
 

  
 19גיליון 

"אין מה לפחד משום דבר 
בחיים, רק צריך להבין דברים. 
עכשיו זה הזמן להבין יותר כדי 

 שנפחד פחות"
 מארי קירי

כלת שני פרסי נובל -פיזיקאית וכימאית   

מרכז ניוזלטר של 

 למדעיהמידע 

 החברה ולחינוך

עמדות כלפי לימודי מדעים שאלוני 
  כלי מחקר במאגר וטכנולוגיה

 

במאגר כלי המחקר תוכלו למצוא שאלונים 

העוסקים בעמדות כלפי לימודי טכנולוגיה 

ומדעים בשלבי חינוך שונים. שאלונים אחרים 

עוסקים בתפיסות מגדריות לגבי העיסוק 

 במדעים ובטכנולוגיה כמקצוע.  

 

שאלונים אלה מתייחסים לתפיסת המסוגלות 

העצמית במקצועות הריאליים, למידת ההכוונה 

עצמית וההנעה ללמידה התיאורטית ה

והמעשית )במעבדה(, לתמיכת הסביבה 

בלמידה ולשאיפות להתפתחות ולהישגים 

 בתחומים אלה.  

 

חלק מהשאלונים פותחו לצורך בחינת הבדלי 

עמדות בין בנים ובנות בגילאים שונים, וחלקם 

פותחו במסגרת הערכת תכניות התערבות 

 .לקידום לימודי טכנולוגיה ומדעים

 

 מילות מפתח: 
מדעים, מתמטיקה, טכנולוגיה, מחשבים, מגמות לימוד, 
עמדות תלמידים, מסוגלות עצמית בלמידה, דימוי עצמי 

לימודי, הכוונה עצמית בלמידה, הנעה ללמידה, 
מעבדות, ייחוס תכונות, קידום מקצועי, נשים עובדות 

 ועוד.
 
 

 :המופיעים בעבודות בגישה חופשיתכלים 
 שאלון הנעה ללימודי מדעים +
 שאלון עמדות כלפי לימודי מדע וטכנולוגיה )רובוטיקה( +
 שאלון עמדות כלפי שיעורי מדעים +

 אלון הכוונה עצמית בלמידה במעבדהש+ 
 שאלון משוב על פעילות במעבדה +
 שאלון עמדות כלפי לימודי מדעים וטכנולוגיה +

 
 

 כלים נוספים:
   שאלון עמדות כלפי מדע +
פיסיקה שאלון עמדות כלפי לימודי מתמטיקה,  +

  ומחשבים
שאלון תפיסת מסוגלות עצמית בלימודי מתמטיקה  +

 ובמדעים
 ן עמדות כלפי המושגים מדע ומדעןשאלו +
 טק-שאלון לנשים העובדות בתעשיית ההיי +
 ון תפיסת מקצוע לפי מגדרשאל +
 

 

 

 

 שלום לכולןם,

 

השתתפותן של נערות מידת 

ונשים בלמידה ובתעסוקה 

בתחומי המדע, הטכנולוגיה, 

ההנדסה והמתמטיקה 

(STEM לרוב ,)זו מעטה יותר מ

 של נערים וגברים. 

 

הגיליון שלפניכם מציג 

פרסומים וכלי מחקר העוסקים 

בין ובפערים  STEMבלימודי 

 בהקשר זה. המינים

 

חזרה נעימה לשגרה, בברכת 

 סיגלית עדני

 

 מערכת

חברה הצוות מרכז מידע למדעי 

ולחינוך, מכון הנרייטה סאלד 

 למדעי ההתנהגות

 STEM & רדגמ  
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בתחומי  בחינוךקידום שוויון מגדרי 

 פרסומיםהמאגר ב STEM -ה
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בהיבטים המגדריים  ניתן למצוא פרסומים העוסקים המידעבמאגר 

 יםעוסקים בקשיאלה פרסומים  .בארץ ובעולם STEMבלימודי 

בבית הספר להשתלב בתחומי העומדים בפניהן של נערות 

פרסומים בחינוך. הזדמנויות  ומהווים חסם לקידום שוויון -STEMה

במאמצים הנעשים לקידום נערות ונשים בתחומים עוסקים אחרים 

 , הללו

 

 בהם מחזיקים מורים, הורים וחברים בבית הספרשסטריאוטיפים ב

ובתחושת המסוגלות של נערות להשתלב  ומגדר STEMלגבי לימודי 

 בלימודים במקצועות אלה. 

 

 עיקרי הממצאים: 

בארץ ובעולם חיוני  -STEMשילובן של נערות ונשים בתחומי ה

בשוויון הזדמנויות בחינוך ובתעסוקה.  המאמינה בקידוםלחברה 

בתחומי המדע, הטכנולוגיה, ההנדסה ותרומתן הישגיהן של נשים 

 שוויון חברתי.  מקדמיםחדשנות ו מעודדיםוהמתמטיקה 

 

 מילות מפתח: 

STEM Education הבדלי מין, מגדר, סטראוטיפים מיניים, הפליה ,

מינית, חשיבה מתמטית, מדע וטכנולוגיה )הוראה(, מדעים, מדעי 

הטבע )הוראה(, מתמטיקה )הוראה(, תפיסה מרחבית, דפוסי 

 קריירה.

 

 

 

 :בגישה חופשית בעברית פרסומיםרשימת 

קידום שוויון מגדרי בחינוך  .(2021מרלין, ע ). ו, ברוש, ת.זורמן, ר +

STEM -  מן הנעשה בעולם: סקירת מדיניות שבוצעה עבור המועצה

ירושלים: מכון . 2021-2020לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה 

 .הנרייטה סאלד

מגמות בחינוך, בהשכלה  .(2019) .וגפני, נ ., ניצן, א.ז כהן, +

ובעיסוק בתחומי מדע וטכנולוגיה: מהבחירה במקצוע מורחב בתיכון 

 .נות ולהערכהירושלים: מרכז ארצי לבחי. ועד לבחירת קריירה

האולפניאדה המתמטית: היבטים  .(2014) .ודויטש, ז. איזק, י +

 .38-11, 1מחקר ועיון בחינוך מתמטי. . תוכניים, ערכיים ומגדריים

 

 :באנגלית חופשיתגישה ב פרסומיםרשימת 

+ Weeden, K. A., Gelbgiser, D. & Morgan, S L (2020) Pipeline 

Dreams: Occupational Plans and Gender Differences in STEM 

Major Persistence and Completion. Sociology of Education. 

93(4), 297-314. 

+ Friedman-Sokuler, N. & Justman, M. (2019). Gender, Culture 

and STEM: Counter-Intuitive Patterns in Arab Society. GLO 

Discussion Paper.  No.  307. 

+ Justman, M. & Mendez, S. J. (2018). Gendered Choices of 

STEM Subjects for Matriculation Are Not Driven by Prior 

Differences in Mathematical Achievement. Economics of 

Education Review. 64, 282-297. 

+ Eilam, E., Bigger, S. W., Sadler, K., Barry, F & Bielik, T (2016). 

Universities Conducting STEM Outreach: A Conceptual 

Framework. Higher Education Quarterly. 70(4), 419-448. 
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 אנחנו כאן לשירותכם
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