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 קצת רקע אישי

 (או ציוני דרך)מעברים 
 (מה ללמוד והיכן)לקראת סיום שירות צבאי   -

 (דניאל כהנמן' פרופ)עבודה כעוזר מחקר   -

 (עמוס טברסקי' פרופ)נושא /מדריך –תואר שני   -

 לייעוץ בבחירת מקצוע מדור מחקר מכון הדסה  -
 (עמוס טברסקי' פרופ)דוקטורט   -

 (סטנפורד)פוסט דוקטורט   -

 (פסיכולוגיה/חינוך, פרופסור –מרצה )עברית ' אונ  -

 כיוונים לעתיד, מידעת, המבדק/משיב, מיתם)יישומים ,MBCD  ,

 "(?מתאים לך", שהם
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כיצד משמשים ידע תיאורטי וכלים  

 ?אמפיריים לפיתוח עזרים לייעוץ תעסוקתי

  כלים בייעוץ בבחירת מקצוע 

הנחייה בתהליך קבלת ההחלטה  : 

 (ב"סחל)השלבים בתהליך 

  איתור השלב בו נמצא הנועץ בתהליך 

 איתור מוקדי הקושי של הנועץ(מ"קב ,CDDQ) 

 אבחון דרכי ההתמודדות עם הקשיים(CCDD) 

 דפוס קבלת ההחלטות של הנועץ ( פרופיל)אבחון(ה"פק ,CDMP) 

  אבחון מידת הגיבוש של העדפות המתלבט 
 

לשלב את הכלים שנציג בהמשך  ( ומדוע כדאי)כיצד : ולבסוף

 בתהליך הייעוץ האישי 
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 עיקרי הנושאים להיום

מהו ייעוץ? 

בחירת מקצוע כתהליך קבלת החלטה 

ב "מודל הסחל 

  האינטרנט וכלים אינטראקטיביים כמסייעים בקבלת

 ההחלטה

 כיוונים לעתידאתר 

 קבלת החלטות  ( סגנון/דפוס)פרופיל 

  גיבוש העדפות 

קשיים בבחירת תחום לימודים ומקצוע 

"מתאים לך"  + "המבדק? "  

 ולמה" עובד"האם זה באמת 



6 
 6  2008האוניברסיטה העברית  , איתמר גתי' פרופ ©

      

 

 ???יעוץ י מהו
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 ?מהו ייעוץ  

  ולהמליץ , לשאת עצה, להתלבט יחדיו= ייעוץ 

 (להנחות ולבטא דעה, לקדם, להציע) 

 

 -ייעוץ כולל , בחירת מקצועובהקשר של 

 (  מהם מוקדי הקושי שלו בקבלת החלטה)איתור צרכי המתלבט 

ידי-הגברת מוכנות המתלבט לתהליך קבלת ההחלטה על: 

 הגברת מוטיבציה( א)            

 החלטיות כללית-התמודדות עם אי( ב)            

 אמונות דיספונקציונליות/התמודדות עם ציפיות( ג)            
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 (המשך)מהו ייעוץ 

הכוונה למידע/הצגת מידע  : 

(א )שיקולים רלוונטיים 

(ב )חלופות פוטנציאליות 

(ג )מידע על החלופות 

סיוע בפירוש המידע 

הצורך להתפשר( ב), וודאות-אי( א: )סיוע בהתמודדות עם 

הדרכה בשלבי תהליך קבלת ההחלטה 

  הכוונה למקורות מידע וסיוע נוספים 
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 בחירת מקצוע  

 כתהליך קבלת החלטה  
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 :נקודת המוצא

 בחירת מקצוע היא תהליך קבלת החלטה

 -וזאת מכיוון שיש 

אדם שצריך לקבל החלטה 

מבחר של חלופות לבחור מתוכן 

מערכת של שיקולים להשוואה בין המקצועות השונים 

הבחירה כרוכה באיסוף ועיבוד מידע 

וודאות-וההחלטה כרוכה באי 

 



 העתיד  

 ...מאחורינו
 העבר  

 ,לפנינו
 

 ? ולמה קשה    לקבל החלטה

 ,כמו בחתירה,   כי בחיים   
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 האם אני באמת מעוניין בתחום המסוים? 

האם אתקבל ללימודים? 

האם אהנה מהלימודים? 

האם אצליח בלימודים? 

האם אמצא תעסוקה? 

האם אצליח בעבודה? 

האם אמצא סיפוק בעבודה ? 

  ועוד  .  .  .  . 

 -הוודאות מתייחסת בין היתר ל-אי



13 

 הייחוד של קבלת החלטות  

 בבחירת תחום לימודים ומקצוע

 :של מידע" ים"

הרבה חלופות 

הרבה שיקולים שיש לקחת בחשבון בקבלת ההחלטה 

שונות בתוך מקצועות  

מוטה, עמום, מידע סובייקטיבי 

 העדפותיו-גם לגבי הפרט)אי וודאות לגבי העתיד  , 

 (ולא רק לגבי האפשרויות    

גורמים שאינם קוגניטיביים: 

הצורך להתפשר 

גורמים רגשיים ואישיותיים 

 (אמיתיים או נתפסים)חסמים חברתיים 
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 הרבה חלופות:  "ים של מידע"

 ......למשל 
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 הרבה מקצועות:  "ים של מידע"

 ......למשל 

 

 מתוך מצגת של שולה מנדלסון

 על ייעוץ מקצועי

 

 



17 

  .הוא מסתכל על כולם

 סוציולוג
 :זה אדם

 שכשנכנסת יפיפייה לחדר

 ,וכולם מסתכלים עליה
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 ,"תקציר"קורא לו 

 עורך דין
 :זה אדם

 מילים 10,000שכותב מסמך בן 

 ולוקח כסף כאילו מדובר

 . באנציקלופדיה העברית 
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 . בתחום מסוים

 מומחה
 :זה אדם

 שעשה את כל הטעויות האפשריות
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 . יסביר לך איך לבנות שעון

 יועץ
 :זה אדם

 "?מה השעה"שכאשר תשאל אותו 
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 . של אנשים אחרים

 פרופסור

 :זה אדם

 שמדבר תוך כדי שינה
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  .שאשתך שואלת חינם  

  פסיכיאטר  
 :זה אדם

 שאתה משלם לו המון כסף

 כדי שישאל שאלות
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 . כל זמן שלאחרים יש

 פסיכולוג
 :זה אדם

 שאין לו בעיות
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 מאפיינים ייחודיים  

 של בחירת מקצוע בישראל
 

 קוטע לרבים את הרצף בין ( או הלאומי)השירות הצבאי
 הכשרה ותעסוקה, לימודים בתיכון לבין המשך לימודים

 בחירת קריירה נתפסת   –תחילת לימודים בגיל מאוחר
 כמשמעותית יותר

שפע עצום  : התרחבות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
 של אפשרויות המגדיל את מורכבות ההחלטה

  נדרשת בחירת תחום לימודים עוד לפני התחלת הלימודים
 בפועל
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 (:או בסיכום)ובקיצור 

בחירת מקצוע היא תהליך מורכב  , 
 ורבים נתקלים בקושי לקבל את ההחלטה

 

ניתן להיעזר במודלים כלליים לקבלת החלטות  , 
תוך התאמתם למאפיינים הייחודיים של בחירת  

 בכדי לסייע בהחלטה  , מקצוע

 

יועץ בבחירת מקצוע הוא גם יועץ בקבלת החלטות ,
 של קבלת החלטות תהליך נכוןשמטרתו לקדם 



 משמעויות של אבחון

תוצאות של הבדיקות –הבסיס  :  ברפואה 
 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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 משמעויות של אבחון בייעוץ בבחירת מקצוע

האבחון מתמקד באפיון   בגישה החלופית המוצעת

 :הנועץ מההיבט של תהליך קבלת החלטה
 

  תוצאות של שאלונים המתייחסים לדרך  –הבסיס 
 קבלת ההחלטות בבחירת מקצוע של הנועץ   

   -ובפרט                

27 
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הכרות עם הנועץ ובפרט עם דרך קבלת 

 ,ההחלטות בבחירת מקצוע שלו

 -המתייחסת בין היתר ל 

 של המתלבט  סטאטוס ההחלטה איתור 

 בקבלת החלטה לגבי בחירת לימודים מוקדי הקושי מיפוי

 ומקצוע

 עם הקשיים בקבלת ההחלטהדרכי ההתמודדות אבחון 

של המתלבט סגנון קבלת ההחלטות אפיון 

 של המתלבט גיבוש ההעדפותהערכת מידת 
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  –השלב בתהליך     

 סטטוס ההחלטה
 

 



י בעיגול  /והקףהמתאים לך ביותר י במשפט אחד /בחר

 (נא להשלים במקום המתאים)את המספר שלידו 

עדיין אין לי כל כיוון. 

  יש לי כיוון כללי בלבד. 

  והם)ת בין מספר מקצועות ספציפיים  /אני מתלבט  :

_____________   ___________    __________.) 

  אבל הייתי  ( _________והוא )ת על מקצוע מסוים /אני חושב

 .רוצה לבדוק אפשרויות נוספות

  אבל הייתי  ( _________ והוא )ת על מקצוע מסוים /אני חושב

 .רוצה לוודא שהוא אכן מתאים לי

והוא  )ה באיזה מקצוע אני אבחר /אני כבר די בטוח

____________________. ) 
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של דרך קבלת החלטות  ולאחר אבחון 

 ידי היועץ-עלבבחירת מקצוע של הנועץ 

  הייעוץ מתמקד במתן מענה לצרכי הנועץ 
בקבלת  מוקדי הקושי , סטטוס ההחלטהבהתבסס על )

סגנון  , עם הקשייםדרכי ההתמודדות שלו , החלטה

 ):שלו גיבוש ההעדפותומידת , שלו קבלת ההחלטות
   
 אקטיבי –הנועץ            

 (בסיוע היועץ) הנועץ –מקבל ההחלטה    
 הנועץ –הנושא בתוצאות ההחלטה       

31 
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 ב"חלסהמודל     
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 ב"חלסמודל ה
,  חלופות-מודל לקבלת החלטות מרובות    

 :  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
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 ?מהו שיקול

  
מתייחס לכל גורם או קריטריון אישי  " שיקול"

שרלוונטי לפרט עבור השוואה והערכה של 

 חלופות בתהליך קבלת החלטות מקצועיות  

ניתן להתייחס לשיקולים מקצועיים כמעין מכלול  , לפיכך   
(universe )  הכולל בתוכו מספר קטגוריות של

שבדרך כלל מתייחסים לכל אחד מהם בנפרד , משתנים
 ...(, יכולות, ערכי עבודה, נטיות)

תוכן ומספר השיקולים  , אין הגבלה על סוג
 בהם ניתן להתחשב
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 שיקולים מתייחסים למגוון של משתנים

 :שרלוונטיים להחלטה המקצועית של הפרט
 תחומי עניין מקצועיים/ נטיות מקצועיות 

צרכים 

ערכי עבודה 

יכולות 

תנאי עבודה מועדפים 

מאפייני העבודה 

יכולות 

סגנונות העבודה 

  ועוד. . . . 

 

 (המשך)?  מהו שיקול
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 אתר ודרג את השיקולים החשובים בבחירה

התמקד בשיקול החשוב ביותר שעדיין לא נלקח  

 השיקול-ציין את ההעדפות בתוך, בחשבון

 סנן חלופות בלתי מתאימות

 ?"חלופות מבטיחות"עדיין יש יותר מדי 

 זו רשימת המקצועות המומלצים  

   לעומק-חקירהלהמשך 

 כן

 לא

 השלבים בתהליך הניפוי  
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   -ייצוג סכמתי של תהליך ניפוי בשלבים

 (מעבר לחלופות, בתוך שיקול)

 אלטרנטיבות פוטנציאליות

                1        2        3       4       .          .         .        .     N 
 שיקולים
 
  (הכי חשוב)   1
 

 (שני בחשיבות)  2

3 

. 

n 

  אלטרנטיבות 

 מבטיחות
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 מבטיחים"לוודא שרשימת ה -ניתוח רגישות  "

 היא אכן הטובה ביותר, בסוף הניפוי בשלבים

 אם יש פער רק בשיקול אחד -כמעט מתאימים,  

על היועץ , אשר גורם לניפוי של חלופה מסוימת

להביא זאת לידיעת הנועץ ולהעלות בפניו את  

האפשרות של פשרה ברמה הרצויה בשיקול 

 . הרלוונטי

(?למה מקצוע מסוים נופה)? למה לא 

פי מודל של פיצוי-חיפוש על - חיפוש נוסף 

                                                             

 בקרת איכות על הרשימה המומלצת



41 

 עומקלקירה ח -שלב שני 

מבטיחים"לבחון אילו מהמקצועות ה :המטרה  "

 אכן מתאימים, כלומר –" מקיימים"גם 

איסוף מידע על המקצועות  :השיטה

תוך התמקדות בחלופה מבטיחה  " מבטיחים"ה

 אחת בכל פעם

 

 



42 

 לגבי כל אחת מהחלופות המבטיחות  

 :יש לברר

האם המקצוע באמת מתאים להעדפות המתלבט? 
לא רק בשיקולים החשובים ביותר אלא גם בשיקולים הפחות  

 איסוף מידע מפורט על הלימודים והמקצוע –חשובים 

נכונות לעמוד בכל דרישות הלימודים והמקצוע?   
 (נכונות לעבודה במשמרות, למשל)

התאמה לדרישות המקצוע? 

 האם המתלבט עומד בדרישות הקבלה להכשרה או הלימודים

 ?לקראת המקצוע

האם כישוריו מתאימים לעבודה והצלחה במקצוע? 

המתאימות ביותר( 3-4)מספר חלופות  :התוצאה רצויה 
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 ייצוג סכמתי של שלב החקירה לעומק

 (מעבר לשיקולים, בתוך חלופה)

 חלופות מבטיחות
          1          2           3          4          5          6 

 חלופות מתאימות

2 

 

4 5 
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 'חקירה לעומק'מבחן התאמה לחלופה מבטיחה בשלב ה

אישוש ההתאמה  

למאפייני הליבה  

 של החלופה 

בחינת ההתאמה גם  

עם המאפיינים  

הפחות חשובים של 

 החלופה

וידוא ההתאמה בין  

ההעדפות האישיות  

לבין המאפיינים  

 החשובים ביותר

בחינת אפשרות  

המימוש של 

 חלופה זו

חלופה לא  

 מתאימה
 חלופה מתאימה

האם אני מתאים  

?לחלופה זו   

האם חלופה זו 

?מתאימה לי   

'מבטיחה'חלופה   
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 חירהב -שלב שלישי 

ודירוג )בחירת החלופה המתאימה ביותר  :המטרה
 (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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 . . .ועדיין    
 קבלת ההחלטה בבחירת מקצוע דורשת איסוף

 מידע רב

נדרש עיבוד מורכב מאוד של המידע 

 ב פותחה מערכת  "על בסיס מודל הסחל –ולכן

ממוחשבת לסיוע והדרכה בתהליך בחירת  

   -שהפך ל, משיב -המקצוע 

 
 
 

   סיוע בסינון ראשוני –המטרה המרכזית 
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 ובהמשך פותחו   

"לסיוע בשלב החקירה לעומק –" ?מתאים לך 

 

(כיוונים לעתיד"ב)ל בחירה "בו-ו" 

 לסיוע בשלב הבחירה
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האינטרנט וכלים אינטראקטיביים  

 כמסייעים בקבלת ההחלטה
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 !  היה נכון 

 אתרי ייעוץ לסיוע בבחירת מקצוע באינטרנט

       אנשים יותר ויותר מודעים לכך שהאינטרנט יכול

 לשמש ככלי לסיוע עצמי

האינטרנט נגיש לאוכלוסיות שונות ומגוונות 

 

צפו לכך שנועצים יגיעו אליכם עם תדפיסים של   :לכן

 ! משובי שאלונים ממוחשבים
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 יתרונות הייעוץ באמצעות האינטרנט  
 (2000, ברק)

 ,  וקל בין ידע ושירות זמיןהאפשרות ליצירת קשר  •

 לבין משתמש הזקוק להם    

 ”מומחה"של משאבי ידע וחיסכון בזמן ניצול יעיל  •

 משוב מידי, (או אפסי)בזמן המתנה קצר שירות 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  



51 

למה האינטרנט מתאים במיוחד לייעוץ 

  ?בבחירת לימודים ומקצוע

  נושא חשוב 

לא אינטימי מדי 

 כלי אבחון רבים הותאמו 

 ותוקפו לשימוש באינטרנט



52 

 ייעוץ באינטרנט טומן בחובו גם, עם זאת

 :בעיות פוטנציאליות

   כמות המידע  כמות המידע   כמות המידע   כמות המידע

כמות המידע כמות המידע  כמות המידע   כמות המידע   

 כמות המידע  כמות המידע  כמות המידע   כמות המידע 

 במידע המוצג באתרים שוניםחוסר עקביות 

  העדר פיקוח ובקרה 

לא מעודכן  , לא מהימן, מידע מוטה - עדימה ט  וחיע 

של כל נועץהתייחסות למאפיינים הייחודיים מידת ה 

 של הגולש( או המוכנות)מידת הבשלות קושי להעריך את  ,

 גיבוש העדפות מקצועיות –למשל 
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 :באינטרנט הם המרכזייםשני החסרונות 

 כמות המידע    *   

 איכות המידע*   

 

 חסרונות אלה בולטים במיוחד בהקשר של       

 ייעוץ והכוון בבחירת תחום לימודים ומקצוע     
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 ? איפה אנחנו נמצאים היום

 יישומים קיימים

מאגרי מידע על מקצועות ותחומי לימוד 

טים אינטראקטיביים לדיון בבעיות  'פורומים וצ

 משותפות  

שאלוני אבחון שונים 

הדרכה בתהליך בחירת המקצוע 

מומחים-ייעוץ באינטרנט על ידי יועצים 
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 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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 ?  איפה אנחנו רוצים להיות מחר

 המטפלת בכל שלבי בחירת  , מקיפהמערכת

 :וכוללת, תחום הלימודים והמקצוע

 

מערכת מידע 

מערכת מומחה 

מערכת תומכת ההחלטה 
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 מאפיינים רצויים למערכת

 לייעוץ באינטרנט ”עצמאית“

אבחון צרכי הגולש 

  המלצות למסלול גלישה ומקורות מידע בהתאם לצרכיו 

אבחון מוקדי הקושי בקבלת ההחלטה 

אבחון דרכי ההתמודדות עם הקשיים בקבלת ההחלטה 

אבחון גיבוש ההעדפות 

מתן הדרכה בתהליך קבלת ההחלטה 

של  " לחצים", פשרה, וודאות-אי: דרכים להתמודדות עם
 אנשים  משמעותיים
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   "  עצמאית"מאפיינים רצויים למערכת 

 (המשך)לייעוץ באינטרנט 

  הצגת מידע רלוונטי 

הצגתו במגוון דרכים , סיוע בשימוש במידע 
 (תמונה, וידאו, טקסט)

משוב אישי 

מנגנון לבקרת איכות התהליך והמשוב הניתן לנועץ 

הכוונה למקורות מידע נוספים מהימנים      : 
 באתר עצמו  -
 באתרים אחרים -
 מקורות מחוץ לאינטרנט -

 הפנייה ליועץ במידת הצורך 



61 

 ?מה הם מחפשים: מתלבטים 10,000ממצאי סקר בקרב 
 פי מידת הקושי  -אחוז המשיבים בחיוב על כל אחת משאלות הצרכים על

   (7% –לא חשים קושי  ,44% –במידה מסוימת  ,49% –חשים קושי ) 
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  כיוונים לעתידאתר 

 www.kivunim.com 
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 –דוגמה לסיוע בבחירת מקצוע באינטרנט 

 www.kivunim.com כיוונים לעתיד

 כיוונים לעתידאתר   

 נועד לסייע למתלבטים בבחירת תחום לימודים ומקצוע  

האתר כולל: 

  הדרכה בשלבים בבחירת מקצוע 

  שאלונים עם משוב אישי מיידי 

  המלצות מעשיות 

  טיפים המבוססים על ניסיון מחקרי מוכח 

מקצועות, מכינות, מלגות, פסיכומטרי: מידע רב על 

חינם" מבדק"קישור ישיר ל 

  הכוונה לייעוץ אישי 

אנונימי וללא פרסומות, חינם: והכול 
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 השלבים בבחירת מסלול לימודים ומקצועהדרכה ותיאור < -
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 –דוגמה לסיוע בבחירת מקצוע באינטרנט 

 (המשך) כיוונים לעתיד

 של המתלבט סגנון קבלת ההחלטותשאלון לאפיון 

 של המתלבט גיבוש ההעדפותשאלון להערכת מידת 

 בקבלת החלטה לגבי בחירת  מוקדי הקושי שאלון למיפוי

 לימודים ומקצוע

 עם הקושי לקבל החלטה  דרכי ההתמודדות שאלון לאבחון 

 של המתלבט  סטטוס ההחלטה שאלה לאיתור 
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 התפלגות הגולשים באתר

 (N=15,000) כיוונים לעתיד
)N=15,000( "התפלגות הגולשים באתר "כיוונים לעתיד

אחר, 14%

יועצים/מומחים 

בבחירת מקצוע, 

3%

תלמידי מכינה, 5%

תלמידי תיכון, 8%

שוקלים הסבה 

מקצועית, 20%

סיימו או לקראת 

סיום שירות 

צבאי/לאומי, 50%
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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)

 פרופיל קבלת החלטות
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 קבלת  ( דפוס)חשוב להתאים את הסיוע לפרופיל

 :ההחלטה של המתלבט

  צפוי לייעל את תהליך הייעוץ 

  צפוי לתרום לאפקטיביות הייעוץ 

 

 

  -של מתלבט  פרופיל קבלת החלטות

  ?מה זה בעצם משנה
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 ?מתאימה לנועץ ייעוציתאיזו התערבות 

 קבלת ההחלטות של נועצים( סגנון)פרופיל 

 לאנשים שונים פרופיל שונה של קבלת החלטות הניתן
,  בין אנליטי לאינטואיטיבי: תכונה-לאפיון על ידי מגוון ממדי

 'וכד, בין תלותי לעצמאי

   יש יתרון למצב בו תהליך הייעוץ בקבלת החלטה מותאם
 "(לרצות אחרים)"לפרופיל קבלת ההחלטה של הנועץ 

 תווית על הנועץ בהתאם  " הדביקו"במחקרים קודמים
,  "ניצה אינטואיציה)"לתכונה הדומיננטית ביותר בסגנונו 

 "(נטע רולטה", "עודד המתנדנד"

השאלון שפיתחנו לאבחון  : אנחנו נקטנו בגישה אחרת
 12 -פרופיל קבלת ההחלטות של הנועץ מתייחס ל

 מימדים



 :מימדי אפיון פרופיל בקבלת החלטות קריירה  

 (מהימנות חוזרת ויציבות)     

 מידת היסודיות באיסוף ושילוב המידע  1.

 מידת האנליטיות מול הוליסטיות בעיבוד המידע2.

 מיקוד שליטה פנימי או חיצוני  3.

 המאמץ המושקע בתהליך4.

 מידת הדחיינות5.

 מהירות ההכרעה6.

 (התייעצות)מידת ההסתייעות 7.

 ( לקיחת אחריות)מידת התלות באחרים 8.

 מידת ריצוי האחרים 9.

 " אידיאלי"מידת השאיפה למקצוע 10.

 (  נכונות לפשרה)מידת המציאותיות 11.

 שימוש באינטואיציה 12.

 
 (.87.-63.) 81.והיציבות היא , (94.-85.) 90.חציון מהימנות חוזרת בתוך נבדק היא        

 

T1-T3 (one-year) T1-T2 (two-week) 

.62 .81 

.58 .84 

.60 .75 

.61 .79 

.67 .86 

.73 .83 

.61 .82 

.75 .83 

.70 .85 

.66 .80 

.62 .77 

.61 .75 
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 יוסי
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 גיבוש העדפות

 (במונחי שיקולים)
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קל יחסית לסייע לאדם שיודע מה הוא מחפש. 
לסייע למישהו  ( ולמעשה בלתי אפשרי)קשה יותר 

 שלא יודע מה הוא מחפש

 

 עבור צעירים רבים הקושי המרכזי 
 הוא שהם לא יודעים מה הם מחפשים

 

ומה הפתרון???? 

 

 ,גיבוש ההעדפות של מתלבט

  ?מה זה בעצם משנה



81 

 ??ומה הפתרון 

לנסוע למזרח אסיה 

 

  ומה הפתרון לאלה שלא מצאו במזרח 
 ????את התשובה 

לנסוע לדרום אמריקה 
 

 ומה הפתרון לאלה שלא מצאו גם שם 
 ????את התשובה 

לפנות לייעוץ אישי בבחירת מקצוע 
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 גיבוש העדפות במונחי נטיות

 :הולנד

 (הציון הנמוך –ציון טיפוס מכסימאלי )מובחנות 

 (מרחק בין שני הטיפוסים במשושה)עקביות 

 :גתי

 התאמה בתוך ה  –לכידות- SDS 
 VPI-ל SDS-התאמה בין ה  
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 גיבוש העדפות במונחי שיקולים

  העדפות במונחי שיקולים הן עידון והרחבה של

 הנטיות   
 

ואיך מעריכים העדפות במונחי שיקולים? 
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 מידת הגיבוש של ההעדפות  

 במונחי שיקולים

שלושה היבטים להעדפות 
  (אופטימאלית)רמה מועדפת 

  (פשרה)רמות קבילות 

 חשיבות 

שלושה קריטריונים לגיבוש ההעדפות 
 (השונות)מידת המובחנות 

 (בשיקולים דומים)מידת העקביות 

 בין חשיבות לבין רמה אופטימאלית )מידת הלכידות
 (והנכונות להתפשר
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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

 (34%)מגובשים 

 (30%)מגובשים חלקית 

 (36%)לא מגובשים 

 מידת הגיבוש  –תוצאות 

   N=408)    ,באחוזים)    
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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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 קשיים בבחירת  

 תחום לימודים ומקצוע
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  קל יחסית לסייע לאדם שיודעים מה מוקדי הקושי

מקור הקושי והשלכותיו מהווים גורם מרכזי   -שלו 

 בעיצוב תהליך הייעוץ
 

מודעות היועץ למוקדי הקושי של המתלבט  ,

 , ולהשלכותיהם על תהליך הייעוץ
 :יכולה לתרום לייעוץ

 אפקטיבי יותר  - 

 יעיל יותר  - 

 ?מה מונע מן הנועץ לקבל החלטה

  ?מה זה בעצם משנה
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 ?מה מונע מן הנועץ לקבל החלטה

 קשיים בבחירת מקצוע

 הצעד הראשון בסיוע לנועצים בבחירת מקצוע
 הוא אבחון מוקדי הקושי שלהם בקבלת ההחלטה

Gati, Krausz, and Osipow (1996)  
טקסונומיה לתיאור מקורות הקושי  פיתחו 
 השונים

פותח ( קצועמבחירת בשיים ק) מ"קבשאלון ה
,  במטרה לבחון את הטקסונומיה התיאורטית

 ולאבחן מוקדי קושי של נועצים

מהן קטגוריות הקושי, אם כן? 
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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
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 המבנה האמפירי של הקשיים  

 (2004, מתלבטים 10,000)+

 חוסר מוטיבציה

 חוסר החלטיות

 אמונות דיספונקציונאליות

 חוסר מידע על עצמי

 חוסר מידע על התהליך

 חוסר מידע על החלופות 

 מקורות למידע וסיוע נוסף
 מידע לא מהימן

 קונפליקטים פנימיים

 קונפליקטים חיצוניים
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 מקור הקשיים

 חיצוניים  או  פנימיים 

 קוגניטיבייםאו  רגשיים 

 

 כמצופה -שיפוטי יועצים מומחים:   
 קשיים פנימיים או רגשיים הם חמורים יותר
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 מבחן אמפירי: מ"שאלון הקב   

  מ"עבור הציון הכללי בקב.  91 – 95.מהימנות השאלון 

 אתר לשירות הציבור, "כיוונים לעתיד"השאלון שולב באתר  ,
 ללא תשלום וללא פרסומות, אנונימי

של השאלון" נייר ועפרון"מחקר הראה כי גרסאות האינטרנט וה  ,
 (2004, קליימן וגתי; 2001, גתי וסקה)מקבילות 

ותורגם עד כה  , השאלון נמצא מתאים לתרבויות ומדינות שונות
 שפות 30-ל

 נמצא כי מוקדי הקושי שאותרו בשאלון תאמו את אבחנות קשיי
 הנועץ על ידי יועצים מומחים בבחירת מקצוע

(Gati, Saka, Krausz, & Osipow, 2001) 
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באמצעות פריטי תוקף והזמן הנדרש   וידוא אמינות1.
 למילוי השאלון

בהתבסס על   הערכת השונות בין קטגוריות הקושי2.

   הקטגוריות 10סטיית התקן של ציוני 

,  הזניחיםו, המתונים, הבולטיםאיתור הקשיים 3.
והשונות בין  , בהתבסס על ציוני הנבדק בקטגוריות השונות

   נבדק-הציונים בתוך

המסופק למשוב  הסתייגותקביעת הצורך להוסיף 4.
או , שונות חלקית, בהתבסס על ספק לגבי אמינות הנבדק)

 (אינפורמטיביות נמוכה

 ארבעת השלבים  

 לפירוש ציוני הנבדק בשאלון הקשיים
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Figure 3: The Distribution of the Three Levels of  

Difficulties (negligible, moderate, salient difficulty)  

in the Ten Difficulty Categories and in Four Groups  

(N = 6192; H-Hebrew, E-English, p-paper and pencil, I-Internet) 
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 השלכות של הקשיים

כניסה לתהליך קבלת החלטה מונעיםאו  מעכבים  , 
 מובילים לתוצאה פחות מאופטימאליתאו 

 לטווח קצראו  לטווח ארוךדורשים יעוץ 

 

שיפוטי יועצים מומחים תומכים באינטואיציה:   
של תהליך  ( או אי התחלה)קשיים שמובילים לעיכוב 

קבלת ההחלטה ואלו הדורשים ייעוץ לטווח ארוך הם  
 חמורים יותר
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 ?וכיצד מטפלים בקשיים

נוסעים להודו 

הספרית/משפחה/מתייעצים עם חברים 

פונים לייעוץ אישי בבחירת מקצוע 

 מחפשים את העתיד באינטרנט... 

 



 השלכות אפשריות של הקשיים  

הימנעות מכניסה לתהליך הבחירה 

עצירה תוך כדי התהליך 

העברת ההחלטה למישהו אחר 

אופטימאלית  -קבלת החלטה לא 
,  הארכת זמן הלימודים, מוטיבציה נמוכה להשקיע בלימודים, אי שביעות רצון

 'וכותסכול 

  נשירה מהלימודים 
 ויתור על השכלה גבוהה/ עזיבת מוסד / החלפת חוג 

 

 

 

 

 

 

 לכן יש חשיבות רבה לעודד צעירים להשקיע בתהליך הבחירה

יותר עם האתגר של בחירת  להתמודדות יעילה ולהעצימם  

 תחום לימודים ומקצוע



 אסטרטגיות להתמודדות עם הקשיים
 (ברזילר-דוקטורט של יוליה ליפשיץ)

פיתוח . 2
שאלון על  

 בסיס המודל

בחינת  . 3
היעילות של  

דרכי 
 התמודדות

מבוסס על תיאוריות •
 התמודדות עם לחץ

•Skinner et al., 2003 

•Frydenberg & Lewis, 
1993 

 

מותאם לקונטקסט של •
 קבלת החלטות קריירה

 



 דרכי התמודדות עם קשיים  

 בבחירת תחום לימודים ומקצוע

דרכי התמודדות 
 פרודוקטיביות

 חיפוש עזרה
דרכי התמודדות לא 

 פרודוקטיביות

 חיפוש מידע 

 אינסטרומנטלי

 חיפוש מידע 

 לשם צורך רגשי

 פתרון בעיות

 נכונות להתגמש

 התאמה חיובית למצב

 ויסות ושליטה עצמית

 בריחה

 חוסר אונים

 עיסוק במחשבות 

 מטרידות

 הסתרת קשיים מאחרים

 האשמת אחרים

 חיפוש עזרה 

 אינסטרומנטלית

 הישענות על אחרים 

 בקבלת ההחלטה

 חיפוש עזרה 

 רגשית
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 (=1205N)בדרכי התמודדות תרבותיים הבדלים 

5.66 

5.03 

6.15 

4.70 

1

2

3

4

5

6

7

 דרכי התמודדות לא פרודוקטיביות דרכי התמודדות פרודוקטיביות

  n=819ישראלים 

 n=386אמריקאים 

d = 0.19 d = 0.37 



 (=1205N) בדרכי התמודדות מגדרייםהבדלים 

d = 0.41 d = 0.23 

796 

796 

409 409 



  היעילות הנתפסת של דרכי התמודדות

 1מדגם 

 מתלבטים בבחירת מקצוע צעירים 344•

 נשים 73%•

  22גיל ממוצע  •

 2מדגם 
 פסיכולוגים תעסוקתיים 36•

 גברים 5, נשים 31•

 שנות נסיון בייעוץ   20ממוצע של •

שאלון אינטרנטי שבו התבקשו להעריך את המידה  

 שבה כל דרך התמודדות היא יעילה 



 :יעילות נתפסת של דרכי ההתמודדות

 צעירים לעומת יועצים התעסוקתיים

 תפיסות היעילות של הצעירים לגבי דרכי התמודדות די דומות לאלו של היועצים (r =.98) 

 כדרך יותר יעילה בהשוואה לצעירים  חיפוש עזרה רגשיתהיועצים מעריכים את(d =0.71) 

 8 דרכי התמודדות נתפסו כלא יעילות 6ואילו , דרכי התמודדות נתפסו כיעילות 
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 מטרות -המבדק //  משיב

קידום קבלת ההחלטות בבחירת מקצוע של המתלבט על-
 "  מבטיחות"ידי איתור רשימה קצרה של חלופות 
 :  ובפרט, בהן ניתן להתמקד בהמשך התהליך

סיוע בסינון הראשוני 

סיוע בחקירה לעומק 

  הגברת המוכנות והמוטיבציה של המתלבט לקבלת
תוך הגברת , החלטה בבחירת מסלול לימודים ומקצוע

 מודעותו לגורמים הקשורים בתהליך הבחירה

  הצגת מודל של קבלת החלטות בבחירת מקצוע שניתן
כמו גם החלטות  )ליישמו גם בהחלטות קריירה עתידיות 

 פיתוח מיומנות קבלת החלטות –( אחרות
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 המבדק// מאפייני משיב 
 

 מתבסס על  " מבטיחות"תהליך החיפוש אחר חלופות

 שיקולים שונים  31
 

 העדפות המתלבט כוללות הן ציון של הרמה

האופטימאלית והן רמות קבילות עליהן הוא מוכן 

 להתפשר
 

ידי טווח של רמות בתוך כל  -כל מקצוע מאופיין על

 המשקף את השונות הקיימת בתוך המקצוע, שיקול
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 (המשך) המבדק// מאפייני משיב 

שיח מחולק לשלבים מובחנים-הדו: 

 ידי  -מאותרות ראשית על" מבטיחות"חלופות

מוצגת  , בנוסף; שימוש במודל של ניפוי בשלבים

 רשימת מקצועות על בסיס מודל של פיצוי  

מקצועות כמעט  : "כגון, קיימות אופציות נוספות

 ”התאמה למקצוע“, "מתאימים

  ניתן להדפיס את המשוב המתקבל 
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 איתור חלופות מתאימות בשיטת הפיצוי
 

יתרונות של מקצוע עשויים לפצות על חסרונותיו: הרציונאל 

        

 :שלבי תהליך איתור החלופות בשיטת הפיצוי          
 
 
 

, איתור הפערים בין העדפות המתלבט למאפייני המקצוע  

 עבור כל שיקול בבחירה

תוך שקלול דרגת החשיבות של כל שיקול, סכימת הפערים  

 איתור המקצועות עם סכום הפערים המינימאלי
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 החפיפה בין שתי הרשימות

מומלץ למשתמשים להתמקד בשלב החקירה   

לעומק במקצועות שנכללו ברשימות המומלצות  

 על ידי שני המודלים לאיתור מקצועות מתאימים  

 

Sequential 
elimination-based 

list 

Compensation-
based list 

Conjunction 
list 
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 ?האם זה עובד -המבדק 

  מחקרים לבדיקת שאלה זו בקרב חיילים

 :  העלו, משוחררים וצעירים

  רוב המשתמשים דיווחו על התקדמות בתהליך

 בחירת המקצוע

 השימוש במבדק תרם להפחתת הקשיים

 בבחירת מקצוע הקשורים לחוסר במידע

 המשתמשים דיווחו על שביעות רצון ונכונות

 לחבר" המבדק"רבה להמליץ על 
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הירידה בקשיים בבחירת מקצוע כתוצאה של שימוש במערכות  

 (d, Cohen, 1992)ממוחשבות במונחי גודל אפקט 

 (n=89)מיתם + משיב  (n=67)משיב  הסולם

    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 מ כללי"קב
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תפיסתם של משתמשים את  

 משיב שיח עם-התועלת מדו

 :מטרות המחקר

 :שיח עם משיב ל-בחינת תרומת דו

 התקדמות בתהליך בחירת המקצועות כפי שמשתקפת במידת  (א)
 הגיבוש של התוכניות המקצועיות  

 י המשתתפים"שיח כפי שנתפסות ע-התועלות המופקות מהדו (ב)

 איתור המשתנים התורמים לתועלות הנתפסות של גרסת   (ג)
 האינטרנט של משיב  

   :משתתפים

 חיילים משוחררים   58%, 22.8גיל ממוצע , נשים 465 –גברים ו  247

 :תהליך

 כיוונים לעתידכניסה לאתר 

 (דרישת קדם לקבלת קוד כניסה למערכת)שיח -שאלון לפני הדו 

  (25סטית תקן , דקות 40שיח ממוצע -זמן דו)מערכת משיב 

 (המשתמשים השיבו על שאלון זה 3390מתוך  21%)שיח -שאלון אחרי הדו 
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 מבדק לפי מידת גיבוש התכניות/ משיבהמשתמשים ב

 (N=712)שיח עם משיב -המקצועיות לפני ואחרי הדו 

 שיח עם משיב-הדולפני גיבוש התוכניות המקצועיות 

 גיבוש התוכניות המקצועיות  

 שיח עם משיב-הדו לאחר
 כ"סה 5 4 3 2 1

 54 0 7 6 7 34 אין אפילו כיוון כללי – 1

 136 5 9 15 66 41 יש כיוון כללי בלבד – 2

 205 6 30 84 58 27 שוקל מספר חלופות ספציפיות – 3

 169 6 54 35 51 23 לבחון חלופות נוספות מעונין – 4

 לאסוף מידע על מקצוע    מעונין – 5
 מסוים       

9 20 21 41 28 119 

 29 16 9 1 0 3 בטוח באיזה מקצוע לבחור – 6

 712 61 150 162 202 137 (לפני משיב)כ "סה
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כפונקציה של מידת גיבוש התוכניות  משיב הנכונות להמליץ על שימוש ב

 N=712) )שיח עם משיב -המקצועיות לפני ואחרי דו

 שיח עם משיב-גיבוש ההחלטה לפני הדו

 גיבוש ההחלטה  

 שיח עם משיב-לאחר הדו
 כ"סה 5 4 3 2 1

 32 - 29 17 14 38 אין אפילו כיוון כללי – 1

 77 100 67 67 73 85 יש כיוון כללי בלבד – 2

שוקל מספר חלופות   – 3

 ספציפיות
100 93 82 97 100 90 

 92 100 82 100 92 100 מעונין לבחון חלופות נוספות – 4

 מעונין לאסוף מידע על מקצוע    – 5
 מסוים      

100 85 91 98 89 92 

 90 81 100 100 - 100 בטוח באיזה מקצוע לבחור – 6

 84 90 87 83 83 80 מעבר לשורות



130 

 (  שנים 6לאחר )שביעות רצון מהבחירה המקצועית 

 מבדק /משיב לפי קבלה או דחייה של המלצות 

  (2006(Gati, Gadassi, & Shemesh,  
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"  החלופות המבטיחות"תפיסת ההתאמה של אורך רשימת 
 (מספר המקצועות המומלצים לחקירה לעומק)
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 הבדלים בין גברים ונשים

 בהעדפות מקצועיות
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 הבדלים בין גברים ונשים

  בהעדפות מקצועיות
 (Gadassi & Gati, 2009) 

תהליך 
המשתתפים התבקשו לציין שמות של מקצועות המתאימים להם 1.

 (רשימה מפורשת)

 :  מילוי שאלון ההעדפות של משיב2.

דרוג ההעדפות בשיקולים 

ציון ההעדפות בכל שיקול 

ניתוחים מקדימים 

 משיבהעברת ההעדפות בשיקולים במערכת    יצירת רשימת

 מקצועות מומלצים לפי מודל הניפוי בשלבים

הסקת ההעדפות בשיקולים מתוך רשימת המקצועות המפורשת 
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 :גבריות של המקצועות/דרוג רמת נשיות  

 
סטודנטים לתואר ראשון 5סטודנטיות ו  5: השופטים 

 המקצועות של משיב 306כל שופט קיבל רשימה של ,

 והתבקש לדרג כל מקצוע על  

מהעובדים במקצוע הן   - 80%מעל  –רוב ) 1סולם של    

מהעובדים במקצוע הם   - 80%מעל  –רוב ) 5עד ( נשים

 (גברים

    96מהימנות בין שופטים = .Cronbach α 

 96= הסכמה בין שופטים לשופטות מאוד גבוהה. 
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  Means of the Femininity-Masculinity Ratings According to 

Type of List and Gender

3.18

2.96

3.13

2.71

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3

ExplicitElimination

Men

Women

 :מסקנה

 השימוש במערכת מקטין את השפעתם של סטריאוטיפים מגדריים על הבחירה

 הטיות מגדריות" מפחיתים"שיקולים 



  

 

מקצועות  משתנה ביןונשים  השכיחות היחסית של גברים   
 ; זו עובדה ידועה, שונים

 

 ?אבל למה
 

 :כיוון שהם מקבלים החלטות קריירה שונות  
 

 , במקצועות שונים בוחרים הם
 ?אבל למה הם בוחרים במקצועות שונים

 

 שלהם הן שונות ההעדפותכיון ש
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 הבדלים מגדריים בהעדפות מקצועיות 

: 2010לבין  1990בין    

 הפערים פחתו אך לא נעלמו
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 במונחי שיקוליםהעדפות  מהימנות ותוקף של

 85היה ( לאחר שבועיים)חציון המהימנות התוך נבדקי  . 
 . (70 -. 90רבעוני -תחום בין)

 

 רבעוני  -תחום בין. )75היה ( לאחר שנתיים)חציון היציבות

85 .- 66). 

 

  העדפות מבוססות שיקולים אלו נמצאו תקפות לניבוי

שנים  6שביעות רצון מבחירה מקצועית במחקר מעקב בן 
 (2006, גדסי ושמש, גתי)
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 :  ב הבדלים מגדרייםנמצאו  1990-בניתוח נתונים מ

 (אמנותי, טכני, מספרי)שיקולים הקשורים לרצון להשתמש בכשרים 

 (מחשבים, כלים ומכשירים)כלי העבודה 

 ניהול  , מתן שירותים לקהילה, טיפול נפשי)דפוס הקשר עם אנשים
 (משא ומתן ושכנוע, ופיקוח

 (רמת הכנסה, אפשרות להתקדמות מקצועית)מעמד המקצוע 

 

 מה אנו יודעים לגבי 
?בהעדפות בשיקולים הבדלים מגדריים  
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 המשתתפים

 

 צעירים ישראלים  37,299

 נשים( 58%) 21,767•

  22.4: הגיל הממוצע•

 (2.98= סטית תקן ) 

 
 

 גברים( 42%) 15,532•

  23.3: הגיל הממוצע•

 (2.80= סטית תקן ) 
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 2010-הבדלים מגדריים ב
 היבטים 11-עדיין קיימים הבדלים מגדריים משמעותיים ב

  

1

2

3

4

5
נשים גברים
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 (Cohen’s d)שינויים בהבדלים מגדריים 
 פחתוהיבטים בהם הבדלים מגדריים  12  

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1990 2010

גבוהים יותר אצל גברים
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 גבוהים יותר אצל נשים

Cohen’s d 



 שינויי שנתון
 דפוס השתנות דומה

  2010-היבטים בשני המגדרים ב 11-ברמה המועדפת ב עלייה

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
נשים גברים

 גבוהים יותר אצל נשים

 גבוהים יותר 

 אצל גברים
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Cohen’s d 



 שינויי שנתון
 דפוס השתנות דומה

2010-היבטים בשני המגדרים ב 4-ברמה המועדפת ב ירידה  

-0.45

-0.4

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

טיפול גופני סיוע נפשי כלים ומכשירים צמחים ובעלי  
חיים

נשים גברים

גבוהים יותר אצל  גבוה יותר אצל נשים

 גברים

144 

Cohen’s d 



     
 2010-הבדלים מגדריים ב
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  11)הבדלים מגדריים מובהקים בשליש מההיבטים •
 (31מתוך 

 

העדפה לרמות גבוהות של היבטים  עדיין מראים גברים •
שימוש ביכולת  , כלים ומכשירים: מאשר נשיםתלויי מגדר 

 ושימוש ביכולת מספרית, עבודה עם מחשבים, טכנית
 

העדפה לרמות גבוהות של היבטים  עדיין מראות נשים •
מתן סיוע  : מאשר גבריםחברתיים ואמנותיים , קהילתיים

ושימוש  , עבודה עם קהל, מתן שירותים לקהילה, נפשי
 ביכולת אמנותית

 



 שינויים בהבדלים מגדריים
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                          בהשוואה ) 2010-בהבדלים מגדריים
 :  היבטים 5 -ב( 1990-ל

 ניהול משא ומתן  
  התקדמות מקצועית

 ניהול

 עצמאות 

 וסמכותיות 
 

השינויים )שינויים בהעדפות נשים דפוס זה נובע מ
 (בהעדפות גברים היו זניחים

 

 

  מיםעלהולכים ונ



 שינויי שנתון
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 השתנו בצורה ההעדפות המקצועיות של גברים ונשים

, שיקולים 17-וב 18-ב, 2010עד  1990-ממובהקת 

 .בהתאמה

 

 מעט גדול יותר  השינוי בהעדפות הנשים היה בממוצע
 (d = 0.19)מאשר השינוי אצל הגברים 
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 148  2008האוניברסיטה העברית  , איתמר גתי' פרופ ©

 ?מתאים לך
www. yoram.co.il 
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 'חקירה לעומק'מבחן התאמה לחלופה מבטיחה תוך כדי שלב  ה

אישוש ההתאמה  

למאפייני הליבה  

 של החלופה 

בחינת ההתאמה גם  

עם המאפיינים  

הפחות חשובים של 

 החלופה

וידוא ההתאמה בין  

ההעדפות האישיות  

לבין המאפיינים  

 החשובים ביותר

בחינת אפשרות  

המימוש של 

 חלופה זו

חלופה לא  

 מתאימה
 חלופה מתאימה

האם אני מתאים  

?לחלופה זו   

האם חלופה זו 

?מתאימה לי   

'מבטיחה'חלופה   
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  –תפקידי היועץ 

 לניצול האינטרנט

בין לבין, לספק סיוע והכוונה לפני , 
 ואחרי השימוש במערכת הממוחשבת

הכנתו לשימוש, הערכת בשלות הנועץ לשימוש במערכת 

הדרכה צמודה במהלך השימוש במערכת 

עצמית-ניתוח המשוב יחד עם הנועץ בכדי להגביר הבנה 
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 (המשך)תפקידי היועץ 

לשלבם  , להעריך איכותם, להכיר את האתרים השונים

 ברפרטואר הכלים בהם משתמש במהלך הייעוץ

 מתפנה יותר זמן במהלך הייעוץ לתפקידיו  –כך

התמודדות  , פתרון בעיות רגשיות)הייחודיים של היועץ 

 ('וכו, עם קונפליקט בין העדפות סותרות
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 יישומים חדשים

 (  דוגמאות למערכות)
 3כיוונים לעתיד 

  שאלון פרופיל קבלת החלטות 

  שאלון גיבוש העדפות 

  פירוש ממוחשב משופר של שאלון הקשיים

 לאיתור מוקדי הקושי

 יורם לימודים –( 3משיב )המבדק 

ל"ים בצה"ם למלשב"מערכת שה 

Making Better Career Decisions  (USA) 

"יורם לימודים –" ?מתאים לך 
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 לסיכום

 צעירים רבים אכן מתלבטים בבחירת מסלול לימודים

 ומקצוע
 

 קיימים הבדלים בצורך בהכוונה ובמידע בקרב צעירים

 שונים
 

מבדק /משיבומערכות כמו , כיוונים לעתיד אתרים כמו

נותנים מענה לשאלות רבות של מתלבטים   מתאים לךו

 רבים
 

 האינטרנט אינו מספק תשובות לכל השאלות ולכן נגישות

 לייעוץ אישי חשובה
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 (המשך)לסיכום    
בחירת מקצוע היא תהליך קבלת החלטה  , 

ולכן מטרת הייעוץ היא גם להדריך בקבלת החלטה  
 נכונה

 על בסיס ידע תיאורטי מתחום קבלת ההחלטות פותחו
אשר עובדו למערכות מחשב  , כלים לסיוע למתלבטים

 ידידותיות למתלבט

מערכות אלה מסייעות גם בתהליך הייעוץ האישי ,
הגולש מופנה על ידי המערכת  : באחת משתי דרכים

או  ; כשבידו אבחון ראשוני, האינטרנטית לייעוץ אישי
כחלק  , שהנועץ מופנה על ידי היועץ למערכות השונות

 מתהליך הייעוץ
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 מידע נוסף 

 כיוונים לעתידwww.kivunim.com 
 מדור ליועץ

 

 www.cddq.org  
 (For experts/counselorsראו )

 

התקשרות ישירה איתנו: 

   itamar.gati@huji.ac.il 

   02-5882170 

http://www.kivunim.com/
http://www.cddq.org/
mailto:itamar.gati@huji.ac.il
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 !תודה  

 www.kivunim.com 
 

Itamar.gati@huji.ac.il 
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 סוף

 

  


