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רקע תיאורטי

מתקדםיותרסטטוס קבלת החלטות התמודדות פרודוקטיבית  1

+ מתקדמים בתהליך קבלת ההחלטה פחותהתמודדות לא פרודוקטיבית 

יותרנמוכהמסוגלות עצמית + קשיים בבחירת מקצוע יותר
2

סגנון קבלת )מקושר למאפיינים בעלי זיקה חברתית חיפוש עזרה 

(תלות באחרים וכו׳, התייעצות עם אחרים–החלטות 
3

מתקדםפחותסטטוס קבלת החלטות קשיים בבחירת מקצוע  4



מטרות מחקר

 HEOלבחון את התוקף המתכנס של שאלון 

סטטוס קבלת החלטת קריירה

קשיים בבחירת תחום לימודים ומקצוע 

דרכי התמודדות עם קשיים בקבלת החלטה לגבי לימודים ומקצוע

:בחינת מערך הקשרים של השאלון עם

מידול הקשרים באמצעות משוואות מבניות  



כלים

סטטוס קבלת  . 2

החלטה
(RCA; Gati et al., 2003)

שאלון קשיים  . 3

בבחירת מקצוע
)CDDQ; Gati et al., 

1996(

שאלון דרכי התמודדות  . 4

עם קשיים בקבלת 

החלטה לגבי ומקצוע
(SCCI; Lipshits-

Braziler et al., 2016 )

HEOשאלון . 1

טווח החלופות  

:  הנשקלות
״עדיין אין לי כל  –1נע בין 

״אני בטוח –6כיוון״ ועד 

בתחום או במקצוע בו  

אבחר״

:  סגנונות התמודדות3
התמודדויות  •

פרודוקטיביות

חיפוש עזרה•

התמודדויות לא  •

פרודוקטיביות  

:  אוריינטציות5

רכישת מקצוע•

רכישת ידע והשכלה•

מסגרת חברתית•

יוקרה•

לחץ סביבתי•

על  -קטגוריות3

לקשיים בבחירת  

:מקצוע
חוסר מוכנות•

חוסר במידע  •

מידע לא עקבי•

 +

ציון כללי לקשיים 

בבחירת מקצוע 



משתתפים

5

67%

(0.5= ס״ת )12.1ממוצע שנות השכלה 

(2.0= ס״ת )21.8= גיל ממוצע 

הצהירו שמתכוונים להתחיל   92%

בקרוב או כבר נרשמו ללימודים אקדמיים

מתלבטים שנכנסו לאתר  695

האוניברסיטה העברית



אוריינטציות כלפי השכלה גבוהה: תוצאות
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רכישת מקצוע רכישת ידע והשכלה מסגרת חברתית יוקרה לחץ סביבתי

C.77 .75 .84 .78 .82



קשיים בבחירת מקצוע ודרכי התמודדות איתם

4.95
5.78
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4.02

4.85
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חיפוש עזרה התמודדות 
פרודקטיבית

התמודדות לא 
פרודקטיבית

חוסר מוכנות חוסר במידע מידע לא עקבי קשיים בקבלת  
החלטות

דרכי התמודדות עם קשיים בבחירת  קשיים בבחירת מקצוע  

מקצוע

C.89 .91 .67 .75 .88.87.85



,  קשיים בבחירת מקצוע: לבין HEOמתאמים בין
(N=695)דרכי התמודדות וסטטוס קבלת החלטה 

סטטוס קבלת 

החלטה

קשיים בבחירת  

מקצוע
חיפוש עזרה

התמודדות  

פרודוקטיבית
התמודדות לא 

פרודוקטיבית

.22 .23 .22 .22
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רכישת מקצוע רכישת ידע והשכלה מסגרת חברתית יוקרה לחץ סביבתי



מודל תיווך לקשר בין המשתנים: תוצאות
χ²(18,N=695) = 31.75, p = 0.40, CFI = .99, RMSEA = .033, SMSR = .024

רכישת מקצוע

רכישת ידע והשכלה

מסגרת חברתית

יוקרה

לחץ סביבתי

התמודדות  

פרודוקטיבית

חיפוש עזרה

התמודדות לא 

פרודוקטיבית

קשיים בבחירת  

תחום לימודים  

ומקצוע

סטטוס קבלת 

החלטה

.17***

.17***

.13***

.09**

.22***

.21***

.11**

.37***

.10**

.10**

.53***

.10**

-.24***

.06

p *. מקדמים סטנדרטים עבור כל נתיב מופיעים לצד החץ: הערה < .05. ** p < .01 *** p < .001



מסקנות

בתהליך קבלת החלטות  HEOתמיכה ותיקוף לשימוש בשאלון➢

הבחנה בין האוריינטציות ודפוס הקשרים שלהן עם משתנים רלוונטיים➢

:שני נתיבים מרכזיים בתהליך קבלת החלטות➢



:מסקנה
החלטותשני נתיבים מרכזיים בתהליך קבלת 

מסלול 
מוטיבציוני  

פנימי

אוריינטציית  
רכישת מקצוע  

ו רכישת ידע /או
והשכלה

דרכי 
התמודדות  

פרודוקטיביות
התקדמות בתהליך קבלת ההחלטה

מסלול 
מוטיבציוני  

חיצוני

אוריינטציית  
, מסגרת חברתית

ו לחץ  /יוקרה או
סביבתי

דרכי 
התמודדות לא  
פרודוקטיביות  
או חיפוש עזרה

קשיים בבחירת  
מקצוע

פחות 
מתקדמים 
בקבלת 
ההחלטה



?הערות? שאלות

yuliya.lipshits@mail.huji.ac.il

!! על ההקשבהתודה 
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