטוטים של נשים גבוה ביחס לממוצע הציטוטים של לסיכום, בתחום הפסיכולוגיה 

האחד, בממוצע הציטוטים לפרסום בדרגת מרצה ופרופסור חבר והשני, בממוצע  הגברים בשני מקומות.
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של נשים  (CiteScore) . כמו כן, מצאנו שממוצע מדד הציטוט2001-2010-ו 1970-1990הציטוטים בין השנים 

וגברים מפרסמים, באופן מובהק, יותר מנשים בכתבי העת המובילים  גבריםגבוה יותר משל בדרגת פרופסור 

(TOP5%).  

בנוסף, מצאנו שכמות הנשים בדרגת מרצה בתחום הפסיכולוגיה גבוהה מכמות הגברים בתחום, נשים 

מפרסמות בממוצע יותר בדרגת פרופסור חבר מאשר שהגברים באותה דרגה ובאופן כללי, נשים מקיימות 

דרגה , בתחילת הקריירהבו ומפרסמות יותר כמחברות יחידותפחות שיתופי פעולה בפרסומים מאשר שגברים 

)מרצה לעומת השלבים המאוחרים משתפות פעולה בממוצע יותר מגברים, )מרצה( הן  האקדמית הראשונה

  מהן.יותר בממוצע, גברים נוטים לשתף פעולה שבהם הבכירה, פרופסור חבר ופרופסור מן המניין( 

 

 סיכום הניתוח הביבליומטרי

יש יותר נשים צא שבתחום הבלשנות האנגלית מניתוח הממצאים הביבליומטרים של התחומים שבדקנו נמ

, כלומר, לנשים יש ייצוג גבוה בתחום. כמו כן, נמצא שממוצע הציטוטים של נשים, הופעתן כמחברות מגברים

יחידות בפרסומים, שיתופי פעולה שהן מקיימות ומדד הציטוט שלהן גבוה, בהשוואה לממוצע של הגברים 

פחות מגברים,  בתחום. עם זאת, נמצא שממוצע הפרסומים שלהן נמוך מזה של הגברים בתחום והן מפרסמות

והחלו  2000כמחברות יחידות. בהתייחס להתפלגות השנים, מצאנו שנשים פרסמו יותר מגברים החל משנת 

, מה שמצביע על היפוך מגמה והתחזקותן של הנשים בתחום 1990להיות מצוטטות יותר מגברים, החל משנת 

טוטים לנשים גבוה בכל הדרגות ממוצע הציו עוד ארבעה ממצאים. הראשון, שבנוסף, נמצא במשך השנים.

המניין, אך לא בדרגת ממוצע הפרסומים של נשים גבוה בדרגת מרצה, מרצה בכירה ופרופסור מן השני, ש

הדרגות האקדמיות הראשונות )מרצה, מרצה בכיר  נשים משתפות פעולה בשלושהשלישי, ש. פרופסור חבר

, בתחום ( TOP5%מובילים )העת הבכתבי תר יומפרסמות  שהן, יותר מגברים והרביעי, ופרופסור חבר(

  גברים.בהשוואה ל

עם  יש יותר חברות סגל מחברי סגל(בתחום בריאות הציבור נמצא, כי קיים ייצוג עודף לנשים בתחום )

זאת, ממוצע הפרסומים, מדד הציטוט וממוצע הפרסומים שנשים מפרסמות כמחברות יחידות נמוך מזה של 

הגברים בתחום וממוצע שיתוף הפעולה וממוצע הציטוטים שלהן גבוה יותר. בהתפלגות לדרגות נמצא שנשים 

כמו כן, נמצא שבין מצוטטות ומפרסמות יותר בדרגת מרצה, מרצה בכירה ובדרגת פרופסור מן המניין. 

, מאמרים שפורסמו על ידי 2005-1996נשים צוטטו יותר בהשוואה לגברים ובין השנים  1990-1981השנים 

נשים משתפות פעולה בממוצע יותר  . כמו כן נמצא כי לגברים באותה תקופה נשים צוטטו יותר, בהשוואה

נוטים לשתף פעולה הלעומת גברים  מגברים בשתי הדרגות האקדמיות הראשונות )מרצה ומרצה בכירה(

 של כתבי העת.  TOP5% -גברים מפרסמים יותר מנשים בבאופן כללי, יותר בדרגות הגבוהות ובממוצע 

ייצוג לנשים, כמו כן נמצא שממוצע הציטוטים, הפרסומים, -בתחום הכימיה נמצא שקיים תת

המחברים היחידים לפרסום ומדד הציטוט שלהן נמוך משמעותית בהשוואה לגברים בתחום כמו גם ממוצע 

הפרסומים שהן מפרסמות כמחברות יחידות, אך הן מקיימות יותר שיתופי פעולה בפרסומים עם מחברים 
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יותר מגברים בדרגות הגבוהות פרופסור ובחלוקה על פי דרגות נמצא שהן בממוצע משתפות פעולה  חריםא

  חבר ופרופסור מן המניין.

מדד הציטוט וממוצע הציטוטים שלהן נמצא שנשים בדרגת מרצה, בתחום זה עם זאת, לא נמצאו 

שממוצע הציטוטים י שנים נמצא בדרגת מרצה בכירה גבוה יותר מזה של עמיתיהם הגברים ובהתפלגות לפ

-2001 -ו 1980-1971ין השנים הציטוטים של נשים מלבד בתקופות שבלפרסום של הגברים גבוה מממוצע 

  של כתבי העת. TOP5% -גברים מפרסמים יותר מנשים בשובנוסף נמצא  2005

מפרסמות ייצוג לנשים, נשים מפרסמות, מצוטטות, -תת קייםשבתחום הפסיכולוגיה נמצא גם 

דרגה האקדמית תחילת הקריירה, בבו כמחברות יחידות ומקיימות שיתופי פעולה בממוצע פחות מגברים

)מרצה בכירה, לעומת השלבים המאוחרים משתפות פעולה בממוצע יותר מגברים, הן  ,)מרצה( הראשונה

  מהן.גברים נוטים לשתף פעולה יותר בהם הפרופסור חבר ופרופסור מן המניין( 

כמו כן, נמצא שממוצע מדד הציטוט שלהן נמוך בדרגת מרצה, מרצה בכירה ופרופסור חבר, אך גבוה 

, ממוצע מדד הציטוט שלהן גבוה יותר בהשוואה לגבריםבפרופסור מן המניין, בהשוואה לגברים. באופן כללי, 

ומים של חברת סגל ממוצע הפרסה בדרגת מרצה ופרופסור מן המניין, ממוצע הציטוטים שלהן לפירסום גבו

של כתבי   TOP5% -בבדיקת הואילו  דרגהבדרגת בדרגת פרופסור חבר, גבוה מזה של חבר הסגל באותה 

 . , יותר מנשיםפרסמים בכתבי עת גבוהיםמהעת נמצא שגברים 

 (. 27מים נמצאו ההבדלים הבאים )לוח בין התחושנערכה בהשוואה 

ממוצע הציטוטים גברים, מזה של היותר ממוצע הציטוטים של נשים גבוה בתחום הבלשנות אנגלית 

לפרסום וממוצע הפפרסומים לחוקר של נשים גבוה בתחומי הבלשנות ובריאות הציבור, בהשוואה לשני 

 התחומים האחרים שנבדקו. 

שבתחומי הבלשנות והכימיה ממוצע שיתופי הפעולה של נשים מבדיקת ממוצע שיתופי הפעולה נמצא 

גבוה יותר בהשוואה לתחום בריאות הציבור והפסיכולוגיה. ואילו בתחום בריאות הציבור הן מפרסמות יותר 

 פרסומים לבד. יותר שבהם גברים מפרסמים בממוצע  ,שאר התחומיםבהשוואה לפרסומים לבד בממוצע 

של נשים בתחום הבלשנות והפסיכולוגיה גבוה יותר משל גברים,  CiteScore -נמצא שממוצע הכמו כן, 

 ואילו בתחום בריאות הציבור וכימיה המגמה הפוכה. 

בתחום הבלשנות נשים פרסמו בכתב העת מניתוח הפרסומים של כתב העת הפופולארי נמצא ש

עת הכתב בבדיקת אילו ו הפוכה.  נצפתה מגמההפופולארי יותר מאשר גברים, לעומת שאר התחומים בהם 

גברים פרסמו בלשנות, בריאות הציבור וכימיה בתחומי ההגבוה ביותר נמצא ש  CiteScore-העם ממוצע 

  נמצא איזון מגדרי. ום הפסיכולוגיה יותר מנשים ואילו בתח

מפרסמות  מתחום הבלשנותשל כתבי העת נמצא שנשים  TOP5% -למבדיקה שנערכה בנוגע ובנוסף, 

יותר  ,בשאר התחומים גברים מפרסמים בכתבי עת גבוהים מגברים בכתבי העת הגבוהים בתחום ואילויותר 

 מנשים.   
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 ( : 24, לוח 23)לוח במחקר  להלן ממצאי הניתוח הביבליומטרי לפי הפרמטרים שנבדקו

 

 23וח ל

 הניתוח הביבליומטרי לפי תחומים ומגדר  ממצאי –לוח כללי 

 פסיכולוגיה כימיה  הציבורבריאות  בלשנות  
 גברים נשים גברים נשים  גברים נשים  גברים נשים  נושא

 +  +  +   + ממוצע ציטוטים לחוקר

 +  +   +  + ממוצע ציטוטים לפירסום 

 +  +  +  +  ממוצע פרסומים לחוקר 

 +   + +   + שת"פ לפרסום ממוצע 

 +  +   + +  חוקר יחידממוצע 

  + +  +   + CiteScore -ממוצע ה
 +  +  +   + פופולארי העת הכתב פרסום ב
 -עם הכתב העת פרסום ב

CiteScore   מאוזן +  +  +  הגבוה ביותר 
של כתבי  TOP5% -פרסום ב

 +  +  +   + העת
 

  24לוח 

  , מגדר ודרגותממצאי שיתופי פעולה לפי תחומים –לוח כללי 

 פסיכולוגיה כימיה בריאות הציבור בלשנות 
 גברים  נשים גברים נשים גברים נשים  גברים  נשים שיתוף פעולה לפי דרגות 

  + +   +  + מרצה
 +  +   +  + מרצה בכיר/ה
 +   + +   + פרופסור חבר

 +   + +  +  פרופסור מן המניין
 

בהם רוב נשי ם שיש ניתן להסיק כי ממוצע הציטוטים לפרסום תלוי בייצוג הנשים בתחום. בתחומי

גבוה מזה של הגברים, ולהיפך. כמו כן, ממוצע הפרסום לחוקר של של נשים לפירסום  ממוצע ההציטוטים

בתחום הבלשנות, , חל שינוי מגמה 2000-החל משנות ה עם זאת, ניכר כי הגברים גבוה יותר בכל התחומים

 –)בלשנות  מובהקתה מגדרית הטיבתחומים שיש בהם ונשים החלו לפרסם בממוצע יותר. בנוסף, נמצא ש

במיוחד בדרגה הגבוהה )פרופסור , נשים אצללשיתוף פעולה גבוהה יותר גברים( קיימת נטיה  –נשים, כימיה 

יוצג בשלב סיכום של שלב זה  ניתוח הממצאיםאפליה וההטיות הסמויות הקשורות ל. דיון בנוגע למן המניין(

      הממצאים והדיון.
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 מטלה ממוחשבת –ממצאי שלב רביעי 

בכדי לענות על שאלת המחקר הרביעית, האם קיימת הטיה סמויה בקרב דוקטורנטים, בוצעה מטלה 

האם קיימות הטיות סמויות בקרב דוקטורנטים בנוגע  , שמטרתה לבדוקIATממוחשבת המבוססת על 

 היתה. השערת המחקר כונות ניטראליות ומגדרתלסטריאוטיפים המתייחסים לתכונות קידום של חברי סגל/

 לגבר יהיה מהיר יותר מאשר הסיווג למילות הקידום לאישה.  שהסיווג למילות הקידום

כה וגברים בלבד. בשל ההיענות הנמ 17 -נשים ו 51נבדקים. מתוכם  68בסך הכול מילאו את המטלה 

בלבד, שהופיעו כבעלי נתונים דומים  בריםג 17 נשים ו 17 נבדקושל הגברים למטלה, לצרכי ניתוח והשוואה 

 . ()גיל, מחלקה

 

  ניתוח המטלה הממוחשבת 

סמירנוב העלה כי כל משתני המחקר מתפלגים נורמלית. אחוז -ניתוח מקדים באמצעות מבחן קולמוגורוב

דבר זה מעיד כי (  (M = 0.99, SD = 0.01 100% -ל 93%הדיוק במטלות הסיווג היה גבוה מאוד ונע בין 

המחקר סטטיסטיקה תיאורית של משתני  ם הבינו את ההוראות והשלימו את המטלות כנדרש.הנבדקי

  .25מוצגת בלוח 

  

 25לוח 

 סטטיסטיקה תיאורית זמני תגובה )באלפית השניה( של סיווג מילות קידום ומילים ניטראליות

 

 טווח סטיית תקן ממוצע משתנה

  מילות קידום

 סיווג כגבר
809.70 172.31 510.61-1311.39 

  מילות קידום

 יווג כאישהס
803.86 188.31 535.43-1360.65 

 –מילים ניטרליות 

 סיווג כגבר
825.41 208.86 501.60-1286.80 

 –מילים ניטרליות 

 סיווג כאישה
756.26 143.35 492.27-988.00 
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להשוואה בין זמני  Mixed Anova Three-Factorעל מנת לבחון את ההשערה המרכזית נערך ניתוח 

נבדקי, וסוג המילה )מילות קידום/מילים -התגובה של גברים ונשים, כאשר המגדר הוכנס כמשתנה בין

עיקרי נבדקים. נמצא אפקט -הוכנסו כמשתנים תוך (והסיווג המתאים )סיווג כגבר/סיווג כאישה (ניטרליות

 = M) סיווג מילים כגבר , כאשר(Wilks‘ Λ = .83, F(1, 32) = 6.44, p = .02, partial η2 = .17סיווג )ל

817.56, SD = 31.52) ( היה איטי מסיווג מילים כאישהM = 780.06, SD = 27.01)  הן עבור גברים והן

 (עבור נשים, ללא תלות בסוג המילה. כמו כן נמצאה אינטראקציה זוגית עבור סוג המילה )קידום/ניטרלית

. לא נמצאו כלל (Wilks‘ Λ = .88, F(1,32) = 4.34, p = .045, partial η2 = .119)והסיווג כגבר/כאישה 

 הבדלים בין גברים לנשים. 

על מנת לבחון את אופי האינטראקציה נערך ניתוח המשך באמצעות שני מבחני טי למדגמים מזווגים, 

מתוצאות . 0.025 -תוקנה לעבור מילות קידום ומילים ניטרליות בנפרד. בניתוחים אלו רמת המובהקות 

 (M = 756.26, SD = 143.35המבחנים עולה כי זמן התגובה כאשר הנבדקים סיווגו מילים ניטרליות כאישה )

 t(; M = 825.41, SD = 208.86) היה מהיר יותר מזמן התגובה שלהם כאשר סיווגו מילים ניטרליות כגבר

(33) = 2.51, p = .017 . 

 = M) הבדל בין זמן התגובה של הנבדקים כאשר סיווגו מילות קידום כאישהלעומת זאת, לא נמצא 

803.86, SD = 188.31) לזמן התגובה כאשר סיווגו מילות קידום כגבר ,(M = 809.70, SD = 172.31 ;)t 

(33) = .51, p = .66.  7 בתרשיםתוצאות האינטראקציה מתוארות . 

 

 

 

 כאישה או כגבר קידום ומילות ניטרליות מילים של( שניהה באלפיות) התגובה זמני  .7תרשים 
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מכאן, נמצא שהשערת המחקר לא אוששה ואין הבדל בין מהירות הסיווג לגבר ומהירות הסיווג לאישה 

ייתכן,  .סיווג לגבר במילים הניטראליותוהבמילות הקידום. עם זאת, נמצא הבדל מובהק בין הסיווג לאישה 

שהמילים הניטראליות, למרות שהוגדרו כניטראליות בדוקטורינת אתנה, יש להן קשר חזק יותר למגדר 

  .לעומת מילות הקידום, שלא נמצא קשר בינן לבין הסווג לגבר ואישה

בבדיקת החלק הרביעי של המטלה ביקשו הנחקרים לסווג לגבר ואישה תכונות קידום ללא פרמטר של 

מנת לבדוק האם קיימים הבדלים בין גברים לנשים בסווג תכונות הקידום ונמצא שנשים סווגו  זמן תגובה, על

עצמן כבעלות תכונות הקידום, בהשוואה לגברים ואילו הגברים סווגו מחצית מתכונות הקידום שנבדקו 

וטיפיות לעצמם ומחצית לנשים. מכאן, ניתן לאמור שאם תכונות האופי של נשים וגברים הן תכונות סטריא

ואם גברים הם רוב מקבלי ההחלטות ומחצית מתכונות האופי הנדרשות באקדמיה שייכו לנשים, אזי ייתכן 

ובעתיד כשהדוקטורנטים יהפכו להיות חלק מחברי הסגל האקדמי, מצבן של הנשים באקדמיה ישתפר. 

 . 27וממוצע( מוצגות בלוח  Nהתפלגות תכונות קידום שנבדקו בסווג לגבר לפי מגדר )

 

 26לוח 

 וממוצע(  N התפלגות סווג תכונות קידום לגבר לפי מגדר )

 

 נשים גברים

 אחוז הסווג כגבר אחוז הסווג כגבר תכונות קידום

N Mean N Mean 

 שיתוף פעולה 24% 17 65% 17

 יצירתיות 24% 17 47% 17

 יחסי אנוש 6% 17 18% 17

 קבלת ביקורת 47% 17 47% 17

  סקרנות 41% 17 59% 17

  חריצות 29% 17 12% 17

 עצמאות 47% 17 59% 17

  חדשנות 47% 17 65% 17

 מוטיבציה 47% 17 59% 17

  מקוריות 24% 17 35% 17

 משמעת עצמית 35% 17 29% 17

 כישרון 24% 17 53% 17
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 סיכום ממצאים ודיון

ספרות המחקר עוסקת רבות בייצוג של נשים בשוק העבודה בכלל ובמשרות בכירות ומשפיעות בפרט. במחקר 

נגד נשים. הנתונים סמויה זה בחנו ייצוג של נשים באקדמיה הישראלית וביקשנו לברר אם קיימת אפליה 

 מאפיינים עיקריים.ייצוג של נשים, שמוצג על ידי שני -המספריים מראים כי באקדמיה הישראלית יש תת

הפער בין חברות סגל לחברי   המאפיין הראשון מתייחס למיעוט חברות הסגל בדרגות הבכירות באקדמיה

סגל הולך וגדל ככל שעולים בדרגה, ממרצה ועד לפרופסור מן המניין. המאפיין השני מוצג באמצעות התפלגות 

 (מתמטיקה, פיזיקה, הנדסה וטכנולוגיה STEM  -ההנשים בין תחומי הלימוד בין המקצועות המדעיים )

 ומדעי הרוח והחברה. מדעי האדם: חינוך לבין תחומי

בייצוג הנשים באקדמיה  (מחקרים שהתפרסמו במהלך השנים האחרונות הצביעו על שיפור )מינורי

 ;2012גולדשמיט, והממשלה לשיפור המצב ) (בישראל ועל המאמץ שעושות המערכת האקדמית )מל"ג, ות"ת

. עם זאת, (2017, אי שיויון מגדרי מדד המגדר ; 2015, סימון ; מזרחי 2018הכנסת,  ;2014דו"ח המבקר לשנת 

הצגת הנתונים והשיפור בתוצאות מסיטה  (2015הפערים עדיין קיימים, ונשאלת השאלה מדוע. לדעת תורן )

את הדיון ממקור הבעיה ואינה מספקת הסברים, ולכן אינה משיגה את המטרה העיקרית, שהיא שוויון מגדרי 

חברתיים שכוללים את -אותה יש לבחון את ההיבטים המגדריים באקדמיה. הבעיה היא שורשית וכדי לחקור

  הסמויות בקרב חברי האקדמיה.תהליכי החיברות, הסטריאוטיפים וההטיות 

ניתוח המאפיינים המבניים נידון בספרות על ידי חוקרים רבים. חלקם התייחסו למאפיינים לכאורה 

(, שבדקה קבוצות מיעוט בארגונים ומצאה שככל שקבוצת Kanter, 1977קאנטר ) במנותק ממגדר, כמו

כמו  וחלקם מוכות בהיררכיה הארגונית, המיעוט קטנה יותר היא תידרש ליותר משימות ותשתלב בדרגות נ

טענו שיש להתייחס למגדר כחלק בלתי נפרד מהתהליכים שמתרחשים במקומות   (Acker, 1990אקר )

העבודה. במחקר זה ביקשנו לבדוק אם מתקיימת אפליה באקדמיה ובמיוחד אם מתקיימות הטיות הסמויות 

 נגד נשים בתהליך הקידום של הסגל באקדמיה בהיבטים שונים: מגדרי, מקצועי, חברתי, מוסדי ואישי. 

ה קשימוש בביבליומטרי ון שיטות מחקר, ובחנו הן נתונים אובייקטיביים ומספריים השתמשנו במגו

שימוש  לבדיקת כמות פרסומים של חברי סגל ומאפייניהם, והן תחושות ואמונות בקרב באי האוניברסיטה 

, שאלונים ומטלה ממוחשבת שהועברו לדוקטורנטים, חברי סגל ומקבלי ההחלטות באקדמיה. ריאיונותב

חר ניתוח התוצאות והשוואה ביניהן מצאנו שקיים פער בין הצהרות ועמדות גלויות לבין הטיות סמויות לא

 ולא מודעות, שהופיע לכל אורך המחקר באופנים שונים ובעוצמות שונות. 

מרואיינים שנשאלו ישירות על קיומה של אפליה מגדרית באקדמיה הכחישו אותה כמעט כולם. למרות 

הבדלים דקים אך משמעותיים: בקבוצת מקבלי ההחלטות הכחישו את קיומה כולם, למעט זאת, מצאנו 

מרצה אחת שהכחישה אך סייגה את דבריה בטענה שאין אפליית נשים, אך יש אפליה בקידום נשים. בקבוצת 

חברות הסגל הצעירות חמישית מהמרואיינות אישרו שהיא קיימת. ניתן להציע שתי סיבות להבדל. 

, שמקבלי ההחלטות במוסדות האקדמיים הם אלה שקובעים את המדיניות והם מודעים להשלכות הראשונה

, שחברי הסגל שניה)האישיות והמוסדיות( שתהיינה להכרה באפליה השוררת במוסד שהם עומדים בראשו; ה
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ן בדרגת מקבלי ההחלטות חשים הזדהות גבוהה יותר עם הארגון שהם עובדים בו ומשתייכים אליו, ולכ

כתוצאה מכך  (.Pratt, 1998) האמונות שלהם על הארגון הופכות לחלק מהגדרתם העצמית, כפי שטען פראט

הם מתכחשים לקיומה של אפליה. חברות הסגל הצעירות משוחררות יחסית מההשפעות הללו. להפך, בשל 

  מעמדן הן חשופות יותר לפגיעתה של אפליה ולכן רגישות יותר לכל גילוי שלה.

נשאלו המרואיינים אם קיימות הטיות סמויות נגד נשים באקדמיה. התשובות נעו על הרצף  בהמשך

שבין ביטול קיומן באופן מוחלט, דרך ידיעה שיש הטיות סמויות וניסיון להתעלם מהן ועד להשלמה ומודעות 

כולל של לכך שהן קיימות במידה כזו או אחרת, אך לא ניתן להסירן באופן מוחלט. נוסף לכך, בניתוח 

מצאנו סתירות בין הנאמר בגלוי לבין החוויות והאירועים שתוארו בשתי הקבוצות, והצביעו על  ריאיונותה

 כאשר נשאלו ישירות. הכחישו את קיומןשאפליה ועל הטיות סמויות כלפי נשים, גם בדבריהם של מרואיינים 

נושא האפליה וההטיות הסמויות נדון גם בשאלונים שהופצו למקבלי ההחלטות במטרה לבדוק את 

מודעותם לנושא. התוצאות שהתקבלו לשאלות הללו הציגו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים. רוב הנשים 

הפערים  רוב הגברים לא הסכימו לכך. בשאלונים מצאנו כי ואילוהסכימו כי קיימת אפליה והטיה סמויה 

המגדריים לגבי הסכמה ואי הסכמה נותרו בעינם, אך גילינו מתאם שלילי מובהק בין דרגה לאפליה והטיות 

סמויות, כלומר ככל שחברי הסגל היו בדרג גבוה יותר כן נטו להסכים שקיימת אפליה והטיה סמויה. מכאן 

אינו  ות עם מקום העבודה הזדהות מקבלי ההחלט  ריאיונותשההסבר שהעלינו בנוגע לפער שנצפה ב

מתאים לממצא זה. הסברים אפשריים הם האנונימיות של התשובות שהתקבלו, ואף מעמדם של חברי הסגל 

, שעשוי לאפשר להם להתבטא בחופשיות ללא חשש למעמדם (בדרגה הגבוהה ביותר )פרופסור מן המניין

  .האקדמי. ייתכן גם שככל שעולים בדרגה המודעות לנושא עולה

לשלילת האפליה לבין התשובות המגוונות  ריאיונותב יש הבדל בולט בין התשובות הנחרצות שניתנו

ובשאלונים, שמעידים על כך שהיא קיימת. אפליה אסורה על פי  ריאיונותה והמורכבות יותר שהתגלו בניתוח

 מויות. ושאלוני המחקר חשפו שהיא קיימת ונמצא לה ביטוי בהטיות הס ריאיונותחוק עם זאת, ה

 

 ייצוג והשפעותיו-תת

ייצוג של נשים באקדמיה. חלק מהמרואיינים דיברו על תקרת הזכוכית ואחדים -הוזכר לא פעם תת ריאיונותב

הנשים בדרגה מסוימת באקדמיה לבין רום  כמותשמתאר יחס הפוך בין   'אפקט המספריים'ציינו את 

-לטענת אחת המרואיינות )חברות סגל צעירות .כמות הנשים פוחתתהדרגה, כלומר ככל שעולים בדרגה 

ייצוג לנשים, כמות הנשים שאינה מקבלת קביעות גבוהה לאין -, ששייכת למחלקה שבה יש תת(2קבוצה 

קיים מחסור שיעור מכמות הגברים. מסמך שהתפרסם לאחרונה בכנסת מאשר את הדברים בכך שציין ש

ש נוכחות מועטה בוועדות למתן קביעות באקדמיה ם ילנשי ,בנשים שמציגות מועמדות לגיוס כחברות סגל

 .(2018ביוני  5 -המסמך שהתפרסם בכנסת בתאריך ) ומי שנכנסת כחברת סגל זוטר לרוב נשארת בדרגה זו

העדפה אין שלחברי הסגל  ,(Ceci & Williams, 2015למרות הטענה שהוצגה על ידי סצ'י ווילאמס )

עולים הנוכחי מניתוח ממצאי המחקר , באוניברסיטאות בארצות הברית, בנוגע לגיוס עובדים מגדרית
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מנקודת מבט שיכולים להעיד על קיומה. את ההסברים ניתן לבחון  הישראלית אקדמיהבייצוג -הסברים לתת

הראשון, מתייחס לטענה שהיצע הנשים שמציג מועמדות למשרה ההסבר אוביקטיבית וסוביקטיבית. 

. להסבר זה (Ceci & Williams, 2011לגברים כפי שנמצא אצל סצ'י וויליאמס )אקדמית נמוך בהשוואה 

השני מציין שנקודת הפתיחה יש לרדת לעומקן של הסיבות שגורמות לכך. אך ניתן להתייחס כמות שהוא, 

תחומים שבהם  –)מינוי( של נשים במסלול האקדמי נמוכה מזו של גברים. במדעים הניסויים, למשל כימיה 

דרגת הכניסה היא מרצה בכיר, ולעומת זאת במדעים העיוניים, שבהם יש רוב נשי  ב גברי מובהק יש רו

דרגת הכניסה היא מרצה, ולכן נשים נדרשות לעבור יותר שלבים בתהליך הקידום ונדרש להן יותר  מובהק 

שתלבותן כחלק פרופסור מן המניין. משך הזמן הארוך משפיע על ה זמן כדי להגיע לשלב הגבוה ביותר 

מינויין האם ההחלטה לגבי עורר תהיות ומעלה את השאלה מההסבר . ממקבלי ההחלטות במוסד האקדמי

ההסבר השלישי  . שמר את מעמדם האקדמילנועדו ש ,משיקולים מגדריים גברייםשל נשים נובע ההתחלתי 

משפחתי של הנשים -הוא ששלב המעבר בין המינוי לקביעות תחום בזמן ועל פי רוב זהו שלב שבו מצבן האישי

  תקופת הקמת משפחה ותקופת הפריון  מקשה עליהן למלא את הדרישות האקדמיות )פרסומים, יציאה

ועמדות שיוצאות לחופשת לידה שתיקי מ ריאיונותב נאמר כן כמו דוקטורט, השתתפות בכנסים(.-לפוסט

התייחסות או ל על התייחסותן של הוועדות לנשיםיכול להעיד , מה שמוקפאים או לא מטופלים בוועדות

  המוסדית כלפי נשים בסיטואציה הייחודית.  

שלפיהם זהותם של מקבלי ההחלטות בכל  ריאיונותעל חשיבותו של ייצוג הוגן ושווה מעידים ממצאי ה

האקדמיה נשלטת על  המוסדית,רמה מנהלית קובעת במידה רבה את ההטיות שיורגשו באותה רמה. ברמה 

ידי גברים, והם מהווים את רוב קובעי ההחלטות בדרגים הגבוהים. אך ברמת המחלקה יש מחלקות שדווקא 

שבמחלקות שבהן יש רוב גברי נשים חוות אפליה והטיה הנשים מהוות את רוב שדרת הניהול שלהן. מצאנו 

ואילו במחלקות שבהן קיים ייצוג נשי בולט, המגמה הפוכה , הן ברמת המוסד המחלקה סמויה הן ברמת

נוסף לכך, מצאנו שקיימת מגמה של שינוי מדיניות והעדפה מתקנת  .וגברים חווים אפליה והטיה סמויה

ינוי וקידום גברים כחברי סגל ואפליה כלפי גברים. כלומר קיים קשר באקדמיה כלפי נשים שמשפיעה על מ

 לאפליה כלפי המין השני ברמה המחלקתית.  גברים או נשים  בין ייצוג עודף של אחד המינים 

ייצוג של נשים באקדמיה, -כדי לעמוד על ביטויין של ההטיות הסמויות ולברר סיבות אפשריות לתת

 הגורם  בכלל אם  כמה עד לברר וביקשנו באקדמיה סגל חברי של הקידוםו המינוי במסלול התמקדנו

 . החלטותמשפיע על ה המגדרי

 

 תהליכי המינוי והקידום

 ,O'Connor & O'Haganלפי מחקרים )למשל על הערכת המועמדים. אך  יםמינוי וקידום באקדמיה מבוסס

הקריטריונים להערכה שקבעה המערכת אינם ברורים ואינם מפרטים מה מידת החשיבות של , (2016

אי וודאות בקרב חוסר הפירוט יוצר האלמנטים השונים שנדרשים לקביעת מצוינות ומה האיזון ביניהם. 

משתנים סובייקטיביים ממקבלי ההחלטות שנדרשים להפעיל שיקול דעת ונעזרים בידע קודם שמורכב 
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וכוללים גם  ,ויתותכונותיו, העדפותיו, סגנונו ותפיסל המועמד, כמו הרקע ש ,ים משתנים אישיותייםשכולל

סטריאוטיפים המגדירים מיהו הטיפוס המתאים ביותר להתמנות ולהתקדם. מכלול הידע הסובייקטיבי 

  .(1995, שנהב; 2002, גזיאל) דומים במצבים שונות החלטות מקבלים שונים אנשיםשמביא לכך 

. אנו דיםבהכרח מכירים את המועמ םינאמינוי וקידום חברי סגל ההחלטות האמונים על  מקבלי

 יםמכיר םהוועדות אינחברי   סרוןיחאך גם הקידום מושפע אך ורק מהישגים,  שכןכך יתרון, במוצאים שיש 

מפקח יעריך מורה להיכרות יש משקל רב בהערכה כזאת, למשל  (2002את המועמד ויכולותיו. לדעת גזיאל )

אחרת מאשר מנהל שנמצא אתו בקשר ישיר. ניתן להקביל את הוועדות באקדמיה שמחליטות לגבי קידום 

ואת הדיקאנים ומנהלי המחלקות למנהלים. הקשר הלא ישיר בין חברי הוועדות לחברי  ,מועמדים למפקח

פרדיגמת הדמיון ולהשפעתה של  משאיר פתח לקיומן של הטיות סמויותהוא ם להערכת חסר ווגרעלול להסגל 

בכך הם . , המכוונת את מקבלי ההחלטות להעדיף מועמדים הדומים להם(Roebken, 2010והמשיכה )

 .(1995משעתקים ומנציחים את המבנה הקיים )שנהב, 

מקבלי ו ,מחקר שקיבלהמענקי את להציג כמות פרסומים ובתהליך הגיוס והקידום כל מועמד נדרש 

הם אלה שמחליטים מהי מידת חשיבותם של  מנהלי מחלקות, דיקאן, רקטור, חברי הוועדות  ההחלטות 

. (O'Connor & O'Hagan, 2016המימון והפרסומים שהציג כל מועמד ואיך לשקלל את כל הנתונים ) מענקי

העדר החוקרים טענו כי . קודמו פחות באותו מחקר נמצא שהרכב הוועדות היה ברובו גברי ושנשים

ריטריונים ברורים להערכה, בשילוב בירוקרטיה ארוכה של תהליך הקידום והרכב הוועדות, גורמים ק

 יםאחר יםבמחקר ומשפיעים על הערכת הביצועים שלו בוועדה.להערכה לא אובייקטיבית של מועמד לקידום 

נמצא שהעדר קריטריונים ברורים בהערכת המועמדים גורם להטיה סמויה שמבוססת על תפיסות 

 Long & Fox 1995, McIlwee & Robinson 1992, Reskin)אינדיבידואליות לגבי הסטנדרטים להצלחה 

י קריטריונים חלופיים, ונוטים לבחור מועמדים בעל. מקבלי ההחלטות מבססים את הערכותיהם על (2003

Racusin, -Mossמועמדים מתוך קבוצת הפנים שלהם )רקע דמוגרפי, גישה ואישיות הדומים לזו שלהם, 

Dovidio, Brescoll, Graham, & Handelsman, 2012) וכאלה שאיתם יש להם קשר אקדמי כלשהו ,

(Zinovyeva & Bagues, 2010) .משיכה-נטייה זו נקראת פרדיגמת הדמיון (ion attract-similarity

paradigm)  או עקרון ההומופיליות(principle homophily)   נטייתו של האדם ליצור קשרים עם אנשים

במחקר הנוכחי ראיינו מקבלי החלטות באקדמיה וחברות סגל צעירות כדי  .(Roebken, 2010דומים לו )

לעמוד על תהליכי המינוי והקידום ולבדוק אם, בדומה למתואר בספרות המחקר, יש קריטריונים לא ברורים, 

 הטיות סמויות ואפליה נגד נשים. 

עדות השונות. תהליך המינוי הראשוני מתבצע ברמה המחלקתית ותהליך הקידום עובר דרך הוו

המרואיינים מנו ארבעה גורמים המשפיעים על ההחלטה בתהליכים אלה: בראש ובראשונה פרסומים, וכן 

ובשאלון  (1שנערכו למקבלי החלטות )קבוצה  ריאיונות. ב'אזרחות טובה'מכתבי המלצה, איכות הוראה ו

יבי משמעותי בהחלטות שקיים ממד סובייקט (גברים 59%-נשים ו 77%שהופץ השיבו רוב המשתתפים )

הסתבר מעל כל  ריאיונותב הסגל. שמתקבלות בוועדות השונות הקשורות למינוי וקידום של חברי וחברות

ספק, ואף נאמר במפורש, שהדרישות במהותן אינן כמותיות, שכן בלתי אפשרי לכמת איכות הוראה או 
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פרסומים בלבד אלא גם באיכות  כמותמצוינות המשתקפת ממכתבי המלצה, וגם בנוגע לפרסומים לא מדובר ב

כתב העת, מעמד החוקר בפרסום ולעיתים שיתופי פעולה שהיו מעורבים בפרסום. כל המרואיינים הודו 

שבתהליכי קבלת ההחלטות קיימים שיקולים לא מקצועיים, המבוססים על קשרים חברתיים ועירוב בין 

m, Dovidio, Brescoll, GrahaRacusin-Moss & ,)מצוינות לחברות, בדומה למתואר בספרות 

Zinovyeva & Bagues, 2010 Handelsman, 2012;) . 

על מינוי או קידום נתונה מאוד לשיקול  מכיוון שניתן להבין כי הדרישות אינן כמותיות בלבד, ההחלטה

הדעת של מקבלי ההחלטות במחלקה או במוסד, ונפתח פתח להשפעתן של הטיות מגדריות. שילבנו את 

לניתוח הדרישות העומדות בפני מועמדים  , שאלונים ובחינה ביבליומטרית ריאיונות –צאי המחקר ממ

למינוי וקידום באקדמיה ולבחינת האפשרות שההחלטות מושפעות מהטיות מגדריות. בכל אחד ממרכיבי 

ומורידים ההחלטה גילינו עדויות להטיות סמויות ולסטריאוטיפים מגדריים המצרים את צעדיהן של נשים 

 את סיכוייהן לעבור את הרף. 

נמצא שחברי הסגל מפתחים ומבססים קשרים עם חברי קהילתם המקצועית לאורך  מכתבי המלצה 

לטענת חלק מהמרואיינים, בקשת מכתבי ההמלצה השנים, בין השאר כדי לקבל מכתבי המלצה בבוא העת. 

במחקר זה מצאנו שתי סיבות היכולות להצביע על ובחינתם כרוכה בתהליך מיותר, סובייקטיבי וארוך. 

הטיות מקצועיות הקשורות למכתבי המלצה. הראשונה, שמקבלי ההחלטות הם שפונים לממליצים מהארץ 

לאחר תהליך  וחו"ל ומבקשים מכתב המלצה על מועמד, אך בחירת הממליצים שרירותית, ולא אחת מתברר 

ם מתאימים למשימה, כי אין להם ידע מתאים בדיסציפלינות שהממליצים אינ ארוך של בקשות ותגובות 

חברי הסגל שצריכים לקרוא את ההמלצה ולחלץ , ששניהם לכתיבת ההמלצה. הפנויי שונות, או שאינם

מתוכה את הנתונים הדרושים להם, אינם מיומנים בקריאה במידה זהה. הבעיה מחריפה כשנדרש מהם 

א וחבריו "יודעים אחד המרואיינים מחברי הסגל העיד כי הו ה.להעריך מועמד מדיסציפלינת מחקר שונ

יכולה להסביר במעט את הירידה  . ולמרות זאת, היאאך זו הצהרה רטורית שקשה להוכיחלקרוא המלצות", 

  במידת הסובייקטיביות בתהליכי הקידום ככל שעולים בדרגה, כפי שנמצא בשאלונים.

 & ,Schmader, Whiteheadמכתבי המלצה באקדמיה )במחקר שבדק הטיות סמויות כלפי נשים ב

Wysocki, 2007)  .במחקר נמצא כי הטיות סמויות שכאלה אכן קיימות, וחברי האקדמיה אינם מודעים להן

הנוכחי נבדק יחסם של מקבלי ההחלטות למכתבי המלצה באמצעות שאלונים, כלומר נבדקה רק הרמה 

מהגברים לא הסכימו עם הטענה שקיימות הטיות  90%-ם ומהנשי  76%רוב מקבלי ההחלטות המודעת. 

כלפי נשים בבחינת מכתבי ההמלצה. אף שהרוב לא הסכימו עם הטענה, הפער הניכר בין גברים לנשים מלמד 

כי יש מקום לספק ולמחקר מעמיק יותר. ייתכן כי קיים פער בין התת מודע למודע המשפיע על קריאת מכתבי 

הקוראים את מכתבי ההמלצה אינם מודעים לסוגיית ההטיות הסמויות, הרי  ההמלצה, ואם חברי הסגל

 שאינם מסוגלים להימנע מהן. 

מצאנו שהוראה היא פרמטר לקידום, אך אינה "פקטור מאוד חשוב",  ריאיונותב איכות ההוראה 

וממילא מי שקובע את איכות ההוראה הם הסטודנטים, שבעצמם אינם נקיים מהטיות. איכות הוראה נמוכה 
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 כמותיכולה לעכב תהליכי קידום אך לעולם לא תהיה עילה לפסילת מועמד, בניגוד למרכיבים אחרים כמו 

משמשת כבסיס להשוואה כאשר שני תיקים זהים או דומים מתחרים על תקן אחד  ראהההופרסומים. לכן 

 או כאשר מקבלי ההחלטות אינם בטוחים כי פרסומי המועמד מספקים לצורך קידום. 

נמצא שנשים, להבדיל מגברים, נתפסות  (Cohen & Duberley, 2017במחקר שערכו כהן ודובלרי )

במחקר זה לא נשמעה בלות על עצמן יותר תפקידים הקשורים להוראה. באקדמיה כמורות ולא כחוקרות ומק

הודאה מפי מקבלי ההחלטות שנשים נתפסות כמורות, אך נמצאה עדות לכך שחברות הסגל הצעירות )קבוצה 

לעומת חברי הסגל  (פרויקטים מנהליים )הוראה ופרויקטים מחלקתיים אחרים יותר לוקחות על עצמן (2

 . "להתנער מהם"נוטים הגברים, ש

המרואיינים ציינו שאזרחות טובה משפיעה על תהליכי הקידום באקדמיה, אך   אזרחות טובה

ולכן אין באפשרותנו לדעת מה בדיוק פירושה של אזרחות  בנושא והמרואיינים בשתי הקבוצות לא הרחיב

ם בכלל היא קשורה , ועד כמה אבפני עצמה ולעומת גורמים אחרים –טובה ומה משקלה בתהליך הקידום 

  להיבטים המנהליים.

לטענת המרואיינים, גברים ונשים, הפרסומים מהווים חלק נכבד בשיקולים הנוגעים למינוי  פרסומים 

וקידום באקדמיה. למרות זאת, לא נמצאו הגדרות מדויקות לגבי כמות הפרסומים ואיכותם. באופן כללי 

דום אינה אחידה והיא תלויה במוסד האקדמי ובתחום או נראה כי כמות הפרסומים שנדרשת בכל שלב בקי

 האםמהם המדדים,  –במחלקה הרלוונטיים. כמו כן לא קיבלנו תשובות ברורות בנוגע לאיכות הפרסומים 

ומכמות  (CiteScoreאו מדד הציטוט ) (IF-Impact Factorהם נגזרים מנושא הפרסום, ממדד ההשפעה )

מחבר יחיד, מחבר שותף והמיקום  –הציטוטים. לבסוף, אין הגדרות אחידות בנוגע למעמד המחבר בפרסום 

לסיכום, יש קריטריונים רבים הקובעים מהו והשפעת מעמד זה על ההחלטה הסופית.  ברשימת המחברים 

וגע לאיכותה של רשימת משמעי. ההחלטה הסופית בנ-"מאמר טוב", ואי אפשר לשקלל אותם לכדי ציון חד

המאמרים של מועמד או מועמדת היא פרי דיונים ואפילו ויכוחים. נראה שזהו כורח המציאות, אך חשוב 

שמקבלי ההחלטות וחברי הוועדות יהיו מודעים לכך שההליך לא יכול להיות אובייקטיבי לחלוטין, ויכירו 

 תהליך.סובייקטיביים והטיות סמויות יתערבו בבאפשרות ששיקולים 

מגדרית בהכרח, שכן חוסר הוודאות בנוגע לפרסומים יכול להשפיע על בחינת המועמדות  בעיה זו איננה

עלו בעיות הנוגעות לנשים יותר מלגברים. הראשונה התייחסה  ריאיונותשל גברים ושל נשים, ובכל זאת ב

 שמניבים מעטים גדולים נשים נוטות לקחת על עצמן פרויקטלהבדלי הסגנון בין נשים לגברים. נמצא ש

התייחסה לכך שנשים בתקופת הפריון מפרסמות  שניהה. בהשוואה לגברים (פרסומיםכמות  – itemsפריטים )

 ,Kyvik & Teigen)קיויק וטייגן . ממצאים דומים הוצגו אצל איטי יותרמעט, לכן תהליך הקידום שלהן 

הבעיה השלישית התייחסה לשיתופי פעולה בין חוקרים . (Aiston & Jung, 2015אייסטון וגנג )ואצל  (1996

בדרך כלל הגברים לוקחים לעצמם את עיקר היוקרה ומתמקמים בעמדה טובה יותר  –גברים וחוקרות נשים 

אינם בהכרח אף ש ,והתגמולים שהם מקבליםמוניטין ברשימת המחברים. יש לכך השפעה מצטברת על ה

כך גדל הפער  .(Merton, 1988; 2005)תורן,  'The matthew effectתופעה המכונה בספרות ' –מגיעים להם 

  בהחלטות הוועדות למינוי וקידום.בינם לבין הנשים, על כל משמעויותיו והשלכותיו, כולל 
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לכתבי עת מושפעת מהרשת החברתית של המפרסמים או של המנחים,  נוסף לכך, קבלת הפרסום

 ,n.d. Genderedגברים )יקר כתבי העת בעלי הדירוג הגבוה, הם ומכיוון שרוב העורכים של כתבי העת, בע

innovations, רים קל יותר לפרסם או לקדם פרסום. לגברים יש קשרים טובים יותר עם עורכי כתבי (, לגב

יש מנחה גבר,  שיחברות הסגל . כשלהעת בדירוג גבוה או שהם משמשים כעורכים בכתבי עת אלה בעצמם

חברות הסגל שמונחות על ידי אישה לעומתן,  .יותר לפרסם בכתבי עת בעלי דירוג גבוהלהן סיכוי גבוה 

מקבלות דחיות מכתבי העת בעלי דירוג גבוה, ובהמלצת המנחה שולחות את מאמריהן לכתבי עת בעלי דירוג 

תבי נמוך יותר. ממצא זה אינו ייחודי לאקדמיה הישראלית ובספרות יש עדויות נוספות להטיה מגדרית בכ

 .(Aiston & Jung, 2015עת )

ככל שכתב העת מדורג  –מאחר שכמות הפרסומים הדרושה לצורך קידום מושפעת מדירוג כתב העת 

דחיית הפרסומים על ידי כתבי עת בעלי דירוג גבוה או  –נמוך יותר כמות הפרסומים הנדרשת גבוהה יותר 

הה יותר של פרסומים, ומהווים גורם מעכב פרסום בכתבי עת המדורגים נמוך יוצרים דרישה לכמות גבו

כדי לבדוק אם פערי הפרסום משמעותיים עד כדי כך שיש  בתהליך הקידום של חברות הסגל באקדמיה.

וערכנו ניתוח ביבליומטרי של  ייצוג של נשים באקדמיה, השתמשנו בכלי נוסף-בכוחם להסביר את התת

אות הציבור, כימיה ופסיכולוגיה. בשני התחומים , בריאנגלית פרסומים בארבעה תחומי דעת: בלשנות

נשים ייצוג לנשים. בניתוח השווינו בין חוקרים גברים וחוקרות -הראשונים יש רוב נשי ובשניים האחרונים תת

  כמות פרסומים, כמות ציטוטים, שיתופי פעולה, מחברים יחידים או חלק מקבוצה ומדד הציטוט.במדדים אלה: 

בדומה ) הגברים של מזהבמובהק  נמוך היה נשים של הפרסומים ממוצע שנבדקו התחומים בכל

( לעומת זאת, Rorstad & Aksnes, 2015; Fox, 2005; Fox, 2005; Hesli & Lee, 2011לממצאים של )

 מגמה הציגו לא – הציטוט ומדד פעולה שיתוף, ציטוטים – הפרסומים איכות את שקובעיםהמדדים האחרים 

 לפרסום הציטוטים כמות, נשי רוב בהם שיש תחומים, הציבור ובריאותאנגלית  הבלשנות בתחומי. אחידה

 בין קשר על להעיד יכוללכמות הציטוטים לפרסום של חוקר. ממצא זה  בהשוואה גבוהה היתהשל חוקרת 

 בבלשנות – הבדלים הוצגו הציטוטים בממוצע, זאת עם. לפרסום ציטוטים של גבוהה לכמות בתחום נשי רוב

 . הממצא היה הפוך הציבור בריאות בתחום, לחוקר בהשוואה גבוהנמצא  לחוקרת הציטוט ממוצעאנגלית 

 עשור לפרסם החלו שבתחום בריאות הציבור גברים נמצא ודרגות שנים לפי ציטוטיםה פילוחמבדיקת 

מאשש זה . ממצא (חבר ופרופסור פרופסורלפני נשים וצוטטו בעיקר כשהגיעו לדרגות הגבוהות באקדמיה )

לעומת זאת, בתחום בלשנות אנגלית נמצא כי  (.Merton, 1988; 2005)תורן,  מתיו אפקט את קיומו של

של המאה  90 -במהלך השנים חל מהפך בכמות הציטוטים והפרסומים של גברים ונשים: מאמצע שנות ה

החלו לפרסם יותר מהם.  2000 -העשרים נשים החלו להיות מצוטטות יותר מגברים, ומתחילת שנות ה

חום, אך ייתכן שדווקא התחזקותן תרמה לשחיקת הממצאים מעידים על התחזקות במעמדן של הנשים בת

מסוים ומתחילות להגיע להישגים ולתפוס  הסטטוס שלו. לפי הספרות, כאשר נשים מצליחות לחדור למקצוע

-חסוןעמדות מפתח, במקרים רבים הסטטוס של אותו תחום יורד והוא זוכה להערכה פחותה בחברה )

 (.2013בוזגלו,

 נוטות נשים ופסיכולוגיה הציבור בריאות בתחום כי נמצא חוקרים בין פעולה שיתוף נושא בבדיקת

 ;Zeng, Duch, Nielsen, 2016)אחרים  מחקרים, בדומה לממצאי הגברים הםימעמית פחות פעולה לשתף

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331630083X#bib0100
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Pardo, Moreira, Radicchi, Ribeiro, & Amaral, 2016-Sales). האנגלית  הבלשנות תחומילעומת זאת, ב

 ,Bozeman & Gaughan, כפי שנמצא אצל בוזמן וגוגהן )מגברים יותר פעולה משתפות נשיםנמצא ש והכימיה

וייתכן שנשים  נראה על פניו ברור, כי יש יותר נשים בתחום,אנגלית  בבלשנותשהתקבל  שהממצא בעוד. (2011

, בתחום (Roebken, 2010מרגישות נוח לשתף פעולה עם אלה שדומות להן, על פי עיקרון המופיליות )

 אצל שנמצא הכימיה, ניתן להסביר זאת בכך שנשים, באופן כללי, נוטות לקבל פחות מימון מחקרי )כפי

1977,(Gvozdanović & Maes, 2018; Wenneras & Wold בשיתוף לעבוד –נאלצות  או – ולכן, נדרשות 

 הפרסומים שלהן באקדמיה.את המימון, בכדי להגדיל את כמות  שכן מקבלים )גברים( חוקרים עםפעולה 

. בסקופוס עת כתבי של איכות הבודק, (coreSCite) הציטוט למדד התייחס לחקור שביקשנו נוסף הבדל

מצאנו שבאופן כללי, ממוצע מדד הציטוט בתחום הבלשנות  זה מדד פי על לנשים גברים בין שערכנו בהשוואה

 (שנבדקו )מדעי הבריאות, כימיה ופסיכולוגיה של נשים גבוה מזה של הגברים לעומת שאר התחומיםאנגלית 

 ,König, Fellשתואמים לממצאים מתחום בסוציולוגיה שנמצאו אצל קוינג, פל, קלנהופר וצ'וי ) 

 Kellnhofer, & Schui, 2015) עם זאת, נמצאה התפלגות שונה של מדד זה לפי דרגות שאינה מאפשרת .

נמצא מדד ציטוט גבוה לנשים בדרגות מרצה בכיר/ה  אנגלית להגיע למסקנות ברורות. בתחום הבלשנות

ופרופסור חבר, בהשוואה לגברים בתחום, בתחום בריאות הציבור בדרגת מרצה, בתחום הכימיה בדרגת 

מרצה בכירה. את הממצאים בתחומים הללו ניתן להסביר בכך שנשים מתקשות לפרסם מאמרים בכתבי עת 

, היות ולגברים יש קשרים לעורכים (Gendered innovations, n.dAiston & Jung ;2015 ,.) בעלי דרוג גבוה

היושבים בוועדות כתבי העת. עם זאת, מהממצאים בתחום הפסיכולוגיה נמצא שנשים בדרגת פרופסור מן 

עת עם ממוצע מדד ציטוט גבוה מזה של הגברים. בשני כתבי העת בעלי מדד הציטוט המניין פירסמו בכתבי 

פרסמו נשים יותר מגברים, מה שיכול להצביע או על  (euroImage, Journal of NeuroscienceN)הגבוה 

או לכך שהמאמרים שפרסמו בכתבי עת  (הרכבה של הוועדה בכתבי עת ספציפיים אלה )יותר נשים מגברים

תחום -בעלי ציטוט גבוה נערכו בשיתופי פעולה עם גברים שיש להם קשר לחברי הוועדה, או שקיים תת

בפסיכולוגיה, שנשים קשורות אליו, שכמות המאמרים בו מצוטטת יותר. בשאר הדרגות המגמה בשלושת 

 ה יותר. הפוכה ומדד הציטוט של הגברים היה גבו היתההתחומים 

מהממצאים עולה שמבחינת כמות הפרסומים גרידא, נשים מפרסמות פחות מגברים בכל התחומים 

קיימים יותר גורמים שבאים בחשבון, ולא ניתן להצביע על  –האקדמיים שנבדקו. מבחינת איכות הפרסומים 

דים, אזי הנשים אך ורק על כמות הפרסומים של המועמ מגמה ברורה. אם תהליך הקידום באקדמיה מתבסס

ככלל אינן מגיעות להישגי הגברים, וזהו הסבר סביר לכמות הנמוכה שלהן באקדמיה, בפרט בדרגים הגבוהים. 

הממצאים אינם מספקים הסבר לפער הכמותי בין גברים  אזי, הקידום בתהליך משקל יש לאיכות אם אך

  כי קידום של נשים.ונשים באקדמיה ויכולים להצביע על קיומן של הטיות סמויות בתהלי

, והמועמדים מודעים לכך לאורך באקדמיהנחוצות לצורך קידום  חברתיות רשתות רשתות חברתיות 

 יש חברתיות לרשתות בפועל, והקידום המינוי בוועדות רשמית דרישה זו שאין אף. כל הקריירה שלהם

 מכתבי לקבל הסיכויים את מגדילה חזקה חברתית רשת. המשוקללים הגורמים כל על מכרעת השפעה

 פעולה שיתופי ולארגן יותר יוקרתיים עת בכתבי מאמרים לפרסם, שם בעלי מחוקרים טובים המלצה



124 
 

 במהלך נבנות חזקות חברתיות רשתות. )Gaughan, Melkers & Welch, 2017ומקדמים ) פוריים מחקריים

 ייחודיים קשיים יש לנשים זה בתחום שגם מסתבר. בינלאומיים ובכנסים דוקטורט-בפוסט ובעיקר העבודה

 .סמויות מהטיות הנובעים

 בנוגע מיוחדות בעיות עלו לא  ההחלטות מקבלי מקרב הסגל חברות  1 קבוצה של הממצאים בניתוח

. הקביעות קבלת טרם נשים אצלמתעוררות ש ומקצועיות אישיות לבעיות עדויות נשמעו אך, זו לדרישה

 באקדמיה הראשונים בשלבים אך" במקומן שיציגו סטודנטים לשלוח יכולות הן" הקביעות לאחר, לטענתן

 המשפחתית הלוגיסטית בהיערכות אישיים קשיים מציבה זו ודרישה, בעצמן לכנסים להגיע חייבות הן

 במחקרים כמו ,זה במחקר. גברי רוב יש שבהם בכנסים 'קריר אקלים'כ תיארו שהנשים מקצועיים וקשיים

 Biggs, Hawley, & Biernat, 2018; Hinsley, Sutherland, & Johnston, 2017; Settles, למשל) אחרים

& O’Connor, 2014) נתקלות האקדמית דרכן בתחילת נשים, גברי רוב יש שבהם בתחומים שבכנסים נמצא 

 חוסן לגלות מנשים דורשת העוינת האווירה. הגברים מצד וסקסיסטית עוינת ובאווירה המקצועי בידע בזלזול

  .האקדמית דרכן המשך על לרעה להשפיע עלולה והיא, הסיטואציה עם התמודדות ויכולת מנטלי

 היא דוקטורט-הפוסט מטרת. ל"בחו דוקטורט-לפוסט שנוגעת המקצועית הדרישה הוא נוסף חסם

 דוקטורט-פוסט שחוו ההחלטות מקבלי. חדשים ולרעיונות באנגלית לעבודה ולהיחשף ל"בחו קשרים לקשור

 השפיעו אלה שקשרים ציינו ואף, מקצועיים ולקשרים האקדמי לעולם צוהר שפותחת חיובית חוויה תיארו

 דוקטורט-פוסטל פורמלית דרישה היתה לא מעולם" כי הזכירו חלקם. שלהם האקדמית הקריירה המשך על

 . האקדמיים מהתחומים ברבים התקבעה הדרישה זאת ובכל", ל"בחו

 שמציב לקושי מודעים הם, ההחלטות מקבלי של ריאיונותב שתוארו החיוביים ההיבטים למרות

 59%-ו מהנשים 86%) המשיבים רוב, ההחלטות למקבלי שנשלחו בשאלונים. נשים עבור דוקטורט-הפוסט

 נתוני פי על, כן כמו. מגברים יותר בנשים פוגעת דוקטורט-לפוסט הדרישה כי הטענה עם הסכימו (מהגברים

 במוסדות נקלטות ל"בחו דוקטורט-פוסט )המעטות( שעושות מהנשים מחצית רק( 2015) ג"המל

  .בארץ האקדמיים

, האקדמי הקביעות במסלול והשתלבו דוקטורט-הפוסט מכשול את עברו זה למחקר שרואיינו הנשים

. מכשול אכן הוא דוקטורט-הפוסט כללי באופן כי מוצאים אנו לשאלון התשובות לפי וגם תיאוריהן לפי אך

  .במודע ולא במודע בנשים פוגעת האקדמית המערכת דוקטורט-לפוסט שבדרישה מסיקים אנו מכאן

 שכל מגדריים מסטריאוטיפים נובעים כולם. עצמם בפני עומדים אינם שתוארו והמכשולים הקשיים כל

 וחברי האקדמיים במוסדות ההחלטות מקבלי, האקדמית המערכת, ונשים גברים  להם נענים המעורבים

 יברותעל תהליכי הח משפיעה בה חיים שהם והחברה התרבות עם אנשיםאינטראקציה של ה. הסגל וחברות

והסטריאוטיפים שמתגבשים בתוכה. דברי המרואיינים ציירו הטיות סמויות הנובעות מהבניות חברתיות 

 חברתיים התנהגותיים קודים לע מושתתות ההבניות. ונשים גברים של האישיותהנוצרות ומוטמעות במבנה 

 בתכונות בהבדלים ניכרות שלהן והתוצאות וגבריות נשיות של מקובלים ומאפיינים לסטריאוטיפים בהתאם

 . ההורות ובתפיסת האופי
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 סטריאוטיפים מגדריים והשפעותיהם באקדמיה

 תכונות אופי

גברים ושל נשים, שגורמות להם לפי התפיסה המסורתית, תכונות אופי הן תוצר של תכונות ביולוגיות של 

. (2012וערב,  ')גורביץ 'גבריות'או  'נשיותתכונות ' – לסגל לעצמם צורות דיבור והתנהגות המאפיינות את מינם

שנערכו במחקר זה נמצאה התייחסות בינארית לתכונות האופי של גברים ונשים באקדמיה,  ריאיונותב

הגבר הוצג כמעשי, אסרטיבי, עצמאי, אקטיבי ומוערך יותר  –שמשקפת את ההבניות התרבותיות והמגדריות 

מוערכת  הואינ הנלחמת על זכויותיה ומעמד הפאסיבית, נאיבית, אינ –חברתית, והאישה כהפך הגמור 

הם מבינים בעצמם את  –אופני התנהגות טיפוסיים לגברים  ריאיונותמקצועית. הן גברים והן נשים תיארו ב

ית, יודעים לדרוש את זכויותיהם ולעמוד עליהן, לוקחים סיכונים, חושבים מחוץ מנגנוני הקריירה האקדמ

, כוחניים ופטרוניים. כאשר הם משתפים פעולה עם אישה הם נוטים להשתלט ולוקחים לעצמם את הלקופס

מירב תשומת הלב והיוקרה הכרוכה במחקר. לעומת זאת הנשים אינן יודעות לקדם את עצמן, אינן מבקשות 

 מלקחת שנמנעה סיפרהה בדרגה ובמשכורת וזקוקות לעידוד כדי לעשות זאת. אחת המרואיינות העלא

 מתנהל שהיה אחד גבר היה לא"ש לה והסבירה בה דחקה שלה הלקוחה ודווקא, ייעוץ עבודת על תשלום

, פעולה שיתופי על להשתלט נוטים שגברים יודעות הן למשל, לבעיה מודעות עצמן הן לעיתים". כזאת בצורה

 היא צעירות סגל חברות עם ריאיונותב ועלתה שחזרה תלונה. מולם לעמוד כיצד יודעות הן אם ברור לא אך

 מתפקידים להתחמק מצליחים הגברים – חוזרת תבנית שזוהי ניכר מדבריהן. והוראה מנהל תפקידי של עומס

 . ןביניה אותם מעבירות והנשים אלו

 מוערכים ונשים שגברים מגדריות סטריאוטיפיות תכונות משקפות ריאיונותב שנמנו האופי תכונות

. (Heilman, 2012; Lemm, Dabady, & Banaji, 2005; 2012 ; מאיירס,2013, סנדברג) ןפיה על ונשפטים

 זרם, האבולוציוני לטענת הפמיניזם .שונה ביולוגית התפתחות של תוצר להיות עשויות שונות אופי תכונות

, (ביולוגית) שונה אבולוציה עברו וגברים האנושי, נשים הטבע עם הפמיניזם עקרונות את שמשלב פמיניסטי

כל אלה  .שלהם ולהתנהגויות לרגשות, ליכולות, להעדפות בנוגע משמעותייםמולדים  הבדלים נוצרווכך 

לה. משפיעים לאורך כל חייהם, בין השאר על מידת ההצלחה שיגיעו אליה בתחום עיסוקם וההערכה שיזכו 

 נובע בארגונים ניהול במשרות הנשים ויון בין נשים לגברים ומיעוטושי-איה, האבולוציוני הפמיניזם לפי

הנשים סיגלו לעצמן תכונות שאינן נדרשות  שסיגלו לעצמם במהלך האבולוציה האופי  בתכונות מההבדלים

 להצלחה בתפקידים בכירים, הגברים סיגלו לעצמן את התכונות המתאימות להצלחה.

. דעתן את מניח אינו והוא כזה מהסבר מרוצות אינן שהן ניכר במחקר שרואיינו הנשים מדברי, זאת עם

 אותן משרתות אינן אלה שתפיסות מבינות הן, בעצמן סטריאוטיפיות מתפיסות משוחררות אינן שהן אף

, והוראה מנהל תפקידי עצמן על לקבל נשים של נטייתן על דיברה המרואיינות אחת, למשל. אותן ומגבילות

 יחסי הדורשים בתפקידים יותר טובות אכן הן  הסגל וחברות לחברי מתאים אולי הסטריאוטיפ כי ואמרה

 לא לעצמם מרשים הגברים" לסטריאוטיפ הכניעה שבגלל אפשרות העלתה אך  בסטודנטים וטיפול אנוש

 הפמיניזם עמדת את דוחה מרואיינת אותה, שלנו הניתוח לפי". טוב יותר[ הזאת העבודה את] אותה לעשות

 זה במקרה. הגברים לשירות מנוצלות אלא מולדות אינן הסטריאוטיפיות שהתכונות ומציעה האבולוציוני
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 להתחמק כדי  אנוש יחסי בתחום יכולת כמועטי אותם המתאר המגדרי  בסטריאוטיפ משתמשים הגברים

 את לעשות מסוגלים שהגברים ייתכן. כרצונם, במחקר ולהתמקד מתגמלות לא והוראה מנהל מעבודות

 הם  זאת עושות הנשים שכן  צורך ואין אילוץ אין עוד שכל אלא, כהלכה אותן לבצע ואף האלה העבודות

  .אותו לשנות סיבה להם ואין מהמצב מרוויחים

ומאי הנחת שהביעו בנוגע לתפקידי המנהל המוטלים עליהן ושהן מקבלות על  ריאיונותמדברי הנשים ב

איום כלפי חברי קבוצה הנתונים לסטריאוטיפים   הסטריאוטיפ לאיום דוגמה כאן שיש מסיקים אנועצמן, 

כאן ולא על פי היכולות האמתיות שלהם. המניע אותם לפעול לפי הסטריאוטיפים שליליים שהוטבעו עליהם, 

 ומניע נשים על משפיע בעלות יחסי אנוש טובים, מטפלות ומורות  איום הסטריאוטיפ של התכונות הנשיות 

, בבד בד מנהלתיים ותפקידי הוראה המתאימים לסטריאוטיפ זה. תפקידים יותר עצמן על לקחת אותן

 המחקר את מקדמות שאינן למטלות להתנגד מהן להיות מַרצות ונעימות מונע להן המורה הנשי הסטריאוטיפ

לסטריאוטיפים המגדריים שלהם ואף מנצלים  עונים, מצידם, הגברים. שלהן ולקדם את עצמן ביתר נחישות

 אותם לטובתם. 

 יפיות של נשים לאלההתאמה בין התכונות הסטריאוטאנו טוענים ששורש הבעיה הוא חוסר ה

. מכאן (2013Schein, 2001 ; ;Heilman & Eagly, 2008, סנדברג) בכירים בתפקידים להצלחה שנדרשות

, מצד כל הגורמים המעורבים. הנשים אינן פועלות די הקידום בתהליכי שקשורות הסמויות הטיותנובעות ה

הצורך כדי לקדם את עצמן משום שהן נענות לסטריאוטיפים הנשיים, ואלה אינם מתאימים לתפיסה השלטת 

בנוגע לתכונות הדרושות לקידום. לעומתן, הגברים מצליחים להתקדם משום שהם עונים לסטריאוטיפים 

י ההחלטות, הן גברים והן נשים, מקבלים את 'תכונות ההצלחה' הגבריים, המתאימים לקידום. מקבל

 כמובנות מאליהן, ולכן מקדמים את הגברים, שהרי הם מציגים את התכונות האלה. 

בחשיבה מחודשת על התכונות והסטריאוטיפים המגדריים  אנו סבורים שהפתרון לבעיה טמון

הנדרשים להצלחה ולנתק את הקשר בין גבריות לבין ניהול, קידום והצלחה בקריירה, ולבסס אותם על פי 

 שמכיר בכך שנשים הן בעלות דרכי חשיבה שונות ,פמיניזם תרבותיקריטריונים חדשים שמתבססים על 

כמו  .(Selvam & Jhon, 2017ט אותן על פי קריטריונים גבריים )לא לשפוקורא , ומאלה של הגברים

הפמיניסטיות התרבותיות, אנו קוראים לחבק את השונות ואת יתרונותיה, לעדכן את רשימת התכונות 

 הנדרשות להצלחה, ולשלב בהן תכונות נשיות, כמו יחסי אנוש טובים ודאגה לזולת.

 הקידום בתהליכי למחקר הוראה בין האיזון חוסר אתבערעור על נורמת ההצלחה ברצוננו להדגיש 

בעיקר פרסומים, וגם  באקדמיה. נורמת ההצלחה הנוכחית באקדמיה נותנת משקל רב ניתן למחקר 

 מעוררת המחקרי לממד הניתנת היתרה החשיבות. ומשקל מועט מאוד להוראה המלצות ורשתות חברתיות 

 ההחלטות שמקבלי מכיוון. אותה שקיבלו לאנשים ובנוגע ההחלטה מאחורי שעומדות לסיבות בנוגע תהיה

 סמויה להטיה עדות כאן ויש, גברים ידי על נקבעה החשיבות שמידת מניחים אנו, גברים ברובם הם באקדמיה

מתקבעת באקדמיה חלוקת תפקידים בלתי הוגנת,  כך. נשים כלפי וממילא, נשי שנחשב עיסוק תחום כלפי

יוצא  וכפועל, מוערך ובלתי נשי עיסוק כתחום ההוראה ואת ומוערך גברי עיסוק כתחום המחקראת  המשמרת

על המוסד האקדמי, והחברים בו, צריכים להקפיד . נחותהמציבה מכשול בפני נשים ומשמרת אותן בעמדה 
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נשים לא יישאו  השוויון משתי בחינות: מבחינת חלוקת הנטל ומבחינת התגמול. מבחינת חלוקת הנטל 

יש  עיקר הנטל המנהלי וההוראתי, וגברים לא יתחמקו ממטלה זו, כפי שנהוג עכשיו. מבחינת התגמולב

 לעדכן את נורמת ההצלחה ולתת משקל שווה להוראה.

 

 משפחה-עבודה קונפליקט

 תפיסת המחקר ממצאי לפי. משפחה-העבוד לקונפליקט הנוגע בכל בעוצמה מתבטא מגדרי-החברתי ההיבט

 חלוקת על נשענות תפיסותיהם. וגברים נשים בין שונות משפחה-העבוד לקונפליקט וההתייחסות ההורות

 בלתי חלק באימהות או בהורות רואות נשים  (Talcott Parsons) והסטריאוטיפית המסורתית התפקידים

 קידום על לוותר ומוכנות חוקרות מכן לאחר ורק אימהות כל קודם עצמן מגדירות, שלהן מהזהות נפרד

 להורות מתייחסים הגברים ואילו; להן חשובה שהיא מעידות שהן פי על אף, מהעבודה סיפוק ועל בקריירה

  .הקריירה לקידום מחסום שמהווה", ביותר מכביד" או" מפריע דבר" כאל

 גבר, אחד המרואיינים, של בדבריו בולט באופן משתקפים לנשים גברים בין המהותיים התפיסה הבדלי

, תינוקה ולהניק אותו את לגדל בוחרת אך היא " שדה כמו מוכשרת"  אישה לקדם מעוניין שהוא ששיתף

 הוא. הכלל על להעיד שיכול מהכלל היוצא הוא זה סיפור. הידיים על תינוק עם המחלקה ברחבי ומסתובבת

 כשחל קורה מה בפנינו מציג הוא, לכך מעבר אלא, לנשים גברים בין הורית תפיסה הבדלי רק לא בתוכו מגלם

 וכיצד (בית) והפרטי (העבודה מקום) הציבורי המרחב בין המקובלות הלוגיות ההבניות של וטשטוש שיבוש

 מסירותו נמדדת וכיצד 'האידאלי עובד'ה נחשב מי לשאלות מתייחס הוא כן כמו הגברים. איתם מתמודדים

 ;Acker, 1990; Britton, 2000) הארגונית והתרבות הארגוני ההיגיון את וחושף, (King, 2008) לעבודה

Ridgeway, 2006) . 

מדבריו של המרואיין עולה שהוא סבור שהאקדמיה מפסידה מבחירתה של אותה אישה. הוא עצמו 

זה כי "מנסה לעודד אותה להשקיע יותר במחקר אבל היא "בוחרת להניק". מבחינתו בכך תמו אפשרויותיו, 

היא  הוא כלל אינו מעלה על דעתו שגם האקדמיה בוחרת כאן  ."האקדמיתלא אחריות של מערכת הקידום 

בוחרת לוותר על האישה הזאת, כי היא אינה מעניקה לה תנאים שיאפשרו לה להניק ולגדל את התינוק. 

מעודד אותה לבחור רק בתנאים שלו,  הוא לבחור במסלול האקדמי  אותהאומר שהוא מעודד  כשהמרואיין

 לעודד דרכים קיימות אם השאלה נשאלתכלומר בתנאים של האקדמיה, כלומר בתנאים של הפטריארכיה. 

 כבר היא למעשה. ממנו פחות על לוותר או, תינוקה עם זמן על לוותר בלי באקדמיה להתקדם האישה את

 היאארת בבית אלא מגיעה עם התינוק לעבודה. היא אינה נש האקדמיה  לקראת הראשון הצעד את עשתה

 אלא. לנוחותה ביניהם משלבת והיא, ציבורי למרחב פרטי מרחבכבר שברה את החלוקה הדיכוטומית בין 

 . הזאת מהגישה נרתעת , המיוצגת בחבר הסגל שמנחה אותה,פטריארכיההש

בין העמדות הגלויות לבין העמדות הסמויות האוטומטיות, שמוצגות  הפער את מדגישזה  סיפור

כפי שטענו חוקרים  ,מקבלי ההחלטות אינם מודעים להםובדרכים מתוחכמות שמתגלות לרוב בעקיפין 
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אנו (. Benokraitis & Feagin, 1995 ;Banaji, Hardin, & Rothman, 1993 ;2012)כמו מאיירס, אחרים 

רבים ניתחו סקסיזם במקומות  מחקריםהתייחסות שונה למונח סקסיזם. משתמשים בסיפור הזה כדי להציע 

 ; ,Sidanius, Pratto ;2013; סנדברג, 2012מאיירס, ) עויןסקסיזם ו נדיב סקסיזםואף הבדילו בין  העבודה

& Bobo, 1994 Glick, 2013; Glick & Fiske, 1996, 2007).  לדעתנו  .הגדרות שונות מעטמציעים אנו

לעיל, מבטאים  ההשיבוש והטשטוש בין המרחב הציבורי לביתי שמוצגים בתפיסה ההורית שמופיעה בדוגמ

הנדיב מקבל ביטוי הסקסיזם לא בצורתם המקובלת. ויחד,  שחובריםהעבודה  במקומותסקסיזם עוין ונדיב 

בחירתה. אלא שבין השורות נשמע גם סקסיזם הכרה ביכולותיה של האישה והשלמה, בצער, עם   בקול רם

העמדה הסקסיסטית והנורמות . מתבטא באי שביעות רצון מהפרת הנורמות המקובלותעוין סמוי, ה

השליטות באקדמיה שתיהן תוצר של הפטריארכיה ושתיהן מציבות חיץ בין עולם העבודה ועולם המשפחה. 

למקום העבודה עם תינוק, שהוא אלמנט מובהק של כאשר החוקרת הֵאם ערערה על הסדר החברתי והגיעה 

היא נחשבת למי שוויתרה על קידום ומבזבזת את כישוריה.  משפחה, היא זכתה לתגובה סקסיסטית ועוינת 

, משום שהגברים זכאים לעמדתם העדיפהמובן   לגיטימציה אידיאולוגית לאי שוויון בין הקבוצותכך נוצרת 

. כלומר אינם מערערים עליהן ומשמרים את החיץ בין עבודה למשפחה שהם מקיימים את נורמות ההצלחה 

 הבחירה הנותרת בידי הנשים היא לקבל את הנורמות הגבריות ולהתקדם בעולם הגברי או לפרוש לעולמן הנשי.

דוקטורט בחו"ל. -טמשפחה היא הדרישה לפוס-הסוגיה נוספת שמגלמת בתוכה את קונפליקט עבוד

דוקטורט בחו"ל כרוכה בקשיים אובייקטיביים וסובייקטיביים שמתעצמים עבור נשים בשל -נסיעה לפוסט

ונשים רגישות יותר מגברים למשמעויות של המעבר עבור  מצבן המשפחתי, שכן פירושה עקירת המשפחה 

 הבעל, הילדים  צורכי האחר המשפחה כולה. נשים נשואות עם או בלי ילדים נוטות לשים במרכז את 

מקצועיים. אחת המרואיינות הזכירה גם שהמעבר למקום מרוחק -ולהתחשב בהם על פני צורכיהן האישיים

פירושו התרחקות מתמיכה משפחתית, בעיקר מצד סבים וסבתות, שנשים עובדות רבות נסמכות עליה. גם 

 מובן מאליו את תמיכת האישה שאיתם. היבט זה משמעותי יותר עבור נשים, ואילו גברים רואים כ

דוקטורט משמעותי יותר עבור נשים. בדרך כלל נשים אינן -נוסף לכך, האתגר הכלכלי שמציב הפוסט

דוקטורט בחו"ל פירושו פגיעה -פוסט עצמאיות מבחינה כלכלית והבעל נחשב למפרנס העיקרי במשק הבית.

-משפחה תיפגע יותר אם יידרש מעבר עבור פוסטבדרך כלל פרנסת ההזוג, לכן -ביכולת הפרנסה של בן

דוקטורט הוויתור הכלכלי הוא על המשכורת של האישה, שבדרך -. כאשר גבר נוסע לפוסטדוקטורט של האם

כלל קטנה מלכתחילה ולכן אין שינוי דרסטי בתקציב המשפחה. יתרה מכך, לא רק המשכורת של הגבר נפגעת 

דוקטורט צריכות "בעל תומך שמוכן -איינות, נשים שנוסעות לפוסטאלא גם מעמדו. כפי שציינה אחת המרו

בדרך  דוקטורט -כאשר גבר יוצא לפוסט להקריב את הקריירה שלו". מדבריה משתמע שבמצב ההפוך 

כלל בת הזוג אכן מקריבה את הקריירה שלה, ושמצב זה פשוט ושכיח יותר. בהתאם לסטריאוטיפים 

ות ראש המשפחה והמפרנס, לגברים קשה הרבה יותר לוותר על מעמדם המגדריים, המנחים את הגבר להי

 למען הקידום של בת הזוג. 

דוקטורט מציגה תפיסה סטריאוטיפית פטריארכלית שמתחילה במרחב הביתי -כך הדרישה לפוסט

 המסורתית התפקידים חלוקת זה במקרה(. (Walby, 1990בודה ועוברת למרחב הציבורי, למקומות הע
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 וגם המשפחה חשבון על בעבודה להשקיע מהן מונעת גם  הכיוונים משני הנשים את מגבילה הפטריארכלית

 את מראים הנתונים. העבודה חשבון על במשפחה ולהשקיע  ההפוך הוויתור את לעשות הזוג מבן מונעת

 בשיעורים ל"לחו מעבר לטובת משפחתם את להניע מצליחים גברים דוקטורנטים בישראל: הצפויה התוצאה

  .(2018)כנסת,  מדוקטורנטיות בהרבה גבוהים

בין מדעים עיוניים למדעים ניסויים.  דוקטורט-לפוסט ביחס הוא ההבדל ריאיונותעניין נוסף שעלה ב

דוקטורט אינו דרישה הכרחית, ואילו באחרונים הוא הכרח כמעט בל יעבור, אך אין -בראשונים הפוסט

קבוצת מקבלי ההחלטות, גברים ונשים. הדעות נעות בין השארת הדרישות תמימות דעים לגביו בקרב 

המקצועיות כמות שהן, על מנת לשמר את רף המצוינות, לבין התאמת הדרישות המקצועיות לשטח ולצרכים 

וחלק נוטים  "זה בלי אפשר ואי אבסולוטית משמעותית מאוד לפוסט האישיים. חלק סבורים "שהיציאה

ולוותר על דרישה זו כאשר מדובר בנשים מצטיינות ובעלות פוטנציאל שאינן יכולות  להפעיל שיקול דעת

 דוקטורט, ולהעניק להן מינויים בכל זאת. -לצאת לפוסט

מצאנו שהמערכת האקדמית כולה מודעת לבעיה ובמקרים מסוימים מאפשרת לנשים  ריאיונותמתוך ה

דוקטורט, כמו -יעה מגוון אפשרויות לביצוע פוסטלהתאים בין הדרישות המקצועיות והצרכים האישיים ומצ

כמו כן היא מנסה להתגבר על הבעיה  דוקטורט בארץ ולעיתים פטור.-דוקטורט חלקי בחו"ל, פוסט-פוסט

מהבחינה הכלכלית באמצעות הקמת קרנות מיוחדות שתעזורנה ותאפשרנה להן לצאת. התגייסות המערכת 

מצבן הכלכלי הנמוך מודעות למעידה על באמצעות הענקת מלגות לנשים בלבד האקדמית לתמיכה בנשים 

בוזגלו וחסון, -דגןבהשוואה לגברים ותואמת לתיאורים המוצגים בספרות המחקרית בישראל ובעולם כולו )

כך או כך, זהו  )World Economic Forum, 2017; LEAN IN, (n.d.(; 2016פוקס,  ;2017הלמ"ס,  ;2015

אך כמות המלגות שניתנת מצומצמת, והתמיכה  גבל שמצליח, במקרה הטוב, להקל במעט על הנשים.פתרון מו

היא תמיכה חלקית שניתנת לחוקרות מצוינות בלבד, כלומר מדובר בפתרון סלקטיבי, שתלוי בשיקול דעתם 

 של מקבלי ההחלטות. 

, האחת. זה למחקר שרלוונטיות סוגיות שתי קיימות דוקטורט-לפוסט הדרישה בנושא כי מוצאים אנו

 על הוויתור לבין, גברי רוב יש שבהם  הניסויים במדעים דוקטורט-לפוסט המוחלטת הדרישה בין פער קיים

 למדעים בהתייחסות מההבדלים אחד עוד הוא זו בדרישה הפער. נשי רוב יש שם, העיוניים במדעים הדרישה

 גבוהות הדרישות ניסויים במדעים. כולה ובחברה כללי באופן באוניברסיטאות העיוניים ולמדעים הניסויים

 עיוניים במדעים. יותר יוקרתיים ונחשבים (Etzkowit & Ranga, 2011) תקציבים יותר מקבלים והם יותר

 אכן הגבוהות הדרישות אם השאלה נשאלת. תקציבים לפחות זוכים והם נפגע מעמדם אך מסוימת הקלה יש

 דוקטורט-הפוסט האם. המועדף היחס את מצדיקות ואכן יותר גבוהה אקדמית ורמה מצוינות משקפות

 לחוקר ייתן לא בארץ טובה מחקר בקבוצת דוקטורט-פוסט האם? המועמד של כישוריו לפיתוח הכרחי באמת

 להגיע לחוקרות מתאפשר מסוימים שבבמקרים נראה? מרשימים אקדמיים להישגים להגיע הכלים את

  .בארץ דוקטורט-לאחר פוסט או דוקטורט-פוסט בלי אקדמי למעמד

 קלה בגמישות או, 'מחיר בכל' דוקטורט-לפוסט הדרישה שבשימור הבעייתיות על להצביע ברצוננו שנית

 שרוב מכיוון. באוניברסיטאות מפתח בעמדות ההחלטות מקבלי בידי שיש והעוצמה הכוח על המעידה, בלבד

 שההחלטותשהקיבעון בנוגע להחלטה מעיד על כך  מוצאים אנו, גברים ידי על מאוישות המפתח עמדות
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 אינם הם, בנשים פוגעת דוקטורט-לפוסט שהדרישה מבינים ההחלטות שמקבלי אף. נשים נגד מוטות

 . האקדמית במערכת נשים יותר ולשלב המצב את לשנות כדי ומאמץ לב תשומת די מקדישים

 של חשיבה דפוסי התקבעות, הראשונה הדרך. דרכים בשלוש ולפרש להסביר ניתן הסוגיות שתי את

, התנהגות גישות לקבל או לאמץ מהם יםמונעדפוסי חשיבה מקובעים  .בנושא באקדמיה ההחלטות מקבלי

 שהיא כשהם יודעים גם ההחלטה את לשנות מוכנים אינם והם, ההחלטות בקבלת שונים כלים או בחירות

 כתוצאה נוצר ההחלטות מקבלי בקרב דוקטורט-לפוסט לדרישה בנוגע הקיבעון, שניהה. בנשים פוגעת

, באקדמיה הקיימים המשאבים על לנשים גברים בין שמתקיימים סמויים ומאבק חברתי מקונפליקט

 דוקטורט-לפוסט הדרישה, והשלישית. לשמר אותו ם מרוויחים ממנו ולכן מעונייניםגבריקונפליקט שה

 כמו. (1999, משוניס ;2012, מאיירס) מהנשים להתבדל הגברים של רצונם את מבטאת בשטח שלה והתוצאות

 שנועד, גברים שרובם, החלטות מקבלי של למאבק ככלי משמשת דוקטורט-לפוסט הדרישה כי מוצאים אנו כן

 את מבדילה ואף האישי לקידומם תורמת זו דרישה. שלהם והקולקטיביים האישיים האינטרסים את לשמר

 . הערך ופחותי הנשיים העיוניים המדעים מן  והיוקרתיים הגבריים  הניסויים המדעים

 שתי של קיומן על גם להעיד יכולים משפחה-הבין נשים לגברים ביחס לקונפליקט עבוד ההבדלים

העבודה.  במקום שונים וצרכים שונה חשיבה וגברים לנשים, האחת אליהן: להתייחס שיש נוספות סוגיות

, למשל) בישראל העבודה מקומות שאר כמו, האקדמיים המוסדות לעצמם שסיגלו העבודה נורמות, שניהה

. הגברים את ומשרתות מגדריים סטריאוטיפים על שמושתתות עבודה נורמות הן ,(2015בוזגלו וחסון, -דגן

, ובמיוחד ההורות, נתפסת כגורם מעכב קריירה של נשים בכל אחת מהדרישות האקדמיות: המשפחה

דוקטורט, כנסים ושבתון. הנורמות הוטמעו בקרב חברי הסגל ונשים שותפות להן -פרסומים, יציאה לפוסט

, לא פחות מגברים, וגם אם הן נוטות לבחירות שונות מהגברים, הן עדיין מקבלות את הנורמה המכתיבה

 בהכרח, בחירה וויתור. 

יש נובע מבחירה שמקבלות על עצמן הנשים, שקידום העיכוב לטענה בנוגע לכמו כן, אנו מוצאים כי 

המסרים שעוברים דרך דמויות מפתח מהמחלקות . למערכת האקדמית ולהחלטות שמתקבלות בהקשר 

האקדמית, שרואים בהורות י ההחלטות במערכת השונות משקפים את המסרים הלא רשמיים של מקבל

הוצגו שני פתרונות לסוגיית  ריאיונותמכשול לקידום ולפיכך נובעים מהעמדות של רוב מקבלי ההחלטות. ב

ההורות כגורם מעכב: לתת לנשים זכויות יתר ולהסיר את המגבלות הפיזיות. אמנם, לדעת אחד המרואיינים 

שהילדים גדלים ונשים חוות פריחה מאוחרת, טענה הסוגיה נפתרת באופן טבעי, בשלבים מאוחרים יותר, כ

עם חברות סגל  ריאיונות. אך מה(Kyvik & Teigen, 1996) (late bloomingשנשמעה גם אצל קיוויק וטייגן )

ייצוג של נשים בדרגות -המצביעים על תת –צעירות ניכר כי פתרון זה אינו מספק, וגם הנתונים היבשים 

רק במיעוט המקרים, ואין בה כדי למלא את  כי פריחה מאוחרת מתרחשת מוכיחים הגבוהות באקדמיה 

 החסר. 

חשיבותו של שוויון מגדרי בקרב משפחה שעלו במחקר מדגישות את -הכל הדוגמאות לקונפליקט עבוד

, והן העלו נשמעו דעותיהן של נשים הנמצאות במעמד של מקבלות החלטות ריאיונותמקבלי ההחלטות. ב

, אך ציינו שהן מבינות נשים אחרות שבחרו לוותר דוקטורט-רובן עשו פוסטלמשל, . לנשים קשיים ייחודיים

ראשונות ההן גם ציינו כמה התקשו לצאת לכנסים בשנותיהן וכפועל יוצא על הקריירה האקדמית.  עליו 
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יח ששוויון שלא כמו גברים, הן מודעות לוויתורים ולקשיים העומדים בפני נשים. אמנם, סביר להנבאקדמיה. 

גישה , שהרי כאמור גם נשים נוקטות מגדרי לא יפתור באחת את הבעיה ולא יביא לפתרונות חדשים מיידיים

יתור מסוים בצד אחר. ובכל וו הבצד אחד משמע השקעה, ועבודההבחירה היא בין משפחה ל  דיכוטומית

תשבור את  חרות ולחלוק מניסיונן,זאת, אנו מאמינים שההבנה הייחודית של נשים תביא אותן לעודד נשים א

 ותעלה את הסיכוי לקידום פתרונות נוספים. הקיבעון

 

 הטיות סמויות כלפי נשים בקרב דוקטורנטים

 כך לשם. האקדמי בעולם הראשונים בצעדים כבר קיימות הסמויות ההטיות אם היתה שהצגנו נוספת שאלה

 אוסף קיבלו המשתתפים. וגברים נשים, לדוקטורנטים שהצגנו ממוחשבת מטלה באמצעות בדיקה ערכנו

, 'ניטרליות' ותכונות, ההחלטות מקבלי של לדעתם לקידום קשורות שנמצאו אופי תכונות ביניהן, תכונות

 היתה שלנו המחקר השערת. קידום על להחלטות רלוונטיות שאינן ככאלה המחקרית בספרות שנמצאו

 לתכונות גברים בין מהאסוציאציה יותר חלשה תהיה לקידום הקשורות לתכונות נשים בין שהאסוציאציה

 שכן, אוששה לא המחקר השערת. בהתאם יותר מהירות או יותר איטיות יהיו המשתתפים ותגובות, הקידום

 יותר איטי היה לגברים הסיווג, זאת עם. הקידום תכונות עבור דומה היה לנשים והסיווג לגברים הסיווג

 תכונות לגבי המחקרית בספרות ההבחנה כי מוצאים אנו מכאן. הניטרליות בתכונות דווקא לנשים מהסיווג

 מציגה שהתוצאה וייתכן, המציאות את תואמת בהכרח אינה (Gerzema & D’antonio, 2013) ניטרליות

מכיוון שלא נמצאה  .'גבריות תכונות'ו 'נשיות תכונות' לגבי בספרות המקובלות להגדרות הקשור בכל שאלות

הדוקטורנטים שישולבו בעתיד שהטיה סמויה בקרב דוקטורנטים בהתייחסות לתכונות קידום, ייתכן 

  במוסדות האקדמיים יהיו חפים מהטיות סמויות כלפי נשים.

 הקידום תכונות את לסווג, כאחד ונשים גברים, הנבדקים התבקשו המטלה של הרביעי בחלק, כן כמו

יכולות להצביע על מגמה.  תוצאותלמרות כמות המשיבים הנמוכה, ה. שבתגובה הזמן ממד ללא ואישה לגבר

 ולא לנשים הקידום תכונות את יווגונמצאו הבדלים מובהקים. כל הנשים ס, הכלל מן יוצא ללא, זה חלקב

 אין כי מוצאים אנו מכאן .לנשים ומחצית להם הקידום מתכונות מחצית שסיווגו, הגברים לעומת, לגברים

 לתפיסת וכי, ולנשים לגברים המשויכות תכונות לבין באקדמיה לקידום הנדרשות האופי תכונות בין קשר

  ולהצליח. מהם הנדרש תפקיד או עבודה כל לבצע יכולים הבדל ללא וגברים נשים, הדוקטורנטים

. הממצאים האחרלגבי עצמם ולגבי השוני בתוצאות מעיד על דפוסי חשיבה שונים של גברים ונשים 

שטוענת שיש להתייחס להבדלים בין גברים ונשים כעובדה  ,את הגישה הפמיניסטית תרבותית יםמצדיק

לאמץ את לפי גישה זו יש  .(Selvam & Jhon, 2017)כל מגדר  את היתרונות בדרכי החשיבה שלולמצוא את 

  .לצורכי קידום השונות ולהשתמש בחוזקות של כל אחד מהמינים
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 סיכום

הטיות סמויות אכן קיימות ומכוונות צאינו עולה שאף על פי שבאקדמיה אין אפליה גלויה ומפורשת, מממ

באופן כללי מצאנו כי לאפליה ולהטיה הסמויה כלפי נשים באקדמיה הישראלית יש את קבלת ההחלטות. 

וא חלק שה מגדרי -הדרישות האקדמיות ונורמות העבודה; גורם חברתי  מבני שלושה גורמים. גורם

ממבנה החברה כולה ומכתיב תפיסות שונות לגבי גברים ונשים, תכונות האופי המתאימות לכל מגדר, 

וקשור להעדפותיהם  הצרכים וההעדפות; וגורם התנהגותי, גורם שהוא פועל יוצא של שני הגורמים הקודמים

פן שונה לגברים האישיות של מקבלי ההחלטות, אם ברמת המוסד אם ברמת המחלקה, המתייחסים באו

 ולנשים. 

האקדמיה עדיין גברית ביסודה, ומציבה דרישות ונורמות עבודה המתאימות לתפיסות  המבנית,ברמה 

מגדרי מכתיבים תפיסות שונות לגבי גברים ונשים, -ולהעדפות של גברים. הגורם המבני והגורם חברתי

 לו. שכוללות תכונות האופי המתאימות לכל מגדר, הצרכים וההעדפות ש

בספרות המחקרית מתוארת ההתייחסות לנשים ולמעמדן החברתי כהתייחסות שמושפעת מהסביבה 

הסמוי שהתבטא אצל מקבלי  כי הסקסיזםניתן להניח  לכן, (Scott, 1988)ומהתרבות והיא תלוית זמן ומקום 

גם בה בעת הסקסיזם הסמוי  .ההחלטות באקדמיה הינו תוצר של התרבות והסביבה שהם גדלו בה וחיים בה

את התרבות הארגונית של המוסד  שהם אילו הקובעיםמשום  ,יוצר את הסקסיזם בסביבה שהם מנהלים

המחזקים את מסרים רשמיים ולא רשמיים ( ומעבירים לעובדים Stamarski & Son Hing, 2015האקדמי )

 . הנורמות הפטריאכליות השליטות בחברה

, הציפיותיות הסמויות יוצר בפועל סביבה עוינת לנשים ולתכונותיהן. הסקסיזם העומד בבסיס ההט

 שמציב העבודה ונורמות הדרישותמתנגשות בעוז עם  מגדרי-החברתי הגורם שמכתיב והצרכים ההטיות

חברות הסגל, במיוחד חברות הסגל הצעירות שמשלבות קריירה . האקדמית המערכת שביסוד המבני הגורם

 הן  הסגל חברות שהציפו הבעיות לכן. הדרישות המנוגדות בין מתקשות לשלב ולפשרוהקמת תא משפחתי, 

 a gendered) מגדרי כמוסד האקדמי המוסד את מציגות  הצעירות הסגל חברות והן ההחלטות מקבלות

institution) נחותה בעמדה הנשים את מעמידות שלו שהדרישות ופטריארכלי (Mirick & Wladkowski, 

Tower & Latimer, 20162018; ).  

הן נתונות להטיות כמו הגברים, אף  גברים בלבד, אלא גם של נשים סמויות אינן פעולתם של הטיות 

אם בדרך כלל מודעות אליהן יותר מגברים. בדוגמאות שהוצגו מצאנו שנשים שהגיעו לרמת מקבלי ההחלטות 

חרות. תופעה זו מתאימה לתפיסת ההנגדה של אינן מתחשבות בקשיים של נשים אחרות ואינן מסייעות לא

, נשים מגלות נאמנות לקבוצה (שכדי להשתלב בקבוצת הרוב )הגברי, שטענה (Kanter, 1977קאנטר )

של  'אחת מהבנים'אסטרטגיית הסבר נוסף הוא הדומיננטית ולדעות השליטות בה ומתאימות את התנהגותן. 

 , המתארת נשים המאמצות את הקודים הגבריים כדי להתקדם בארגון. )2004אצל רז,  Kvande, 1999קוונד )
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מכיוון שההטיות הן סמויות ובלתי מודעות, חברי הסגל ומקבלי ההחלטות אינם מבינים )או לא רוצים 

וכאלה ישנם,  שההאוירה והאקלים הארגוני עוינים נשים. גם אלה מהם שמודעים להטיות נגד נשים  (להבין

סבורים שיש לתקן את המצב באמצעות העדפה מתקנת, מלגות  שערכנו  ריאיונותאלונים ובכפי שהתברר בש

ועזרה נקודתית לנשים מצטיינות. אין כל התייחסות לתרבות הארגונית עצמה ולאפשרות לשנות אותה. אנו 

 מגוונות אוכלוסיות שימשכו ערכים לשקף צריכה הארגון סבורים שזהו הפסד גם לנשים וגם לארגון. תרבות

לנשים או להפחית  להתייחס לא מקבלי ההחלטות בוחרים ואם ,(2004לעבודה )רז,  מתאימים מועמדים של

, שלהם ולצרכיה הארגונית התרבות לנורמות ערכי מתאימות אינן שנשים מאמינים שהם ביכולותיהן משום

 . תרומתן הפוטנציאלית של נשים אלה את מאבד הארגון

 מתחלפים, אקדמיות יחידות וראשי דיקאן כמו, שקובעים את המדיניות באקדמיה התפקידים בעלי

 מכוח, לכך נוסףיכול לכהן עד שתי קדנציות, כל אחת במשך ארבע שנים.  דיקאן, לדוגמה. שנים כמה מדי

 המינויים ועדת ר"ויו הסנאט חבר, הפקולטה מועצת ר"יו כמו, ניהוליים תפקידים במגוון נושא הוא תפקידו

 מצמצם לעיל שהוצג התפקידים ריבוי, לדעתנו. (האוניברסיטאות של ארגוני מבנה  ג"המל) הפקולטה של

 נשים נגד סמויות הטיות לו ויש החלטות מקבל לדרגת שמגיע שאדם סכנה בו ויש התרבותי הפלורליזם את

 מקבלי של תחלופה, זאת לעומת. ות כהונתואליהן בשנ ההתייחסות ועל נשים של קידומן על מאוד ישפיע

 להתוות היכולת בחוסר להתבטא יכול החיסרון. הארגונית לתרבות ויתרון חיסרון להוות יכולה ההחלטות

 .באחר יוחלף נשים נגד הטיות לו שיש שאדם גבוה בסיכוי להתבטא יכול והיתרון, יציבה ארגונית תרבות

, זה במחקר שהראינו כפי, וספציפית  ההחלטות מקבלי בקרב הנשים של הייצוג-תת כאלה בתנאים

מקבלי כמות הנשים הנמוכה בקרב בגלל . מכרעת השפעה משפיע  באקדמיה והקידום המינוי בוועדות

באקדמיה , יכולת השפעתן מוגבלת. הן אינן מסוגלות להתגבר על הרוב הגברי כדי לקדם יותר נשים ההחלטות

ההחלטות שקשורות להתנהלות ולתרבות הארגונית ת קבללהן השפעה על גם אין  .שוויון מגדריליצור ו

, אין להן מספיק כוח לשנות את התרבות הזאת. ייתכן שהן מסוגלות להעיר את תשומת ות האקדמייםבמוסד

הלב לבעיות הייחודיות לנשים, ובמקרים בודדים להטות את הכף ולקדם שוויון. אך יש לזכור שהן בעצמן 

 שנשים ריאיונותבארגון. ואמנם ראינו בותן לנורמות המקובלות מיעוט ונאלצות להתאים את התנהג

-תתאם כן . מאמצות את התרבות הארגונית הסקסיסטית במלואה ואינן מרגישות שיש מקום לערער עליה

שרירה וקיימת ומשמר את התרבות הארגונית  'תקרת הזכוכית'ייצוג של נשים באקדמיה מעיד על כך ש

 הבנויה לפי מודל גברי. 

. 'אפליה מתקנת'הייצוג של נשים באמצעות -ניכר כי באקדמיה מנסים לטפל בתופעת אי השיויון ותת

 לדרגות הגיעו שהן המחשבה את תקבע כזו שאפליה ,הנשים מצד חששות הוצגו ריאיונותה במהלך, זאת עם

 האקדמיה של קרנה, יעלה גבוהות בדרגות הנשים של שייצוגן שברגע, ומצד הגברים, בזכות ולא בחסד גבוהות

 שנערך במחקר למצוא ניתן, לכך הוכחה. עצמה בבעיה ולא בסימפטום מטפלת 'מתקנת אפליה', לדעתנו. תרד

מרפורמה  כחלק (40% -)ל בוועדות לנשים המכסות כמות את להגדיל החליטו בו בצרפתבאוניברסיטאות 

 ,Deschamps) להפך הבעיה, אלא תרוןופי לצמצום הגיעו לא באקדמיה אך ייצוג של נשים-לפתרון בעיית תת

  .הסמויות בהטיות לטפל של נשים באקדמיה יש אי השיויון בנושא לטפל ולכן, כדי (2018
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 עליה היא העליה זאת עם באקדמיה הבכיר הסגל חברות כמותב עלייה חלה קודמות לשנים בהשוואה

 כמו באקדמיה נשים כלפי מדיניות שינוי על מצביע באקדמיה שמתנהל השיח .(2018, ואבגר לרר) מינורית

 הם שהשינויים מראים הממצאים, זאת עם. לידה לאחר לנשים אקדמיות דרישות במילוי זמן תוספת למשל

 יותר כולל פתרון מציעים אנו. שני מצד והתנגדות נוחות חוסר ומעוררים אחד מצד מספקים לא נקודתיים

 בין  לנשים גברים בין בהבדלים להשתמש יש ולפיו, ( ,2007Wolff) התרבותי הפמיניזם גישת על הנשען

 וגם לנשים יותר מיטיבה ארגונית תרבות לבנות כדי  חברתיות נורמות של תוצאה שהם בין מולדים שהם

 קידום, שונות לימוד לדיסציפלינות שווה יחס פיתוח, המנהלי הנטל של שווה חלוקה על הקפדה. לגברים

 וכתוצאה, בהם לוקה האקדמיה שכיום תחומים הם אלה כל – משפחה וחיי הורים המעודדת ארגונית תרבות

 . נשים של קידומן ונמנע מעוכב, נפגע מכך

 ;Blair, 2002; Dasgupta, 2013) חדשות אסוציאציות מפתחים כאשר לשינוי ניתנות סמויות הטיות

Devine, 1989). שוויון שתבטיח שוויונית ארגונית השינוי יכול להגיע דרך שינוי התרבות הארגונית. תרבות 

 שכעת הסמויות מההטיות חלק לפחות לנשים ובכלל, ושתשרש האקדמיה בשערי הבאים לכל הזדמנויות

 בהעדפה הצורך את תייתר שוויונית ארגונית תרבות הרחוק בטווח, מכך יתרה. ההחלטות קבלת את מכתיבות

. העדפה מתקנת מתייחסת למקרים בודדים ומעניקה הקלות למועמדים מצטיינים על סמך זהותם, מתקנת

ולכן יוצרת חיכוכים וספקות באשר לכישוריהם האמיתיים. לעומת זאת, תרבות ארגונית שוויונית מקילה 

פתיחה שווים, או לפחות  על כולם ועל כולן להגיע להישגים, ופותחת לכל אחד את האפשרות להצטיין בתנאי

 קרובים יותר. 

שהצגנו עד עתה אנו מוצאים שניתן למצוא את ההטיות הסמויות באקדמיה בכל אחד  מהסיכום

עם פיצול של  (2004מהמעגלים שהוצגו במודל שלושת המעגלים של התרבות הארגונית, שפותח על ידי רז )

 .(8תרשים )רבות סובבת גלובלית לשניים לתרבות סובבת מקומית ות מעגל התרבות הסובבתה

 

 

 מודל ההטיות הסמויות באקדמיה . 8תרשים 
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ניתן למצוא את ההטיות הסמויות בקרב מקבלי ההחלטות   התרבות הניהולית  במעגל הראשון

שניתן הרב שקובעים את הנורמות והפרקטיקות בארגון. למשל ההחלטות הקשורות למשקל  ,באקדמיה

זהו קריטריון שמקבלי ההחלטות  שניתן להישגים בהוראה הפחות המשקל לעומת  להישגים במחקר

מקבלי ההחלטות הם גברים ההחלטה יכולה להסביר את הנטיה של הגברים אמונים עליו. מכיוון שרוב 

להתמקד במחקר ולהתחמק מהוראה לעומת נשים שמקבלות על עצמן יותר משימות הוראה, שפוגעות 

הן. בנוסף, השאיפה לשמירה על ההשגים במחקר יכולה להסביר גם את בפרודוקטיביות המחקרית של

ולכנסים בתחילת הדרך שמותאמות לגברים יותר  דוקטורט-פוסטהדרישות האקדמיות שכוללות יציאה ל

מאשר שלנשים. אנו סבורים שהדוגמאות הללו מעידות על הטיות סמויות בקרב מקבלי ההחלטות, שרובם 

אינם מודעים לפערים ולקשיים שיוצרות החלטותיהם, אך ייתכן גם שהם מודעים גברים, ייתכן, שהגברים 

ומעדיפים לשמר את יתרונותיהם המקצועיים. באופן כללי, אנו מוצאים שבכדי ליצור איזון בין גברים לנשים 

להשוות בין משקל ההישגים במחקר להישגים בהוראה, או להעלות את משקל ולצמצם את הפער המגדרי יש 

  ישגים בהוראה.הה

 הטיות, המייצג את נקודת המבט של העובדים, ניתן לשייך מקום העבודהתרבות   מעגל השניל

עובדים באקדמיה. חברי וחברות הסגל אינם מגיעים כטבולה ראסה, אלא עם לגברים ונשים שהקשורות 

משפיע על ועם סטריאוטיפים מגדריים, שעליהם חונכו וגדלו. המטען  מגדרי ורגשי-סטורי, חברתיימטען ה

מערכת היחסים בין נשים וגברים במקום העבודה, על האקלים התרבותי שנרקם ועל המסרים הגלויים 

והסמויים של העובדים בינם לבין עצמם ובינם לבין מקבלי ההחלטות. דוגמא להטיות סמויות נגד נשים 

ם העבודה ניתן למצוא בשני סיפורים שהוצגו על ידי חברות הסגל הצעירות. האחד, שמשתקפות בתרבות מקו

בסיפורה של אחת מחברות הסגל הצעירות ששיתפה שהקולגה שלה )גבר( "התעקש" לא להעביר את שעת 

הסכמה לכך,  היתההסדנא שאותה מעבירים יחד לשעה שנוחה לה יותר )בגלל הילדים(, למרות שבפקולטה 

יפורה של אחרת שסיפרה שהאחראית על קביעת מערכת השיעורים )אישה( לא התחשבה בה ביום והשני, בס

שהקצתה לה למרות הקושי שהציגה בפניה. היחסים הנחשפים בתרבות מקום העבודה ומוצגים בסיפורים 

ימה הללו חושפים את קיומן של תרבויות משנה שלא תמיד יש הלימה בינן לבין התרבות הניהולית. חוסר ההל

ומתחשבת בצרכי הנשים,  אחידהנובע ממדיניות לא אחידה של מקבלי ההחלטות ולכן, יש לגבש מדיניות 

  בעיקר אלה עם ילדים קטנים בכלל המוסדות האקדמיים.

תרבות מקום העבודה, הן תוצאה של הליך  ההטיות הסמויות שנמצאות בבסיס המעגל השני 

הסובבת, אך שלא כבכל ארגון ובשל הקשרים שהאקדמיה  התרבות שמתרחש ומושפע מהמעגל השלישי 

מנהלת עם גורמים מחו"ל אנו מוצאים שיש לפצל את המעגל לשניים לתרבות סובבת גלובלית ותרבות 

 סובבת מקומית. 

דיון שנערך בנוגע לביצוע האקדמיה הינה גוף שניזון גם מהשפעות תרבותיות גלובליות, כפי שהצגנו ב

 הקשורים לתהליכי הקידום.  ופרסומים , מכתבי המלצהההשתתפות בכנסים בחו"ל, דוקטורט-הפוסט

ההטיות הסמויות שבתרבות הסובבת הגלובלית מוצגות דרך האקלים הארגוני בכנסים בינלאומיים 

והן מופיעות בסיפור שתיאר זלזול וחוסר אמון במקצועיותה של אישה אך ורק בשל מגדרה, או באמצעות 
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גורם ראשון במעלה בכל  –חסו לקשיי התקבלות פרסומים של נשים לכתבי עת בינלאומיים התיאורים שהתיי

 הקשור לאפשרויות קידום. 

הקושי של נשים בהתקבלות הפרסומים לכתבי העת נובע מכך, שנשים שמונחות על ידי גברים יש להן 

ברתיות רחבות יותר וקשרים גבוה ומכך שלגברים יש רשתות ח דרוג בעלי עת בכתבי סיכוי גבוה יותר לפרסם

 . טובים יותר בקרב עורכים וועדות השיפוט של כתבי העת

ההטיות הסמויות כלפי נשים מופיעות בתרבות הסובבת הגלובלית ומשפיעות על מצבן של הנשים 

 יש קשר משמעותי יותר עם מצבן. באקדמיה הישראלית. עם זאת, לתרבות הסובבת המקומית 

 בסקירת. בו שמתקבלות ההחלטות לבין הארגון מתנהל שבו הגיאוגרפי קוםהמ בין קיים קשר הדוק

 אפליה על שמעיד, הנשים לרעת וחברתי כלכלי שיוויון אי בה שמתקיים מדינה היא שישראל הראינו הספרות

 שמדינת והערכים הנורמות, התרבות בין לנתק ניתן שלא מוצאים ואנו, סקסיסטית והתייחסות מגדרית

 באקדמיה.  המתקיימים אלו לבין עליהם מושתתת ישראל

מקבעת את נורמות התנהגות של נשים וגברים בבית ובעבודה,  (התרבות הסובבת המקומית )בישראל

דרך תהליכי החיברות. מחד, מעבירה מסרים שמאדירים נשים במסגרת הבית והמשפחה, אך מפלים אותן 

בעולם העבודה ומאידך, מעבירה מסרים לגברים בנוגע לתפקידם המשני במסגרת המשפחתית וחשיבותם 

הלא זהים יוצרים קיטוב תפקידים וגורמים לאפליה והטיות סמויות  לם העבודה. המסריםהמקצועית בעו

  נגד נשים בעולם העבודה.

 גם חלים, מקומות העבודה בישראלב שחלים התרבותי הסקסיזם או הארגוני האקליםאנו מוצאים ש

לקובעי  מחלחלים, מודחקת או נסתרת בצורה מופיעיםויש לראותם כמקשה אחת. הם האקדמיה,  על

. יתרה מכך, אנו מוצאים הנשים של חוויותיהן עלוישיר  עקיף באופן משפיעיםות וחברי וחברות הסגל והמדיני

כפי שהכחישו במחקר זה, ההטיות הסמויות  חברי הסגל יכחישו את קיומה של האפליה כלפי נשים,שכל עוד 

 לא תיעלמנה. 

הישראלית. לאחרונה הוגשה עתירה במחקר זה עסקנו באפליה ובהטיות הסמויות כנגד נשים באקדמיה 

, נגד המועצה להשכלה גבוהה, הכנסת והמוסדות האקדמיים כנגד לבג"ץ שנידונה בימים אלו בבית משפט

עתירה (. ללא תאריךבית משפט העליון, והתרחבותם )ההחלטה לקיים הסדרי מסלולי הפרדה על בסיס מין 

על ההטיות הסמויות שמחלחלות לתרבות זו מדגימה את ההשפעות שיש לתרבות הסובבת המקומית 

הניהולית ולתרבות העבודה באקדמיה ומסבירה את הקיטוב המגדרי והלך הרוח בחברה הישראלית. למרות 

כלפי נשים ממשי ואמיתי המחקרים הרבים שקיימים בנושא האפליה נגד נשים, אנו חושבים ששיויון 

ת, בישראל, במקביל לשינויים בתרבות הארגונית באקדמיה ובכלל, צריך להתרחש בתרבות הסובבת המקומי

  ומדיניות האקדמיה כלפי נשים והטמעתם.
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 מגבלות המחקר

במהלך המחקר נתקלנו בקשיים רבים בחיפוש ואיסוף הנתונים. בתחילת המחקר חשבנו שהמקור הטוב 

ביותר לבדיקת השאלות יהיו הפרוטוקולים מתוך הוועדות, אך לאחר בדיקה הסתבר לנו שהפרוטוקולים 

י שנמצא הינם סודיים ושלא ניתן לקרוא בהם, גם לא במחיר התחייבות לשמירה על אנונימיות מוחלטת כפ

 . (Van den Brink, 2011)אצל ואן דן ברינק 

אנו מבינים כי חיסיון נובע משמירה על פרטיות חברי הסגל, עם זאת, הוא חוסם את האפשרות לביקורת 

ולניתוח מעמיק על מצבן של הנשים באקדמיה הישראלית. מכיוון שבמחקר זה הוכחנו שאפלייה והטיות 

יסיון חוסם את הדרך לבירור מקורותיהם, לתיקונם ומקבע את מצבן של סמויות קיימות, אנו סבורים שהח

  הנשים באקדמיה הישראלית.

למצוא האם קיימות הטיות  היתההקושי השני התרחש בשלב השאלונים. מטרת המחקר הנוכחי 

סמויות בקרב מקבלי ההחלטות. בתחילה ביקשנו לבנות ולהפיץ שאלון שמורכב הן משאלות שהוצאו מתוך 

וסקירת הספרות והן משאלונים קיימים הבודקים איום ואתגר ומסוגלות אישית. לאחר בנית  יאיונותרה

השאלון והקף השאלות שכלל, הבנו שהוא ארוך מדי וישפיע על כמות המשיבים מקרב ממקבלי ההחלטות 

שיכלו לספק שתהיה נמוכה, אם בכלל. לכן ויתרנו על בדיקת משתנים כגון: איום ואתגר ומסוגלות אישית, 

 לנו תשובות על הטיות סמויות ולא על הטיות או מודעות להטיות, כפי שנבדקו במחקר זה. 

קושי נוסף התרחש בשלב הניתוח הביבליוטרי. בכדי לבדוק האם קיימות הטיות סמויות בתהליך 

ולי הקידום הקידום ביקשנו לאסוף את קורות החיים של חברי וחברות הסגל, לפי תחומים, ולהשוות בין מסל

שעברו נשים לעומת גברים. לאחר שלא נמצאו קורות חיים באתרי המחלקות השונות, פנינו ישירות לחברי 

תאפשר,  הסגל בבקשה לקבלם, אך נעננינו בשלילה. גישה לקורות החיים של חברי הסגל ופרסומיהם 

וחברת סגל וגם לערוך  לדעתנו, השוואה טובה יותר בין מסלולי קידום והדרישות שבהם עמדו כל חבר

 מחקרים ממוקדים יותר שקשורים להתנהלות לפי מוסד, לפי מחלקה לפי דרגה וכד'. 

לבסוף, כשביקשנו לבצע את המטלה הממוחשבת, שיעור הגברים שנענו לבקשה היה נמוך בהשוואה 

חברי הסגל נבדקו לנשים. במחקר נצפו הבדלים משמעותיים בין דוקטורנטים לבין חברי סגל. תפיסותיהם של 

ובשאלונים, ונמצאו בהן הטיות סמויות ותפיסות סקסיסטיות. תפיסותיהם של הדוקטורנטים  ריאיונותב

באשר לתכונות הנחוצות לקידום ותכונות המשויכות לגברים ולנשים, נבדקו באמצעות מטלה ממוחשבת, 

 של המגדריות והתפיסות הסגל חברי של המגדריות התפיסות בין ולא נמצאו כל הטיות מגדריות. ההבדל

 משמעות יש חיברות לסוכני ולחשיפה החיים לניסיון, שלגיל ייתכן. ברור אינו  היעדרן או  הדוקטורנטים

 התפיסות את להטמיע הספיקו שכבר, יותר המבוגרים הסגל חברי ולכן, המגדריות התפיסות בעיצוב

 והדוקטורנטים הסגל שחברי מכיוון, זאת עם. מגדריות הטיות יותר מראים, בחברה השולטות המגדריות

 מגדריות שהטיות ייתכן. שריר אכן ביניהם התפיסתי ההבדל כמה עד להעריך קשה, שונות בשיטות נבדקו

 . עליהן לעמוד הצליחה לא הממוחשבת המטלה אך, הדוקטורנטים אצל מתקיימות

מתאימים את האפשרויות הקיימות לאור המתואר לעיל, מצאנו עצמנו, בכל שלב ובכל שיטת מחקר, 

  בשדה המחקר לנושא המחקר.
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 לצותהמ

והשאלונים עולה כי חברי הסגל דוחים מכל וכל את האפליה ואינם רוצים שתתקיים בארגון  ריאיונותמה

שלהם, אך נראה שהם מתייחסים לאפליה במובנה הבוטה ביותר: סקסיזם עוין וגלוי, הדרה מוחלטת של 

שלהן. כל אלה, אכן, אינם קיימים באקדמיה כיום. אך בדבריהם נמצאו לא מעט עדויות  נשים וחסימה פעילה

לצורות סמויות ודקות יותר של אפליה, הנובעות מסטריאוטיפים מגדריים ומסתמכות על התרבות הארגונית 

 הסקסיסטית באקדמיה. אנו סבורים שחשיפת מנגנוני הדרה מוסווים תוכל לסייע לחברי הסגל ולמקבלי

ההחלטות לבסס תרבות ארגונית מכלילה ומיטיבה יותר, לשפר את מנגנוני ההערכה ולבנות מסלולים פחות 

 נגועים באפליה. 

חשיפת מנגנוני הדרה מוסווים יכולה להתבצע באמצעות הפרוטוקולים שיש בהם מידע מדויק ואמין 

ההחלטות בוועדות המינוי שיוכל לסייע מאוד למחקר ולתת תמונה ברורה ומדויקת יותר של מרכיבי 

והקידום, ולחשוף הטיות סמויות שסביר להניח שחברי הסגל עצמם אינם מודעים להם. אנו מוצאים שיש 

לחפש דרך לחשוף את הפרוטוקולים למחקר באופן שלא יאיים על חברי הסגל אך יאפשר, יחד איתם, לעמוד 

 על מקורות ההטיות הסמויות ולחפש דרכים להתגבר עליהן. 

שערכנו מצאנו כי חברות סגל צעירות נוטות לקחת על עצמן יותר חובות מנהליות, והעיסוק  ריאיונותב

באלה בא על חשבון הישגיהן האקדמיים, אך דווקא אלה האחרונים מקבלים משקל רב יותר בקרב מקבלי 

ההוראה  ההחלטות ודרושים לצורך קידום. אנו ממליצים להקל ולצמצם את הדרישות המנהליות ומטלות

בין  מבחינה מגדרית ומבחינה פרטנית  המושתתות על חברות הסגל הצעירות, ולשים לב לחלוקה שווה 

חברי הסגל. הדרישות האקדמיות מחברות סגל יישארו זהות לאלה המוצגות לעמיתיהן הגברים, וכך יושווה 

 סך הדרישות ולנשים תהיה הזדמנות שווה. 

יביות מחקרית, שמוצגת לרוב, דרך פרסומים. במחקר זה מצאנו כי קידום באקדמיה מותנה בפרודוקט

 קיימים הבדלים בין נשים לגברים בנוגע לפרסומים, שיכולים להצביע על קיומן של הטיות סמויות כלפי נשים.

מכיוון שנערכו עד היום מעט מאוד מחקרים באקדמיה הישראלית שחקרו את נושא הפרסומים, אנו מוצאים 

חקרים ביבליומטרים שיוסיפו להבנת התופעה הנחקרת. מחקרים שיבחנו פרמטרים נוספים שיש לערוך מ

מו כ אזכורי הפרסומים ברשתות מידע דיגיטליות מדעיות וחברתיותלאלה שהופיעו במחקר זה, כמו 

Researchgate  או טוויטר, פייסבוק וכד' ומדדים כמוh-index ומדדי השוואה בין תחומי ידע  של החוקרים

ישוו בין גברים לנשים, מחקרים שיבחנו את הבדלי שיתופי הפעולה )מקומי, בינלאומי( בין ש ,(SNIP)כמו 

מים ו, הבדלים בתחחוקרים )גברים ונשים( והשפעתם על כמות הפרסומים והציטוטים של נשים וגברים

ההבדלים המגדריים במענקי המחקר שניתנים על  מחקרים שיבחנו את ,למשל נוספים כמו במדעי היהדות,

 .מחקרים שיבחנו את המבנה המגדרי של ועדות עורכי  כתבי העתאו  ידי גופים ומשרדים שונים

מגדריים שעומדים  בכדי לעודד את קידומן של הנשים באקדמיה יש להסיר את החסמים החברתיים

משפחה. קידום נשים באקדמיה -ונפליקט עבודהבפני נשים ומוצגים במחקר זה באמצעות תכונות אופי וק

נקבע על ידי מקבלי החלטות ומושפע, בין היתר, מתכונות אופי של המועמד. במחקר זה נבדקו תכונות האופי, 

באמצעות מטלה ממוחשבת שבדקה הטיות סמויות בקרב דוקטורנטים, שמהווים חלק מהסגל העתידי 
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מוצאים שיש להרחיב ולעדכן את המטלה הממוחשבת באמצעות בשל מיעוט הנבדקים, אנו  באוניברסיטאות.

יותר, על מנת לוודא כי אין להם הטיות סמויות בכל הנוגע לקשר שבין  הדוקטורנטים רב כמותהפצתה ל

כדוגמת המטלה  ניסויים תכונות הקשורות לקידום ותכונות המשויכות לגברים ולנשים. כמו כן, ניתן להוסיף

או באמצעות הוספת  ,(האקדמי )סגל זוטר/בכיר בעולם שונים ציבורים ויות בקרבהסמ את ההטיות שיבחנו

  אקדמי שיוסיפו נקודות מבט אחרות לתופעה הנחקרת. ומעמד גיל כמו משתנים

משפחה. -עבודה נוגע לקונפליקט בעוצמה שמשפיע על קידום נשים ומתבטא מגדרי-החסם החברתי

משפחה, ולכן הן נוטות לוותר על -במחקר נמצא שנשים, הרבה יותר מגברים, חשופות לקונפליקט עבודה

דוקטורט וכן שעות עבודה ארוכות, גורמים הנתפסים -נסיעה לחו"ל לכנסים ולפוסט הזדמנויות מקצועיות 

שיש להן השפעה רבה  כמקדמים בקרב מקבלי ההחלטות ואף תורמים לביסוס רשתות חברתיות אקדמיות,

על המשך המסלול האקדמי. אנו סבורים שיש לחשוב מחדש על התרבות הארגונית במוסדות אקדמיים 

למען נשים כמו למען גברים. מניסיון במחלקות מסוימות ניכר  ולנסות לעבד לתוכה את דרישות המשפחה 

לוותר על מצוינות אקדמית. כמו  בלי דוקטורט בחו"ל -למשל פוסט שאפשר לוותר על דרישות מסוימות 

כן אפשר לבסס שעות עבודה גמישות יותר ולהקפיד על קיום ישיבות וסמינרים אך ורק בשעות נוחות להורים. 

מעל לכל אנו סבורים כי יש לפעול לשינוי הגישה הרואה בטיפול במשפחה מטלה המתנגשת עם 

  המטלות המקצועיות.

מחקר ולהבדל  תחומי של ויוקרה למעמד הנוגעים אוטיפיםלבסוף, אנו מבקשים להצביע על סטרי

 'נשיים' מקצועות לבין ערך פחיתות בין הקשר את לנתק יש. תפיסתי ומעמדי בין מחקר להוראה באקדמיה

 הקצוות לשני פתרון ייתכן כך. 'גבריות' ותכונות 'גבריים' מקצועות לבין יוקרה בין  ולהפך, 'נשיות' ותכונות

ייפתחו בפניהן  ,מצד שניו הערכה במקצועות שהן מובילות כיום ליותר יזכו נשים ,אחד מצד  הבעיה של

גם עבור הגברים ייפתחו תחומים נוספים, שעד עתה אולי נרתעו מהם בשל שיקולים של  .תחומים נוספים

  מעמד, יוקרה או תגמול כספי, ובתחומים שהם מובילים כיום הם יזכו לגיוון ולריענון בדמות עמיתותיהם.
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 נספחים

  1נספח 

  של מקבלי החלטות ריאיונותדוגמא לשאלות שנשאלו ב

 י את תפקידך באקדמיה./תאר .1

 ?חוקר/מרצה באקדמיהה /ממתי את .2

 הקריירה שלך?  ת שהדרך בה גדלת השפיעה על תפיסת/ה חושב/אתהאם  .3

 אם כן, תאר מהם.  באקדמיה?במהלך שנותיך בקידום האם חווית קשיים  .4

 ? אקדמאימהם, לדעתך, המרכיבים שתורמים להצלחתו של  .5

  מהי תכונת האופי החשובה ביותר שנדרשת לאיש סגל? .6

 תאר לי בבקשה את התהליך שמתבצע כשאתה נדרש לקדם מישהו/מישהי?  .7

לפי מה היית בוחר? אם עומדים בפניך שני תיקים זהים מבחינת פרסומים, המלצות, ציוני הוראה?  .8

 ולמה? 

 ולמה? ? היית בוחרבמי אם היו לך שני תיקים זהים של גבר ואישה  .9

  ?שלך יש יותר נשים או גברים תחוםהאם ב  .10

 מהי לדעתך הסיבה לכך?  מפרסמות יותר/פחות מגברים?האם נשים מניסיונך האישי   .11

 האם הדרישות כלפי נשים וגברים זהות?  ם?כלפי נשישל האוניברסיטה האם יש מדיניות מיוחדת   .12

  יים?ינולמבקשר האם מתבצעת התייעצות בין אנשי הועדה   .13

 או ההפך?  נשים?על פני  גבריםה להעדיף יועדה שיש להם נטיוחברים בהאם אתה מכיר   .14

  חברי סגל )נשים וגברים( שהם הורים לילדים קטנים?יש הבדלים בתפקוד לדעתך האם   .15

 ?לך בעבר ראשת מחלקה? אם כן, איך היא תפקדה לדעתך היתההאם  .16

 האם היית משנה משהו בתהליך הקידום? ואם כן, מה היית משנה?  .17

תבקשו לתת הערכה אישית יהמרואיינים  ת שבעתיד נראה יותר נשים באקדמיה?/ה חושב/האם את .18

 היכרותם עם הנעשה בשטח. על בסיס

 האם יש לך משהו להוסיף לסיכום? .19
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 2נספח 

 של חברות סגל צעירות ריאיונותדוגמא לשאלות שנשאלו ב

 ? מצב משפחתי, ילדים -רקע כללי של המרואיינת/מרואיין  .1

  איך בחרת את תחום הלימודים שלך ומדוע? .2

  ם?שלך יש יותר נשים או גברי תחוםהאם ב .3

 מה גרם לך להחליט להמשיך במסלול האקדמי?  .4

 ? בזמן לימודיך באקדמיה או בכללעליך איזו שהיא דמות שהשפיעה  היתההאם  .5

 היום?  תפקידך באקדמיההאם את/ה יכול/ה לתאר לי את  .6

 אם כן, תאר מהם. במהלך שנותיך באקדמיה?במינוי/קידום האם חווית קשיים  .7

האם אתה מכיר חברי סגל שחוו אפליה האם חווית אפליה על בסיס מגדרי בזמן עבודתך באקדמיה?  .8

 האקדמי?  /הקידוםהמינויעל בסיס מגדרי בתהליך 

האם מישהו מחברי הסגל הוותיקים שימש לך כמנטור בתחילת דרכך האקדמית? אם כן, האם את/ה  .9

 יכול לתאר במה הוא/היא תרמ/ה לך במיוחד. 

 ?אקדמאימהם, לדעתך, המרכיבים שתורמים להצלחתו של  .10

 מזמנך?  איזה משקל את/ה מייחס/ת להוראה? האם את/ה משקיע/ה בהוראה חלק נכבד .11

 האם אתה חושב/ת שנשים מפרסמות פחות מגברים? אם כן, מדוע?  .12

 האם יש לך בעיה מבחינה משפחתית לצאת להציג בכנסים בחו"ל? האם את נמנעת/אוהבת?  .13

היומיומי של חברי סגל )נשים וגברים( שהם הורים לילדים קטנים? יש הבדלים בתפקוד לדעתך האם  .14

לך סביבה תומכת  היתהנעדרת יותר מהעבודה או שכשהיית הורה ילדים קטנים האם 

 בעל/משפחה/בתשלום. 

  אם היית צריכ/ה להגדיר תכונת אופי אחת. מהי תכונת האופי החשובה ביותר שנדרשת לאיש סגל? .15

 האם את/ה חושב/ת שתגיע/י לדרגת פרופסור מן המניין? אם לא, מדוע?  .16

 ? האם את חושב/ת שהמוסד האקדמי מבוסס על מודל גברי .17

 האם הדרישות לנשים וגברים זהות?  ?כלפי נשיםיש לאוניברסיטה מדיניות מיוחדת האם  .18

 עם מי נוח היה לך יותר לעבוד? ומדוע? ? ראשי מחלקה גברים או נשיםלך בעבר  והאם הי .19

? האם בבית שגדלת בו היה הקריירה שלך ת שהדרך בה גדלת השפיעה על תפיסת/ה חושב/אתהאם  .20

 ? אבחנה מגדרית בין בנים לבנות היתהשוויון בין המינים או 

 האם יש לך משהו להוסיף לסיכום? .21
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 3נספח 

 חברי סגל באקדמיהשאלון 

 שאלות כלליות

 גיל 

31-50 

51-60 

61-99 

 

 מגדר 

 זכר

 נקבה

 אחר

 

 דרגה אקדמית 

 פרופסור מן המניין

 פרופ' חבר

 מרצה בכיר/ה

 

 ? היית מעורב/ת בהליכי קידום של חברי סגל באקדמיה האם

 כן 

 לא 

 

סמן/י בבקשה את התפקידים המנהליים שמילאת בעבר ו/או הנך ממלא/ת היום באקדמיה )ניתן לסמן יותר 

  (מתשובה אחת

 רקטור/ית 

 דיקן/ית
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 ראש/ת מחלקה

 חבר/ה בוועדה מקצועית

 חבר/ה בוועדת מינויים מוסדית

 אחר ________

 

לפניך היגדים המתייחסים לתהליך הקידום באקדמיה. ליד כל משפט אנא ציין/י באיזו מידה הנאמר בו נכון 

 לדעתך. סמן/י את התשובה המתאימה ביותר. 

 

 
מסכים  גדיםיה

במידה 

רבה 

 מאוד

מסכים 

במידה 

 רבה

לא כל  מסכים

כך 

 מסכים

במידה 

רבה לא 

 מסכים

בכלל 

לא 

 מסכים

 דוקטורט-פוסטדרישות כגון  .1

בטרם מינוי ראשון, פוגעות 

 בנשים יותר מאשר בגברים

      

קביעת קריטריונים נוקשים  .2

כגון מספר פרסומים, מספר 

ציטוטים ואיכות כתבי עת 

 יפגעו בנשים בעת הליכי קידום

      

מכתבי המלצה של גברים,  .3

באקדמיה, ארוכים יותר משל 

נשים והם מכילים יותר 

 סופרלטיבים

      

לגברים יש רשת חברתית  .4

רחבה יותר מזו של נשים, 

שעוזרת להם להתקדם 

 באקדמיה
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הטיות סמויות פוגעות בנשים  .5

 בעת הליכי הקידום

      

מקבלי החלטות באקדמיה   .6

מסתירים את דעותיהם 

האמתיות כלפי מינוי וקידום 

 נשים

      

בוועדות חברי סגל היושבים   .7

השונות באקדמיה, משאירים 

את ההטיות המגדריות שלהם 

 מחוץ לדלת

      

שיטת הניהול באקדמיה   .8

מבוססת על מודל גברי ואינה 

 מתחשבת בנשים

      

9. 

   

נשים מתקדמות לאט יותר 

בסולם הדרגות האקדמי 

 מגברים

      

תהליך הקידום באקדמיה הוא   .10

לחלוטין תהליך אובייקטיבי 

 ואינו מפלה בין נשים לגברים

      

להערכת מצוינות מחקרית   .11

יש מימד  בעת קידום

 סובייקטיבי משמעותי

      

תהליך הקידום באקדמיה   .12

איננו תמיד אובייקטיבי, 

מכיוון שחלק מההחלטות 

שמתקבלות מערבבות בין 

 מצוינות ובין חברות
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 4 פחנס

 מטלה ממוחשבת 

 הקדמה

 

ניסוי זה מורכב ממטלות שונות. אנו מתעניינים בהבדלים בין עיבוד מידע על בסיס קוגנטיבי לבין עיבוד מידע 

על בסיס חושי. אתם עומדים להשלים ארבע מטלות, שבהן עליכן למיין מילים. המטלות תארכנה פחות מעשר 

 דקות.

 .על מנת לעבור למטלה הראשונה, אנא לחצו על מקש הרווח

 

 סיווג קוגנטיבי –מטלה ראשונה 

 .(במטלה זו תתבקשו לסווג מלים שונות על פי השתייכותן המגדרית )גבר/אישה

 .(באמצע המסך תופענה מילות מגדר )כגון: דודה, רעייה, סבא, בעל

 בכל פעם תופיע על המסך מילה אחת לסיווג.

". אתם מתבקשים אישה" ו""גברתופענה קטגוריות לסיווג:  (בחלק העליון של המסך )מימין ומשמאל

 להתאים את המילה שתופיע במרכז המסך לאחת הקטגוריות, באופן הבא:

 ".ף" ו "שהניחו את האצבע המורה בכל יד על המקשים המסומנים באותיות "

 אנא הגיבו מהר ככל האפשר ונסו להימנע מטעויות.

 

 .על מנת לעבור אל המטלה לחצו על מקש הרווח

 

 סיווג סמנטי –מטלה שניה 

 במטלה זו תתבקשו לסווג מלים שונות על פי צבען.

 .כחול או ירוק –במרכז המסך תופענה מילים באחד הצבעים 

 יצירתיות., חדשנות למשל:

 בכל פעם תופיע במרכז המסך מילה אחת לסיווג.
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משני צבעים:  יופיעו המלים "גבר" ו "אישה". המלים תהיינה באחד (בחלק העליון של המסך )מימין ומשמאל

אחת המלים המופיעות  צבעהמלה המופיעה במרכז המסך ל צבע . אתם מתבקשים לסווג אתירוקאו  כחול

 בחלק העליון.

 לדוגמא:

 

 או 

 

 

 

 נתחיל באימון:

 ".ף" ו "שהניחו את האצבע המורה בכל יד על המקשים המסומנים באותיות "

 מטעויות.אנא הגיבו מהר ככל האפשר ונסו להימנע 

 

 .על מנת לעבור אל שלב האימון לחצו על מקש הרווח

 

 סווג משולב –מטלה שלישית 

 מטלה זו משלבת בין שתי המטלות הקודמות.

או  ירוק"" בצבע "אישה" ו""גברתופענה קטגוריות לסיווג:  (בחלק העליון של המסך )מימין ומשמאל

 .שחור"או בצבע " כחול""

 .(לאחת הקטגוריות )גבר/אישה שתופיע במרכז המסךאתם מתבקשים לסווג את המילה 

 על פי הצבעעליך לסווג את המילה שמופיעה במרכז כחול או ירוק אם המילים שמופיעות במסך הן בצבע 

 שלה.
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אליו היא  המילה למגדר להתאים אתאתם מתבקשים "שחור" ואם המילה שמופיעה במרכז צבועה בצבע 

 ת.שייכ

 .על מנת לעבור אל המטלה לחצו על מקש הרווח

 

 סווג מגדרי-מטלה רביעית 

 .(במטלה זו תתבקשו לסווג תכונות שונות על פי השתייכותן המגדרית )גבר/אישה

 באמצע המסך תופענה מילים כגון: חדשנות, יצירתיות.

 בכל פעם תופיע על המסך מילה אחת לסיווג.

". אתם מתבקשים לסווג אישה" ו""גברתופענה קטגוריות לסיווג:  (שמאלבחלק העליון של המסך )מימין ומ

 (את המילה שתופיע במרכז המסך לאחת הקטגוריות )גבר/אישה

 לתשומת לבכם: אין במטלה זו תשובות נכונות או לא נכונות.

 אנא הגיבו מהר ככל האפשר.

 ".ף" ו "שבאותיות "לתחילת המטלה, הניחו את האצבע המורה בכל יד על המקשים המסומנים 

 

 .על מנת לעבור אל המטלה לחצו על מקש הרווח

 

 תודה רבה על מילוי המטלה.
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 5נספח 

 שאלון פרטים אישיים של משתתפי המטלה הממוחשבת 

 משתתף יקר, 

 להשלים כמה פרטים אישיים. ךנבקשלצורך המחקר, 

לא יעשה בפרטים אלה כל שימוש והם ישמשו אותנו אך ורק לצורך ניתוח כלל הנתונים שנאספו  :שים לב

 בניסוי ולמטרות בירור במקרה הצורך!

 ________________  שם:

 _________ מין: 

  _________ גיל:

 אלמן/ה גרוש/ה נשוי/ה מצב משפחתי: רווק/ה

 ____________מס' ילדים: ___________ בנים: ________ בנות:__

 ______________שנת לימוד בדוקטורט: 

 _________________חוג לימודים: 

 __________________טלפון: 

 _______: (האם השתתפת במטלה דומה בעבר )לפני ניסוי זה

 

 בתום איסוף הנתונים נוכל לשלוח לך במייל מידע על הניסוי.

 אם ברצונך שנשלח לך מידע זה אנא ציין כאן בכתב יד ברור את כתובת האי מייל שלך: 

 

________________________________________________ 

 

על הניסוי, על המטלות  תשוחחכדי לאפשר לנו להשלים את איסוף הנתונים כראוי אנו מבקשים מאוד שלא 

 טרות הניסוי עם אנשים אחרים. שהתבקשת לבצע או על ההשערות שלך לגבי מ

 

 תודה רבה על עזרתך !
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ABSTRACT 

The percentage of women in university faculties in the world and in Israel has grown in recent 

years; however, studies show a minor change and underrepresentation of women on the higher 

rungs of the academic ladder, and the question is why this is the case.  

In Israel in-depth discussion has taken place on the question of the underrepresentation of 

women in academia. Government, civil society and academic organizations have examined the 

subject from professional, social and personal viewpoints, presented data, and made 

recommendations for a solution as well as suggesting ways of implementing them. However, 

the results that testify to the slight improvement that has taken place over the years reveal and 

emphasize the gap between the aspiration to equality and advancement of women in academia 

and the situation on the ground. In order to investigate its roots, it is necessary to examine the 

gender-social aspects, which include socialization processes, stereotypes and implicit biases 

among members of academia.  

Discrimination against women exists in Israeli academia. Discrimination is a negative 

behavioral expression of prejudices and stereotypes and is illegal. However, it sometimes 

appears in a hidden and unconscious way, through implicit biases. Therefore, in order to 

examine its causes and the reasons for the slow increase in the number of women in academia, 

this study examined the question of discrimination in academia and the implicit biases of the 

faculty members towards women using a mixed method that combines qualitative and 

quantitative research, which will add to explanations of the phenomenon.  

In the scope of the qualitative research methods, semi-structured interviews were carried 

out, and the quantitative methods consisted of three research tools: a questionnaire, a 

bibliometric analysis of publications and a computerized task based on an Implicit Association 

Test (IAT). Each of the methods and tools examined a different aspect of the question.  

The study took place in four stages. In the first stage, interviews were carried out among 

two groups. The first group consisted of 25 decision makers in Israeli academia (13 men and 12 

women) and the second group consisted of 20 young women faculty members of the rank of 

lecturer/senior lecturer. In the second stage, a questionnaire was built for decision makers, based 

on the findings of the interviews with the group of decision makers and on a review of the 
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literature. The question was distributed to decision makers of the rank of professor, associate 

professor and officials (in this study the different officials in university will hereinafter be called 

“the decision makers”) whose names were taken from the websites of the different universities. 

Of the faculty members from the different universities in Israel, 188 decision makers (60 women 

and 128 men) answered the questionnaire.  

The third stage examined the differences in publications between men and women in four 

disciplines: English linguistics (30 faculty members), public health (64 faculty members), 

chemistry (172 faculty members) and psychology (136 faculty members), by means of a 

bibliometric analysis. The names of faculty members (women and men) were collected through 

the websites of the disciplines in the different universities and the publication data was collected 

from the Scopus database. In the fourth stage, an IAT-based computerized task, which examined 

doctoral students' implicit biases, was built in DirectRT software and was used to examine 34 

doctoral students (17 men and 17 women). 

In this study, the question of discrimination and implicit biases in academia was examined 

by means of four questions: Do the decision makers in academia have implicit biases towards 

women? How are discrimination and implicit bias towards women manifested? Are there 

differences between the averages of publications, citations, collaborations and  CiteScore of 

women and men in Israeli academia and if so, is there a connection between them and 

underrepresentation or implicit bias in academia? Do doctoral students have implicit bias 

towards women?  

According to the analysis of the interviews that examined the first research question, “Do 

the decision makers in academia have implicit biases towards women?” all the decision makers 

and most of the young women faculty members denied the existence of discrimination in 

academia, but presented stories that testified to the existence of implicit gender bias towards 

women.  

The findings of the interviews with the group of decision makers brought up the problems 

in the process of appointing and promoting women and described a combination of academic, 

social and personal reasons for these problems. These related to the question of 

underrepresentation of women, requirements for promotion in academia and the (economic and 
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social-gender) obstacles faced by women. References in their stories to the question of 

discrimination and implicit biases were examined.  

The findings of the interviews with the young women faculty members underwent 

qualitative analysis and were found to relate to four subjects: appointments and promotion, 

academic and administrative requirements and how these influence their promotion, how they 

cope with social obstacles, and the implicit biases that were revealed in their stories.  

An answer to the first research question was also found in the findings of the questionnaires 

which showed significant differences between male and female decision makers regarding the 

question of discrimination and implicit bias in promotion of women, in the academic 

requirements and processes of promoting women, and in the subjectivity of the process of 

promotion among the decision makers.  

The answer to the second research question, which sought to examine the ways in which 

implicit biases are presented, was received in stories told by both groups.  

In the third research question, which examined the question of the differences between 

men and women in publications, it was found that women publish less in all the disciplines, but 

as far as the quality of publications is concerned, there is no uniform trend. In answer to the 

fourth research question, it was found that doctoral students have no implicit biases towards 

women.  

In conclusion, although there is no open or explicit discrimination in academia, implicit 

biases do exist and guide decision making. In general, we found that discrimination and implicit 

bias towards women in Israeli academia has three causes. 

The first is a structural cause that presents demands and work norms that suit men's 

perceptions and preferences. The second is a social-gender cause  which is part of the structure 

of the entire society and dictates different perceptions about men and women regarding the 

character traits that are suitable for each gender and the needs and preferences of each one of 

them. The third is a behavioral cause, which is a consequence of the previous two causes and is 

connected to the personal preferences of the decision makers, whether at the level of the 

institution or at the level of the department, which relate differently to men and to women. Not 
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only men have implicit biases towards women, but so do women, who are usually more aware 

of them. 

According to the above, the study opens a window to understanding that implicit biases 

towards women create an organizational climate and atmosphere that are hostile to women, and 

they can be changed though the organizational culture by developing new norms. However, 

academia is not isolated from its surroundings.  

There is a connection between the academic organizational culture and the local culture 

and, as Israeli society is based on a patriarchal ideology that reinforces the polarization of 

stereotypes and norms of behavior of men and women in home and at work, we find that this 

permeates and influences academia in Israel.  

It is evident that immense efforts are made to deal with the phenomenon of inequality and 

underrepresentation of women in academia by means of ‘affirmative action’ and determining 

policy that is adapted to women. However, we see this as treatment of the symptom, not the 

problem. To create genuine change, discrimination and implicit biases must be dealt with at 

three levels together: in the local surrounding culture, in the organizational culture and in 

academic policy towards women.  
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