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בחירת ב מאמצי גיוס ממוקדוספריות חוויות חוץ בית תפקיד של התנסויות בה
 טכנולוגיה בנורבגיהלבקרב סטודנטים למדעים ו - תחום לימודים

 

 הצעירים הבוחרים בעקבות התופעה של צמצום מספרדאגה ניכרת  ,לאחרונה, בעולם המערבי

ience, Technology, Sc)מתמטיקה ההנדסה וה, טכנולוגיההמדע, הבקריירה בתחומי 

STEMEngineering and Mathematics, ). השכלה גבוהה  , כי מספר הסטודנטים שרוכשיםנטען

 סטודנטיםצרכים העתידיים של שוק העבודה. חוסר בה לעענות כדי ל אינה מספקת בתחומים אלה

ובעלי  תעשייהאנשי מסוימים. ממשלות, טכנולוגיים מורגש במיוחד במדעי הפיסיקה ובתחומים 

לתופעה ואת  להבין את הסיבות יסייעועיצוב התערבויות שלביצוע מחקרים ול פועלים עניין

 עמה. דדלהתמוהדרכים 

 

מורכבת ומושפעת מגורמים שונים.  כי קבלת החלטה על המשך לימודים ,מחקרים קודמים הראו

ערך עבורם  ווהכי תלמידים נוטים לבחור את המקצוע שנראה להם כתואם לכישוריהם ומה ,נטען

המשויך למקצועות  , כי הרכיב החשוב של הערך הסובייקטיביהמחקרים הראו סובייקטיבי גבוה.

לרכוש  מחקרים שבחנו את תהליך התפתחות האינטרסאינטרס והנאה. הוא  STEM-הבתחום 

 אינטרס נוצר בהתחלה כ"התעניינות , כי בדרך כללמלמדיםייחודי  מקצועיהשכלה בתחום 

משקף את , התפתח לאינטרס אישי יציבלה העשוילאחר מכן ת ממצב מסוים ורק נובעה, "תמצבי

המעוררות התעניינות מצבית חיוניות  ותכי החווי ,הנכונות לעסוק בתחום זה או אחר. נטען

 .מקצועמשפיע על בחירת , הפיתוח אינטרס יציבל

 

אינטרס והמעורבות תורמים לפיתוח ה, הניתן להצביע על מספר הקשרים מחוץ לבית הספר

 ,רימדע פופולייצוגים שונים של ובמיוחד  ,כי התרבות ההמונית ,נמצאכך, . STEM-הבתחומי 

ביקורים כמו כן, צעירים. ההמדענים בעיני את דימוי מכוננים במידה ניכרת את תפיסת המדע ו

נושא ב ריאת מאמרים וספריםק, פעילות בחוגים, השתתפות שיטתית בתחרויות וגם במוזיאונים

. יש STEM-הבתחומי  במקצועות הלים את הסיכוי של בחיררי מעוצפייה בתכניות המדע הפופול

כאמצעי להעלאת האינטרס והמעורבות  סביבה שיבות של פעילויות בטבע ולימודילציין גם את הח

 מיוצגות.-קבוצות תתמצד במדע 

 

רק מחקרים מעטים בחנו את חשיבות ההשפעה של מעורבות ממוקדת או קמפיינים של הכוונה 

מקצועית ואקדמית על בחירת קריירה של בני נוער. נמצא, כי האירועים המאורגנים בקמפוסים 

אוניברסיטאיים, שבהם תלמידי בית ספר יכולים להיפגש עם סטודנטים ומרצים, להתרשם 

 מהאווירה ולקבל מידע מיד ראשונה, מסייעים לפתח התעניינות בנושאים ייחודיים. במיוחד 
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 חשובים מפגשים עם סטודנטים, שעשויים להפוך לדמויות חיקוי עבור התלמידים. מחקר שנערך

בארצות הברית מצביע, כי מעורבות ההורים תורמת אף היא להעלאת התעניינות הילדים 

 בתחומים של מדע ומתמטיקה.

 

בשנה הראשונה באוניברסיטאות  ,STEM-ההמחקר הנוכחי נערך בקרב סטודנטים במקצועות 

גורמים הבין באיזו מידה בחירת המקצוע על ידם הושפעה מהבמטרה ל ,מכללות בנורבגיהבו

 הבאים: 

 . הבמטרה להשפיע על הבחיר צבו במיוחדדהיינו חוויות שלא עו ,חוויות מחוץ לבית הספר -

 .והתערבויות ממוקדות STEM-ההכוונה לתחום מאמצים של  -

 

ם של מחקרים קודמים על חשיבותן של חוויות מחוץ לבית הספר ממצאי ואיששתוצאות המחקר 

בחרו בתחום שציינו את האינטרס שלהם  לעתים קרובות, סטודנטים מקצוע.והשפעתן על בחירת 

, ניתןמצבים של חשיפה לתחום. ראשוני בהאינטרס ה , לאחר הופעתכתהליך שהתפתח לאורך זמן

 מספר חוויות עיקריות שהשפיעו על הבחירה:להצביע על  אם כן,

הגורם המשפיע ביותר. יש את היוו  : אלהניות טלוויזיה בתחום המדע הפופולריותכ ספרים. 1

אצל סטודנטים בתחומי המדע התיאורטי מאשר בקרב יותר  רבההשפעתם הייתה  כי ,לציין

 תחומים יישומיים. צעירים שהעדיפו לעסוק ב

 בנות הייתה רבה יותר על השפעתן :מדעניםשל ודמויות מדע  דרות טלוויזיה, הכוללות נושאיס. 2

המדענים ובמיוחד מראים כי דמויות , הקודמיםים. ממצא זה תואם מחקרים נב מאשר על

עשויות להיתפס כדמות לחיקוי ולהשפיע יותר על בחירת המקצוע של  דרות טלוויזיהניות מסהמדע

 אנשים אחרים.כלפי כי בתהליך של בחירת קריירה בנות נוטות להיות מכוונות יותר  ,הבנות. נטען

 בנים עשויים יותר לקבל השראה מהמדע כשלעצמו.  ,לעומת זאת

חוויות בטבע ואהבה  בהש ,חזקה במיוחד בנורבגיה עשויה להיות מה זומג סביבה: טבע ולימודי. 3

ביקורים במרכזי מדע ובמוזיאונים הייתה האתוס הלאומי. השפעת של הרכיב בסיסי לטבע הם 

 נמוכה יחסית, בהשוואה למחקרים דומים שנערכו בסלובניה ובאוסטרליה. 

כי  ,יש להדגישד. במיוח רבה לא הייתהשל אלה השפעתם  :מרכזי מדעבביקורים במוזיאונים ו. 4

 תלמידים ידים ממעמד הביניים מאשרתלמ ים ומרכזי מדע מושכים יותרמוסדות כמו מוזיאונ

מוזיאונים דומיננטי. לכן, על הון תרבותי  חסרי, חלשותהשייכים לקבוצות מיעוט ולשכבות 

 .גם עבור אוכלוסייה זו יותרמושכות  רכי תקשורתומוסדות מדע אחרים לפתח פעילויות וד

 

לבית הספר כגורם  סטודנטים התייחסו פחות להתערבויות ממוקדות מאשר לחוויות מחוץ

את חלק מהסטודנטים ציינו את ההתערבויות ועם זאת,  .משמעותי לבחירת תחום הלימודים

. צעירים העריכו במיוחד רם שהשפיע באופן משמעותי על בחירתםמאמצי ההכוונה המקצועית כגו

צוינה גם אינטרנט. גבוהה באתרי השכלה למסופק על ידי מוסדות את החשיבות של המידע ה

, כאשר כוללים מפגשים והספקת מידע מגוון, האירועים המאורגנים בקמפוסיםשל החשיבות ה

התנאי להשפעתם החיובית הוא תחושת האימון סטודנטים ומרצים עשויים להיות דמויות לחיקוי. 

לא רק משבחים את הצדדים החיוביים  ,נפגשים התלמידים שאיתם סטודנטיםהשנוצרת כאשר 

הבעיות והאתגרים שאיתם יש ומפרטים גם את תיאור מאוזן  אלא מספקים ,של המקצוע
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השפעה של ביקורים במקומות עבודה או ההסטודנטים ציינו את יחסית מחלק קטן להתמודד. 

 .מקצועהבחירת בעל השפעה על כגורם  השתתפות בתחרויות או במחנות מדע

 

וות מקור השפעה משמעותי יותר על כי חוויות מחוץ לבית הספר מה המחקר המתואר מלמד,

מקצוע מאשר התערבויות ממוקדות של הכוונה מקצועית. עם זאת, יש לזכור כי לבחירת  ההחלטה

חוויות מחוץ לבית הספר חשובות במיוחד עבור בניית אינטרס אישי יציב לתחום זה או אחר. 

בוחרים בסופו של דבר קריירה בתחומים  STEM-הים בעלי אינטרס לתחומי אולם, תלמידים רב

ם אינם יכולים לדמיין את עצמם בתפקידים אלה בעתיד ואינם מודעים למגוון המשום ש ,אחרים

תלמידים אלה זקוקים למידע מפורט ואמין על אפשרויות הקרירה  בתחומים אלה. האפשרויות

  ם האישיות.בתחום ועל מידת התאמתה לתכונותיה

 

 לעצבבין בעלי עניין שונים על מנת  המצביעים על החשיבות של שיתוף פעול רקממצאי המח

 :התערבויות שתפעלנה במקביל בשני מישורים

 STEM-ה ת הזהות והשייכות בהתייחס לתחומיקידום האינטרס וההנאה, פיתוח תחוש -

 .צעות מגוון פעילויות חווייתיותמבא

ין ומאוזן באשר למסלולים שונים של לימודים וקריירה עתידית הספקת מידע מפורט, אמ -

 .והתאמתם לתכונות התלמידים STEM-הבתחומי 

 

 

 

 

 


