
 הבדלים מגדריים במאפייני תפיסת העצמי  
 תלמידים מחונניםשל 

 לירז טל
 

 מס קוהאןודי 'ר ג"תודות לד



 פערים מגדריים בתוכניות מחוננים

 

 אחוז הבנות המאותרות ומשתתפות  בישראל
בתכניות לטיפוח מחוננים נמוך משמעותית 

שאלת הפער המגדרי . מאחוז הבנים
באוכלוסיית המחוננים בישראל מתמיהה  

לנוכח ההישגים הלימודיים בפועל של בנים 
 .  ובנות מחוננים

 פסיכולוגיםמהי תרומתם של משתנים- 
 ?לפערים אלו העצמיאישיותיים של 

 

העדפה 
 מתקנת

 מגדר

 גיל מסגרת

. סיבות ופעולות, נתונים: פערים מגדריים במתמטיקה ובמדעים(. 2001. )ג, וליברמן. ז, מברך

http://www.education.gov.il/scientist/pearim.htm 



 אוכלוסיית המחקר

העדפה מתקנת שמטרתה לעודד  תוכניתנבנתה , המדיניות של משרד החינוך להביא לשוויון בין המיניםבמסגרת 

(.2001, ורחמלמברך ) ב"משנת תשסהמחוננים החל בנות להשתלב במסגרות   
מתקנת ושוויון הזדמנויות בקרב בנות העדפה "בנושא  2008הראשי באוגוסט ללשכת המדען הוגש ח מחקר "דו

.המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים -שנערך בחוג לחינוך באוניברסיטה העברית והטכניון" מחוננות  
 

 'ד-'ג כתות מטפחת מסגרת

 צעירים

 'ו-'ה כיתות

 בוגרים

 תלמידים כ"סה

 מטפחת במסגרת

   בנות בנים בנות בנים  

 308 57 67 84 100 העשרה מרכז

 216 50 68 33 65 ספר בית

 במחקר בנים 297 132 165 בנים כ"סה

 במחקר בנות 224 107 117 בנות כ"סה

 בהעדפה בנות 66 31 35 בהעדפה בנות מתוכם

 הכללי במדגם נבדקים 524  242 282 גיל שכבת בכל תלמידים כ"סה

 מסגרת מטפחת ושכבת גיל, התפלגות אוכלוסיית המחקר בהתאם למגדר: 1טבלה 

 



 מחוננים מאפייני תפיסת העצמי בקרב ילדים שאלון 

PCS- Perceived Competence Scale for Children  

(Harter, 1982)  

 

 

PALS - Manual Patterns of Adaptive Learning 
Survey  

(Midgley, Maehr & Urdan, 1993) 

  

  

DOSC- Dimensions of Self Concept  

(Michael el al, 1984) 

 

  

TAI- Test Anxiety Inventory  

(Spielberger et al, 1980) 
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 מבנה השאלון

פריטים הבנויים בעזרת סולם  46•
 . דרגות 4בן  ליקרט

 

נוסח השאלון מבוסס על דיווח עצמי  •
 .אחידשל ילדים ונבנה על פי נוסח 

  

צורת דיווח עקיפה הפותחת במילים  •
 ...".  יש ילדים ש"

 



 הערכת פסיכומטרית  

 תהליך בניית השאלון



 מהימנות

 

2 מחקרי חלוץ הועברו על מנת לתקף ולבחון את מהימנות השאלון. 

 

לאחר כל מחקר חלוץ נערך ניתוח מהימנות וניתוח גורמים. 

 

  בהתאם לתוצאות הניתוחים הסטטיסטיים נערכו שינויים בשאלון עד
 .לקבלת השאלון הסופי

 



 מהימנות כללית של השאלון

 1מחקר חלוץ  : 

הפריטים היא   35 -של השאלון במחקר זה ל( קרונבך α)כללית מהימנות 
0.88 =α. 

 

 2חלוץ מחקר  : 

 .α= 0.83הפריטים היא  45 -כללית של השאלון במחקר זה למהימנות 

 

מחקר מרכזי : 

 .α= 0.85הפריטים היא  42-כללית של השאלון במחקר זה למהימנות 

 



של המשתנים   קרונבךמספרי נבדקים וציוני מהימנות אלפא : 2טבלה 
 בשאלון מאפייני תפיסת העצמי  

 

 משתנה
תפיסה עצמית  

 אקדמית  

עצמית  תפיסה  

 חברתית

עצמית  תפיסה 

 כללית

יוזמה 

 ומנהיגות
 חרדת בחינות

מסוגלות  

עצמית  

 מתמטית

מסוגלות  

עצמית  

 מילולית

 1 חלוץ
0.62 

n=81 

0.87 

n=88 

0.62 

n=89 

0.61 

n=88 

0.63 

n=86 

0.81 

n=91 

0.80 

n=91 

 2 חלוץ
0.79 

n=57 

0.75 

n=57 

0.67 

n=57 

0.63 

n=56 

0.51 

n=56 

0.83 

n=56 

0.89 

n=56 

 מרכזי
0.73 

n= 438 

.860 

n= 445 

0.73 

n= 449 

.760 

n= 445 

.860 

n= 435 

.850 

n= 453 

.840 

n= 452 



מטען גורמי ואחוז שונות מוסברת מתוך תוצאות ניתוח . 3טבלה 
 גורמים

 
מס'  

 השאלה

שיו   

 למשת ה

Factor 

loading 
M SD 

אחו  שו ות 

 מוסברת

אחו  שו ות 

 מוסברת מ טברת

  32 1גורם 

 תפיסה   מית 

חברתית 

 

0.807 2.99 0.905 

11.74 11.74 

08  0.748 3.34 0.882 

38  0.734 2.89 0.789 

26  0.721 2.57 1.008 

14  0.712 2.66 0.915 

02  0.630 3.25 0.905 

 0.966 2.43 0.620 יו מה ומ היגות *35

 0.820 3.34 0.596 חברתית  20

 0.770 3.07 0.556 יו מה ומ היגות  *29

  41 2גורם 

חרדת בחי ות 

 

0.848 2.23 1.044 

9.91 21.65 

36  0.833 2.22 1.036 

24  0.777 2.50 1.087 

30  0.733 1.94 0.968 

18  0.688 1.98 0.937 

12  0.642 2.41 1.092 

06 0.582 1.91 0.909 

מסוגלות   מית   16 3גורם 

במתמטיקה 

 

0.850 3.38 0.819 

8.20 29.85 

28  0.822 3.19 0.879 

04  0.818 3.14 0.951 

13  
תפיסה   מית 

 אקדמית

0.526 3.18 0.859 

37  0.462 3.09 0.783 

25  0.461 3.31 0.736 

 23 4גורם 

יו מה ומ היגות 

 

0.693 3.12 0.914 

7.66 37.51 

11 0.682 2.93 0.984 

40 0.659 3.06 0.887 

05 0.597 3.17 0.757 

17 0.497 2.91 0.824 

39* 
 תפיסה   מית כללית

0.481 2.90 0.820 

09* 0.434 3.13 0.856 

 34 5גורם 
 מסוגלות   מית 

 בתחום המילולי

0.885 3.28 0.806 

5.96 43.47 22 0.860 3.20 0.853 

10 0.761 3.26 0.768 

 0.868 2.89 0.401 אקדמית * 01 6גורם 

תפיסה   מית  15 48.53 5.05

 כללית

0.764 2.87 0.974 

21 0.708 2.77 0.855 

 3 7גורם 

 תפיסה   מית כללית

0.836 2.80 1.019 

4.62 53.16 27 0.694 3.21 0.860 

33 0.487 3.03 0.782 

 31 8גורם 
תפיסה   מית 

 אקדמית

0.703 3.05 0.888 

4.19 57.35 42 0.520 3.19 0.727 

19 0.418 2.73 0.903 

 0.996 2.33 0.573 אקדמית *07 9גורם 

 תפיסה   מית  02 60.46 3.10

 חברתית

0.409- 3.25 0.905 

20 0.462- 3.34 0.820 

 

 :בשאלון השי וי לתהלי  דוגמא

 

  הגורמים  יתוח תו אות הן בחשבון  לקח השי וי בתהלי 

 .המהימ ות  יתוחי מתו  התו אות שקלול והן ל יל

 

   07 שאלה את מהשאלון להו יא1.

   01 שאלה את להוריד לא2.

   39 ,09 שאלות את להוריד לא3.

 35 ,29 שאלות את להוריד לא4.



 
 

גורמי ואחוז שונות מוסברת מתוך תוצאות ניתוח גורמים  מטען . 4טבלה 
 לאחר תיקון  

 
 

מס'  גורם

הפריט 

 בשאלון

 Factor שיו  למשת ה

Loading 

M SD  אחו  שו ות

 מוסברת

אחו  שו ות מוסברת 

 מ טברת

1 32 

תפיסה   מית חברתית 

 

 

.810 2.99 0.90 

11.14 

 

11.14 

 

08 .750 3.34 0.88 

38 .730 2.89 0.79 

26 .720 2.57 1.00 

14 .710 2.65 0.92 

02 .630 3.24 0.91 

20 .600 3.33 0.82 

2 41 

 חרדת בחי ות

.850 2.22 1.04 

10.98 

 

22.13 

 

36 0.83 2.22 1.03 

24 0.78 2.50 1.09 

30 0.73 1.94 0.97 

18 0.69 1.89 0.93 

12 0.64 2.41 1.09 

06 0.58 1.91 0.91 

מסוגלות   מית מתמטית  16 3

 

0.85 3.38 0.82 

9.34 

 

31.47 

 

28 0.82 3.19 0.88 

04 0.82 3.15 0.95 

13 

 תפיסה   מית אקדמית

0.53 3.17 0.86 

37 0.46 3.10 0.78 

25 0.46 3.31 0.73 

01 0.34 2.89 0.87 

 4 23 

תפיסה   מית של  

יו מה ומ היגות 

 

0.69 3.12 0.92 

6.74 

 

38.22 

 

11 0.68 2.93 0.99 

40 0.66 3.07 0.89 

05 0.60 3.17 0.76 

17 0.50 2.91 0.82 

35 0.34 2.43 0.97 

29 0.33 3.07 0.77 

 0.82 2.90 0.48 תפיסה   מית כללית 39

09 0.43 3.12 0.86 

5 34 

 מסוגלות   מית מילולית
0.88 3.28 0.80 6.67 

 

44.89 

 
22 0.86 3.20 0.85 

10 0.76 3.26 0.77 

6 15 

 תפיסה   מית כללית

 

0.76 2.87 0.97 

5.27 55.47 21 0.71 2.77 0.85 

39 0.38 2.90 0.82 

7 03 0.84 2.80 1.02 5.29 

 

50.19 

 
27 0.69 3.21 0.86 

33 0.49 3.03 0.78 

8 31 

 תפיסה   מית אקדמית
0.70 3.05 0.89 

5.09 60.57 42 .520 3.19 0.73 

19 0.42 2.73 0.90 

 

  המבח ים תת לחלוקת התואמים גורמים 8•

   .למ ופה בהתאם – (ממדים) בשאלון

  תואמים אי ם הגורמים כי בטבלה לראות  יתן•

   .מראש תוכ  ו אשר למשת ים לחלוטין

  גורם בתו  שו ים משת ים בין קשרים קיימים•

   .גורמים למספר מחולק מסוים משת ה או יחיד

  ל ושא הקשור תוכן ב ולם  וסק השאלון•

   פוי ולכן "ה  מי תפיסת מאפיי י" של הכללי

   .אלו קשרים יימ או כי



 
 

 מבנה השאלון הסופי
 

 מבחניםתתי שבעה: 

 ,  פריטים 11-עצמית אקדמית המורכב מתפיסה 1.

 ,  פריטים 7-עצמית חברתית המורכב מתפיסה 2.

 ,  פריטים 7-עצמית כללית המורכב מתפיסה 3.

 ,  פריטים 7-בחינות המורכב מחרדת 4.

 ,  פריטים 7-ומנהיגות המורכב מיוזמה 5.

 ,פריטים 3-מסוגלות עצמית בתחום המתמטי המורכב מתחושת 6.

 .  פריטים 3-מסוגלות עצמית בתחום המילולי המורכב מתחושת 7.

 

 



 תתי המבחנים של שאלון מאפייני העצמי
1. Harter, 1982 עצמית   מסוגלות  

 אקדמית

 יש ילדים שחושבים  

 .שהם מצטיינים בלימודים

 יש ילדים שלפעמים דואגים שהם  

 .לא יצטיינו בלימודים

 יש ילדים שמרגישים שהם   .7

 .חכמים יותר מילדים אחרים בגילם

 יש ילדים שמרגישים שהם חכמים  

 .כמו ילדים אחרים בגילם

 יש ילדים שלוקח להם הרבה   .13

 .זמן לגמור עבודה בבית הספר

 יש ילדים שגומרים עבודות בבית  

 .הספר מהר מאוד

 יש ילדים שלפעמים שוכחים דברים   .19

 .שהם למדו

 .יש ילדים שזוכרים הכל בקלות

 יש ילדים שמרגישים שהם מאוד   .25

 .מצליחים בלמידה

 יש ילדים שמרגישים שהם לא כל  

 .כך מצליחים בלמידה

 יש ילדים שלא תמיד יודעים  לענות  .31

 .על שאלות בלימודים

 יש ילדים שתמיד יודעים איך לענות 

 .על שאלות בלימודים

 יש ילדים שיכולים להסביר את   .44

 הדרך בה הם חושבים או מגיעים  

 .לפתרון של בעיה

 יש ילדים שלא יכולים להסביר את  

 הדרך בה הם חושבים או מגיעים  

 .לפתרון של בעיה

 יש ילדים שיכולים למצוא פתרונות  .42

 .שונים לאותה הבעיה

 יש ילדים שלא מצליחים למצוא   

 .פתרונות שונים לאותה הבעיה

 יש ילדים שחושבים יותר מהר   .43

 .מבני גילם

 יש ילדים שחושבים באותה מהירות  

 .כמו ילדים אחרים

 יש ילדים שמעדיפים בעיות מורכבות .45

 .כי הן מהוות אתגר עבורם 

 יש ילדים שמעדיפים לא להתמודד  

 .עם בעיות מורכבות

 .יש ילדים שלפעמים לא מבינים הכל בפעם הראשונה שלומדים .יש ילדים  שמבינים מיד כל חומר שלומדים .37

  קבלה .2

 חברתית

 יש ילדים שקשה להם להתחבר  

 .עם ילדים אחרים

 יש ילדים שקל להם להתחבר עם  

 .ילדים אחרים

 .יש ילדים שאין להם הרבה חברים .יש ילדים שיש להם הרבה חברים .8

 יש ילדים שמרגישים שיש להם   .יש ילדים שמרגישים שהם לא כל כך חשובים בכיתה .14

 .מקום חשוב ומרכזי בכיתה

 יש ילדים שתמיד משחקים עם   .20

 .ילדים אחרים

 .יש ילדים שבדרך כלל משחקים לבד

 יש ילדים שהיו רוצים שיותר ילדים  .26

 .יאהבו אותם

 .יש ילדים שמרגישים שרוב הילדים אוהבים אותם

 .יש ילדים שהם לא כל כך מקובלים .יש ילדים שהם מאוד מקובלים בחברה .32

 .יש ילדים שקצת קשה לאהוב אותם .יש ילדים שכולם אוהבים .35

   עצמית הערכה .3

 כללית

  

 יש ילדים שהיו רוצים לשנות בעצמם  

 .כל מיני דברים

 יש ילדים שרוצים להישאר כמו  

 .שהם

 יש ילדים שיש להם הרבה ביטחון  .9

 .עצמי

 .יש ילדים שהם לא כל כך בטוחים בעצמם

 יש ילדים שמרגישים בסדר עם איך   .15

 .שהם מתנהגים

 .יש ילדים שלפעמים מצטערים שלא התנהגו אחרת

 יש ילדים שדואגים אולי הם לא   .21

 .ממש ילדים טובים

 יש ילדים שדי בטוחים שהם  

 .ילדים טובים

 יש ילדים שמאוד אוהבים את   .27

 .עצמם כמו שהם

 יש ילדים שהיו מעדיפים להיות  

 .שונים ממה שהם

 יש ילדים שלא מרוצים מהדרך   .33

 .בה הם עושים דברים

 יש ילדים שמאוד מרוצים מהדרך  

 .בה הם עושים דברים

 יש ילדים שבדרך כלל בטוחים שמה   .36

 .שהם עושים זה נכון

 יש ילדים שלא תמיד בטוחים שמה  

 .שהם עושים זה נכון



 ...המשך



 ....ממצאים



 הבדלים במאפייני תפיסת העצמי אצל בנים ובנות מחוננים
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הבדלים במאפייני תפיסת העצמי לפי מגדר
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 מגדר

 ומתמטיקהלבנים תחושת מסוגלות גבוהה יותר בתחומים של מסוגלות אקדמית. 

 תחושת מסוגלות עצמית גבוהה יותר בתחום המילולי ובמדד יוזמה ומנהיגותלבנות  . 

 רמת חרדת בחינות גבוהה יותרלבנות . 

להבנת התופעה בה בנות מחוננות אינן מצליחות לממש את  הזו תורמת תמונת הפערים 

 .הפוטנציאל האקדמי שלהן



 גיל

 דימוי עצמי אקדמי ותחושת מסוגלות עצמית בתחום המתמטי מחוננים צעירים לבנים
 .מחוננות צעירותגבוהים יותר באופן מובהק מאשר לבנות 

 תחושת מסוגלות עצמית גבוהה יותר במתמטיקה וכן   בנוסףלבנים מחוננים בוגרים נמצא
 .  חרדת בחינות נמוכה יותר

 יוזמה גבוהה יותר משל בנים של מחוננות בשכבת הגיל הבוגרת מאופיינות בתחושה בנות
 .המילוליעצמית בתחום ומסוגלות ומנהיגות 

 

 

         

 . העצמימגמה התפתחותית של העמקת הפערים המגדריים בתפיסת קיימת 



 הבדלים במאפייני תפיסת העצמי בית ספר לעומת מרכז העשרה

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

דימוי עצמי

אקדמי**

דימוי עצמי

חברתי

מסוגלות עצמיתחרדת בחינות**יוזמה ומנהיגותדימוי עצמי כללי

מתמטית**

מסוגלות עצמית

מילולית*

הבדלים במאפייני תפיסת העצמי לפי מסגרת לימודים

בית ספר

מרכז

העשרה



 מסגרת העשרה

 הלומדים במסגרת העשרה גבוהים יותר באופן מובהק במאפייני תפיסת העצמי תלמידים
,  דימוי עצמי אקדמי: מאשר תלמידים הלומדים בבית ספר למחוננים במדדים הבאים

ותחושת מסוגלות עצמית בתחום המתמטי והמילולי גבוהים יותר וחרדת בחינות נמוכה 
 .  יותר

 

 

 פסיכולוגי רגשי מובהק יתרון 

 העשרה  הטיפוח של מרכז למסגרת 

 מחונניםפני כיתת על 

 

 (.Zeidner & Schleyer, 1998)" הדג הגדול באגם הקטןאפקט "

 



הבדלים במאפייני תפיסת העצמי בין בנות מחוננות לבנות 
 בהעדפה מתקנת
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 העדפה מתקנת

  יתרון פסיכולוגי לבנות שהתקבלו במסגרת ההעדפה בתחומים של דימוי חברתי
 ומסוגלות מתמטית 

 

הרגשי והחברתי אותן משלמות אוכלוסיית הבנות מהו המחיר 

 ?המחוננות

שוויון ההעדפה מקדמת את המטרה של קידום  תוכנית

 הזדמנויות בחינוך מחוננים וצמצום הפערים המגדריים



 העדפה וגיל

 בגיל צעיר אין הבדלים במאפייני תפיסת העצמי בין קבוצת הבנות המחוננות ללא
 .העדפה ובין קבוצת הבנות המחוננות בהעדפה

 גם כאשר הבנות גדלות לא מתפתחים הבדלים במאפייני תפיסת העצמי בין קבוצת
 . הבנות המחוננות בהעדפהקבוצת הבנות המחוננות ללא העדפה ובין 

 הממצאים מעידים על השתלבותן החיובית של הבנות ללא העדפה בתוכנית המחוננים 

 מחקר זה תומך בהמשך יישום מדיניות של העדפה המתקנת



 העדפה מתקנת מסגרת וגיל

בקרב בנות מחוננות השוהות במסגרת בית הספר למחוננים חלה ירידה במאפייני התפיסה העצמית  
. ואילו בקרב בנות השוהות במרכז ההעשרה חלה עליה במאפייני התפיסה העצמית  



 תרומת המחקר

מדגם גדול בפריסה ארצית 

 חינוך למחוננים תוכניתהערכת אמפירית של 

בניה פיתוח ותיקוף של כלי מחקרי 

 רגשיים התורמים להבנת תהליך מימוש הפוטנציאל   איפיוניםמודל המשלב
 .האינטלקטואלי

 מחוננים בכלל והעדפה מתקנת בפרט תוכניותהשלכות פרקטיות ביישום 
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