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מגוון רחב של אפשרויות תעסוקתיות 
מידע רב לגבי כל אפשרות 

 (כולל זיהוי מידע מהימן)איסוף המידע •

 (כולל הבחנה בין עיקר לתפל)עיבוד המידע •

 (כולל שביעות רצון והתמדה)בחירה •

כיצד ניתן לסייע למתלבטים 
 ?להתמודד עם אתגר המידע



תהליך סריקה וסינון שנועד לאתר  –ינון ראשוני ס
 ".מבטיחים"מקצועות 

תהליך חקירה שנועד להעמיק את   –עומק לקירה ח
 ".מבטיחים"ההכרות עם המקצועות ה

סוף תהליך קבלת ההחלטה בו יש לבחור  –חירה ב
 .במקצוע המתאים ביותר

 



 בספרות מוצגים כלים רבים שפותחו על מנת לסייע למתלבטים
ינון הראשוני לאתר מספר מצומצם של  סהנמצאים בשלב ה

שאלוני הערכה עצמית , מערכת מבדק' לדוג)רלוונטיות חלופות 
 (.המבוססים על נטיות תעסוקתיות ועוד

נעשה בעזרת יועץ  ( עומקלקירה ח)הסיוע בעיבוד המידע , לרב
כלי . תוך עידוד הנועץ לחפש מידע בספריות למיניהן, תעסוקתי

 ".מתאים לך: "חדש יחסית
חירה מבוסס על בהמודל המקובל לסיוע בשלב הMulti-

Attribute Utility Theory  ובו מעודדים את הנועצים לכמת
את המידה בה כל חלופה עונה על השיקולים המנחים אותם על 

מערכת  . )מנת לזהות את החלופה בעלת התועלת המירבית
 "(בוחרים ולומדים"
 
 



    International 

Relations 

Law Political 

Science 

Decision 

Factors  

 Importance 

  

Fit Utility Fit Utility Fit Utility 

Interesting 3   4 12 3 9 2 6 

Challenging 2   5 10 4 8 4 8 

Practical 

Profession 

1   5 5 5 5 3 3 

Possibility of 

combining work 

and study 

1   4 4 4 4 3 9 

Work abroad 2   5 10 5 10 4 8 

Non-secretarial 

work 

1   3 3 3 3 1 1 

                  

Total 10     44   39   36 

 כימות מודעות

 התאמה *חשיבות = תועלת 



 אינטואיטיבי
חשיבה אסוציאטיבית 
לאו דווקא מודעת 
אינטגרציה הכוללת מידע  ,

 תחושות והקשר
 
 

 שיטתי
חשיבה מבוססת חוק 
מודעות 
אנליטיות 
חיפוש לוגיקה 

Sagiv, L., Amit, A., Ein-Gar, D. & Arieli, S. (2014) Not all Great Minds 

Think Alike: Systematic and Intuitive Cognitive Style. Journal of 

Personality, 82 (5), 402-417 



 

  
במרכז של כל עיגול את  כתוב 

אחד מהמקצועות ביניהם  
 .אתה מתלבט

תן לראש שלך , כעת
ורשום את כל  " להתפרע"

הקישורים  , המחשבות
והאסוציאציות שעולות לך  

בראש כשאתה חושב על  
חלק  . המקצועות

מהאסוציאציות עשויות  
להיות רלוונטיות למספר  

במקרה כזה אנו  . מקצועות
מציעים לך לייצג את הקשר  

למקצועות השונים באופן  
 .כלשהו

נסה לדמיין את עצמך עובד  
בכל אחד מהמקצועות  

שים לב  . ביניהם אתה מתלבט
במיוחד אל הרגשות  

המתעוררים בך בעקבות  
 .מחשבות אלו



משתתפים : 
 (  יום פתוח)מתעניינים בלימודים באוניברסיטה  182•
 .21.84: גיל ממוצע•
 .נשים 64%•

כלים: 
 (לב"סח)שלב בבחירת מקצוע •
 (אינטואיטיבי/שיטתי)מדד סגנון קוגניטיבי •
 לוח או עיגולים(: בין נבדקי)התערבות •

 (:מדדי אפקטיביות)משתנים תלויים 
 ביטחון במקצוע הנבחר לאחר ההתערבות•
 הערכה סובייקטיבית של האפקטיביות של ההתערבות•
 מספר השיקולים שצוינו בלוח או בעיגולים•

 



 



 



  
 

Decision Stage 

Table-for-
Choice 
(n=85) 

Circles-for- 
Choice  
(n=91) 

Across  
Guidance 

Conditions 

        

Prescreening (n=51) 3.23  (0.58) 3.43  (0.65) 3.32  (0.62) 

In-depth exploration 

(n=57) 

3.46  (0.41) 3.61  (0.69) 3.54  (0.57) 

Choice (n=66) 3.72  (0.59) 3.99  (0.59) 3.88  (0.59) 

Across Stages 3.47  (0.56) 3.73  (0.67) 3.60  (0.63) 

F
(2

,1
6

8
)=

1
1

.6
6

, p
<

.0
0

0
5

 

(F(1,168)=5.26, p=.023) 



  
 

Decision Stage 

Table-for-
Choice 
(n=85) 

Circles-for- 
Choice  
(n=91) 

Across  
Guidance 

Conditions 

        

Prescreening (n=53) 2.69  (0.79) 2.40  (0.73) 2.55  (0.77) 

In-depth exploration 

(n=58) 

2.79  (0.59) 2.48  (0.69) 2.64  (0.66) 

Choice (n=65) 2.85  (0.70) 2.73  (0.82) 2.78  (0.77) 

Across Stages 2.78  (0.69) 2.56  (0.76) 2.67  (0.73) 

F
(2

,1
7

0
)=

1
.7

3
, n

.s.
 

(F(1,170)=4.62, p=.033) 



  
 

Decision Stage 

Table-for-
Choice 
(n=85) 

Circles-for- 
Choice  
(n=91) 

Across  
Guidance 

Conditions 

        

Prescreening (n=55) 3.38  (1.49) 6.14  (2.65) 5.18  (2.26) 

In-depth exploration 

(n=58) 

2.74  (1.21) 6.05  (2.16) 5.40  (1.86) 

Choice (n=68) 4.43  (1.26) 5.41  (3.17) 4.99  (2.57) 

Across Stages 4.52  (1.32) 5.81  (2.74) 5.18  (2.26) 

F
(2

,1
7

5
)=

0
.8

0
, n

.s.
 

(F(1,175)=17.05, p<.0005) 



עיגולים"יותר שיקולים נלקחו בחשבון ב" 
 עיגולים"יותר ביטחון במקצוע הנבחר לאחר" 
 גבוהה יותר ( סובייקטיבית)הערכת אפקטיביות

 ".לוח"ל
 
 הביטחון במקצוע הנבחר היה גבוה יותר בקרב אלו

 (.לעומת שלבים מוקדמים יותר" )בחירה"בשלב ה
 
לא נמצא אפקט לסגנון הקוגניטיבי של המשתתפים. 



אבל, לא ציפינו... 
 אם )אפקטיבי לפחות ( עיגולים)מסתמן שהכלי החדש

 (.לוח)מהכלי המקובל ( לא יותר
 
כלי קצת שונה כי... 

 אינטגרטיבי•

 מעודד זיהוי עצמאי של המטרה אותה מנסים לממש בהחלטה•
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