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 2014כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית       



בחירת תחום לימודים ומקצוע היא בין הנושאים החשובים איתם מתמודדים  •

 פסיכולוגיות וחברתיות, צעירים כיוון שזוהי בחירה בעלת השלכות כלכליות

 

 . מדובר בהחלטה מורכבת ולא קלה, עם זאת•

 : דיווחו כי הם מוטרדים מהשאלה 100%,  צעירים 1700 -מתוך מדגם של כ

 "?גדול מה אעשה כשאהיה"   
  

 צעירים 15,000בסקר שנערך בקרב •
 ,(חיילים משוחררים 50%מתוכם )

 על קושידיווחו   93%

 בקבלת החלטה תעסוקתית

7% 

93% 
לא דווחו על  

 קשיים

 רקע  
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 ואילו העתיד 

 . . .מאחורינו 

קשה לקבל החלטה כי 

 ,כמו בחתירה, בחיים

 העבר  

 ,לפנינו
 

   2014האוניברסיטה העברית  , איתמר גתי©  3



שאלות   3 -שמדובר בכיוון ההחלטה קשה במיוחד 

 :שקשורות זו לזו

 ?  מה ללמוד 

 ?  היכן ללמוד 
באיזה מקצוע  

 ?לבחור 

?קשה לקבל החלטהולמה   
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 חוגי לימוד ומוסדות לימוד, קיימים מאות מקצועות•
 

   בים של מידעבעידן הטכנולוגי הצעירים מוקפים •
 

 הוודאות לגבי העתיד הולכת וגדלה-אי•

 :ובנוסף



 מלמדים אותנו חשבון•

 

 

 מלמדים אותנו לנהוג          •

 

 

 אבל •
 לא מלמדים אותנו לקבל החלטות       

 

(המשך)? למה קשה לקבל החלטה  
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 ,לא קשה להשתכנע שההחלטה אכן קשה, האמת

 

 ?אבל מה עושים

 

 ?כיצד ניתן לסייע לצעירים בקבלת ההחלטה
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 השלב הראשון בסיוע למתלבטים – 

 הערכת צרכי המתלבט

של המתלבט  מידת גיבוש ההחלטה איתור •
 (   במונחי חלופות)

 בקבלת החלטה לגבי בחירת לימודים ומקצועמוקדי הקושי מיפוי •

 של המתלבטסגנון קבלת ההחלטות  אפיון•

 (  שיקוליםבמונחי )המתלבט  גיבוש ההעדפותהערכת מידת •

אסטרטגית ההתמודדות עם האתגר של בחירת לימודים   אפיון•
 (יוליה תציג בהמשך)של המתלבט ומקצוע 

 

 -ורק לאחר מכן ניתן לשאול 

 ?כיצד אפשר לסייע למתלבט לקבל החלטה
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של המתלבט מידת גיבוש ההחלטה 
  ( במונחי חלופות)

 אין אפילו כיוון כללי •

 יש כיוון כללי בלבד •

 שוקל מספר חלופות ספציפיות •

אבל מעוניין לבחון אפשרויות  ... חושב על  •
 נוספות

ומעוניין לוודא שזה אכן מתאים  ... חושב על  •
 (   ביותר)

 בטוח באיזה תחום לימודים או מקצוע לבחור •
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 השלב הראשון בסיוע למתלבטים – 

 הערכת צרכי המתלבט

 (  במונחי חלופות)של המתלבט מידת גיבוש ההחלטה איתור •

בקבלת החלטה לגבי  מוקדי הקושי מיפוי •
 בחירת לימודים ומקצוע

 של המתלבטסגנון קבלת ההחלטות  אפיון•

 (  שיקוליםבמונחי )המתלבט  גיבוש ההעדפותהערכת מידת •

אסטרטגית ההתמודדות עם האתגר של בחירת   אפיון•
 (יוליה תציג בהמשך)של המתלבט לימודים ומקצוע 

 

 -ורק לאחר מכן ניתן לשאול 

 ?כיצד אפשר לסייע למתלבט לקבל החלטה
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מוקדי קושי אפשריים בקבלת החלטות בתחום 
 לימודים ומקצוע

(Gati, Krausz, & Osipow, 1996) 

 טרם הכניסה לתהליך

 חוסר מוכנות

חוסר  

 מוטיבציה

אי  

 החלטיות

אמונות וציפיות  

 דיספונקציונליות

 במהלך התהליך

 חוסר מידע  

 מידע לא עקבי לגבי

  מידע לא

 מהימן

קונפליקטים  

 פנימיים

קונפליקטים  

 חיצוניים
מקורת  

למידע  

 וסיוע נוסף

 התהליך עצמי מקצועות



 השלב הראשון בסיוע למתלבטים – 

 הערכת צרכי המתלבט

 (  במונחי חלופות)של המתלבט מידת גיבוש ההחלטה איתור •

בקבלת החלטה לגבי בחירת לימודים מוקדי הקושי מיפוי •
 ומקצוע

 של המתלבטסגנון קבלת ההחלטות  אפיון•

 (  שיקוליםבמונחי )המתלבט  גיבוש ההעדפותהערכת מידת •

אסטרטגית ההתמודדות עם האתגר של בחירת   אפיון•
 (יוליה תציג בהמשך)של המתלבט לימודים ומקצוע 

 

 -ורק לאחר מכן ניתן לשאול 

 ?כיצד אפשר לסייע למתלבט לקבל החלטה
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 השלב השני בסיוע למתלבטים – 

גישה ומודל -אימוץ מסגרת מנחה   

 הגישה שלנו

 בחירת לימודים ומקצוע הוא תהליך של קבלת החלטה

 ולכן

 טובה יותר  תפקיד הייעוץ הוא סיוע בקבלת החלטה 
 (לא מושלמת, לא רציונאלית, לא מוצלחת)

 (במונחי התהליך)נכונה = טובה יותר     

 
 ב"הסחל – המודל התיאורטי
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ב"חלסה  

,  מודל לקבלת החלטות במצב של הרבה חלופות   
 :  שלבים 3-המבוסס על חלוקת התהליך ל

  ,ינון ראשוניס

 , עומקלקירה ח   

 חירהב-ו      

   ב"חלס ובקיצור
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ינון ראשוניס -שלב ראשון   

של תחומי לימוד ( 7בערך )איתור רשימה קצרה  :המטרה•
 הראויים להמשך חקירה לעומק, "מבטיחים"ומקצועות 

 ניפוי בשלבים :השיטה•

 איתור ודרוג השיקולים החשובים ביותר בבחירת מקצוע–

 ציון הרמות המועדפות בתוך כל שיקול–

 מתאימות  -ניפוי החלופות הבלתי–

 חזרה על שלושת הצעדים הללו עד שהרשימה קצרה דיה–

 וידוא איכות הרשימה–

 הראויות " מבטיחות"רשימה של חלופות  :התוצאה•
 להמשך חקירה

31 



החלופות "תפיסת ההתאמה של רשימת 
 "המבטיחות
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עומקלקירה ח -שלב שני   

לבחון אילו מהמקצועות  :המטרה•
אכן  , כלומר –" מקיימים"גם " מבטיחים"ה

 מתאימים

איסוף מידע על המקצועות  :השיטה•

תוך התמקדות בחלופה  " מבטיחים"ה

 מבטיחה אחת בכל פעם

ניפוי )צמצום נוסף במקצועות  :התוצאה•

אבל בעצם לא  " מבטיחים"מקצועות שנראו 

 ( מתאימים
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חירהב -שלב שלישי   

בחירת החלופה המתאימה ביותר   :המטרה•
 (ודירוג עדיפות  של חלופות אחרות)

השוואה בין החלופות ובחירת החלופה   :השיטה•
 בעלת היתרונות הרבים ביותר

איתור החלופה הבאה   –אם לא ? האם מימושה וודאי–
 בסדר העדיפויות

 ?  האם המתלבט מרגיש בטוח בהחלטתו–

 חזרה לשלב החקירה לעומק< –אם לא    

 ,בחירת החלופה הטובה ביותר :תוצאה•
 או דירוג של החלופות הטובות ביותר
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יתרונות -ייעוץ באמצעות האינטרנט   
(2000, ברק)  

 וקל בין המשתמש לבין ידע ושירות זמיןיצירת קשר  •

 ”מומחה"של משאבי ידע וחיסכון בזמן ניצול יעיל  •

 משוב מידי, בזמן המתנה מופחתשירות מהיר ויעיל מתן  •

 של המשתמששמירת האנונימיות והפרטיות  •

 שיתקשו לקבל, אפשרות גישה נוחה גם לאנשים בעלי מגבלות •

 את המידע והייעוץ בדרך הקונבנציונלית  

 ואפשרות לניתוח מאוחר יותר שלשמירת נתוני המשתמש  •

 התהליך הייעוצי  

 קצב ההתקדמות      ; מידע מוצג בהתאם לצרכי הנועץ :אינטראקטיבי •

 ניתנות המלצות אישיות לגבי השלבים הבאים בתהליך; מותאם לנועץ  
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למה האינטרנט מתאים במיוחד לייעוץ  

  ?בבחירת לימודים ומקצוע

 הנושא חשוב •

 אבל לא אינטימי מדי, אישי•

כלי אבחון רבים הותאמו ותוקפו לשימוש •
 באינטרנט



 :לאינטרנט שני חסרונות מרכזיים

 כמות המידע    *   

 איכות המידע*   

 

 חסרונות אלה בולטים במיוחד בהקשר של      

 ייעוץ והכוון בבחירת תחום לימודים ומקצוע     
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  -אבל 



 ממצאי מחקרים

 האם צעירים המתלבטים בבחירת מקצוע  •
 ?  נכנסים לאתרי ייעוץ באינטרנט

 יותר ויותר, כן    

 ? מה הם מצפים למצוא שם•

 לא רק מידע, הכוונה אישית   

 האם ניתן להסתמך על תגובות  •
 ?  הגולשים לשאלוני ההערכה

 אבל יש צורך בבדיקות מהימנות ואמינות, כן   
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 היום

 כיוונים לעתיד

 מחר
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  –"( יורם לימודים"ב)" המבדק//  משיב" •
 ינון הראשוניסלסיוע בשלב ה

 

  –"( יורם לימודים"ב) "?מתאים לך"•
 עומקלקירה חלסיוע בשלב ה

 

 –"( כיוונים לעתיד"ב)"ל בחירה "בו"-ו•
 חירהבלסיוע בשלב ה

כלים לסיוע בשלבים השונים של  

 בחירת תחום לימודים ומקצוע
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 ינון הראשוניסלסיוע בשלב ה –"המבדק//  משיב" 

105 
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 –אבל השאלה הקריטית היא 

האם סיוע בבחירת לימודים ומקצוע 

 ,באמצעות האינטרנט

 ??באמת עובד  



 קשייםמפחית   משיבהשימוש ב!! כן 
 (d, Cohen, 1992)במונחי גודל אפקט 

   מיתם+ משיב     משיב הקושי

   0.27 0.31 חוסר מוכנות

 0.04 0.13 חוסר מוטיבציה     

 0.33 0.29 אי החלטיות כללית     

 0.18 0.16 אמונות דיספונקציונליות     

 0.96 0.72 :חוסר מידע על

 0.44 0.48 תהליך קבלת ההחלטה      

 0.69 0.45 העצמי      

 1.00 0.78 חלופות מקצועיות     

 0.63 0.20 מקורות נוספים למידע     

 0.18 0.11 שימוש במידע

 0.36 0.18 מידע לא מהימן     

 0.17 0.01 קונפליקטים פנימיים     

 - 0.11    - 0.13   קונפליקטים חיצוניים     

 0.72 0.65 כללי מ"קב
27 

112 



MBCD’s Effect (Cohen’s d) on Reducing  
Career Decision-Making Difficulties 

 (Gati, Saka, & Krausz, 2003)  
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השימוש במשיב תורם להעלאת גיבוש  

(אבל אין ניסים)התכניות המקצועיות   
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 שינוי בגיבוש 

 ירידה ללא שינוי עלייה

355 (50%)  266 (37%)  91 (13%)  



גם כאשר מידת גיבוש קבלת ההחלטה 

יש נכונות להמליץ על המערכת   פוחתת

 (כן)%  לחבר 

 שינוי בגיבוש

 ירידה ללא שינוי עלייה

93.50% 74.80% 72.50% 



שביעות רצון  =  משיבקבלה של ההמלצה של 

 שנים אחרי 6גבוהה יותר מההחלטה 
 (2006(Gati, Gadassi, & Shemesh,  
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84%

38%

16%

44%

18%
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קיבלו את ההמלצות דחו את ההמלצות

שביעות רצון נמוכה

שביעות רצון בינונית

שביעות רצון גבוהה

 d =0.85גודל אפקט     



  

Means of the Femininity-Masculinity Ratings According to 

Type of List and Gender
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את השפעתם מפחית השימוש במערכת השיקולים 

 של סטריאוטיפים מגדריים על הבחירה



בהערכה עצמית של קבלת החלטות " ציון"   

 אדפטיבי לפי סטטוס קבלת ההחלטה

(ובחירה, חקירה לעומק, ראשוניסינון )  



 המשתתפים
 

 37,299 צעירים ישראלים 
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 נשים( 58%) 21,767•

  22.4: הגיל הממוצע•

 (2.98= סטית תקן ) 

 
 

 גברים( 42%) 15,532•

  23.3: הגיל הממוצע•

 (2.80= סטית תקן ) 

 
 

  

  -התערבות מסוג שונה  
 1990-2010הסביבה המשתנה  



 (Cohen’s d)שינויים בהבדלים מגדריים 
 פחתושיקולים בהם הבדלים מגדריים  12  
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 גבוהים יותר אצל נשים

Cohen’s d 



המקצועות שנמצאו מתאימים בשלב  2-4תהליך שיטתי שנועד להשוואות בין •

 חירהבה

כאשר  . המתלבט משווה בין החלופות על גבי השיקולים החשובים לו•

 .  מתחשבים במידת ההתאמה לרמה המועדפת של המתלבט

 . המתלבט נותן משקלים שונים לכל אחד מהשיקולים החשובים לו•

על מנת להקטין הטיות כלפי חלופה  , "פר שיקול" –ההשוואה הינה אופקית •

 ספציפית

 המאפשר שינוי המשקלים -ישנה שלב רגישות•

 

 ישנה דירוג של החלופות על פי רמת התאמתן  , לבסוף•
 להעדפותיו של המתלבט
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 חירהבלסיוע בשלב ה –"ל בחירה"בו" 



בחירה ל"בודוגמא לטבלת   
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והאם ניתן להסתמך על 

?האינטואיציות  

 :קבוצות של מתלבטים 3מהמחקר עולה 
  

החלופה שזוהתה כטובה ביותר אינטואיטיבית  -( 45%)אינטואיציות נכונות . 1
 תאמה את זו שזוהתה כטוב ביותר גם בתהליך השיטתי 

 
החלופה שזוהתה כטובה ביותר אינטואיטיבית (  30%)נכונות אינטואיציות לא . 2

 תאמה את זו שזוהתה כטוב ביותר גם בתהליך השיטתילא 
  
 למתלבט לא הייתה חלופה מועדפת אינטואיטיבית  ( 25%)אינטואיציה העדר . 3

              

 מסקנות
 
 אין ערך רב, "תחושת בטן"לעצם העובדה שלמישהו יש  -

 
של שאלון פרופיל קבלת החלטות מנבא  שימוש באינטואיציה סולם , מאידך -

 למי יש אינטואיציה תקפה
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  -ועוד על אפקטיביות של התערבויות

 סדנאות משתחררים

אחת המטרות של סדנאות חיילים משוחררים  -

בפריפריה היא העצמתם של המשתחררים בתחום  

 התעסוקתי  / המקצועי / בחירת העתיד ההשכלתי 

 הסדנאות נמשכות חמישה ימים   
 

האם הסדנאות אכן מסייעות בתחום זה – השאלה? 

 

העברת שאלון קשיים בבחירת מקצוע   – השיטה

 בתחילת הסדנא ובסופה
39 



40 

 !!כן –והתשובה 

 הקשיים אכן פחתו



41 

 ,  בפרט

 הקשיים פחתו בעיקר בתחום של חוסר מידע



מסקנות -לסיכום   

 !!!  כן 
 יש התערבויות שאכן מסייעות בבחירת לימודים ומקצוע

 

האם עובד –למבדק /בהתייחס למשיב? 
מסיע בהתקדמות , מפחית קשיים בבחירת מקצוע, כן

, מפחית השפעת סטראוטיפיים מגדריים, לקראת החלטה
 מגביר שביעות רצון מהבחירה  

  

   ?מתי•
 בשלב הסינון הראשוני –מבדק /משיב     

     

 ?למי•

 ובמגדרו, הקושי של המתלבטתלוי במוקדי     
42 



אנו מאמינים שיש לנו בסיס , לכן 

 לטענה   

- במתחיל  שהעתיד          

itamar.gati@huji.ac.il 

 !תודה

mailto:itamar.gati@huji.ac.il


 סוף

•   
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 משמעויות של אבחון

• : ברפואה תוצאות של הבדיקות –הבסיס    
הרופא –המאבחן                  
פסיבי  –הפציינט              
הרופא –מקבל ההחלטה     
הפציינט –הנושא בתוצאות ההחלטה          

•  :בגישה המסורתית בייעוץ תעסוקתי
תוצאות של שאלונים ומבחנים –הבסיס      

היועץ –המאבחן                  
פסיבי  –הנועץ      
(בשיתוף הנועץ)היועץ  –מקבל ההחלטה              
הנועץ –הנושא בתוצאות ההחלטה          
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ב"חלסה         
,  חלופות-מודל לקבלת החלטות מרובות   

: שלבים 3-המבוסס על חלוקת התהליך ל  

  ,ינון ראשוניס

, עומקלקירה ח     

חירהב-ו        

  ב"חלס ובקיצור

30 
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ובהמשך פותח     

• לסיוע בשלב החקירה  –" ?מתאים לך"

 לעומק

 

• "(כיוונים לעתיד"ב)ל בחירה "בו-ו  
 לסיוע בשלב הבחירה

42 



 ממצאי מחקרים

• האם צעירים המתלבטים בבחירת 
 מקצוע 

? נכנסים לאתרי ייעוץ  

יותר ויותר, כן      

• ? מה הם מצפים למצוא שם  

לא רק מידע, הכוונה אישית     

•  האם ניתן להסתמך על תגובות 
? הגולשים לשאלוני ההערכה  

אבל יש צורך בבדיקות מהימנות, כן     
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 הערכה עצמית לגבי מידת הגיבוש

הערכת   נמוכה בינונית גבוהה

המערכת  

לגבי מידת 

 הגיבוש

 גבוהה 10 13 12

 בינונית 14 14 9

 נמוכה 10 12 6

 (36%)מדייקים 

 (37%" )צנועים"

 (27%" )בטחון יתר"

 מידת הדיוק –תוצאות 

   N=408) ,באחוזים)
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( שנים 6לאחר )שביעות רצון מהבחירה המקצועית   

משיב לפי קבלה או דחייה של המלצות   

 (2006 (Gati, Gadassi, & Shemesh,  

50 

84%

38%

16%

44%

18%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

קיבלו את ההמלצות דחו את ההמלצות

שביעות רצון נמוכה

שביעות רצון בינונית

שביעות רצון גבוהה
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"החלופות המבטיחות"תפיסת ההתאמה של רשימת   

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2   

(n=23)

3-4

(n=74)

5  

(n=71)

6

(n=121)

7

(n=236)

8-10

(n=45)

11-15

(n=40)

16-25

(n=46)

26+

(n=37)

ארוך מדי

מתאים

קצר מדי
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EPCD – A 3-year follow-up  
(Gati, Asulin-Peretz, & Fisher, 2011)  

Time X Cluster  
 

3

3.5

4

4.5

5

5.5

Pessimistic Views Anxiety Self-concept & Identity

52 

Main effect for Cluster: Anxiety scores were the highest of the three clusters 

Cluster by Time interaction: Anxiety was the most stable cluster;  Pessimistic 

views was the least stable cluster 

T1 

T1 

T1 

T2 

T2 

T2 
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Time X Decision Status 

53 

3

3.5

4

4.5

5

5.5

Decided Undecided

T1 

T1 

T2 

T2 

Main effect for Decision Status (EPCD undecided > EPCD decided,  

The main effect for Time was qualified by a significant Time by Decision 

Status interaction : for the Decided group difficulties significantly 

decreased; for the Undecided group difficulties remained higher and 

stable 
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   Career Decision-Making 
Adaptability at the 3 Decision-Stages 

29 



Stages in the career  
  decision-making process 

55 

       The PIC model (Gati & Asher, 2001) 

separates the career decision-making 

process into 3 distinct stages: 

 

- Prescreening         

       - In-depth exploration  

               - Choice 

15 
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המבדק//  משיבמאפייני   

 שיקולים 31מתבסס על " מבטיחות"תהליך החיפוש אחר חלופות •

והן  הרמה האופטימאליתהעדפות המתלבט כוללות הן ציון של •

 עליהן הוא מוכן להתפשר רמות קבילות

המשקף  , ידי טווח של רמות בתוך כל שיקול-כל מקצוע מאופיין על•

 את השונות הקיימת בתוך המקצוע

 :שיח מחולק לשלבים מובחנים-הדו•
 ידי שימוש במודל של   -מאותרות ראשית על" מבטיחות"חלופות  -
 מוצגת רשימת מקצועות על בסיס מודל  , בנוסף ; ניפוי בשלבים  
 של פיצוי    
 ,  "מקצועות כמעט מתאימים: "כגון, קיימות אופציות נוספות -
 ”התאמה למקצוע“  
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:מחקרי המשך מתוכננים  

בחינת האם שביעות הרצון של מתלבטים שבחרו  -
בחלופה המתאימה ביותר גבוהה יותר מאלו שלא בחרו 

 .  בחלופה המתאימה ביותר

האם " אינטואיציות לא נכונות"בחינה אצל קבוצת -
שביעות הרצון של המתלבטים שבחרו בחלופה  

גבוהה ,  המתאימה ביותר על ידי המערכת-שנמצאה כ
יותר ממתלבטים שבחרו בחלופה שאינטואיטיבית 

 נתפסת כהטובה ביותר

בחינה האם יש הבדל בשביעות רצון מההחלטה עבור  -
אלו שקיבלו את המלצות המערכת בין קבוצת   

 "  אינטואיציות לא נכונות" לבין "  אינטואיציות נכונות"
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