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מקורות אישיותיים והתנסותיים להתפתחותה והשלכותיה על תכניות עתיד  : מסוגלות עצמית לשילוב תפקידי משפחה ועבודה
בקרב מבוגרים צעירים

מבוא

  קשורות למשפחה העבודה בין הצפוי הממשק של לאופיו בנוגע ציפיות

,Cinamon) צעירים של מקצועיות תכניות עם   תכניות עם וכן (2010

Barnett( המשפחתי בתחום et al,   חשיבות ישנה  ,לפיכך .)2003

  .ותוצאותיו הצפוי הממשק של קדימוניו בהבנת רבה מחקרית

  עצמית מסוגלות של והשלכותיה מקורותיה את לבחון מבקש זה מחקר

  ליצור ומסוגלות למשפחה עבודה בין עתידיים קונפליקטים עם להתמודד

  החברתית התיאוריה של התיאורטית במסגרת .התפקידים בין העשרה

Social( לקריירה קוגניטיבית Cognitive Career Theory( נחקרו  

  .אישיות ומרכיבי ובזוגיות בעבודה התנסויות :קדימונים שני

משתתפים

   בטווח נשים 129-ו  גברים 100 .צעירים מבוגרים 229 השתתפו במחקר

;M=27.39( שנים 35 -ל 20 שבין הגילאים SD=2.95(. עובדים רובם  

  למדו או לומדים 74.2% ,זוגית יחסים במערכת נמצאים 59.4% ,)79%(

.ילדים ללא וכולם ,אקדמאים לימודים בעבר

כלים

  ,עתידי משפחה עבודה שילוב עם בהתמודדות עצמית מסוגלות שאלון

α=.85 :היא הנוכחי במחקר כללית מהימנות .)2012( צינמון

Big האישיות תכונות חמש שאלון 5 personalities, העברית הגרסה  

)John et al., 1991; BFI(. הנוכחי במחקר הסולמות תתי מהימנות:  

  רגשית יציבות ,0.795 מכוונות ,0.695 הליכות נועם ,0.756 מוחצנות

.0.786 מחשבתית פתיחות ,0.822

.הנוכחי המחקר לצורך חובר - עתיד ותכניות אישיים פרטים שאלון

הליך

  בכונן שימוש תוך ,האינטרנט באמצעות למשתתפים הועברו השאלונים

Google( גוגל של Drive(.

תוצאות

  העצמית המסוגלות כי מראה שנבחן המודל :עתיד תכניות

  השונות להסברת תורמת ,ומשפחה עבודה תפקידי לשילוב

  .והעבודה המשפחה בתחומי צעירים מבוגרים של בתכניותיהם

  קושרה עבודה-משפחה קונפליקט עם להתמודדות המסוגלות

  ליצור מסוגלות ואילו ומשפחתיות מקצועיות עתיד לתכניות

  ככל .בלבד משפחתיות עתיד לתכניות קושרה העשרה

  גדלה כך ,יותר גבוהה הקונפליקט לניהול העצמית שהמסוגלות

  מספר של תכנון לצד המקצועי לקידומו היחיד שנותן החשיבות

  ככל .יותר מאוחרת והורות מאוחר נישואין גיל ,נמוך ילדים

  גיל את רואה הוא כך העשרה ליצור המסוגלות שגדלה

  מספר ומתכנן יותר כצעיר ההורות וגיל האידיאלי הנישואין

  ,המשפחה על משפיעה העבודה בו בכיוון .יותר גבוה ילדים

  להתמודד יותר גבוהה יכולת כבעלי עצמם רואים שצעירים ככל

 ואילו יותר גבוה ילדים מספר מתכננים הם כך ,הקונפליקט עם

 מהעבודה העשרה ליצור יותר גבוהה מסוגלות בעלי צעירים

.יותר מאוחר נישואין גיל מתכננים למשפחה

  קבוצות בין מובהק הבדל נמצא :ובזוגיות בעבודה התנסויות

  ברמות עובדים שאינם לאלה בעבודה המתנסים הצעירים

  משפחה עבודה קונפליקט עם להתמודדות העצמית המסוגלות

)F(1,224)=11.74 , p<.01(.  

  האישיות תכונות חמשת :האישיות מרכיבי חמשת מודל

  למסוגלות קושרה מוכוונות כאשר ,העצמית למסוגלות קושרו

  קושרה נוירוטיות ,הקונפליקט כיווני שני עבור העצמית

  מהמשפחה הקונפליקט עם להתמודדות העצמית למסוגלות

  העצמית למסוגלות קושרו הליכות ונעם ומוחצנות ,לעבודה

  נמצאה בנוסף .לעבודה מהמשפחה העשרה ליצירת

  כאשר ,המוחצנות לתכונת בעבודה התנסות בין אינטראקציה

  ,עובדים אשר דומיננטית מוחצנות תכונת בעלי משתתפים

  לניהול עצמית מסוגלות של יותר גבוהות רמות הפגינו

  של דומות רמות בעלי מאילו למשפחה מהעבודה הקונפליקט

  .בעבודה מתנסים אינם אשר מוחצנות

סיכום

חינוכיהחוג לחינוך מיוחד ולייעוץ 
התכנית לייעוץ חינוכי

  ומשימת הקונפליקט עם ההתמודדות משימת – שונות משימות משתי מורכבת והעבודה המשפחה בין השילוב משימת כי מראה זה מחקר�

  .בנפרד אליהן להתייחס ויש ההעשרה יצירת

 כדי מספיקה אינה לבדה ההתנסות כי נראה ,אולם ,היחיד של העצמית המסוגלות בבניית עוזרות תעסוקתיות שהתנסויות לכך אישוש ניתן�

.זה בהקשר נוספים מאפיינים לבחון ויש העצמית המסוגלות את לפתח

  .ומשפחה עבודה לשילוב העצמית במסוגלות מהשונות חלק מסבירים האישיות מאפייני כי בטענה תמכו המחקר תוצאות�

  .יותר עשירות עתיד תכניות לפתח להם לסייע עשוי לעבודה צעירים עידוד�

תקציר

 מסוגלות של השלכותיה  ואחר ומשפחה עבודה תפקידי לשילוב העצמית המסוגלות של להתפתחותה ואישיותיים התנסותיים מקורות אחר התחקה זה מחקר

  שנים 35-ל 20 שבין הגילאים  בטווח נשים 129-ו  גברים 100 .צעירים מבוגרים 229 השתתפו במחקר .צעירים מבוגרים של העתיד תכניות על זו

)M=27.39; SD=2.95(. עובדים רובם )ילדים ללא וכולם ,אקדמאים לימודים בעבר למדו או לומדים 74.2% ,זוגית יחסים במערכת נמצאים 59.4% ,)79%.

 גבוהה מסוגלות מנבאת מוכוונות .למשפחה מפריעה העבודה של קונפליקט עם להתמודדות גבוהה מסוגלות מנבאת הצעירה בבגרות תעסוקתית התנסות

 מוחצנות תכונת בעלי עובדים משתתפים .העשרה ליצור מסוגלות מנבאים הליכות ונעם מוחצנות .נמוכה מסוגלות מנבאת ונוירוטיות קונפליקט עם להתמודד

  מתנסים אינם אשר מוחצנות של דומות רמות בעלי מאילו למשפחה מהעבודה הקונפליקט לניהול עצמית מסוגלות של יותר גבוהות רמות הפגינו דומיננטית

  ובתחום התעסוקתי בתחום עתיד תכניות של השונות להסברת מובהקת תרומה בעלת הינה משפחה עבודה תפקידי לשלב העצמית המסוגלות .בעבודה

  .המשפחתי


