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 הוא זה המרחיק ראות"  "השחף המגביה עוף

 השחף/ ריצ'ארד באך

 גלי היקרה, 

אמונה הרבה ותחושת תמיכה האין הסופית והתודה מעומק הלב על ה

המסוגלות שהקנית לי ועל שותפות מדהימה שנוצרה בינינו. ללא ספק, 

 בזכותך למדתי להגביה עוף ולהרחיק ראות!  

 

מעומק הלב גם למשפחתי היקרה שליוותה אותי לאורך כל הדרך תודה 

 וידעה לתמוך ולפנק בכל הנדרש! 

 

 

 

 



 המחקר תקציר

) Social cognitive Career Theory- SCCTתיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית (

מדגישה את החשיבות בבחינתם של גורמים אישיים, סביבתיים והאינטראקציה ביניהם בכל 

ניסיון להבין את אמונתו של הפרט ביכולתו לקבל החלטה, בציפיותיו מתוצאות החלטה זו 

 ,Lent, Brown, & Hackettי אלה על הבחירות הלימודיות והמקצועיות שלו (ובהשפעות של שנ

). תיאוריה זו מהווה מסגרת מתאימה להבנת תהליכי התפתחות קריירה עבור 2002 ,2000 ,1994

 אוכלוסיות מגוונות ומהווה את אחד מעוגני התיאוריה המרכזיים בחקר התפתחות קריירה. 

התעניינות מחקרית מספקת במסגרת המודל התיאורטי שלושה היבטים חשובים לא זכו ל

הוא היעדר . ההיבט הראשון קריירה ובכך נמנעת הבנה מקיפה של תהליכי קבלת החלטות ,הקיים

רוב ידע מספק אודות תהליכי התפתחות קריירה וקבלת החלטות בשלבי חיים צעירים יותר. 

למרות ההסכמה הרחבה ביחס  לג'המחקרים בתחום התמקדו בשכבות גיל של אוניברסיטה או קו

תיכון שונות מהבחירות המקצועיות בשלב ההבחירות הלימודית לאופיו ההתפתחותי של התהליך. 

 ,Fouad, 1995; Lent, Paixao, Silva, & Leitao( ונחקרו מעט מאוד בשלבים בוגרים יותר

2010; Stringer, Kerpelman, & Skorikov, 2012 .( 

 להתמקדות מחקרית מספקת הינו תרומתם של מרכיביםההיבט השני שלא זכה 

מרכיבים אישיותיים מעוררים תגובות שונות בעת קבלת . אישיותיים לתהליך קבלת ההחלטות

החלטות. תגובות אלו משפיעות על האמונה של האדם ביחס ליכולתו לקבל החלטות כמו גם ביחס 

 .)Hartman & Betz, 2007(למשל  לתוצאות המצופות מהחלטותיו

לבסוף, הידע הקיים אינו רגיש מספיק למאפיינים אישיים ייחודיים וצרכים מיוחדים 

רוב המחקרים בתחום קבלת ההחלטות התמקדו לקויות למידה. כמו כגון קשיים ספציפיים 

), אך הבחירות Betz & Hackett, 2006כגון נשים ומיעוטים (חברתית באוכלוסיות מוחלשות 

מושפעות גם מהבדלים אישיים כגון צרכים ייחודיים ויכולות אישיות  הלימודיות והמקצועיות

)Gushue, Clarcke, Pantzer, & Scanlan, 2006 .( לפיכך, המחקר הנוכחי יתמקד באוכלוסיית

 מתבגרים עם וללא לקויות למידה. 

תהליכי החקירה, גיבוש ההעדפות ותחומי העניין הקשורים עם קבלת ההחלטות בתיכון 

את שלב המעבר לתיכון כשלב קריטי וחיוני עבור החלטות לימודיות ומקצועיות עתידיות מציבים 

)Tang, Pan, & Newmeyer, 2008( בפרט עבור מתבגרים וכבעל פוטנציאל קריטי להתערבות ,

ישראלים שנוטים לדחות את ההחלטות שלהם בנוגע לבחירת תחום הלימודים בהשכלה הגבוהה 

 ). 2010(צינמון, 

המחקר הנוכחי, לפיכך, היא לתת מענה לחוסרים הקיימים תוך התייחסות לשלב מטרת 

המטרה בחירת מגמה בתיכון.  –חשוב בתהליך התפתחות קריירה של מתבגרים ישראלים 

הראשונה היא לאפיין את שלב בחירת המגמה בתיכון, תוך התייחסות למסוגלות העצמית לבחור 

ה זו, והקשר בין בחירת מגמה לתוכניות עתיד. מטרה מגמה, לבחינת התוצאות המצופות מבחיר

למסוגלות העצמית  של המרכיבים האישיותיים תרומתםת של המחקר הנוכחי היא בחינת פנוס

לבחור מגמה ולתוצאות המצופות מהחלטה זו על המשך ההתפתחות באמצעות שילוב מודל חמש 

. ת הלמידהיולקומקומן של ל, תוך התייחסות )Costa & McCrae, 1992( התכונות הגדולות

 א

 



מתבגרים עם לקויות למידה יציגו אמונות נמוכות יותר ביחס למסוגלות כי  יתהההנחה הי

מבחירה זו בהשוואה לעמיתיהם  מצופותבבחירת מגמת הלימודים בתיכון ולתוצאות העצמית ה

אמונות  כאשר תרומת נטיות האישיות, והיציבות הרגשית בפרט, להתפתחותללא לקויות למידה, 

. לעמיתיהם ללא הלקויותבקרב מתבגרים עם לקויות למידה בהשוואה אלו תהיה רבה יותר 

 עשה שימוש במתודולוגיה כמותית תוך העברת שאלונים. נלצורך המחקר 

 14-16י הלומדים במרכז הארץ בגילאי -תלמידים מכיתות ט ו 680במחקר השתתפו 

)M=16.1, Sd=0.43( ,312 תלמידים אובחנו ע) בנות),  121בנים,  191ם לקויות למידה או קשב

 בנות).  190בנים,  178תלמידים היו בעלי התפתחות תקינה ללא לקויות למידה או קשב ( 368

 ,John. הגרסה העברית של שאלון חמש תכונות האישיות הגדולות המקוצר (1כלי המחקר: 

Donahue, & Kentle, 1991 .(2צמית בקבלת החלטות לשאלון . התאמה של שאלון מסוגלות ע

. Gati, Osipow, & Fassa, 1994 .(3מסוגלות עצמית בקבלת החלטה בבחירת מגמה בתיכון (

. שאלון McWhirter, Rasheed, & Crothers, 2000 .(4התאמה של שאלון התוצאות המצופות (

 רקע. 

ועברו שאלוני לאחר קבלת האישורים הנחוצים, כחודש לפני בחירת מגמת הלימודים ההליך: 

בתי ספר תיכונים שונים במרכז הארץ. התלמידים מילאו את השאלון בזמן של תשעה המחקר ב

 דקות והמידע נאסף באופן אנונימי. לא ניתנו התאמות ולא ניתנו תמריצים לתלמידים.  45-60

המתבגרים עם וללא לקויות הלמידה שהשתתפו כך ש ממצאי המחקר מצביעים על

גבוהה יותר ביחס לבחירותיהם הלימודיות בתיכון מיקוד בעלי מידת  במחקר הנוכחי הם

בהשוואה לבחירותיהם לאחר הצבא, כאשר אמונות מסוגלות עצמית חזקות יותר ביכולת בחירת 

של ההחלטות הלימודיות, הן בהווה והן המיקוד מגמת הלימודים בתיכון מחזקות את מידת 

ת מסוגלות עצמית ביחס לבחירת מגמת הלימודים בעתיד, והם בעלי דפוסים דומים של אמונו

בתיכון ותוצאות מצופות מבחירה זו. עם זאת, מידת הביטחון של המתבגרים עם וללא לקויות 

ביחס למרכיבי העצמי בגיבוש אמונות המסוגלות העצמית ותחומי הלימוד בהם הם  הלמידה

 מעוניינים הם שונים.

הקשרים בין חמש תכונות האישיות (מוכוונות,  ניתוחי משוואות מבניות נעשו לשם בחינת

מוחצנות, נוירוטיות, פתיחות להתנסויות ונועם הליכות) לבין מסוגלות עצמית בבחירת מגמת 

 ןלימודים והתוצאות המצופות מבחירה זו. התוצאות מצביעות על כך שחמש תכונות האישיות ה

ן ושל תוצאות מצופות, כאשר קדימונים של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכו

מסוגלות עצמית בבחירת מגמת הלימודים מהווה גם קדימון של תוצאות מצופות, גם בקרב 

 קבוצות בעלות מאפיינים אישיים ייחודיים, כגון לקות למידה.

רמות גבוהות של מוחצנות ורמות נמוכות של פתיחות  בקרב מתבגרים עם לקויות למידה,

להסבר השונות של התוצאות המצופות מבחירת ת באופן מובהק וישיר להתנסויות נמצאו תורמו

רמות גבוהות של מוכוונות ). בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה, 49.5%מגמת הלימודים בלבד (

להסבר השונות של ומוחצנות ורמות נמוכות של נוירוטיות נמצאו תורמות באופן מובהק 

רמות גבוהות של מוכוונות בלבד ) ו35.7%יכון (המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בת

להסבר השונות של התוצאות המצופות מבחירת מגמת נמצאו תורמות באופן מובהק וישיר 

 ). 41%הלימודים (

 ב

 



תכונת האישיות מוחצנות היא שיוצרת את מקור ההבדל בין הקבוצות (עם וללא נמצא כי 

ותכונות  ,חירת מגמת לימודים בתיכוןלקויות למידה) ביחס לאמונות המסוגלות העצמית בב

האישיות מוחצנות ופתיחות להתנסויות הן שיוצרות את מקור ההבדל בין הקבוצות ביחס 

 לאמונות התוצאות המצופות מבחירת מגמת הלימודים בתיכון. 

תרומה ראשונה חשובה של המחקר הנוכחי הינה ביסוס התאמתו של מודל תיאוריית 

יבית לשלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון. ממצאי המחקר מבססים הקריירה החברתית קוגניט

את הטענה כי תהליך הבחירה המתבסס בתיכון מהווה תנאי ראשוני והכרחי לשלב הבא של 

מרכיב גיבוש ההעדפות ומרכיב  .)Tang, Pan, & Newmeyer, 2008בחירת מקצוע הולם (

בשלב בחירת ולת קבלת ההחלטה ההיכרות עם העצמי עולים כמרכיבים חשובים לביסוס יכ

ויש לתת על כך את הדגש בתכניות התערבות המיועדות לסייע למתבגרים בתהליכי קבלת המגמה 

 ההחלטות. 

תרומה שנייה חשובה הינה ברלוונטיות של מודל תיאוריית הקריירה החברתית 

רב אוכלוסיות ת למידה ולא רק בקוסיות עם צרכים מיוחדים כגון לקואוכלבקרב קוגניטיבית גם 

מוחלשות כגון נשים ומיעוטים. מתבגרים עם וללא לקויות למידה עוסקים באופן פעיל בתהליך 

בחירת מגמת הלימודים בתיכון ומציגים דפוסים דומים של אמונות מסוגלות עצמית ותוצאות 

הוא שלהם כישורי קבלת ההחלטות  שמצופות ביחס לבחירת המגמה, אך תהליך התפתחות וגיבו

נה. הטענה היא כי לקות הלמידה אינה בהכרח מעכבת, אלא יוצרת שונות אשר באה לידי ביטוי שו

 ובבחירת שלהם העצמי מרכיבי על בהתבסס לבחור ליכולתם ביחס מציגים שהם הביטחוןבמידת 

 הלימודים מגמת בחירת של ההתפתחותי השלב. לכן, אליהם מכוונים שהם הלימוד מסלולי

 ואמונות להישגים המוטיבציה, ההחלטה קבלת יכולת לביסוס רק לא יטיקר שלב הינו בתיכון

 של העצמיות תפיסותיהם לביסוס קריטי שלב גם אלא, המצופות והתוצאות העצמית המסוגלות

 .ולהעצימם אלו במרכיבים לעסוק ליכולתם ביחס, בפרט הלמידה לקות עם ואלו, המתבגרים

ינה בביסוס המרכיבים האישיותיים תרומה שלישית וחשובה של המחקר הנוכחי ה

כקדימונים להתפתחות אמונות המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון והתוצאות 

המצופות מבחירה זו, הן בקרב מתבגרים עם לקויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא לקויות 

ומה זו. למידה, כאשר ההבדלים בין הקבוצות מאפשרים הבנה מעמיקה יותר של אופני תר

מוחצנות ופתיחות להתנסויות כיוצרות את מקור  מציגים את תכונות האישיותהממצאים 

ההתנסויות, הן מבחינת הכמות והן מבחינת  ההבדלים בין הקבוצות ובכך מדגישים את חשיבות

האיכות, ואת חשיבות מידת המעורבות והיוזמה שהמתבגרים בוחרים להפעיל בהתנסויות 

 תפיסותיהם העצמיות בשלב בו הם מצויים. על ומושפעים מפק משפיעים , אשר ללא סהשונות

הממצאים מרמזים כי הקשר החשוב בין מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים לבסוף, 

לבין התוצאות המצופות הוא לא גנרי, אלא תלוי אישיות ומאפיינים אישיים ייחודיים כגון לקות 

המתבגרים עם לקויות הלמידה, עבודה על האמונות בתוך כך, ניתן לומר כי עבור  למידה.

הקשורות עם יכולתם להשיג את שאיפותיהם (תוצאות מצופות) יכולה לסייע להם במידה רבה 

יותר בתהליך בחירת מגמת הלימודים בתיכון בהשוואה לעבודה על האמונות הקשורות עם עצם 

ישנה חשיבות  ללא לקויות למידה.יכולתם לבחור ולהצליח (מסוגלות עצמית), בשונה מעמיתיהם 

רבה בתיאורו האישי והסובייקטיבי של המתבגר עם לקויות הלמידה את התנסויותיו השונות ואת 

 נדונו השלכות לתחום החינוך לקריירה.  יכולותיו לשם בניית תכנית התערבות יעילות.

 ג

 



 מבוא

מדגישה את החשיבות בבחינתם של  SCCT)תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית (

גורמים אישיים, סביבתיים והאינטראקציה ביניהם בכל ניסיון להבין את הבחירות הלימודיות 

). תיאוריה זו מתארת Lent, Brown, & Hackett, 1994, 2000, 2002והמקצועיות של הפרט (

נטיות המקצועיות ואת העניין והמוטיבציה הטיבי לפיו אנשים מפתחים את את המכניזם הקוגני

לעסוק בתחומים מסוימים באמצעות אמונות ביכולתם לבצע בהצלחה משימות ספציפיות 

השייכות לתחום המקצועי המסוים (מסוגלות עצמית), ובאמצעות הציפיות לתוצאות חיוביות 

 המשך עשייה. ליוביל להצבת מטרות באותו תחום ועניין בתחום ה. ההנחה היא שמפעילויות אלה

בו נדרש הפרט לקבל החלטות משמעותיות, מחייבות ובעלות השלכות  ןהראשוהשלב 

ארוכות טווח הינו שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים. שלב זה, המתרחש בגיל 

רכיבים הקשורים ההתבגרות, הינו שלב קריטי וחיוני להתפתחות הקריירה שכן בו מתבססים המ

 ,Skorikovעם האמונה ביכולת קבלת ההחלטות וכתוצאה, מתפתחות ההעדפות המקצועיות (

2007; Stringer, Kerpelman, & Skorikov, 2012 עם זאת, רוב המחקרים התמקדו בבחירות .(

 ,Perry, Liuלימודיות ומקצועיות בשכבות גיל של תלמידי אוניברסיטה או קולג' בארה"ב בלבד (

& Pabian, 2010; Lent, Paixao, Silva, & Leitao, 2010; Rogers, Creed, & Glendon, 

). כמו כן, רוב המחקרים התמקדו בחקר המסוגלות העצמית כמכניזם קוגניטיבי ואילו בשני 2008

העשורים האחרונים גוברת ההבנה בפסיכולוגיה התעסוקתית שמודלים רציונאליים של קבלת 

ת לא מסוגלים לתפוס את המורכבות המלאה של תהליך קבלת ההחלטות, החלטות מקצועיו

וישנה הכרה בחשיבות של שילוב מרכיבים אישיותיים ורגשיים המשפיעים על בחירת תחום 

). לכן, המחקר הנוכחי Hartman & Betz, 2007; Lent & Brown, 2006, 2008הלימודים (

אשר נמצא  ת ומודל חמש התכונות הגדולותמשלב את תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבי

קשור עם התנהגויות קריירה ועם מסוגלות עצמית בקבלת החלטות מקצועיות ותוצאות מצופות 

)Costa & McCrae, 1992; Hartman & Betz, 2007; Lent & Brown, 2008 ,( תוך התמקדות

 . בשלב המעבר לתיכון

תאימה להבנת תהליכי התפתחות התיאוריה החברתית קוגניטיבית מהווה מסגרת מ

קריירה גם בקרב קבוצות ייחודיות בחברה, אך רוב המחקרים התמקדו באוכלוסיות מוחלשות 

חברתית, כמו נשים ומיעוטים, ודגש רב ניתן להבדלים סביבתיים כגון תרבות ומיצב כלכלי, ופחות 

). Gushue, Clarcke, Pantzer, & Scanlan, 2006להבדלים אישיים כגון צרכים ייחודיים (

המחקר הנוכחי יתמקד בבחינת שלב חשוב בתהליכי התפתחות קריירה של מתבגרים לפיכך, 

בחירת מגמה בתיכון, בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה, תוך בחינת תרומתם  –ישראלים 

 . של המרכיבים האישיותיים והרגשיים לתהליך זה

טי בקרב שלבים התפתחותיים צעירים יותר הרחבת הידע בדבר יישומו של המודל התיאור

ובאוכלוסיות נבדלות בהיבטים אישיים תאפשר ערוץ נוסף להבנת השונות המסבירה את תהליכי 

קבלת ההחלטות הלימודיות הייחודיות לשלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון, מעבר להיבטים 

, התוצאות עשויות להוות הסביבתיים, תוך בחינת ההיבט ההתפתחותי של תהליכים אלו. כמו כן

בסיס תיאורטי ואמפירי לבנייתן של תוכניות ייעוציות וחינוכיות הרגישות לצורכיהם הייחודיים 

 של קבוצות נבדלות של מתבגרים בישראל. 
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 סקירת ספרות

 שלב התפתחותי מכריע  –המעבר לתיכון 

שאיפות במהלך שנות בית הספר התיכון מתחילים תלמידים לחקור מקצועות, לפתח 

וציפיות מקצועיות וזוגיות ולגבש מסוגלות עצמית ותחומי עניין. להחלטות המתקבלות בשלב זה 

עשויות להיות השפעות ניכרות על סגנון החיים של הפרט ועל האפשרויות הלימודיות 

). התלמידים נדרשים Hartung, Porfeli, & Vondracek, 2005והתעסוקתיות בהמשך חייו (

יו של מסלול לימודיהם בתיכון: מה יהיו המקצועות שילמדו באופן מוגבר, האם להחליט על אופ

 ישאפו לסיים עם תעודת בגרות, ואם כן, האם במסלול מואץ או ככלל התלמידים וכן הלאה

. מקצועות שילמדו באופן מוגבר יחשפו את המתבגרים לתחומי לימוד ודעת )2010(צינמון, 

ואולי אף את ההעדפה בתחומים אלה לקראת לימודים  מסוימים ובהכרח יגבירו את הידע

 ,Bandura, 2006; Betz, 2006; Creed, Prideauxמתקדמים יותר ובחירה מקצועית ספציפית (

& Patton, 2005; Flum & Blustein, 2000 במידה ובשלב זה המתבגרים יפתחו דפוסים לא .(

ת חוסר אמון ביכולת לקבל החלטות יעילים של קבלת החלטות מקצועיות, התוצאה עלולה להיו

 & ,Albion & Fogarty, 2002; Fouad, Cotterמקצועיות, בהווה ובשלבי חיים בוגרים יותר (

Kantamneni, 2009; Savickas, 2002 זאת ועוד, יכולתם של מתבגרים להתמודד בהצלחה עם .(

ההחלטות על  מטלות הקשורות להמשך התפתחותם המקצועית, כמו מסוגלות עצמית בקבלת

המשך לימודים, והכנה חינוכית טובה לקראת מטלות אלה נמצאו כמקדמי חיסון ומקדמי 

 ,Skorikov, 2007; Stringer, Kerpelman, & Skorikovהתפתחות תקינה של מתבגרים (ראה 

). טענות אלו רלוונטיות ביותר עבור המתבגר הישראלי כיוון שלרוב דוחה את ההחלטה על 2012

לימוד והעיסוק העתידי לאחר שירותו הצבאי ואף לעיתים קרובות, לאחר תקופה מקצוע ה

 ). 2010מסוימת של טיולים והתלבטויות אישיות (צינמון, 

למרות מרכזיותו של שלב התפתחותי זה עבור מתבגרים, ולמרות ההכרה הרחבה בדבר 

מצוי בתחום מבוסס אופיו ההתפתחותי של תהליך קבלת החלטות לימודיות ומקצועיות, הידע ה

בעיקר על מדגמי תלמידי מכללות ואוניברסיטאות אמריקאים שהינם מבוגרים יותר ועיקרו 

 & ,Fouad, Cotterבחירת תחום לימודים מרכזי בקולג' או מקצוע תעסוקתי (למשל

Kantamneni, 2009  קרי, חסרה התייחסות לעובדה שקבלת ההחלטות של מתבגרים בתיכון .(

 ,Fouadהראשונה עוסקת בבחירות לימודיות בעיקר ( .לבי חיים בוגרים יותרבשששונה מזו 

כמחייבות ביחס לבחירת תחום הלימוד בהשכלה בהכרח בחירות אלו אינן נתפסות  כאשר ,)1995

(צינמון,  בתהליכי קבלת החלטות הקריירה שלהם אלא כשלב ראשוניגבוהה או המקצוע העתידי, 

2010 .( 

הינה העובדה שהידע התיאורטי בדבר תהליכי התפתחות קריירה נוספת חשובה סוגיה 

וקבלת החלטות מקצועיות בשלבי חיים צעירים יותר אינו רב. קיימת הבנה תיאורטית כי משימות 

) Salami, 2008התפתחות מקצועיות והשאיפות החינוכיות והמקצועיות משתנות בהתאם לגיל (

). כלומר, Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012ו (וכך גם התוצאות המצופות ביחס לשאיפות אל

כי קבלת החלטות לימודיות ומקצועיות הינה תוצר של תהליכים התפתחותיים קיימת הסכמה 

החלטות הנדרשות ורצון להתקדם, אך ביחס ל גיבוש ההעדפותשונים המתחילים בגיל צעיר, כגון 
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אמונה ביכולת קבלת החלטות בגיל הידע בדבר תהליכים התפתחותיים אלו, ובפרט השפעתם על ה

זה ישנה חשיבות רבה בהבנת ההיבט ההתפתחותי של שלב המעבר חסר ההתבגרות חסר. לידע 

לתיכון ובחירת מגמת הלימודים הכולל מרכיבים הקשורים עם ומשפיעים על האמונה ביכולת 

  ., אשר מתבססים במהלכוות והתוצאות המצופות מהחלטות אלוקבלת ההחלט

המחקר הנוכחי מתמקד בשלב ראשוני וחשוב זה של תהליכי בחירת מגמת לימודים  לפיכך,

באיזו מידה המתבגרים גיבשו החלטתם ביחס לבחירת מגמת : ומעלה את השאלות הבאות בתיכון

הלימודים? מהי מידת החשיבות שלהם להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים? באיזו מידה 

לימודים לאחר הבחירת תחום ל ביחסע לתכניות העתיד שלהם המתבגרים גיבשו החלטתם בנוג

לבין תכניות בתיכון הלימודים יים קשר בין בחירת מגמת האם קהצבא או השירות הלאומי? 

תוצאות המצופות ם בבחירת מגמת הלימודים וכן ה? מהי המסוגלות העצמית שלההעתיד שלהם

 ?הוא בא לידי ביטויוכיצד  קשר בין משתנים אלוהאם קיים מבחירות אלו? 

סוגיה שלישית קשורה לכך שהידע הקיים אינו רגיש מספיק למאפיינים אישיים ייחודיים 

) מדגישה כי חיזוק Fouad, 1995לקויות למידה. פואד ( –וצרכים מיוחדים כגון קשיים ספציפיים 

בה האמונה ביכולת קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות החל מגיל חטיבת הביניים חשו

חסרות קבוצות אלה במיוחד עבור קבוצות מוחלשות כגון נשים וקבוצות מיעוט שכן פעמים רבות 

מודלים לחיקוי ביחס לבחירות תעסוקה והשכלה גבוהה ולכך השפעה על החלטותיהם החינוכיות. 

באופן דומה, מחקרים עדכניים מלמדים כי ישנה שונות ביחס ליכולת הבחירה של אנשים את 

פתחות הלימודיות והמקצועיות שלהם, במיוחד בקרב אוכלוסיות מוחלשות (ראה נתיבי ההת

Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012; Lusk & Cook, 2009אחד הגורמים המרכזיים .( 

המוזכרים בספרות כמשפיעים באופן שלילי על יכולת הבחירה של האדם תחום לימודים ומקצוע 

ות לגישה פחותה למשאבים, מיעוט מודלים תעסוקתיים הינו מגבלות כגון לקויות אשר מוביל

 ;Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012לחיקוי והגבלת מרחב האפשרויות הפוטנציאליות (

Pinkney, Murray, & Lind, 2012 לאור הגידול הרב באחוז המתבגרים המאובחנים עם .(

 הופכת קריטיתחום לימודים של בחירת ת, סוגיה זו )Al-Yagon et al., 2013( לקויות למידה

 . בור אוכלוסייה זוע

בהתאם לכך, המחקרים המעטים המתמקדים בהיבטים של התפתחות קריירה בקרב 

מתבגרים וצעירים עם לקויות למידה מצביעים על כך שתכניות עתיד והמעבר לתיכון, בדומה 

קוגניטיביות ורגשיות  לשלבי קריירה אחרים, אכן נתפסים באופן שונה על ידי צעירים עם יכולות

 ,Hua, 2002; Lusk & Cook, 2009; Luzzo, Hitchings, Retish, & Shoemakerשונות (למשל 

לסייע בקבלת ההחלטה  ים). עיסוק והשקעה במסוגלות העצמית במהלך ההתבגרות עשוי1999

ולהגדיל את המוטיבציה לעסוק בשאלות והחלטות עתידיות הקשורות לקריירה, בפרט בקרב 

 ,Fouad, 1995; Solberg, Howard, Gresham, & Carterאוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים (

2012 .( 

שלב התפתחותי ראשוני מהווים , שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודיםאם כן, 

, רכישת ידע וביסוס הכישורים אשר נחוצים להרחבת והגדלת בגיבוש ההעדפותוחיוני המאופיין 

. לת קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות וכן התוצאות המצופות מהחלטות אלוהאמונה ביכו

בעצמם,  ומקצועיותהחלטות לימודיות  שיתחילו לקבלבהקשר זה, קיימת ציפייה מהמתבגרים 
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הבנת המרכיבים לפיכך, ). Gati & Saka, 2001ייקחו עליהן אחריות ויגלו מחויבות למימושן (

יחסים ביניהם, למסוגלות העצמית והתוצאות המצופות, כמו גם ל המאפיינים שלב זה ותרומתם

יש להרחיב המחקר הן עבור אוכלוסיות צעירות והן עבור אוכלוסיות , כאשר הינה חשובה ביותר

 .הייחודיות ביכולותיהן ומאפייניהן

הרחבת תוקפו של חוק חינוך חובה עד לכיתה י"ב שהתקבלה בכנסת לפני כשלוש בתוך כך, 

את החשיבות מחזקת גבירה את האחריות של מערכת החינוך כלפי שלב המעבר לתיכון ושנים מ

לנוכח העובדה . חשיבות זו מתעצמת בהבנת התהליך בו מתקבלת ההחלטה על המסגרת התיכונית

התלמידים לומדים בחטיבות ביניים בהן בחירת המגמה נעשית בשלב  ןשבישראל ישנן ערים בה

בישראל ון (כגון תל אביב מול רמת גן). בנוסף, בחירת המגמה בתיכון מוקדם יותר בהשוואה לתיכ

אמנם אינה קשורה בהכרח לבחירת תחום הלימודים בהשכלה הגבוהה, אך היא כן משפיעה על 

והתעסוקתיות בהמשך ומסייעת בפיתוח כישורי קבלת ההחלטות, כפי האפשרויות הלימודיות 

תכנון והבנייה של תמונת חיים המתבגרים לבצע מעודדת את , ויותר מכך, שצוין קודם לכן

  .)2010(צינמון,  משמעותית ורלוונטית

זהו  .יים ספציפיים, כגון לקויות למידהבפרט עבור מתבגרים עם קש ותנכונ טענות אלו

השלב האחרון בו יכולה המערכת לספק לכל התלמידים הלומדים בה, בהתאם לרמת  למעשה

כלים ותמיכה העשויים להוות נדבך חשוב בהתפתחות הקריירה כישוריהם ויכולותיהם, ידע, 

שלהם ובמוביליות החברתית והתעסוקתית שלהם בעתיד. אמנם עבור צעירים ישראלים קיימת 

אפשרות תיאורטית להשלים את לימודי התיכון ולשפר את ציוני הבגרות גם לאחר התיכון וגם 

, אך אפשרות זו תלויה במצבו הכלכלי לעסוק בתחום לימודים שונה מזה של המגמה בתיכון

והחברתי של הצעיר ובפרט באמונתו לגבי יכולתו להצליח, כך שהמעבר לתיכון הוא שלב קריטי 

 ). Lusk & Cook, 2009; 2010בפוטנציאל תוכניות התערבות (צינמון, 

י לקראת -המחקר הנוכחי יתמקד בקבלת ההחלטה הלימודית של תלמידי כיתה טלפיכך, 

לתיכון (בחירת מגמת הלימודים בה ילמדו בתיכון) ובציפיותיהם לגבי ההשלכות  המעבר

לנוכח העובדה שבשלב  התייחסות מחקרית מעטה. ושקיבל ים, היבטהאפשרויות של החלטה זו

זה המתבגרים עסוקים בגיבוש וייצוב זהותם ועולמם, ולנוכח מחקרים המלמדים כי מתבגרים 

חץ ומתח וכן על קשיים רגשיים ואישיותיים הקשורים עם תהליכי מדווחים על רמות גבוהות של ל

קבלת ההחלטות שלהם, כישורי קבלת ההחלטות המתבססים בשלב זה הם מרכזיים וחיוניים 

 ,Gati & Saka, 2001; Sakaבהתמודדותם של המתבגרים עם מצבים מגוונים, בהווה ובעתיד (

Gati, & Kelly, 2008 .(זה וכן הגורמים המשפיעים על ייחודי וקריטי  הבנת המאפיינים של שלב

תהליכי קבלת ההחלטות הנדרשות במהלכו תאפשר ליועצים לסייע לתלמידים לפתח תהליך נכון 

באופן ספציפי,  שלב המעבר לתיכון. –ומיטבי של קבלת החלטות, החל משלב ראשוני ובסיסי זה 

קבלת אמונה ביכולת ורגשיים לתרומתם של מרכיבים אישיים  המחקר הנוכחי יתמקד בבחינת

ההחלטה ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון ולציפיות לגבי ההשלכות האפשריות של 

. באמצעות חמישה מרכיבים אישיותיים, תוך התייחסות למקומן של לקויות הלמידה זו,החלטה 

ים תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית, בשילוב מודל חמש התכונות הגדולות, משמש

  כמסגרת תיאורטית של המחקר.
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 מקצועיות ו לימודיותמסוגלות עצמית בקבלת החלטות 

המושג "מסוגלות עצמית" הוא מבנה רעיוני המבוסס על תיאורית הלמידה החברתית של 

). האמונה במסוגלות העצמית מבוססת על ציפיותיו של הפרט להתגבר Bandura, 1997בנדורה (

בנדורה מציין ארבעה מקורות להתפתחותה: ניסיון ושליטה בתחום  על בעיות ולהתמודד עמן.

בעבר, צפייה בדמויות חיקוי, שכנוע חברתי ומצב רגשי ופיזיולוגי. מבין הארבעה, ניסיון ושליטה 

בתחום בעבר הוא הגורם המשפיע ביותר, והתייחסות מחקרית מועטה ביותר ניתנה להשפעת 

 ).Lent & Brown, 2006, 2008; Lindley, 2006(למשל המצב הרגשי 

) הן הראשונות שיישמו את רעיון המסוגלות Betz & Hackett, 1981, 2006בטץ והקט (

העצמית לתחום התפתחות הקריירה. לנט ועמיתיו היו הראשונים לפתח מסגרת עבודה מקיפה 

לחקר התפתחות קריירה מפרספקטיבה של למידה חברתית, הנקראת התיאוריה החברתית 

 ,SCCT- Social Cognitive Career Theory; Lent, Brown, & Hackettטיבית לקריירה (קוגני

). תיאוריה זו פותחה על מנת להסביר את האופן בו משתנים אישיים (כמו 2002 ,2000 ,1994

מגדר והישגים) פועלים יחד עם משתנים סביבתיים (כמו תמיכה והיצע של אפשרויות ומסגרות) 

הלך התפתחות הקריירה של האדם. התיאוריה מתמקדת במסוגלות עצמית על מנת לעצב את מ

 ובציפיות לתוצאות כמשתנים קוגניטיביים אישיים. 

מסוגלות עצמית בקבלת החלטות מקצועיות היא אמונתו של הפרט ביכולתו לקבל החלטות 

צליח להביכולתו נבונות הקשורות להתפתחות הקריירה שלו בהצלחה. למשל, האמונה של הפרט 

ביחס לסבירות התוצאות של הפרט האומנות. ציפיות לתוצאות מתייחסות לאמונה  בתחום

 ומאמין כי ההצלחה באומנות אכן תסייע ל הפרטהרצויות של פעולה מסוימת. למשל, באיזו מידה 

 . ואו תתרום ל

המודל מניח כי המשתנים האישיים והסביבתיים משפיעים על התפתחותה של המסוגלות 

ת ועל התפתחותן של הציפיות לתוצאות, כאשר קיים קשר ביניהן. המסוגלות העצמית העצמי

והציפיות לתוצאות ביחד מנבאות תחומי עניין; מסוגלות עצמית, ציפיות לתוצאות ותחומי עניין, 

). מחקרים רבים התבססו על Lent et al., 1994כולם יחד מובילים לבחירת התנהגות קריירה (

), כאשר רובם עסקו Lent & Brown, 2008קו תימוכין אמפיריים (ראה הרחבה תיאוריה זו וסיפ

 במשתנים אישיים קוגניטיביים ובמסוגלות העצמית כמכניזם קוגניטיבי. 

מסוגלות עצמית וציפיות לתוצאות קשורות בתהליך קבלת החלטות: אנשים מצפים 

עשותם היטב, וכן מעורבים להצליח בפעילויות שהם חושבים כי הם מוכשרים להם ומסוגלים ל

בפעילויות שהם מאמינים כי הרווח העתידי של פעילויות אלה ראוי אל מול ההשקעה הנדרשת 

)Bandura, 2006; Fouad & Guillen, 2006 באופן כללי, מחקרים תומכים בתפקיד של .(

, וכן כוונות קבלת החלטות בלימודים מסוגלות עצמית כמנבאת של תפקוד אקדמי והתמדה

באופן  מקצועיות והתנהגויות קריירה כגון איסוף מידע רלוונטי, הצבת יעדים והגדרת העדפות.

ספציפי, יישומים של תיאוריית מסוגלות עצמית לכישורי קבלת החלטות קריירה מציעים את 

 & Betz( בקבלת החלטות בתחום המקצועיהתועלת שלה כמנבא מרכזי של חוסר החלטיות 

Voyten, 1997; Saka, Gati, & Kelly, 2008 .( 
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 קבלת החלטות בתיכון 

נעשה בארה"ב והתמקד בתלמידי מקצועיות קבלת החלטות  בתהליכירוב המחקר העוסק 

 ;Perry, Liu, & Pabian, 2010; Lent, Paixao, Silva, & Leitao, 2010קולג' ואוניברסיטאות (

Rogers, Creed, & Glendon, 2008(  תהליך קבלת החלטות לימודיות וההבנה התיאורטית של

 & ,Staff, Messersmithבשלבי חיים צעירים יותר, כגון המעבר לתיכון, מועטה ביותר (

Schulenberg, 2009 .( יחד עם זאת, יש לציין כי ההחלטה על בחירת המקצוע אינה פתאומית

נה כשריו, פעמית, אלא קודמים לבחירה זו תהליכים שונים שחלקם פנימיים וקשורים למב-וחד

אישיותו, צרכיו ונטיותיו של הפרט וחלקם חיצוניים וקשורים באפשרויות שהסביבה, ובייחוד 

המשפחה ומערכת החינוך, מאפשרים לו. הטענה היא כי כל החלטה מבטאת פשרה בין הצרכים 

והרצונות של היחיד לבין תנאי הסביבה וכן כי כל החלטה נובעת מן ההחלטות הקודמות לה 

למרות שבחירת מקצוע והתחלת עבודה אינם שייכים בדרך כלל לתפקידים של גיל רי, ברצף. ק

הינו תהליך התפתחותי בעל שורשים  תהליך בחירת המקצועההתבגרות בחברות מפותחות, 

 וישנה הבנה כי מדובר בתהליך דינמי המשלב משתנים של מוכנות וההתבגרותבתקופת הילדות 

 ,Albion & Fogarty, 2002; Staff, Messersmith, & Schulenberg;2010(צינמון,  ותוצאות

2009( . 

תקופה מרכזית לחקירה והתפתחות במגוון תחומים. במהלך תקופה  מהווהגיל ההתבגרות 

מהלך הלימודים בתיכון, המתבגרים מתחילים להיות מודעים ליכולות עיקר בזו, המתרחשת ב

חומי עניין במגוון תחומים לימודיים שלהם, לתחומי החוזק והחולשה שלהם ומפתחים ת

ומקצועיים. הם עסוקים רבות בחקירה, גיבוש ומיקוד ההעדפות הלימודיות והמקצועיות שלהם, 

מתחילים להתנסות בכל מיני עבודות והתחייבויות ראשוניות בתחום הלימוד והעיסוק הנבחרים 

 ,Gushueעיות עתידיות (מפתחים גם שאיפות וציפיות לימודיות ומקצוכאמור, ובהתאם לכך, 

Scanlan, Pantzer, & Clarke, 2006; Keller & Whiston, 2008; Lent, Brown, Brenner, 

Chopra, Davis, Talleyrand, & Suthakaran, 2001; Lent, Sheu, Singley, Schmidt, 

Schmidt, & Gloster, 2008; Lusk & Cook, 2009 .( 

הליך קבלת ההחלטות מעסיק רבות את המתבגרים. מחקרים בארץ ובעולם מעידים כי ת

לבצע הן החלטות לימודיות אשר מתרחשות כבר במהלך נדרשים הם ההחלטות הראשוניות אותן 

). למעשה, ההחלטות הנובעות מהמעברים Fouad, Cotter, & Kantamneni, 2009התיכון (

ומתבגרים  י נוער מתבגריםבמהלך הלימודים בתיכון הן מן ההחלטות החשובות העומדות בפני בנ

לבחור אלטרנטיבות: בחירת התיכון  נדרשים , הםתקופה זוהחל מתחילתה של . ישראלים בפרט

 ,Gati & Sakaבו ילמדו, בחירת מגמת הלימודים המרכזית ובחירת ההעדפה לשירות הצבאי (

2001 .( 

של  תבמקביל לצורך לקבל החלטות משמעותיות בגיל ההתבגרות, מתפתחת גם היכול

את היכולת לחשוב על מרחב האפשרויות, להמשיג חלופות : הם מפתחים לעשות כן המתבגרים

 ולחשוב במושגים מופשטים וכתוצאה, הם מפתחים את אמונתם ביחס ליכולתם לקבל החלטות

 ,Gati & Saka(, הבחירות הלימודיות הן הבחירות הראשונות בהן הם מתנסים בפועל כאשר

2001; Tang, Pan, & Newmeyer, 2008.( 
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משנים את בחירותיהם הלימודיות  מתבגרים רבים מעידים כי הםבמהלך התיכון, 

מקצועית לימודית ווהמקצועיות עד אשר מסתמנת התגבשות גוברת של נטיות לתחום או לסביבה 

ת. המתבגרים מייחסים חשיבות רבה להחלטות בנושאי לימודים ומקצוע וכן מצביעים על וממוקד

ין תחומי העניין שהם מפתחים ובחירת התיכון ומגמת הלימודים לבין בחירת תחום הקשר ב

 ,Gati & Saka, 2001; Gushueהלימודים המרכזי בהשכלה הגבוהה ועתידם המקצועי (

Scanlan, Pantzer, & Clarke, 2006; Salami, 2008; Tang, Pan, & Newmeyer, 2008 .( ניתן

ראשית כל ולאחר  הלימודיותות וגיבוש תחומי העניין והנטיות ההתלבטהחקירה, תהליך  לומר כי

המאפיין את גיל ההתבגרות, ואת שלב המעבר לתיכון בפרט, מהווה תנאי  ,המקצועיותמכן 

 & ,Gati & Saka, 2001; Tang, Panהכרחי לשלב הבא של בחירת מקצוע הולם (ראשוני ו

Newmeyer, 2008.( 

 ודים בתיכוןמסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימ

התמקדות בקבלת החלטות לימודיות בשלב המעבר לתיכון דורשת התאמה או דיוק מושגי 

. מדידת מסוגלות לימודיות המושג מסוגלות עצמית בקבלת החלטותוכן התאמה אופרציונלית של 

עצמית בקבלת החלטות מקצועיות בקרב מבוגרים צעירים הלומדים באוניברסיטאות כוללת 

ם העוסקים בקבלת החלטות הקשורות לבחירת מקצוע והתפתחות מקצועית שימוש בהיגדי

כאמור,  אשר, ,בפרטישראלים ולמתבגרים  ,רלוונטית. היגדים אלה פחות רלוונטיים למתבגרים

הגבוהה לאחר שירותם הצבאי ואף פעמים רבות דוחים את ההחלטה על מקצוע הלימוד בהשכלה 

בשלב הראשוני של המעבר ). 2010יות אישיות (צינמון, לאחר תקופה נוספת של טיולים והתלבטו

 גיבוש ההעדפותלתיכון, המאופיין בהיבטים כגון: התפתחות הנטיות הלימודיות הראשוניות, 

בנוגע לבחירת מגמת הלימודים ורצון להצליח במגמה הנבחרת, יש לבחון את אמונתם של 

ר לתיכון ובחירת מגמת לימודים המתבגרים בדבר יכולתם לקבל בהצלחה החלטה הקשורה למעב

) Bandura, 1995). תהליך זה עומד בהלימה עם המלצתו של בנדורה (2010(צינמון, באופן ספציפי 

לבדיקה ממוקדת של תחושת המסוגלות העצמית הקשורה בהתנהגות ספציפית על פני מדידה של 

 מסוגלות גלובלית.

ת ביחס לבחירת מגמת לימודים תמקד במסוגלות עצמית בקבלת החלטוממחקר הנוכחי ה

של המתבגר ביכולתו לבחור במגמת לימודים מסוימת ולהצליח בתיכון אשר מוגדרת כאמונתו 

כמגמה בלימודי מגמה זו. למשל, האמונה של המתבגר ביכולתו להצליח בלימודי הביולוגיה 

 ,Lent, Brown, & Hackett, 1994תיאוריה החברתית קוגניטיבית לקריירה (לבהתאם ראשית. 

מתייחסות לאמונה של המתבגר ביחס מבחירת המגמה התוצאות המצופות ) 2002 ,2000

לסבירות התוצאות הרצויות של בחירת מגמת הלימודים המסוימת. למשל, באיזו מידה המתבגר 

 העתידיים.  ובתחום עיסוקו והביולוגיה אכן תסייע לו בלימודי במגמתמאמין כי ההצלחה 

העדפות העידים על תרומתה של המסוגלות העצמית להגדרת וגיבוש לנוכח המחקרים המ

ולנוכח העובדה שהמתבגרים עסוקים רבות במשימה זו במהלך התיכון  ,מקצועיותהלימודיות וה

 ,Saka, Gati, & Kelly, 2008; Tang( חשיבותה גם עבור עתידם הלימודי והמקצועיאת ומבינים 

Pan, & Newmeyer, 2008החלטות של היימצאו הבדלים במידת הגיבוש  ון האם), מעניין לבח

מסוגלות עצמית ספציפית זו בעלי עוצמות שונות של  גריםמתבהלימודיות, בהווה ובעתיד, בקרב 

 העוסקת בבחירת מגמת הלימודים בתיכון. 
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המרכיבים הבנה מעמיקה של שלב בחירת המגמה בתיכון מחייבת התייחסות לכלל 

החלטות של המתבגרים ואשר מסייעים להם בפיתוח והבניית תמונת הקשורים בתהליכי קבלת ה

מחקרים עדכניים מציעים כי בנוסף למערכות הקוגניטיביות המעורבות בקבלת העתיד שלהם. 

החלטות, ישנם גם מרכיבים אישיים נוספים, מרכיבים אישיותיים ורגשיים, הקשורים בתהליך 

). כך למשל, Emmerling & Cherniss, 2003; Lent & Brown, 2006, 2008(קבלת ההחלטות 

נמצא כי נטיות אישיות חיוביות, כגון יציבות רגשית, עשויות להשפיע על תפיסות חיוביות יותר 

). אחת הסיבות Sheu & Lent, 2009של אמונות המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות (למשל 

הלמידה ומתעצבות במהלך התנסויות לכך היא כי נטיות האישיות משפיעות על בחירת התנסויות 

אלו, אשר בתמורה קשורות עם אמונות המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות המתפתחות 

)Larson, Wei, Wu, Borgen, & Bailey, 2007; Ojeda, Piña-Watson, Castillo, Castillo, 

Khan, & Leigh, 2012) באופן דומה, בראון ועמיתיו .(Brown, Lent, Telander, & Tramayne, 

) מצאו כי אנשים בעלי מוכוונות גבוהה נוטים לחוות התנסויות למידה וחקירה רבות יותר 2011

 אשר מאפשרות פיתוח אמונות מסוגלות עצמית חזקות יותר. 

מקצועית היא משימה מורכבת. בעוד שאנשים מסוימים מקבלים לימודית וקבלת החלטה 

נראה, ישנם רבים אחרים שנתקלים בקשיים לפני או  החלטות בקלות יחסית, או ללא קושי

וכאמור, מתבגרים רבים מדווחים על שינוי  )Amir & Gati, 2006במהלך תהליך קבלת ההחלטה (

. חוסר התמודדות )Gati & Saka, 2001בחירותיהם הלימודיות יותר מפעם אחת במהלך התיכון (

להוביל לבחירה לא אופטימאלית עם הקשיים עשוי למנוע מהפרט מלקבל את ההחלטה או 

)Ojeda, Piña-Watson, Castillo, Castillo, Khan, & Leigh, 2012 .( 

מחקרים עדכניים מלמדים כי מרכיבים אישיותיים ורגשיים עשויים להוות מקור נוסף 

) Hirschi & Herrmann, 2013; Saka, Gati, & Kelly, 2008לקשיים בקבלת החלטות (למשל 

הוויסות הרגשי יש השפעה על האמונה ביכולת קבלת ההחלטות ולפיכך על קבלת או וכי ליכולת 

באופן כללי, נמצא כי מאפיינים ). Brown, George-Curran, & Smith, 2003אי קבלת ההחלטה (

אישיותיים מסוימים קשורים עם תגובות רגשיות שונות, החל מהתרגשות ואתגר עבור אדם אחד 

). לפיכך, ניתן Hartman & Betz, 2007אדם אחר בעת קבלת החלטות ( ועד לחשש ועצבנות עבור

לצפות לקשיים רבים יותר בקבלת החלטות ואף הימנעות מהתמודדות בקרב אנשים בעלי 

מאפיינים אישיותיים שליליים, כגון עצבנות, חרדה והססנות רבה, בשל הקשר של אלו למסוגלות 

). ההשלכות השליליות עשויות Hartman & Betz, 2007עצמית נמוכה יותר בקבלת החלטות (

), כגון Amir & Gati, 2006להשפיע במיוחד על אנשים בעלי ניסיון קודם מועט בקבלת החלטות (

מתבגרים הנמצאים בשלב החקירה העצמית בו הם אינם מוכנים להתחייב לגמרי לבחירת תחום 

 & Albion(לטות שלהם ורק מתחילים לבסס את כישורי קבלת ההחלימודים או מקצוע 

Fogarty, 2002; Hirschi & Herrmann, 2013 .( 

השפעה נוספת ונפרדת לנטיות אישיות צביעים על הפוטנציאל של אלו מראשוניים מחקרים 

-Bullockמזו של משתנים סביבתיים וקוגניטיביים על בחירת תחום הלימודים והעיסוק (ראה 

Yowell, Andrews, & Buzzetta, 2011; Lent & Brown, 2006, 2008 ובכך מצביעים על ,(
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החשיבות הרבה בהבנת כלל הגורמים הקשורים עם מסוגלות עצמית גבוהה ותוצאות מצופות 

 . גבוהות בצמתים החשובים של קבלת החלטות לימודיות ומקצועיות, בפרט בשלב המעבר לתיכון

 המתבגרים ,ת הישראליתחשיבות זו גוברת עבור המתבגרים הישראלים שכן לנוכח המציאו

ובעיסוק העתידי בהתאם לבחירות שביצעו בתיכון (צינמון,  תחום לימודיםלבחור ב מחויבים םאינ

ייתכן והם יציגו תפיסה שונה ביחס למאפיינים הקשורים עם גיבוש אמונות לכן, . )2010

בוש המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון לעומת המאפיינים הקשורים עם גי

אמונות סבירות השגת התוצאות העתידיות הרצויות מבחירה זו. כלומר, לנוכח מאפייני שלב 

התיכון בישראל, ייתכן ובתפיסותיהם של מתבגרים אלו ישנה הבחנה משמעותית יותר בין 

יכולתם להשיג את הקשורים עם  הגורמיםלבין  יכולתם לבחור מגמההקשורים עם  הגורמים

 .  הבחירהמ הרווחים העתידיים

לאור העובדה שמידת ההשפעה של המרכיבים האישיותיים והרגשיים עדיין אינה נהירה וכי 

מחקרים עדכניים מדגישים את החשיבות בפיתוח מודלים משלבים להבנת האופן בו אנשים 

 ,Ackerman & Beierמסתגלים לסביבות שלהם ומקבלים החלטות חינוכיות ומקצועיות (ראה

2003; Armstrong & Anthoney, 2009; Feldt, 2012 ,( נדרש מחקר נוסף אשר מרחיב את

תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית וכולל תרומתם של מרכיבים אישיים אישיותיים 

. ההנחה ורגשיים, אשר אינם נכללים בתיאוריה זו, לתהליכי התפתחות קריירה וקבלת החלטות

ם והרגשיים על התפתחות אמונות המסוגלות היא כי בחינת השפעת המרכיבים האישיותיי

שלב קבלת ההחלטות הראשוני והחיוני העצמית והתוצאות המצופות, תרחיב את ההבנה בדבר 

התהליכים  , במהלכו מתבססיםשלב המעבר לתיכון –בהתפתחות הקריירה של מתבגרים 

 ההתפתחותיים הנחוצים לקבלת החלטות לימודיות ומקצועיות עתידיות. 

 
 מקצועיותלימודיות וים אישיותיים ורגשיים בקבלת החלטות מרכיב

) טוען כי רגשות הם מרכזיים להתפתחות ולהחלטיות קריירה בכך Hartung, 2010הרטונג (

שהם מסייעים לאנשים לתכנן, להחליט, להיכנס ולהסתגל לתהליך התפתחות הקריירה. טענה זו 

רגשות ונטיות אישיות על תהליך קבלת מבססת את ההשפעה הקבועה ולעיתים הלא מודעת של 

החלטות מקצועיות ועל המסוגלות העצמית בקבלת החלטות מקצועיות והתוצאות המצופות. 

לפיכך, העניין במרכיבים האישיותיים והרגשיים התורמים להתפתחות קריירה והחשיבות של 

ך, בשנים הערכת תהליכים אלו במחקר ובפרקטיקה של ייעוץ לקריירה גוברים. בהתאם לכ

האחרונות ניתן לראות עלייה בחשיבות הניתנת לרגשות ולנטיות אישיות במחקרים אודות 

), אך Hirschi & Herrmann, 2013; Page, Bruch, & Haase, 2008התפתחות קריירה (ראה 

 נדרשות העמקה והרחבה נוספות על מנת להבין את תפקידם במלואו.

התכונות  ) פיתחו את מודל חמשCosta & McCrae, 1992הפסיכולוגים קוסטה ומקרי (

הגדולות לפיו ניתן לייחס שלל התנהגויות, רגשות ומאפייני אישיות לחמש תכונות מרכזיות: 

מוחצנות, נועם הליכות, מוכוונות, יציבות רגשית ופתיחות מחשבתית. פסיכולוגים אישיותיים 

(ראה  ומגוונים של התנהגות האדם מצאו קשרים אמפיריים בין חמש התכונות לבין היבטים רבים

Hartman & Betz, 2007( פסיכולוגים תעסוקתיים עוסקים ביכולות של התכונות לנבא תחומי .

עניין בתעסוקה, ביצוע לימודי ותעסוקתי ושביעות רצון מהעבודה, כאשר המחקר בתחום זה 
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 ;Bullock-Yowell, Andrews, & Buzzetta, 2011מתפתח בעיקר בשנים האחרונות (ראה 

Hartman & Betz, 2007; Hartung, 2010; Hirschi & Herrmann, 2013; Judge & Ilies, 

2002 .( 

האדם המוחצן הוא אדם מעורה בחברה, חברותי, פעלתן, אסרטיבי, דומיננטי והרפתקני. 

אדם זה לרוב בעל ביטחון גדול ביכולות שלו לתפקד, החלטי ומבטא את הרעיונות והרגשות שלו 

ותר בפתיחות. לעומתו, האדם המופנם הוא ביישן, שקט וזהיר; אדם בעל נועם הליכות מאופיין י

בטוב לב, בנכונות לשתף פעולה ובנדיבות, נתפס כאדם אמין. לעומתו, אדם חסר נועם הליכות הוא 

אדם ציני, קשה, גס ואנוכי; אדם בעל מוכוונות הוא אדם בעל נכונות לעבודה קשה, אחריות, 

ת, צורך בהישגים ויכולת להתמקד במטרה. נתפס כאדם מסודר, מתוכנן, עקבי ומחושב. מעשיו

אדם ללא מוכוונות או מוכוונות נמוכה הוא לרוב עצלן, חסר אחריות ונהנה מההווה; אדם בעל 

יציבות רגשית הוא רגוע, בעל ביטחון עצמי וקור רוח. לעומת זאת, האדם הנוירוטי נוטה לרגשי 

כעס, עצב ואף דיכאון וחרדה; אדם בעל פתיחות מחשבתית הוא בעל יצירתיות נחיתות, לחץ, 

ונכונות לחקור כיוונים אינטלקטואליים חדשים, גמיש, סקרן ולא קונבנציונלי. יש לציין כי לא 

 ;Costa & McCare, 1992קיימת זהות בין הפתיחות המחשבתית לבין אינטליגנציה (ראה

Nauta, 2004 .( 

כאשר התכונות הגדולות יציבות במידה רבה במהלך החיים,  מדים כי חמשמלך מחקרי אור

 & Hartman & Betz, 2007; Judge(ראההן מתייצבות במהלך ההתבגרות והבגרות הצעירה 

Ilies, 2002; Tabak, Nguyen, Basuray, & Darrow, 2009; Wille, Beyers, & De Fruyt, 

ינת השפעת נטיות האישיות על התפתחות הקריירה ). מחקרים אלו מחזקים את חשיבות בח2012

 וקבלת ההחלטות החל מגיל ההתבגרות. 

, ובפרט מוכוונות, תכונות האישיות הגדולות חמשמחקרים רבים מלמדים כי  באופן כללי,

פיתוח תחומי תרומה חשובה לתהליכי התפתחות קריירה, הן בעלות  ,ויציבות רגשיתמוחצנות 

 ,Bullock-Yowell, Andrewsריירה וכן מסייעות להסתגלות במעברים (עניין וקבלת החלטות בק

& Buzzetta, 2011; Feldt et al., 2011; Ojeda, Piña-Watson, Castillo, Castillo, Khan, & 

Leigh, 2012; Shafer, 2000 הסבר אפשרי לכך הינו שתכונות האישיות מייצגות נטיות כלליות .(

ר בתהליך דינמי של בחירה ותגובה להשפעות חיצוניות מובילות של חשיבה, רגש ופעולה, אש

 להתפתחות של מאפיינים הכוללים תפיסות עצמיות וגישות כלפי קריירה. 

התכונות הגדולות,  חמשכך למשל, נמצא כי קיימים קשרי גומלין בין מאפיינים אישיותיים, 

 & ,Wille, Beyersות הצעירה (לבין התנסויות לימודיות ומקצועיות שונות, החל מגיל ההתבגר

De Fruyt, 2012 בנוסף, מחקרים עדכניים מלמדים כי הבדלים בנטיות האישיות קשורים עם .(

 ). Hirschi & Herrmann, 2013הבדלים בקשיים בקבלת החלטות קריירה (

באופן ספציפי, המחקרים העוסקים בקשר בין מודל חמש התכונות הגדולות לבין התפתחות 

מדגישים את מוכוונות, מוחצנות, פתיחות מחשבתית ויציבות רגשית כמרכיבים קריירה 

האישיותיים שקשורים באופן העקבי ביותר להתנהגות קריירה מסתגלת ובעלת ביטחון; נמצא כי 

אנשים מוכוונים הם בעלי מסוגלות עצמית גבוהה יותר לחיפוש עבודה ולחקירה עצמית, הם בעלי 

ביכולות שלהם להשלים משימה ולכן יותר מעורבים ביוזמה וביישום יעדים ברורים, מאמינים 
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ובעלי שאיפות גבוהות יותר. באופן דומה, אנשים מחצינים מדגימים מוטיבציה והישגים גבוהים 

יותר במגוון היבטים של התנהגות קריירה, כולל שכיחות ואיכות גבוהה יותר של התנהגות חיפוש 

ותר בהקשר לפעילויות תעסוקתיות ובעלי החלטיות גבוהה יותר עבודה, מסוגלות עצמית גבוהה י

בנוגע לקריירה ולהצבת יעדים. כמו כן, אנשים בעלי פתיחות מחשבתית מדגימים פתיחות רבה 

יותר ללמידה חדשה ולהתנסויות ובעלי החלטיות גבוהה יותר ביחס לבחירות לימודיות 

ה נמצאו כסבירים יותר לחוות היסוס בתהליכי ומקצועיות. מנגד, אנשים בעלי יציבות רגשית נמוכ

קבלת החלטות מקצועיות, גיבוש זהות מקצועית מוחלשת יותר, קשיים בפתרון בעיות ובקבלת 

 ,Bullock-Yowellהחלטות ובעלי מסוגלות עצמית נמוכה יותר בקבלת החלטות מקצועיות (ראה

Andrews, & Buzzetta, 2011; Hartman & Betz, 2007; Hirschi & Herrmann, 2013; 

Lounsbury, Hutchens, & Loveland, 2005; Page, Bruch, & Haase, 2008; Rottinghaus, 

Lindley, Green, & Borgen, 2002; Tabak et al., 2009 מחקרים נוספים הדגימו קשרים .(

קריירה  חזקים בין חמש התכונות הגדולות לבין תוצאות מצופות גם כן, ביחס לתכנון והתפתחות

)Feldt & Woelfel, 2009 וקשר בין נטיות אישיות לבין תוצאות מצופות (למשל ,(Larson et al., 

2007 .( 

אם כן, המחקרים שצוינו לעיל מצביעים על פוטנציאל ההשפעה של המרכיבים האישיותיים 

לטות מקבלת הח על האמונה ביכולת קבלת החלטות לימודיות ומקצועיות ועל התוצאות המצופות

סטודנטים בקולג'  בקשרים בין משתנים אלו בקרבתמקדו רוב המחקרים האלו. עם זאת, 

 ;Brown, George-Curran, & Smith, 2003; Hartman & Betz, 2007למשלובאוניברסיטאות (

Nauta, 2004; Rottinghaus, Jenkins, & Jantzer, 2009 .( המחקרים המעטים אשר כן בחנו

 מגיל צעירקיומו של פוטנציאל ההשפעה החל מידי תיכון מדגישים את בקרב תל קשרים אלו

ת הרחבקיים צורך ב ) ולכן,Albion & Fogarty, 2002; Lounsbury et al., 2005(למשל 

לשם הבנה מעמיקה ומקיפה יותר ביחס לשאלת  מחקרים המתמקדים בתלמידי תיכוןה

ס לשאלת השלכותיהם על תהליכי התייצבות המרכיבים האישיותיים בתקופה זו ובפרט ביח

 , כאמור,הרחבה זו בקרב מתבגרים ישראלים מעניינת במיוחד שכןהתפתחות קריירה מוקדמים. 

יכולתם ופוטנציאל ההשפעה של המרכיבים האישיותיים ייתפס על ידם באופן שונה ביחס ל ייתכן

המחקר בחירה. הרווחים העתידיים מה ליכולתם להשיג אתוביחס  ולהצליח בה גמהלבחור מ

הנוכחי מתמקד בהשפעותיהם של המרכיבים האישיותיים על תהליכי קבלת ההחלטות 

קשר בין מרכיבי היציבות הרגשית,  ישההנחה היא כי הלימודיות של מתבגרים בתיכון, כאשר 

המוכוונות, המוחצנות והפתיחות המחשבתית של מודל חמש התכונות הגדולות לבין המסוגלות 

 .החלטות ביחס לבחירת מגמת התיכון ולתוצאות המצופות מהחלטות אלו העצמית בקבלת

לסיכום, שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים המתרחש בגיל ההתבגרות הינו שלב 

קריטי שכן זהו השלב בו מתבססים דפוסי קבלת ההחלטות והאמונה ביכולת קבלת ההחלטות 

ות החלטות לימודיות אשר תשפענה על וכתוצאה, מתפתחות ההעדפות המקצועיות ומתקבל

 & Akos, Konold, & Niles, 2004; Bandura, 2006; Betz, 2006; Flumהמשך ההתפתחות (

Blustein, 2000; Skorikov, 2007 תקופה זו מאופיינת בשינויי והתפתחות אישיות בולטים .(

של חמש התכונות  וזהו השלב בו מאפייני אישיות יחסית יציבים עולים, כאשר כלי המדידה
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 ,Lounsbury et al., 2005; McCrae, Costaהגדולות נמצא יציב גם בקרב מתבגרים (ראה

Terracciano, Parker, Mills, De Fruyt, & Mervielde, 2002 עם זאת, מחקרים מעטים .(

עסקו בבחינת תהליך קבלת ההחלטות הלימודיות והקשרים בין תכונות האישיות לבין האמונה 

לת קבלת ההחלטות בשלבי חיים צעירים יותר, כמו בקרב תלמידי חטיבה לקראת המעבר ביכו

). כמו כן, ההבנה Ojeda, Piña-Watson, Castillo, Castillo, Khan, & Leigh, 2012לתיכון (

אודות ההשפעה של המרכיבים האישיותיים וכל שכן הרגשיים בתהליך זה, בפרט בקרב תלמידים 

 ,Staffיים כגון קשיים ספציפיים (לקויות למידה), מועטה ביותר (ראה למשל, עם מאפיינים ייחוד

Messersmith, & Schulenberg, 2009חמשתרומה של ). לפיכך, המחקר הנוכחי מתמקד ב 

תהליכי קבלת ההחלטות של מתבגרים עם לקויות למידה בהשוואה תכונות האישיות הגדולות ל

 לימודיהם בתיכון, כפי שיפורט להלן.    לכלל האוכלוסייה ביחס לבחירת מגמת

 

 לקות למידה

שתי גישות עיקריות קיימות ביחס להגדרות השונות של לקות למידה. הראשונה היא הגישה 

המסורתית יותר המגדירה אדם עם לקות למידה כאשר: "הישגיו במבחנים סטנדרטיים בקריאה, 

אלי, נמוכים באופן משמעותי מהמצופה חשבון או הבעה בכתב, המועברים לו באופן אינדיווידו

בהתאם לגילו, רמת השכלתו ורמת המשכל שלו, ובעיות הלמידה גורמות להפרעות משמעותיות 

בהישגיו האקדמיים או בפעולות יומיומיות אחרות שבהן נדרשת קריאה, כתיבה או חשבון" 

)DSM-iv-TR, 20004כ"ל תשס"ד/). זו ההגדרה בה משתמש משרד החינוך בישראל (חוזר מנ 

), המשמשת כבסיס response to intervention( RTI-(ב)). ההגדרה השנייה נשענת על גישת ה

לאיתור ואבחון לקויות למידה. גישה זו בוחנת את עמידותם של תלמידים בפני התערבויות, כאשר 

ידה. תלמידים שאינם מגיבים לתכניות השונות אלו תלמידים שככל הנראה יוגדרו עם לקויות למ

 ,Smithבשנים האחרונות גוברת התמיכה במודל זה והשאיפה היא שזה יהיה המודל השלט (

2007 .( 

מהאוכלוסייה, בדרגות חומרה  15%-באופן כללי, התלמידים עם לקויות הלמידה מהווים כ

-Al ;2000שונות ואפיונים שונים, כאשר יש הטוענים שבפועל השכיחות גבוהה יותר (מרגלית, 

Yagon et al., 2013; DSM-iv-TR, 2000 .( 

נוירולוגי פנימי לליקויים, הפוגע בסיכויי -ישנה הסכמה כללית על קיומו של בסיס

התלמידים ללמוד כחבריהם, ועל היותה של לקות הלמידה לקות שלא ניתן לרפאה והמלווה את 

עם לקויות  ). למרות שההתנסויות הלימודיות של תלמידיםSmith, 2007האדם במשך כל חייו (

השתפרו משמעותית במהלך עשרים השנים האחרונות ועל אף מספר תכניות התערבות יעילות 

בתחום, מתבגרים ובוגרים צעירים רבים עם לקויות ממשיכים לחוות ולהתמודד עם אתגרים 

במהלך ולאחר התיכון ולחוות שיעורי הצלחה נמוכים בהשכלה הגבוהה ובתעסוקה לאחר התיכון 

)Lusk & Cook, 2009; Ochs & Roessler, 2004; Pinkney, Murray, & Lind, 2012 לקויות .(

הלמידה משפיעות משמעותית על ההתפתחות במגוון היבטים ומחקרים אחדים אף מראים 

שהשפעותיהן על המצב האקדמי, המקצועי והרגשי לא רק נמשכות, אלא לעיתים קרובות אף 

 ,Solberg, Howard, Gresham, & Carter;2003 סטריאר,-מחמירות עם הזמן (ראה רואר
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). מתבגרים וצעירים עם לקויות הם בעלי כישורי קבלת החלטות נמוכים יותר, תוצאות 2012

מצופות בקריירה נמוכות יותר וזהויות מקצועיות דלות יותר בהשוואה לעמיתיהם ללא לקויות 

)Pinkney, Murray, & Lind, 2012ישורים ותהליכים שעשויים לקדם ). לפיכך, חשוב לזהות כ

 התפתחות קריירה חיובית ומוצלחת יותר עבור אוכלוסייה זו, החל מההתבגרות הצעירה. 

 

 מסוגלות עצמית בקבלת החלטות לימודיות ומקצועיות בקרב מתבגרים עם לקויות למידה

ם שצוינו לעיל, ניתן לומר כי אנשים עוממצאי המחקרים בהתאם להגדרות לקות הלמידה 

 לקויות למידה שונים מכלל האוכלוסייה בהתנסויותיהם וביכולותיהם הקוגניטיביות והרגשיות.

מתבגרים עם לקויות למידה עשויים להזדקק לתיווך והכוונה המשמעות של ממצאים אלו הינה ש

על מנת לרכוש את התכנים והמיומנויות רבים יותר בהשוואה לעמיתיהם ללא לקויות למידה 

ידי בני גילם, ליהנות משוויון הזדמנויות בהתפתחותם הלימודית והמקצועית ולזהות הנלמדים על 

 ). Lusk & Cook, 2009את נקודות החוזק שלהם (

 & ,Lent, Brown( יותר מכך, בהתייחס למודל התיאוריה החברתית קוגניטיבית לקריירה

Hackett, 1994, 2000, 2002( , תבגרים עם לקות והקשר הקיים בין האמונה של המייתכן

להניב את התוצאות לבין יכולתם (מסוגלות עצמית) הלמידה ביכולתם להצליח במגמה מסוימת 

מתבגרים ללא שונים מאלה המשפיעים על גורמים ממושפע  מבחירה זוהרצויות מבחינתם 

. כלומר, ישנו צורך בהבנה מעמיקה בשל הלקות ובשל ניסיון החיים השונה הנגזר ממנה ,הלקות

ר של יישומו של המודל התיאורטי גם בקרב אוכלוסייה ייחודית זו של מתבגרים עם לקות יות

הבנה זו תאפשר ליועצים לסייע במידה רבה יותר למתבגרים עם לקויות למידה  למידה.

בבחירותיהם הלימודיות והמקצועיות, בהווה ובעתיד, ותוביל לתהליך יעיל ומיטבי יותר של 

 התפתחות קריירה עבורם.

לפי המודל של תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית, האופן בו הפרט תופס את 

מאפייניו האישיים והסביבתיים כמחסומים או כמשאבים משפיע על התנסויותיו הלימודיות, 

ומשמש כגורם מעכב או מסייע, בהתאמה, לתרגום תחומי העניין שלו לתוך יעדים ואת היעדים 

באמצעות אמונות המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות אותן לפעולות. תהליך זה מתווך 

מאחר וחוויות החיים והלמידה של מתבגרים עם לקויות ). Lent et al., 2001הפרט מפתח (ראה 

 Lackayeלמשל רצופות קשיים וכישלונות (לרוב למידה שונות מאלו של מתבגרים ללא לקויות ו

& Margalit, 2006ופן בו חוויות אלה מעצבות את התפתחותן של ), הרי שיש לבחון את הא

אמונות המסוגלות העצמית בקבלת החלטות והתוצאות המצופות מהחלטות אלו בקרב מתבגרים 

 עם לקויות למידה בהשוואה לעמיתיהם ללא לקויות. 

בקרב אוכלוסייה ייחודית זו יישומו של המודל התיאורטי עולות מספר שאלות בדבר לפיכך, 

 לקות הלמידה מהווה מרכיב נוסףהאם  :, החל משלב התיכוןם לקויות למידהשל מתבגרים ע

להסבר תהליך קבלת ההחלטות של מתבגרים עם לקויות למידה מעבר למרכיבים האישיים 

וגיבוש האם ההתלבטויות  דת התיאוריה החברתית קוגניטיבית?הקוגניטיביים בהם מתמק

 באים לידי ביטוי באופן שונהדים בתיכון המאפיינים את שלב בחירת מגמת הלימו ההעדפות

האם לקות הלמידה משפיעה על הקשר בין המסוגלות  בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה?

 העצמית לבין התוצאות המצופות המתפתחות? 
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בקרב ההתמקדות בתהליכי קבלת ההחלטות בבחירת מגמת הלימודים בתיכון בנוסף, 

 ות האישיות אשר נידונה קודם לכן:תכונ חמשם את שאלת מעלה גתלמידים עם לקויות למידה 

האם השפעת המרכיבים האישיותיים על התנסויות החקירה בהן משתתפים שונה בקרב מתבגרים 

עם וללא לקויות למידה? האם בקרב אוכלוסייה זו תרומת המאפיינים הרגשיים פחותה או גבוהה 

המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות יותר בעת תהליך קבלת ההחלטות? האם היחסים בין 

 המתפתחות בהתאם למרכיבים אלו שונים בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה? 

 בקרב מתבגרים עם לקויות למידהתהליך קבלת החלטות קריירה 

 עבור מתבגרים עם לקויות למידההספרות העוסקת בתהליך קבלת החלטות הקריירה 

ות ולקשר הישיר והעקיף שלהן ללקויות. המחקרים הקיימים נותנת דגש רב להתנסויו מצומצמת

הוא תהליך קשה ובעייתי עבור הלימודיות והמקצועיות מלמדים כי תהליך קבלת ההחלטות 

הם בעלי רמות נמוכות יותר של מסוגלות עצמית בקבלת החלטות  .אנשים עם לקויות למידה

חברתיים, במידה משמעותית בהשוואה מקצועיות ובמגוון תחומים של תפקוד, הן אקדמיים והן 

 ,Lackaye, Margalit, Ziv, & Ziman, 2006; Lusk & Cookלעמיתיהם ללא לקויות (ראה

2009; Luzzo, Hitchings, Retish, & Shoemaker, 1999; Panagos & DuBois, 1999; 

Solberg, Howard, Gresham, & Carter, 2012 .( 

: ראשית, הגדרות לקות הלמידה כפי שצוינו קודם לכן והבדלים אלקיימים מספר הסברים ל

מניחות כי התנסויותיהם של מתבגרים עם לקויות למידה הן לרוב שליליות ומלוות בכישלונות 

 & Panagosבויס (-). בנוסף, פנגוס ודהLent, Brown, & Hackett, 1994; Lindley, 2006רבים (

DuBois, 1999מתבגרים עם לקויות למידה נטו יותר להפנים ) מצאו שמתוך מגוון ההתנסויות ,

חוויות כישלון שחוו ולכן תפסו עצמם כבעלי יכולת נמוכה יותר מעמיתיהם ללא לקויות להצליח 

בכל מטלה שהיא. מחקרים דומים מצאו כי כישורי חקירה וקבלת החלטות גבוהים נחוצים 

פיסות עתידיות חיוביות ומכך ניתן במיוחד עבור מתבגרים עם לקויות בכל הנוגע להצבת יעדים ות

 & Lackayeלהניח שהתוצאות המצופות מהחלטותיהם יהיו נמוכות יותר גם כן (למשל,

Margalit, 2006; Lindley, 2006; Pinkney, Murray, & Lind, 2012; Solberg, Howard, 

Gresham, & Carter, 2012 .( 

מושקעים בזמן שנות בית הספר  שנית, כמות משתנה של זמן, אנרגיה ומשאבים אחרים

, בשל הצורך לתת מענה פעילויות הכנה תעסוקתיותלהתערבויות לימודיות ופיזיות על חשבון 

מאחר ומשאבי הזמן והאנרגיה של המתבגרים עם לקשייהם של התלמידים עם לקויות הלמידה. 

מועט  לקויות הלמידה מוגבלים והם נדרשים להשקיע רבות בלימודיהם, נשאר להם זמן

להתנסויות בפעילויות נוספות כגון תחביבים או תעסוקה וכתוצאה, הם רוכשים מעט ידע על 

עצמם ועל הסביבה. מגבלות אלו במהלך שנות בית הספר עשויות להיות בעלות השפעה ישירה גם 

על האיכות וגם על הכמות של פעילויות החקירה העצמית והסביבתית שבהן יעסקו כמבוגרים 

 ). Lusk & Cook, 2009הלך שנות הלימודיות האקדמיות שלהם (צעירים במ

פעמים רבות הוריהם הסבר נוסף קשור למגוון ההתנסויות של תלמידים עם לקויות למידה. 

של התלמידים עם לקויות הלמידה מסנגרים עליהם ומקבלים עבורם החלטות במהלך שנות בית 

שמתבגרים עם לקויות למידה הם בעלי פחות הספר, בפרט עבור נושאים לימודיים. התוצאה היא 

 ,Lusk & Cook, 2009; Ochs & Roessler( התנסויות קריירה חקרניות בהשוואה לעמיתיהם
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. הם עשויים שלא להיות בעלי הזדמנויות הולמות לפתח ביטחון ביכולת שלהם לעסוק )2004

ח את האמונה שהם בתכנון האקדמי ובתהליך קבלת ההחלטות המקצועיות שלהם ועשויים לטפ

מחזיקים מעט מאוד שליטה על ואחריות לקבלת החלטות מקצועיות וכן להיות פחות עסוקים 

בהתלבטויות המאפיינות את שלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון. התפקיד המוגבל בקבלת 

החלטות מקצועיות מוקדמות, כגון הבחירה של תכניות לימודים ועבודה בשלב ההתבגרות, 

פייה שהם יהיו בעלי תפקיד פעיל בקבלת החלטות כאלו, עלול להיטמע ולהקשות על למרות הצי

 ;Lent & Brown, 2008מקצועיות גם בשלבי חיים בוגרים יותר (ראה לימודיות וקבלת החלטות 

Lusk & Cook, 2009; Luzzo et al., 1999 לבסוף, ישנם חוקרים המקשרים את הרמות .(

בקרב מתבגרים עם לקויות הלמידה לרמות הנמוכות של  הנמוכות של המסוגלות העצמית

 ). Ochs & Roessler, 2004הבשלות המקצועית ולקשיים בקבלת ההחלטות המקצועיות שלהם (

כתוצאה מכל האמור, מתבגרים רבים עם לקויות למידה עשויים לפתח עמדות ואמונות 

ים בתהליך קבלת החלטות מוטעות אשר משקפות חוסר מודעות וחוסר הבנה של עקרונות חשוב

יותר מכך, אפשר לומר שהם . מקצועיות אשר בוודאי ישפיעו כבר בעת בחירת המגמה בתיכון

 לזהות את נקודות החוזק שלהם שיסייעו להם בתהליכי הבחירהזקוקים לעזרה נוספת על מנת 

 לפתח, יש לסייע למתבגרים אלו לפיכך. וגיבוש העדפותיהם הלימודיות, בהווה ובעתיד

אסטרטגיות שונות להגדלת רמת העניין והעיסוק שלהם ביחס לבחירת מגמת לימודיהם כמו גם 

 & ,Creed, Pattonבמידת הפתיחות שלהם להתנסויות הניצבות בפניהם במהלך גיל ההתבגרות (

Prideaux, 2007 .( 

השערת המחקר היא כי מתבגרים עם לקויות למידה יהיו בעלי לאור כל האמור לעיל, 

גלות עצמית נמוכה יותר בקבלת החלטה אודות בחירת מגמה בתיכון ובעלי תוצאות מצופות מסו

. בנוסף, ניתן לשער כי נמוכות יותר כתוצאה מבחירה זו, בהשוואה לעמיתיהם ללא לקויות למידה

עוצמת הקשר בין אמונות המסוגלות העצמית בקבלת החלטות לבין התוצאות המצופות 

יותר בקרב מתבגרים עם לקויות למידה בהשוואה למתבגרים ללא  מהחלטות אלו תהיה חלשה

אשר כן חווים התנסויות לימודיות ומקצועיות שונות באופן אקטיבי ורוכשים אסטרטגיות  לקויות

שונות אשר מסייעות להם בתהליך התפתחות הקריירה שלהם. חשיבות העמדות והאמונות 

, והמרכיבים ס לתהליכי קבלת החלטותביח המתפתחות בקרב מתבגרים עם לקויות למידה

התורמים להתפתחותן בפרט, גוברת לאור הטענה כי מסוגלות עצמית בקבלת החלטות מקצועיות 

היא אחד המשתנים החשובים והרלוונטיים עבור אנשים עם לקויות בכל הנוגע להתפתחות 

  ). Luzzo, Hitchings, Retish, & Shoemaker, 1999 (למשל קריירה

 אישיות ולקויות למידהנטיות 

מחקרים עדכניים ה חשובה נוספת היא הקשרים שבין נטיות אישיות ולקות למידה. סוגי

מלמדים שנטיות אישיות קשורות עם מספר היבטים של תהליכי התפתחות קריירה ומציעים את 

כמרכיב נוסף להסבר התפתחות אמונות המסוגלות העצמית בקבלת  התכונות הגדולות חמש

 Bullock-Yowell, Andrews, & Buzzetta, 2011; Hirschiקריירה בקרב מתבגרים ( החלטות

& Herrmann, 2013 המחקרים בתחום זה מלמדים שבמהלך גיל ההתבגרות בדרך כלל ישנה .(

 Larsonעלייה בפתיחות להתנסויות אשר מסייעת לאמונה גבוהה יותר ביכולת קבלת ההחלטות (
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et al., 2007; McCrae et al., 2002 כאשר אנשים שנוטים להיות פחות פתוחים להתנסויות ,(

 Lounsbury etלרוב נוטים להפגין קושי רב יותר גם בחקירת אפשרויות שונות ובקבלת החלטות (

al., 2005(למשל  למידהנסויותיהם של מתבגרים עם לקויות ). לאור מיעוט התLusk & Cook, 

יבטים לימודיים ונחוות כשליליות, ייתכן כי הם מאמצים ולאור העובדה שרובן עוסקות בה )2009

פתיחות נמוכה יותר להתנסויות ובכך ישנו הסבר נוסף לאמונות המסוגלות העצמית הנמוכות 

). כמו כן, אמנם Lusk & Cook, 2009; Solberg, Howard, Gresham, & Carter, 2012שלהם (

קריירה של מתבגרים עם לקויות הלמידה, אך לעיתים נראה כי ישנה שיטתיות ועקביות בתכנון ה

למעשה מדובר על המוכוונות של ההורים ולא של המתבגרים עצמם, כפי החוקרים טוענים כי 

בכך עשוי להיות הסבר נוסף לתוצאות המצופות הנמוכות שלהם כתוצאה . שהוסבר קודם לכן

ימים לרוב בין עולה השאלה האם הקשרים הקימההחלטות המתקבלות. לאור טענות אלו, 

תכונות האישיות, כמו מוכוונות, לבין אמונות מסוגלות עצמית בקבלת החלטות אכן יהיו תקפים 

גם עבור מתבגרים עם לקויות למידה ומהי מידת התרומה של נטיות האישיות לאמונות אלו 

 . ולתוצאות המצופות מהן

לטות הלימודיות בחינת שלב קבלת ההחכי  העומדת בבסיס המחקר הנוכחי היאהטענה 

ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון צריכה לקחת בחשבון הן את מאפייניו הספציפיים של 

 לקות למידה ותכונות אישיות.  –השלב והן את המשתנים האישיים העשויים להשפיע עליו 

בחינת אוכלוסיית המתבגרים עם וללא לקויות הלמידה עשויה לאפשר הבנה טובה יותר של 

קבלת ההחלטות בשלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים ובפרט של השפעת נטיות תהליכי 

האישיות על תהליכים אלו, שכן ייתכן ותהליך שינויי והתפתחות נטיות האישיות שונה בין 

מתבגרים עם וללא לקויות. כאמור, מתבגרים ללא לקויות נוטים להיות יותר אקטיביים 

, לחוות התנסויות רבות ומגוונות יותר וכתוצאה, הם בעלי ועצמאיים במהלך גיל ההתבגרות

מקורות זמינים רבים יותר לעיצוב וגיבוש נטיות האישיות שלהם, לעיסוק רב יותר בהתלבטויות 

וברכישת הכישורים הכרוכים עם בחירת מגמת הלימודים ולהגדלת אמונות המסוגלות העצמית 

 מבחירה זו.  שלהם ביחס לבחירת המגמה והתוצאות המצופות 

לעומת זאת, מתבגרים עם לקויות למידה נוטים להיות בעלי קשיים לימודיים, חברתיים 

ובכישורי פתרון בעיות שעשויים להשפיע באופן שלילי על התפקוד הלימודי ועל ההתנסויות 

החברתיות שלהם. כתוצאה, הם עשויים לפתח פרספקטיבה של חוסר אונים נלמד כלפי התפתחות 

ומקצועית ולא להיות מוכנים להפעיל מאמצים הנחוצים ללמוד כישורי חקירה וכישורי  לימודית

 ). Luzzo et al., 1999קבלת החלטות מקצועיות יעילים (

אמנם עדיין לא קיים פרופיל ברור של אינטליגנציה רגשית בקרב אנשים עם לקויות בנוסף, 

יכון רב יותר ללחצים ולפיתוח בעיות למידה, אך ברור כי קיומה של לקות הלמידה שם אותם בס

רגשיות, משפחתיות או חברתיות אשר עלולות להזיק לתפקודם ולהוביל לקשיים בהסתגלות 

ולתפיסות פסימיות יותר באשר ליכולותיהם, בפרט בחברה המערבית אשר שמה דגש על הישגים 

 ,Bauminger & Kimhi-Kind, 2008; Lusk & Cook, 2009; Morrison & Cosdenלימודיים (

1997; Reiff, Hatzes, Bramel, & Gibbon, 2001.( ) לאור טענתו של בנדורהBandura, 1997 (

כי מסוגלות עצמית היא לא תכונה או מאפיין פסיביים, אלא היבט דינמי של הערכה עצמית 

שפועל באינטראקציה עם הסביבה ועם הפרט, קשייהם הייחודיים של המתבגרים עם לקויות 
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דה כפי שצוינו לעיל עשויים להוביל לחיזוק הטמעת העמדות והאמונות הבעייתיות בנוגע הלמי

 .  בתהליך קבלת ההחלטות ליכולותיהם

זה  היבט חשוב שלא קיבל מענה מספק הוא תרומת המאפיינים האישיותיים לתהליך

נשים עם , יש הטוענים כי המסוגלות העצמית הנמוכה המדווחת בספרות עבור אכך למשלעבורם. 

לקויות למידה אינה בהכרח קשורה ישירות ללקות, אלא למקורות הזמינים, ביניהם מצב רגשי, 

). כך, Lackaye et al., 2006( בקרב אוכלוסייה זולפיתוח אמונות מסוגלות עצמית חיוביות 

כישורים תוך כאשר כן קיימים בבחינת מדדים ספציפיים הקשורים עם יציבות רגשית, נמצא כי 

מהווים גורם מגן עבור אנשים עם לקויות למידה כיוון  , הםשיים כגון מודעות עצמיתאי

שמאפשרים להם לפתח אסטרטגיות פיצוי פרואקטיביות להישגים בבית הספר כמו גם למציאת 

באופן דומה, בוגרים רבים עם לקויות למידה שהשיגו רמות גבוהות של הצלחה  תעסוקה הולמת. 

העידו על יכולתם ליצור פרשנויות מחודשות ובונות לחוויות הכישלון בלימודים ובתעסוקה, 

 & ,Gerber, Reiff; 2006ראה ווגל ושרוני, שלהם בעבר כבעלת תרומה משמעותית להצלחתם (

Ginsberg, 1996 .( למעשה, בוגרים רבים עם לקויות למידה צריכים להסתמך על יכולותיהם

המאפיינות  לכן, נטיות האישיות). Reiff et al., 2001החברתיות והרגשיות על מנת להצליח (

פיתוח אמונות המסוגלות הן בעלות תרומה משמעותית לוהיציבות הרגשית בפרט,  אותם,

 . הםהעצמית בתהליך קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות של

חשיבות בחינת ההיבטים הרגשיים בתהליך קבלת ההחלטות גוברת לאור ממצאי מחקרים 

 ,Bullock-Yowell(בין יציבות רגשית לבין החלטיות בקריירה עקבי ים על קשר חיובי המלמד

Andrews, & Buzzetta, 2011; Hirschi & Herrmann, 2013; Lounsbury, Smith, Levy, 

Leong, & Gibson, 2009; Lounsbury et al., 2005; Stringer, Kerpelman, & Skorikov, 

יציבות רגשית לשביעות הרצון מבחירות לימודיות ומקצועיות, בפרט  ועל הרלוונטיות של )2012

. )Hirschi & Herrmann, 2013; Lounsbury et al., 2009; Salami, 2008(במצבים מלחיצים 

לאור קשייהם הנוספים והייחודים של המתבגרים עם לקויות הלמידה ולאור מיעוט וחוסר הגיוון 

, בכלל כי התרומה של תכונות האישיות , נשערהתבגרות, בפרט במהלך גיל הבהתנסויותיהם

המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות והיציבות הרגשית בפרט, להתפתחות אמונות 

מתבגרים עם לקויות למידה בהשוואה לעמיתיהם ללא  רבה יותר בקרבתהיה  המתפתחות

 .לקויות

ינים האישיותיים היא כי הכללת המאפיהמרכזית של המחקר הנוכחי , הטענה כוםיסל

והרגשיים ובחינתם בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה תאפשר הרחבה של הבנת מאפייני 

השלב הקריטי של המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים כשלב ראשוני וחיוני בתהליכי 

התפתחות הקריירה וקבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות של מתבגרים. באופן ספציפי, 

באמונות המסוגלות העצמית ביחס לבחירת מגמת הלימודים  יימצאו הבדליםא כי ההנחה הי

מתבגרים עם , כאשר והתוצאות המצופות מבחירה זו בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה

 ת לימודיםלקויות למידה יהיו בעלי מסוגלות עצמית נמוכה יותר בקבלת החלטות בבחירת מגמ

עוצמת הקשר בין . כן נשער כי השוואה לעמיתיהם ללא לקויותותר בותוצאות מצופות נמוכות י

המסוגלות העצמית בקבלת החלטות בבחירת מגמה לבין התוצאות המצופות תהיה חלשה יותר 

לאור מיעוט התנסויותיהם ( בקרב מתבגרים עם לקויות למידה בהשוואה למתבגרים ללא לקויות
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. )ימיות ביחס ליכולותיהם ולהישגיהםשל הראשונים, התנהלותם הפסיבית ותפיסותיהם הפס

המעבר לתיכון להתפתחות אמונות  במהלך שלבשל תכונות האישיות  ןתרומתכי  בנוסף, נשער

תוצאות המצופות מבחירה זו ל ביחסהמסוגלות העצמית ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון ו

 . א לקויותמתבגרים עם לקויות למידה בהשוואה למתבגרים לל רבה יותר בקרבתהיה 

 

מרכז את מודל המחקר, אשר ייבחן בנפרד עבור כל אחת מקבוצות המחקר,  1תרשים מספר 

 מתבגרים עם וללא לקויות למידה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מודל המחקר התיאורטי: תרומת תכונות האישיות למסוגלות עצמית בבחירת מגמת : 1תרשים 

 מדגם.כלל ה –לימודים ולתוצאות מצופות 

 פתיחות
 להתנסויות

נועם 

 הליכות
 מוחצנות מוכוונות נוירוטיות

מסוגלות 
עצמית 

בבחירת מגמת 
 לימודים

 

תוצאות 
 מצופות
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 השערות המחקרשאלות ו

 בחירת מגמת הלימודים בתיכון:שלב ביחס ל שאלות

האם יימצאו הבדלים במידת הגיבוש של ההחלטה הלימודית ביחס לבחירת מגמת הלימודים . 1

בתיכון בין מתבגרים בעלי מסוגלות עצמית גבוהה בבחירת מגמת לימודים לבין מתבגרים בעלי 

 רת מגמת לימודים?מסוגלות עצמית נמוכה בבחי

האם יימצאו הבדלים במידת הגיבוש של ההחלטה הלימודית ביחס לבחירת תחום הלימודים . 2

המרכזי לאחר הצבא או השירות הלאומי בין מתבגרים בעלי מסוגלות עצמית גבוהה בבחירת 

 מגמת לימודים לבין מתבגרים בעלי מסוגלות עצמית נמוכה בבחירת מגמת לימודים?

 

 חס למשתני המחקר העיקריים: השערות בי

של  המוכוונות, המוחצנות, היציבות הרגשית והפתיחות להתנסויות . יימצא קשר בין מרכיבי1

 מודל חמש התכונות הגדולות לבין המסוגלות העצמית בקבלת החלטות ביחס לבחירת מגמת

 תיכון ולתוצאות המצופות מהחלטות אלו. ב הלימודים

יהיה חיובי יותר, כך המסוגלות העצמית בקבלת החלטות ביחס . ככל שמרכיב המוכוונות א

 תיכון תהיה גבוהה יותר. לימודים בלבחירת מגמת ה

. ככל שמרכיב המוחצנות יהיה חיובי יותר, כך המסוגלות העצמית בקבלת החלטות ביחס ב

 תיכון תהיה גבוהה יותר. לימודים בלבחירת מגמת ה

חיובי יותר, כך המסוגלות העצמית בקבלת החלטות ביחס  . ככל שמרכיב היציבות הרגשית יהיהג

 תיכון תהיה גבוהה יותר. לימודים בלבחירת מגמת ה

מבחירת מגמת יהיה חיובי יותר, כך התוצאות המצופות  להתנסויות. ככל שמרכיב הפתיחות ד

 יהיו גבוהות יותר. הלימודים בתיכון 

 

בין בתיכון  ביחס לבחירת מגמת הלימודים בקבלת החלטות. יימצאו הבדלים במסוגלות עצמית 2

ות עצמית נמוכה ת למידה: מתבגרים עם לקויות למידה יהיו בעלי מסוגליומתבגרים עם וללא לקו

 בהשוואה לעמיתיהם ללא לקויות למידה. ,תיכוןלימודים בביחס לבחירת מגמת ה יותר

 

בין מתבגרים עם וללא ן מבחירת מגמת הלימודים בתיכומצופות היימצאו הבדלים בתוצאות . 3

מבחירת  ת למידה: מתבגרים עם לקויות למידה יהיו בעלי תוצאות מצופות נמוכות יותריולקו

 , בהשוואה לעמיתיהם ללא לקויות למידה.מגמת הלימודים בתיכון

 

לימודים עוצמת הקשר בין אמונות המסוגלות העצמית בקבלת החלטות ביחס לבחירת מגמת ה. 4

צאות המצופות מבחירה זו תהיה חלשה יותר בקרב מתבגרים עם לקויות למידה תיכון לבין התוב

 בהשוואה למתבגרים ללא לקויות.  

 

התרומה של נטיות האישיות, והיציבות הרגשית בפרט, לאמונות המסוגלות העצמית בקבלת  .5

ותר תיכון והתוצאות המצופות מבחירה זו תהיה רבה ילימודים בהחלטות ביחס לבחירת מגמת ה

 בקרב מתבגרים עם לקויות למידה בהשוואה למתבגרים ללא לקויות. 

19 

 



 שיטת המחקר

 אוכלוסיית המחקר 

בתי ספר תיכוניים ממלכתיים יהודיים במרכז  9-י מ-תלמידי כיתות ט ו 680משתתפי המחקר הם 

) 637( 93.7%-) לומדים בכיתה ט ו43( 6.3%) בנות. 311( 45.7%-) בנים ו369( 54.3%הארץ. מהם 

לומדים בכיתה י (ברוב בתי הספר הבחירה במגמת הלימודים מתבצעת בכיתה י ובמעט מהם 

 מתבצעת בכיתה ט). 

 : מחקר זה כלל שתי קבוצות של משתתפים

 178. מתוכם, ) היו בעלי התפתחות תקינה ללא לקויות למידה או קשב54.1%תלמידים ( 368א. 

 ).51.6%בנות ( 190-) ו48.4%בנים (

 121-) ו61.2%בנים ( 191. מתוכם, ) אובחנו עם לקויות למידה או קשב45.9%תלמידים ( 312ב. 

 תלמידים המאובחנים עם לקויות למידה הינו גבוה מהמצופה. ה אחוז זה של). 38.8%בנות (

 

; M=16.1, Sd=0.43(כלל המדגם: 16-ל 14הגיל של התלמידים שהשתתפו במחקר הנוכחי נע בין 

; בנים: M=16.07, Sd=0.406, ללא לקות למידה: M=16.15, Sd=0.46עם לקות למידה: 

M=16.11, Sd=0.48 :בנות ,M=16.09, Sd=0.37.(  נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבגרים עם

)678(54.2,.05וללא לקויות למידה בגיל ( <−= pt() אך גודל האפקט ,d=0.18 (קטן מאוד  הינו

 בגיל בנים לבנותלא נמצאו הבדלים מובהקים בין  .יתאין משמעות למובהקות הסטטיסט ולכן

)05.,63.0)678( >−= pt.( 

 

עם  11תלמידים עלו לישראל מארץ אחרת. מתוכם,  24) מהתלמידים נולדו בישראל. 96.5%( 656

בנות. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין  9-בנים ו 15ללא לקויות למידה,  13-לקויות למידה ו

)5(29.5,.05ת בארץ הלידה (לקות למידה: משתתפי שתי הקבוצו
2 >= pχ :מין ,

05.,28.4)5(
2 >= pχ .( 

 1לוח 

 התפלגות ארץ הלידה בהתאם לקבוצה (עם וללא לקויות למידה) 

עם לקות   ארץ לידה

 למידה

ללא לקות 

 למידה

 2χ סה"כ

 n ישראל
)& * 

301 

)96.5%( 

355 

)96.5%( 

656 

)96.5%( 

 

 n רוסיה
)& * 

4 

)1.3%( 

9 

)2.4%( 

13 

)1.9%( 

 

 

5.29 ,

p>.05 

 n ארה"ב
)& * 

5 

)1.6%( 

3 

)0.8%( 

8 

)1.2%( 

 n דרום אפריקה
)& * 

0 

)0%( 

1 

)0.3%( 

1 

)0.1%( 
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 n בלגיה
)& * 

1 

)0.3%( 

0 

)0%( 

1 

)0.1%( 

 

 n צרפת
)& * 

1 

)0.3%( 

0 

)0%( 

1 

)0.1%( 

 

 n סה"כ
)& * 

312 

)100%( 

368 

)100%( 

680 

)100%( 

 

 

 
 2לוח 

 התפלגות ארץ הלידה בהתאם לקבוצה (בנים ובנות) 

 2χ סה"כ בנות בנים  ארץ לידה

 n ישראל
)& * 

354 

)95.9%( 

302 

)97.1%( 

656 

)96.5%( 

 

 n רוסיה
)& * 

7 

)1.9%( 

6 

)1.9%( 

13 

)1.9%( 

 

 

4.28 ,

p>.05 

 n ארה"ב
)& * 

6 

)1.6%( 

2 

)0.6%( 

8 

)1.2%( 

דרום 

 אפריקה

n 
)& * 

1 

)0.3%( 

0 

)0%( 

1 

)0.1%( 

 

 n בלגיה
)& * 

1 

)0.3%( 

0 

)0%( 

1 

)0.1%( 

 

 n צרפת
)& * 

0 

)0%( 

1 

)0.3%( 

1 

)0.1%( 

 

 n סה"כ
)& * 

369 

)100%( 

311 

)100%( 

680 

)100%( 

 

 

 

). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין M=1999.92, Sd=2.86( 2009-ל 1996שנת העלייה נעה בין 

)22(01.0,.05שתתפי שתי הקבוצות בשנת העלייה (לקות למידה: מ >−= pt :מין ,

05.,47.0)22( >= pt  .( 
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 3לוח 

מתבגרים עם וללא לקויות למידה,  –של שנת העלייה  tממוצעים, סטיות תקן ותוצאות מבחני 

 בנים ובנות

 t שנת עלייה קבוצה
 M Sd  

 -N=312( 1999.91 3.42 0.01עם לקות למידה (

 N=368( 1999.92 2.43ללא לקות למידה (

 N=369( 2000.13 2.95 0.47בנים (

 N=311( 1999.56 2.83בנות (

 
 

 : ציונים בתעודה

ציוניהם של התלמידים בארבעה מקצועות נבדקו במחקר הנוכחי באמצעות דיווחי התלמידים. 

מידה ביחס למקצועות אנגלית, ספרות נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבגרים עם וללא לקויות ל

ולשון, וכן נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים ובנות ביחס למקצועות ספרות ולשון. הבדלים אלה 

 .4מוצגים בלוח מספר  tוערכי 

 4לוח 

מתבגרים עם  –של ההבדלים בממוצעי הציונים בתעודה  tממוצעים, סטיות תקן ותוצאות מבחני 

 בנפרד –ם ובנות וללא לקויות למידה, בני

 

 

 מקצוע

 עם לקות למידה

)N=312( 

Sd        M 

 ללא לקות למידה

)N=368( 

Sd        M 

df t Cohen's d 

 -0.09 -1.18 633 14.63 79.55 14.17 78.19 מתמטיקה

 -0.76 -9.51** 629 11.34 82.83 12.89 73.65 אנגלית

 -0.37 -4.27** 537 11.15 79.23 11.31 75.09 ספרות

 -0.63 -7.86** 623 10.62 82.45 11.24 75.57 לשון

 

 

 מקצוע

 בנים

)N=369( 

Sd        M 

 בנות

)N=311( 

Sd        M 

df T Cohen's d 

 -0.03 -0.34 633 14.87 79.15 14.07 78.76 מתמטיקה

 -0.05 -0.69 629 13.08 79.07 12.74 78.36 אנגלית

 -0.43 -5.05** 537 10.58 80.03 11.59 75.16 ספרות

 -0.36 -4.46** 623 10.94 81.51 11.51 77.47 לשון

**p<.01 
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מלמד כי מתבגרים ללא לקויות למידה מדווחים על ממוצע ציונים גבוה יותר באופן  4עיון בלוח 

מובהק בהשוואה למתבגרים עם לקויות למידה במקצועות אנגלית, ספרות ולשון, וכן כי בנות 

 ים גבוה יותר באופן מובהק בהשוואה לבנים במקצועות ספרות ולשון. מדווחות על ממוצע ציונ

 

 : מאפייני קבוצת התלמידים עם לקויות הלמידה

). לא נמצאו הבדלים M=13.02, Sd=2.22( 16-ל 6נע בין  הגיל של אבחון לקויות הלמידה

)308(67.0,.05מובהקים בין בנים לבנות בנוגע לגיל אבחון לקויות הלמידה ( >= pt .( 

) עברו 183( 26.9%בנות),  19%-בנים ו 23.6%) עברו אבחון דידקטי (146( 21.5%: סוג האבחון

 2.4%) עברו אבחון קשב וריכוז (13( 1.9%-בנות) ו 22.2%-בנים ו 30.9%דידקטי (-אבחון פסיכו

 בנות).  1.3%-בנים ו

-בנים ו 12.5%לקציה () מאובחנים כבעלי לקות קריאה, דיס82( 26.1%: מתוכם, סוג הלקות

) 25( 8%בנות),  2.6%-בנים ו 9.2%) כבעלי לקות כתיבה, דיסגרפיה (42( 13.5%בנות),  11.6%

) כבעלי קשיי זיכרון 157( 50.3%בנות),  4.8%-בנים ו 2.7%כבעלי לקות מתמטית, דיסקלקוליה (

בנים  4.3%דה שלהם () ציינו שאינם יודעים מהי לקות הלמי26( 8.3%בנות).  23.5%-בנים ו 23%(

 בנות). 3.9%-ו

) אובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז עם 58( 18.6%בקרב קבוצת התלמידים עם לקויות הלמידה, 

) אובחנו כבעלי הפרעת קשב וריכוז 165( 52.9%-בנות), ו 19.8%-בנים ו 17.8%היפראקטיביות (

מובהקים בין בנים לבנות  בנות). לא נמצאו הבדלים 49.6%-בנים ו 55%ללא היפראקטיביות (

07.02,.05ביחס לאבחון הפרעת קשב וריכוז עם או ללא היפראקטיביות  (
)1( >= pχ  .( 

) 310( 99.4%: התאמות לימודיות) מהתלמידים עם לקויות הלמידה זכאים כיום ל309( 99%

ם ) זכאי209( 67%) זכאים להתעלמות משגיאות כתיב; 208( 66.7%זכאים להארכת זמן; 

) זכאים 221( 70.8%) זכאים לשימוש במילון אלקטרוני באנגלית; 230( 73.7%להקראת שאלון; 

 28.8%) זכאים להכתבת תשובות לבוחן ניטראלי; 69( 22.1%לדף נוסחאות מורחב במתמטיקה; 

 ) זכאים להגדלת שאלון. 2( 0.6%-) זכאים למבחן בעל פה; ו10( 3.2%) זכאים למבחן מותאם; 90(

 : זרהקבלת ע

) 43( 6.3%) מהתלמידים עם לקויות הלמידה ציינו שקיבלו עזרה: 179( 26.3%מרגע גילוי הלקות, 

) קיבלו טיפול רגשי, 6( 0.9%) קיבלו הקניית אסטרטגיות למידה, 26( 3.8%קיבלו הוראה מתקנת, 

ות ) קיבלו הוראה מתקנת והקניית אסטרטגי29( 4.3%) קיבלו טיפול תרופתי בלבד, 14( 2.1%

) קיבלו הוראה מתקנת וטיפול 4( 0.6%) קיבלו הוראה מתקנת וטיפול רגשי, 4( 0.6%למידה, 

) קיבלו הקניית 5( 0.7%) קיבלו הקניית אסטרטגיות למידה וטיפול רגשי, 4( 0.6%תרופתי, 

) קיבלו 2( 0.3%) קיבלו טיפול רגשי וטיפול תרופתי, 3( 0.4%אסטרטגיות למידה וטיפול תרופתי, 

) 18( 2.6%) קיבלו הוראה מתקנת, הקניית אסטרטגיות למידה וטיפול רגשי, 7( 1%י בעיסוק, ריפו

-) לא קיבלו כלום ו6( 0.9%קיבלו הוראה מתקנת, הקניית אסטרטגיות למידה וטיפול תרופתי, 

) לא יודעים. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים ובנות ביחס לסוג העזרה שניתנה 8( 1.2%

63.182,.05בעבר (
)14( >= pχ .( 

 תלמידים) ציינו שמקבלים את אותה העזרה מרגע גילוי הלקות ועד היום.  6( 1.9%
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) מקבלים 33( 4.9%) מהתלמידים עם לקויות הלמידה ציינו שמקבלים עזרה: 116( 17.1%כיום, 

 ) מקבלים טיפול רגשי,7( 1%) מקבלים הקניית אסטרטגיות למידה, 22( 3.2%הוראה מתקנת, 

) מקבלים הוראה מתקנת והקניית אסטרטגיות 6( 0.9%) מקבלים טיפול תרופתי בלבד, 33( 4.9%

) מקבלים הקניית אסטרטגיות 1( 0.1%) מקבלים הוראה מתקנת וטיפול תרופתי, 5( 0.7%למידה, 

) 1( 0.1%) מקבלים הקניית אסטרטגיות למידה וטיפול תרופתי, 5( 0.7%למידה וטיפול רגשי, 

) מקבלים הוראה מתקנת, הקניית אסטרטגיות 2( 0.3%יפול רגשי וטיפול תרופתי, מקבלים ט

) לא מקבלים כלום. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים ובנות 1( 0.1%-למידה וטיפול תרופתי ו

25.112,.05ביחס לסוג העזרה הניתנת כיום (
)10( >= pχ .( 

חודשים  120-ה נע בין חודש אחד להניתנת לתלמידים עם לקויות למיד משך זמן העזרה

)M=19.79, Sd=17.16 לא נמצאו הבדלים מובהקים ביחס למשך זמן העזרה הניתנת לבנים .(

)88(38.0,.05 ובנות:  >−= pt. 

 5לוח 

 בנים ובנות –של משך זמן העזרה הניתנת (חודשים)  tממוצעים, סטיות תקן ותוצאות מבחני 

 t חודשים)משך זמן העזרה הניתנת ( קבוצה
 M Sd  

 -N=191( 19.02 14.71 0.38בנים (

 N=121( 20.43 19.10בנות (

 

 

 כלי המחקר 

חמש תכונות האישיות  .)BFI: Big Five Inventory( חמש תכונות האישיות הגדולות

) של שאלון חמש תכונות האישיות הגדולות 1998נמדדו באמצעות הגרסה העברית (עציון ולסקי, 

פריטים המתארים חמש תכונות  44). השאלון כולל John, Donahue, & Kentle, 1991המקוצר (

 6,21,31, למשל "אוהב לדבר הרבה". פריטים 1,6,11,16,21,26,31,36אישיות: מוחצנות (פריטים 

, למשל "עושה עבודה יסודית". פריטים 3,8,13,18,23,28,33,38,43עברו היפוך), מוכוונות (פריטים 

, למשל "מדוכדך ונוטה 4,9,14,19,24,29,34,39עברו היפוך), נוירוטיות (פריטים  8,18,23,43

, למשל 2,7,12,17,22,27,32,37,42עברו היפוך), נועם הליכות (פריטים  9,24,34לעצבות". פריטים 

עברו היפוך) ופתיחות להתנסויות  2,12,27,37"נוטה לבקר ולמצוא פגמים באחרים". פריטים 

עברו  35,41, למשל "סקרן לגבי דברים רבים". פריטים 5,10,15,20,25,30,35,40,41,44(פריטים 

 היפוך).  

המשתתף/ת מוזמן/ת לדרג את מידת הסכמתו/ה עם כל אחד מההיגדים על סולם ליקרט בן חמש 

 מציינת "לא מסכים כלל". מהימנות 1מציינת "מסכים מאוד" והספרה  5דרגות, כאשר הספרה 

מהימנות זו . 68-.81 ) עבור הגרסה המתורגמת נעה בין1998ל ידי עציון ולסקי (פנימית מדווחת ע

 מתייחסת למורי תיכון בישראל. 

תלמידים הלומדים בכיתה י'  142-לשאלון זה לצורך תיקוף הכלי והתאמתו למתבגרים הועבר 

ה תלמידים הרא 142בבית ספר תיכון במרכז הארץ. ניתוח גורמים שבוצע על מדגם זה של 
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). סך השונות 1(טבלת ניתוח גורמים מוצגת בנספח  מובחנות של פריטים לגורמים המתאימים

, .79 -המהימנויות הפנימיות שנמצאו הן: מוכוונות. 41.87%הגורמים הינה  חמשהמוסברת על ידי 

  .69 -, פתיחות להתנסויות.72 -, נועם הליכות.82 -, נוירוטיות.66 -מוחצנות

, .76 -, מוחצנות.79 -ות שנמצאו עבור המחקר הנוכחי הן: מוכוונותהמהימנויות הפנימי

 .68 -, פתיחות להתנסויות.71 -, נועם הליכות.75 -נוירוטיות

המסוגלות העצמית בבחירת מגמה  .מסוגלות עצמית בקבלת החלטה בבחירת מגמה בתיכון

 ,Gati, Osipow, & Fassaבתיכון נמדדה באמצעות התאמה של הגרסה העברית המקוצרת (

). השאלון Taylor & Betz, 1983) לשאלון המסוגלות העצמית בקבלת החלטות בקריירה (1994

פריטים המתארים פעולות שונות הקשורות בקבלת החלטה מקצועית (למשל:  25 המקוצר כולל

רשימת מקצועות אפשריים). לתכנן מטרות, להעריך באופן מדויק כישורים, לבחור מקצוע מתוך 

יטים מודדים גורם אחד של מסוגלות עצמית בקבלת החלטות בקריירה. המשתתף/ת כל הפר

דרגות כאשר  עשרמוזמן/ת לדרג את מידת בטחונו/ה לבצע מטלות אלה על סולם ליקרט בן 

עבור  "כלל לא בטוח". מהימנות פנימית מדווחת 0מציינת "בטחון מלא" והספרה  9הספרה 

 מנות זו מתייחסת למתבגרים תלמידי תיכון. מהי .94 הגרסה המקוצרת בעברית היא

שאלון זה הותאם לצורך המחקר הנוכחי לשם בחינת מסוגלות עצמית בקבלת החלטות ביחס 

עם סטודנטיות לתואר לבחירת מגמה בתיכון באופן ספציפי. בהתאם לקבוצת מיקוד שהתקיימה 

בכיתה י"ב (תלמידים אשר שני בייעוץ חינוכי ולקבוצת מיקוד שהתקיימה עם תלמידים הלומדים 

פריטים המתארים  27לומדים במגמה בה בחרו), שונו והורדו פריטים עד לנוסח הסופי הכולל 

לבחור במגמה אחת גורם אחד של קבלת החלטות ביחס לבחירת מגמת לימודים בתיכון (למשל: "

תי להמשיך בהתמדה לקראת מטר", "מתוך רשימה של מגמות אפשריות שאני מתלבט ביניהן

לתכנן את המטרות שלי בתחום הלימודי לשלושת ", "הלימודית, גם כאשר אני מרגיש תסכול

 "). השנים הבאות

ספר תיכון במרכז  תלמידים הלומדים בכיתה י' בבית 142-לצורך תיקוף הכלי, שאלון זה הועבר ל

הארץ. לצורך בחינת חלוקת הפריטים לשלושה ממדים של מסוגלות עצמית בקבלת החלטה 

 142בבחירת מגמה בתיכון בוצע ניתוח גורמים מגשש עם אילוץ לשלושה גורמים על מדגם זה של 

). סך השונות המוסברת על ידי שלושת הגורמים 2תלמידים (טבלת ניתוח גורמים מוצגת בנספח 

. לאחר מכן בוצע ניתוח גורמים מאשש ומבחן חי בריבוע נמצא מובהק: 39.59%הינה 

000.,814.1048)300,267(
2 == pχ:וערכי מדד טיב ההתאמה היו נמוכיםNFI=.780, CFI=.825, 

GFI=.889, TLI=.804, RMSEA=.066 לאור אחוז השונות המוסברת הנמוכה וכן מדדי טיב .

ההתאמה הנמוכים הוחלט לבחון את כל הפריטים של שאלון המסוגלות העצמית כשייכים לגורם 

ת מגמה בתיכון, ללא חלוקה לגורמים. אחד כללי של מסוגלות עצמית בקבלת החלטה בבחיר

חשוב להדגיש כי גם בשאלוני המסוגלות העצמית בקבלת החלטות מקצועיות נהוג להשתמש 

  .91 זה היאה החלוץ המהימנות הפנימית שנמצאה במדגםבגורם אחד בלבד. 

  .88 המהימנות הפנימית שנמצאה עבור המחקר הנוכחי היא

כולל את תיאור הנתונים באמצעות מדדי פיזור ומרכז, בדיקת ניתוח פריטים של השאלון הנוכחי 

סולם -ההתפלגויות והטייתן מהתפלגות נורמאלית, כושר הבחנה של הפריטים (קורלציית פריט

corrected item-total correlation .ומהימנות הסולם הכללי ( 
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סוטות משמעותית  ) ובעלי התפלגויות שאינןS.D>.50כל הפריטים נמצאו בעלי שונות גבוהה (

). ארבעה פריטים נמצאו בעלי כושר הבחנה נמוך Kurtosis<3, Skewness<3מנורמאלית (

)corrected item-total correlation<.300 7) ופגעו או לא תרמו למהימנות הסולם: פריט 

(בהשמטת הפריט:  18), alpha=.88(בהשמטת הפריט:  16), alpha=.88(בהשמטת הפריט: 

alpha=.88(בהשמטת הפריט:  22-) וalpha=.88 הוחלט שלא להשמיט פריטים אלו בשל חשיבות .(

 ). 3תיאורטית של פריטים אלו למחקר (טבלת ניתוח פריטים מוצגת בנספח 

התוצאות המצופות נמדדו באמצעות התאמה לגרסה עברית של שאלון  .תוצאות מצופות

). השאלון כולל שישה פריטים McWhirter, Rasheed, & Crothers, 2000הצפייה לתוצאות (

ההחלטות שקיבלתי המתארים ציפייה לתוצאות חיוביות מהחלטות הקריירה שיתקבלו (למשל: "

יובילו לחיים מקצועיים מספקים"). כל הפריטים מודדים גורם אחד של תוצאות מצופות. 

 עשרליקרט בן  המשתתף/ת מוזמן/ת לדרג את מידת בטחונו/ה לממש את הציפיות הללו על סולם

 "כלל לא בטוח". מהימנות פנימית 0מציינת "בטחון מלא" והספרה  9דרגות כאשר הספרה 

 .86מדווחת במקור היא 

שאלון זה הותאם לצורך המחקר הנוכחי לשם בחינת תוצאות מצופות ביחס לבחירת מגמה 

ני בייעוץ בתיכון באופן ספציפי. בהתאם לקבוצת מיקוד שהתקיימה עם סטודנטיות לתואר ש

חינוכי ולקבוצת מיקוד שהתקיימה עם תלמידים הלומדים בכיתה י"ב (תלמידים אשר לומדים 

פריטים המתארים גורם אחד של  8במגמה בה בחרו), שונו ונוספו פריטים עד לנוסח הסופי הכולל 

תוצאות מצופות ביחס לבחירת מגמה בתיכון (למשל: "אם אדע מהם הכישורים הלימודיים 

ם למגמות שונות, אעשה בחירה טובה יותר של המגמה", "אם אדע מהם היכולות ותחומי הנדרשי

 העניין שלי, אז אוכל לבחור מגמה טובה עבורי"). 

תלמידים הלומדים בכיתה י' בבית ספר תיכון במרכז  142-לצורך תיקוף הכלי, שאלון זה הועבר ל

  .81 הארץ. מהימנות פנימית שנמצאה היא

  .79 מית שנמצאה עבור המחקר הנוכחי היאהמהימנות הפני

ניתוח פריטים של השאלון הנוכחי כולל את תיאור הנתונים באמצעות מדדי פיזור ומרכז, בדיקת 

סולם -ההתפלגויות והטייתן מהתפלגות נורמאלית, כושר הבחנה של הפריטים (קורלציית פריט

corrected item-total correlationומהימנות הסולם הכללי ( . 

-corrected item), בעלי כושר הבחנה מספק (S.D>.50כל הפריטים נמצאו בעלי שונות גבוהה (

total correlation>4.22) בעלי התפלגויות שאינן סוטות משמעותית מנורמאלית ,(Kurtosis<3, 

Skewness<3 4) ואינם פוגעים במהימנות הסולם (טבלת ניתוח פריטים מוצגת בנספח .( 

לצורך המחקר הנוכחי חובר שאלון רקע הכולל שאלות המתייחסות לגיל,  .שאלון רקע

מגדר, אבחון ואיתור לקויות למידה, עבודה (כן/לא, שעות וסוג העבודה) ושאיפות לימודיות 

מידת ההתלבטות ביחס לבחירות הלימודיות ת לוהמתייחס שאלון זה, השאלותבתוך  ומקצועיות.

 & ,Gati, Kleiman, Sakaהחלטה" של גתי ועמיתיו (מתוך שאלון "סטאטוס קבלת  לקוחות

Zakai, 2003 אין -מ). שאלון זה מהווה מדד ישיר למידה שבה הצעיר כבר ממוקד בהחלטה (החל"

לי כל מושג", דרך "יש לי כיוון כללי בלבד", "אני מתלבט בין מספר קטן של חלופות", "אני שוקל 

). לצורך רצוני ללמוד או באיזה מקצוע ברצוני לעבוד"חלופה ספציפית", ועד ל"אני כבר יודע מה ב
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המחקר הנוכחי, שאלה זו הותאמה להחלטה ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון ולהחלטה 

הקטגוריה שיש לציין הלאומי. ביחס לבחירת תחום הלימודים העיקרי לאחר הצבא או השירות 

 לא נכללה וודא שזה אכן מתאים לי"של "אני יודע באיזה מקצוע אני רוצה לעסוק, אך רוצה ל

 המטרה הינה לבחון מהו אחוז התלמידים היודעים בוודאות מה רוצים ללמוד בלי סייגים.כיוון ש

כמו כן, כיוון שמדובר במתבגרים הבוחרים לראשונה תחום לימודים, יכולתם לענות על מידת 

הנוכחי עוסקת בדיוק  עבורם הינה מורכבת יותר ומטרת המחקר תחום הלימודיםההתאמה של 

 במורכבות זו.

 

   הליך המחקר

לאחר קבלת האישורים המתאימים נערכה פנייה לבתי ספר חטיבות ביניים ותיכונים לשכבות 

הגיל בהן תלמידים עומדים בפני בחירת מגמת לימודיהם. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים 

חלק במחקר בכיתתו מילא שאלון אשר הועברו באופן כיתתי, כאשר כל תלמיד שהסכים לקחת 

השאלונים הועברו לתלמידים במהלך החודש באופן עצמאי ובהגבלת זמן של שעה לכל היותר. 

הובהר כי השאלונים הם אנונימיים וכי השימוש בהם הוא הקודם למועד בחירת מגמת הלימודים. 

ראי במהלך איתור התלמידים עם לקויות הלמידה נעשה באופן אק לצרכים מחקריים בלבד.

העברת השאלונים: כל תלמיד קיבל שאלון עם מספור בהתאם למספרו ברשימות השמיות 

הכיתתיות. כל תלמיד התבקש לציין על גבי השאלון האם הוא מאובחן עם לקות למידה, מהו סוג 

האבחון, מתי נערך ומהו סוג לקות הלמידה. במקביל, יועצת ביה"ס התבקשה לאשר למי ממספרי 

אכן ישנו אבחון המעיד על קיומה של לקות למידה. מדגם התלמידים עם לקות  התלמידים

הלמידה כולל את התלמידים לגביהם קיימת התאמה בין עדותם על קיומה של לקות למידה לבין 

אישושה של היועצת (הדגש הוא על קיומה או אי קיומה של לקות למידה, ולא על סוג הלקות). כך 

 ים. נשמרה אנונימיות התלמיד

 לא ניתנו התאמות, כגון הקראת שאלון, במהלך העברת השאלונים לתלמידים. 
תלמידים נפסלו כיוון שלא  23תלמידים, אך שאלוניהם של  703סך הכול השתתפו במדגם הכללי 

 תלמידים.  680היו מלאים. כלומר, סך הכול 
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 תוצאות

כשלב קריטי  מת הלימודים בתיכוןבחירת מגמטרת המחקר הנוכחי הינה לבחון את מאפייני שלב 

וחיוני בהתפתחות הקריירה ותהליכי קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות של מתבגרים. 

באופן ספציפי, מחקר זה בחן את התרומה של לקות למידה ותכונות אישיות למסוגלות העצמית 

 בבחירת מגמת לימודים בתיכון ולתוצאות המצופות מבחירה זו. 

מורכב משני חלקים: חלקו הראשון מתייחס למאפייני שלב המעבר לתיכון ובחירת  פרק התוצאות

וכן למשתני  תכניות עתידובחירת מגמה למגמת הלימודים, ובכלל זה מוצגים ממצאים הקשורים 

המחקר של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים והתוצאות המצופות מבחירה זו, תוך הבחנה 

ות למידה. חלקו השני מתייחס לתרומה של תכונות האישיות לתהליך בין מתבגרים עם וללא לק

קבלת ההחלטות ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון, ובכלל זה מוצגים ממוצעים, סטיות תקן 

ומתאמים בין משתני המחקר וכן ממצאי העיבודים שנערכו על מנת לבחון את תרומת תכונות 

לימודים ולתוצאות המצופות מבחירה זו, תוך האישיות למסוגלות העצמית בבחירת מגמת 

הבחנה בין מתבגרים עם וללא לקות למידה. לבסוף, מוצגים עיבודים נוספים שבוצעו על משתני 

 רקע ונמצאו משמעותיים. 

 

 מאפייני שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים –חלק א 

 בחירת מגמת הלימודיםלכאמור, המחקר הנוכחי מתמקד בבחינת היבטים שונים הקשורים 

בנוגע לבחירת מגמת הלימודים, רצון להצליח במגמה הנבחרת, מידת גיבוש ההחלטה תיכון: ב

תוכניות לימודים לאחר הצבא, מסוגלות עצמית לקבל החלטה בבחירת מגמת הלימודים 

מאפייני שלב בחירת מגמת הלימודים ממצאי והתוצאות המצופות מבחירה זו. חלק זה יתאר את 

 יכון כפי שהוא בא לידי ביטוי בהיבטים אלו, תוך הבחנה בין מתבגרים עם וללא לקות למידה. בת

 

בבחינת מידת גיבוש ההחלטה בנוגע לבחירת מגמת הלימודים בתיכון בקרב כלל המדגם, נמצא כי 

רוב התלמידים יודעים בדיוק באיזו מגמה הם מעוניינים ללמוד. חודש לפני בחירת המגמה 

 .2שובותיהם של התלמידים מופיעה בתרשים התפלגות ת

 .)N=680: מידת גיבוש ההחלטה בנוגע לבחירת מגמת הלימודים בתיכון (2תרשים 
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מידת גיבוש ההחלטה ללא נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבגרים עם וללא לקויות למידה ביחס 

33.12,.05( ללמוד בנוגע לבחירת מגמת הלימודים בה מעוניינים
)4( >= pχ רוב המתבגרים .(

ללא לקויות למידה),  53.5%-עם לקויות למידה ו 51.3%יודעים באיזו מגמה הם מעוניינים ללמוד (

ללא לקויות  22.3%-עם לקויות למידה ו 24.4%או מתלבטים בין מספר קטן של מגמות ספציפיות (

 למידה). 

 

 27%-במגמה ריאלית כגון פיזיקה, כימיה ומדעי המחשב, כ מהתלמידים מעוניינים ללמוד 56%

מעוניינים ללמוד במגמה  9%-מעוניינים ללמוד במגמה הומאנית כגון פסיכולוגיה וחוק ומשפט וכ

 אומנותית כגון תיאטרון וקולנוע. 

מגמה בה מעוניינים נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבגרים עם וללא לקויות למידה ביחס ל

97.492,.000( ללמוד
)10( == pχ .( 

 

 6לוח 

 התפלגות המגמה בה מעוניינים ללמוד בהתאם לקבוצה (עם וללא לקויות למידה) 

 2χ סה"כ ללא לקות למידה עם לקות למידה  מגמה

 n ביולוגיה
(%) 

29 

)10.1%( 

48 

)14%( 

77 

)12.2%( 

 

49.97 ,

p<.05 פיזיקה n 
(%) 

10 

)3.5%( 

35 

)10.2%( 

45 

)7.1%( 

 n כימיה
(%) 

12 

)4.2%( 

18 

)5.2%( 

30 

)4.8%( 

 

 n כלכלה
(%) 

38 

)13.2%( 

31 

)9%( 

69 

)10.9%( 

 

 n פסיכולוגיה
(%) 

62 

)21.6%( 

57 

)16.6%( 

119 

)18.9%( 

 

 n חוק ומשפט
(%) 

31 

)4.9%( 

19 

)3%( 

50 

)7.9%( 

 

 n מדעי המחשב
(%) 

27 

)9.4%( 

52 

)15.1%( 

79 

)12.5%( 

 

 n בוטיקהרו
(%) 

11 

)3.8%( 

22 

)6.4%( 

33 

)5.2%( 

 

 n תיאטרון
(%) 

29 

)10.1%( 

16 

)4.7%( 

45 

)7.1%( 

 

 n קולנוע
(%) 

8 

)2.8%( 

6 

)1.7%( 

14 

)2.2%( 
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 n רפואה
(%) 

3 

)0.5%( 

18 

)2.9%( 

21 

)3.3%( 

 

 n סה"כ
(%) 

287 

)100%( 

344 

)100%( 

631 

)100%( 

 

 

ללמוד במגמות ריאליות  מעונייניםם, עם וללא לקויות למידה, רוב התלמידי מלמד כי 6עיון בלוח 

עם לקויות הלמידה  המתבגרים אך ישנם הבדלים בהעדפות בבחינת ההשוואה בין שתי הקבוצות:

סוציולוגיה -סוציולוגיה ופסיכולוגיה-הם שמעדיפים ללמוד במגמות הומאניות כגון כלכלה

ואילו המתבגרים ללא לקויות הלמידה הם שמעדיפים ובמגמות אומנותיות כגון תיאטרון וקולנוע, 

 ללמוד במגמות ריאליות כגון ביולוגיה, פיזיקה, מדעי המחשב, רפואה ורובוטיקה. 

 

התלמידים אשר השתתפו במחקר מייחסים חשיבות גבוהה להצלחה במגמות הלימוד. דירוג 

 10-ל 3נע בטווח שבין  מידת החשיבות להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודיםהתלמידים את 

)M=9.42, Sd=1.04 לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבגרים עם וללא לקויות למידה .(

)05.,58.0)675( >−= pt .( 

 

בבחינת מידת גיבוש ההחלטה בנוגע לבחירת תחום הלימודים : תוכניות לימודיות עתידיות

ם יודעים מה היו רוצים ללמוד העתידי בקרב כלל המדגם, נמצא כי רוב התלמידים עדיין אינ

 . 3לאחר הצבא או השירות הלאומי. התפלגות תשובותיהם של התלמידים מופיעה בתרשים 

: מידת גיבוש ההחלטה בנוגע לבחירת תחום הלימודים לאחר הצבא או השירות הלאומי 3תרשים 

)N=680( . 

 

מידת גיבוש ההחלטה לרים עם וללא לקויות למידה ביחס לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבג

16.62,.05(גע לבחירת תחום הלימודים לאחר הצבא או השירות הלאומי ובנ
)4( >= pχ לרוב .(
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-עם לקויות למידה ו 38.8%המתבגרים עדיין אין כיוון כללי ביחס לתחום אותו היו רוצים ללמוד (

עם  19.6%י יודעים בדיוק באיזו תחום היו רוצים ללמוד (ללא לקויות), ומעטים באופן יחס 40.5%

 ללא לקויות).  16.3%-לקויות למידה ו

ניתן לומר כי בעוד שרוב המתבגרים בטוחים לגבי תכניותיהם הלימודיות בהווה, מעטים מהם 

 . בטוחים לגבי תוכניותיהם הלימודיות והמקצועיות בעתיד

 

 מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים

פי שצוין בפרק השיטה, לצורך המחקר הנוכחי פותח כלי לשם בחינת מסוגלות עצמית בקבלת כ

בחירת מגמה  :החלטות ביחס לבחירת מגמת לימודים בתיכון באופן ספציפי הכולל פעולות כגון

אחת מתוך רשימה של מגמות אפשריות שמתלבטים ביניהן, התמדה לקראת המטרה הלימודית 

ול ותכנון המטרות בתחום הלימודי לשלושת השנים הבאות. כל הפעולות גם כאשר מרגישים תסכ

מודדות גורם אחד כללי של מסוגלות עצמית בקבלת החלטה בבחירת מגמה בתיכון (ראה פרק 

 הכלים). 

בהקשר זה, יש לציין כי בבחינת הפריטים המתייחסים לאמונה ביכולת בחירת מגמת הלימודים 

י הממוצע הגבוה ביותר הם: "לבחור במגמה שתתאים לתחומי בתיכון נמצא כי הפריטים בעל

), "לעמוד בהצלחה בתהליך הנדרש לקבלה למגמה המעניינת אותי" 20ההתעניינות שלי" (פריט 

 ). 4) ו"להחליט איזו מגמה תהיה הטובה ביותר בשבילי" (פריט 26(פריט 

רותי היועצת בבחירת לעומת זאת, הפריטים בעלי הממוצע הנמוך ביותר הם: "להיעזר בשי

) ו"לבחור במגמה 23), "לברר על מגמות לימוד שקיימות בעיר מגוריי" (פריט 18המגמה" (פריט 

). היגדים אלו בעלי הממוצע הנמוך הם גם בעלי 7שבה רוב התלמידים הם מהמין השני" (פריט 

). 3נספח השונות הגדולה ביותר (הממוצעים וסטיות התקן מופיעים בטבלת ניתוח הפריטים ב

המתבגרים לימודים בתיכון, גיבוש האמונות ביכולת לבחור מגמת בעת  ניתן לומר כילפיכך, 

שהשתתפו במחקר הנוכחי מציגים ביטחון גבוה יותר ביחס לביצוע פעולות הקשורות 

ליכולותיהם האישיות ותחומי העניין שלהם וביטחון נמוך יותר ביחס לביצוע פעולות הקשורות 

כלומר, למרות שלא ניתן להגדיר את המשתנה מסוגלות עצמית ירותי הסביבה. למאפייני וש

כן ניתן לומר כי מרכיב  בבחירת מגמת לימודים בתיכון כבעל מספר ממדים (ראה פרק הכלים),

אמונות המסוגלות העצמית בבחירת  בגיבוש הציון הגבוה היחסיההיכרות עם העצמי הוא בעל 

 מגמת הלימודים בתיכון. 

 

מעניין לציין המחקר הנוגעות למאפייני שלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון, לשאלות ייחס בהת

בקרב  מידת גיבוש ההחלטה בנוגע לבחירת מגמת הלימודים בה מעוניינים ללמודכי בבחינה של 

מתבגרים הנמוכים במסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בהשוואה למתבגרים הגבוהים 

57.252,.000נמצאו הבדלים מובהקים (אכן  זו במסוגלות עצמית
)4( == pχ .( חיתוך לפי)

נמוכים  46.8%רוב המתבגרים יודעים באיזו מגמה הם מעוניינים ללמוד ( ).Md=6.207חציון, 

גבוהים במסוגלות עצמית), או מתלבטים בין מספר קטן של מגמות  64.4%-במסוגלות עצמית ו

גבוהים במסוגלות עצמית), אך בקרב  20.4%-עצמית ו נמוכים במסוגלות 26.3%ספציפיות (

המתבגרים הגבוהים במסוגלות העצמית ההחלטיות ביחס לבחירת מגמת הלימודים גבוהה יותר. 

 . 7ממצאים אלו מוצגים בלוח מספר 
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 7לוח 

ללמוד בהתאם לקבוצה (גבוהים  מעונייניםבנוגע למגמה בה  מידת גיבוש ההחלטההתפלגות 

 לות עצמית) ונמוכים במסוג

נמוכים   מידת גיבוש ההחלטה

במסוגלות 

 עצמית

גבוהים 

במסוגלות 

 עצמית

 2χ סה"כ

 n עדיין אין לי כיוון כללי
(%) 

12 

)7%( 

13 

)4.6%( 

25 

)6.3%( 

 

 

25.57 ,

p=.000 

 n יש לי כיוון כללי בלבד
(%) 

24 

)14%( 

10 

)3.5%( 

34 

)9.7%( 

קטן של מגמות  אני מתלבט בין מספר

 ספציפיות 

n 
(%) 

45 

)26.3%( 

58 

)20.4%( 

103 

)23.2%( 

 

אני חושב על מגמה מסוימת אבל 

מעוניין לבחון מגמות נוספות לפני 

 ההחלטה

n 
(%) 

10 

)5.8%( 

20 

)7%( 

30 

)8.2%( 

 

אני יודע בדיוק באיזו מגמה אני 

 מעוניין

n 
(%) 

80 

)46.8%( 

183 

)64.4%( 

263 

)52.5%( 

 

 n סה"כ
(%) 

171 

)100%( 

284 

)100%( 

455 

)100%( 

 

 

 

 

בנוסף, נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבגרים הנמוכים במסוגלות העצמית בבחירת מגמת 

בנוגע  מידת גיבוש ההחלטהללימודים לבין מתבגרים הגבוהים במסוגלות עצמית זו ביחס 

80.182,.000(ללימודים לאחר הצבא או השירות הלאומי 
)4( == pχ( בעוד שלרוב המתבגרים .

הנמוכים במסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים עדיין אין כיוון כללי ביחס לתחום אותו היו 

), בקרב המתבגרים הגבוהים 21.1%) או שהם בעלי כיוון כללי בלבד (47.4%רוצים ללמוד (

), בעלי כיוון 28.5%לי (במסוגלות עצמית זו ישנו פיזור שווה יותר בין אלו שעדיין אין להם כיוון כל

) ויודעים בדיוק 13%), מתלבטים בין מספר קטן של תחומי לימוד ספציפיים (25.4%כללי בלבד (

 . 8ממצאים אלו מוצגים בלוח מספר ). 20.8%באיזה תחום לימודים הם מעוניינים (
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 8לוח 

בהתאם  בנוגע ללימודים לאחר הצבא או השירות הלאומי מידת גיבוש ההחלטההתפלגות 

 לקבוצה (גבוהים ונמוכים במסוגלות עצמית) 

נמוכים   מידת גיבוש ההחלטה

במסוגלות 

 עצמית

גבוהים 

במסוגלות 

 עצמית

 2χ סה"כ

 n עדיין אין לי כיוון כללי
(%) 

81 

)47.4%( 

81 

)28.5%( 

162 

)35.6%( 

 

 

18.18 ,

p=.000 

 n יש לי כיוון כללי בלבד
(%) 

36 

)21.1%( 

72 

)25.4%( 

108 

)23.7%( 

אני מתלבט בין מספר קטן של תחומי 

 לימוד ספציפיים

n 
(%) 

14 

)8.2%( 

37 

)13%( 

51 

)11.2%( 

 

אני חושב על תחום לימוד מסוים אבל 

מעוניין לבחון תחומי לימוד נוספים 

 לפני ההחלטה

n 
(%) 

11 

)6.4%( 

35 

)12.3%( 

46 

)10.1%( 

 

לימודים  אני יודע בדיוק באיזה תחום

 אני מעוניין

n 
(%) 

29 

)17%( 

59 

)20.8%( 

88 

)19.3%( 

 

 n סה"כ
(%) 

171 

)100%( 

284 

)100%( 

455 

)100%( 

 

 

, אשר למרכיב בתיכון אמונה גבוהה יותר ביכולת לבחור מגמת לימודים ממצאים אלו מלמדים כי

בגרים מחזקת את ההחלטיות של המתההיכרות עם העצמי יש בולטות חשובה בגיבושה, 

כלומר, מתפתחת . ומפחיתה את ההתלבטות ביחס להחלטות הלימודיות הן בהווה והן בעתיד

 . יכולת של קבלת החלטה

 

ניתן לומר כי האמונה של כלל המתבגרים ביכולתם לבחור מגמת לימודים בתיכון הינה משתנה 

יות שלהם כי קבלת ההחלטות הלימודמשמעותי בפיתוח יכולת קבלת ההחלטה וכתוצאה, בתהלי

 . שלב המעבר לתיכוןהחל מ

 

 9לוח 

המשתנים: מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים, תוצאות מצופות  טבלת מתאמי פירסון בין

 מתבגרים עם וללא לקויות למידה –ומידת הרצון להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים 

מסוגלות עצמית   

 בבחירת מגמת לימודים

 תוצאות מצופות

רצון להגיע להישגים  )N=312( ת למידהעם לקו

 גבוהים במגמת הלימודים

**26. **22. 

 .N=368( **28. **35( ללא לקות למידה

**p<.01 
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נמצאו בקרב שתי קבוצות המחקר, מתבגרים עם וללא לקויות למידה, מלמד כי  9עיון בלוח 

לבין מידת  מת לימודיםקשרים חיוביים, בינוניים ומובהקים בין המסוגלות העצמית בבחירת מג

, ללא לקויות: r=.26, p<.01(עם לקויות: הרצון להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים 

r=.28, p<.01 ,( מבחירת מגמת הלימודים לבין מידת הרצון להגיע ובין התוצאות המצופות

 ).r=.35, p<.01, ללא לקויות: r=.22, p<.01(עם לקויות: להישגים גבוהים במגמת הלימודים 

עוצמת הקשר בין התוצאות המצופות לבין הרצון להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים חזק 

למידה, אך מבחן הבהשוואה למתבגרים ללא לקויות  למידההמתבגרים עם לקויות הבקרב יותר 

z ) של פישר מלמד כי הבדל זה בעוצמה אינו מובהקz=0.52 .(ככל שהמסוגלות העצמית כלומר ,

ת מגמת לימודים והתוצאות המצופות מבחירה זו גבוהות יותר, כך הרצון להגיע להישגים בבחיר

ממצאים אלו מוסיפים כי האמונה  גבוהים במגמת הלימודים גבוה יותר, בקרב שתי הקבוצות.

של כלל המתבגרים ביכולתם לבחור מגמת לימודים ובתוצאות המצופות מבחירתם הינה 

 ציה להגיע להישגים גבוהים בתחום ההחלטות המתקבלות. משמעותית גם לחיזוק המוטיב

 

בחינת המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים והתוצאות המצופות מבחירה זו בקרב שתי 

 : קבוצות המחקר, מתבגרים עם וללא לקויות למידה

 מתבגרים עם לקויות למידה יהיו בעלי מסוגלות עצמית ןלפיה ת המחקרוהשערעל מנת לבחון את 

נמוכה יותר בבחירת מגמת לימודים ובעלי תוצאות מצופות נמוכות יותר כתוצאה מבחירה זו, 

) כאשר MANOVA( ניתוח שונות רב משתניבהשוואה לעמיתיהם ללא לקויות למידה, נערך 

המשתנים הבלתי תלויים שהוכנסו היו לקות למידה ומין על מנת לבדוק אם קיימת אינטראקציה 

התלויים שהוכנסו היו מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים ותוצאות עם מין, והמשתנים 

מצופות. ניתוח שונות זה לא יצא מובהק. כלומר, לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מתבגרים עם 

וללא לקויות למידה במסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים ובתוצאות המצופות מבחירה זו 

)004.,05.,22.1 2
)675,2( =>= ηpFמצאו הבדלים מיניים ), לא נ

)001.,05.,27.0 2
)675,2( =>= ηpF ולא נמצאה אינטראקציה בין לקות למידה ומין (

)003.,05.,17.1 2
)675,2( =>= ηpF .( 

. כלומר, מתבגרים עם וללא לקויות למידה מדווחים על ות המחקר לא אוששוהשער לפיכך,

רה זו וכן בנים תפיסה דומה של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים ותוצאות מצופות מבחי

ובנות מדווחים על תפיסה דומה של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים ותוצאות מצופות 

 מבחירה זו. 

המסוגלות שאלון לנוכח ההבדלים שעלו בכלל המדגם ביחס לממוצעי הפריטים המרכיבים את 

ם אלו בין העצמית בבחירת מגמת לימודים, הוחלט לבדוק האם ישנם הבדלים ספציפיים בפריטי

מתבגרים עם וללא לקויות למידה. אמנם הוחלט לבחון את כל פריטי השאלון של המסוגלות 

העצמית כשייכים לגורם אחד כללי כפי שהוצג בפרק הכלים, אך לנוכח העובדה שטווח לקויות 

ולא ניתן היה לבדוק הבדלים לפי סוגי לקויות  הלמידה שנבחן במחקר הנוכחי הינו רחב

 –בין הקבוצות תאפשר לגלות הבדלים כן ההנחה היא כי בחינה ספציפית של הפריטים , ספציפיים

  מתבגרים עם וללא לקויות למידה.
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על מנת לבחון את ההבדלים בפריטים המרכיבים את שאלון המסוגלות העצמית בבחירת מגמת 

בו  MANOVAלימודים בתיכון בין מתבגרים עם וללא לקויות למידה, נערך ניתוח שונות 

לקות למידה והמשתנים התלויים היו  –המשתנה הבלתי תלוי שהוכנס היה קבוצת המחקר 

 הפריטים המרכיבים את המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון. 

)בניתוח זה נמצא אפקט עיקרי מובהק לקבוצה  [ ) 12.,000.,99.2 2
610,27 === ηpF.[ 

ניתוח השונות של הפריטים במדד מוצגים הממוצעים, סטיות התקן וערכי  10בלוח מספר 

 המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים עבורם נמצא הבדל מובהק לפי קבוצת המחקר. 

 

 10לוח 

ממוצעים, סטיות תקן וערכי ניתוח השונות של פריטי מדד המסוגלות העצמית בבחירת מגמת 

 לימודים לפי קבוצת המחקר

מתבגרים עם  

 לקות למידה 

)N=291( 

Sd            M 

מתבגרים ללא 

 לקות למידה

)N=347( 

Sd            M 

 

 

 

F(1,636) 

 

 

 

2η 
לתכנן את המטרות שלי בתחום 

 הלימודי לשלוש השנים הבאות

5.64 15. 6.15 13. **6.69 01. 

לתאר את הכישורים 

הלימודיים שצריך למגמה 

 שאולי ארצה ללמוד בה

6.32 12. 6.87 11. ***12.42 02. 

לבחור במגמה שבה רוב 

 התלמידים הם מהמין השני

3.96 18. 4.69 16. **9.20 01. 

לציין מספר תחומי לימוד 

 שמעניינים אותי

6.38 13. 6.86 12. **7.63 01. 

להעריך באופן מדויק את 

 כישוריי הלימודיים

6.11 13. 6.49 12. *4.82 01. 

להמשיך בהתמדה לקראת 

גם כאשר  מטרתי הלימודית,

 אני מרגיש תסכול

5.98 13. 6.58 12. **10.99 02. 

לבחור במגמה שתתאים לסגנון 

החיים המועדף עליי בשלוש 

 השנים הקרובות

7.07 13. 6.66 12. *5.44 01. 

לברר על מגמות לימוד 

 שקיימות בעיר מגוריי

3.94 18. 4.50 16. *5.35 01. 

לעמוד בהצלחה בתהליך הנדרש 

 המעניינת אותילקבלה למגמה 

7.03 11. 7.39 10. *5.70 01. 

*p<.05, **p<.01, ***p<.001  
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הפריטים הספציפיים המרכיבים את שאלון המסוגלות העצמית  מלמד כי בחינת 10עיון בלוח 

בבחירת מגמת לימודים בתיכון אכן חושפת הבדלים בין מתבגרים עם וללא לקויות למידה. 

הבדלים מובהקים הם פריטים הקשורים עם ההיכרות העצמית הפריטים העיקריים בהם נמצאו 

, כאשר המתבגרים ללא לקויות הלמידה מציגים ביטחון גבוה יותר בהשוואה של המתבגרים

למתבגרים עם לקויות הלמידה, בכל הפעולות פרט לבחירת מגמה המותאמת לסגנון החיים 

ניתן מציגים ביטחון גבוה יותר. המועדף לשלוש השנים הקרובות אשר לגביה דווקא האחרונים 

לומר כי מרכיב ההיכרות עם העצמי הוא בעל בולטות חשובה בגיבוש אמונות המסוגלות העצמית 

בבחירת מגמת לימודים בתיכון הן בקרב מתבגרים עם לקויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא 

עולות הקשורות לקויות למידה, אך בקרב האחרונים ישנו ביטחון רב יותר ביכולת לבצע פ

לבחירת המגמה המבוססות על יכולותיהם האישיות ותחומי התעניינותם. כלומר, מתבגרים עם 

לקויות למידה זקוקים לחיזוקים נוספים על מנת להגדיל את הביטחון שלהם ביכולתם לבצע 

 .  פעולות המבוססות על מרכיבי העצמי שלהם
 

ר בין אמונות המסוגלות העצמית בבחירת לפיה עוצמת הקשהשערת המחקר על מנת לבחון את 

מגמת לימודים לבין התוצאות המצופות מבחירה זו תהיה חלשה יותר בקרב מתבגרים עם לקויות 

בין מסוגלות עצמית בבחירת  מתאמי פירסוןלמידה בהשוואה למתבגרים ללא לקויות, חושבו 

רב מתבגרים עם וללא מגמת לימודים בתיכון לבין התוצאות המצופות מבחירה זו בנפרד בק

בקרב והמתאמים בין המשתנים הללו את הממוצעים, סטיות התקן מציג  11לוח לקויות למידה. 

  .בנפרד ,מתבגרים עם וללא לקויות למידה

 11לוח 

מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים  :ממוצעים, סטיות תקן ומתאמים עבור משתני המחקר

 ים עם וללא לקויות למידה, בנפרדמתבגר – ותוצאות מצופות מבחירה זו

 M Sd 1 2 משתנה  

 מתבגרים עם לקויות למידה

)N=312( 

  - 1.15 6.13 מסוגלות עצמית 1

 - .53** 1.48 6.6 תוצאות מצופות 2

 מתבגרים ללא לקויות למידה

)N=368( 

  - 1.22 6.25 מסוגלות עצמית 1

 - .48** 1.56 6.73 תוצאות מצופות 2

**p<.01 

 

בקרב שתי הקבוצות נמצאו קשרים חיוביים, חזקים ומובהקים בין מלמד כי  11ון בלוח עי

מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים לבין תוצאות מצופות, כאשר עוצמת הקשר הייתה חזקה 

) בהשוואה למתבגרים ללא לקויות r=.53, p<.01יותר דווקא בקרב מתבגרים עם לקויות למידה (

). z=0.086של פישר מלמד כי הבדל זה בעוצמה אינו מובהק ( z), אך מבחן r=.48, p<.01למידה (

כלומר, ככל שהמסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים גבוהה יותר, כך התוצאות המצופות 

 מבחירה זו גבוהות יותר, הן בקרב מתבגרים עם לקויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא לקויות. 

אמונה גבוהה יותר ביכולת לבחור מגמת לימודים . כלומר, וששההשערת המחקר לא אלפיכך, 

ולהצליח בה קשורה עם אמונה גבוהה יותר להשיג את התוצאות הרצויות מבחירת מגמה זו, הן 
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ניתן לומר כי האמונה בקרב מתבגרים עם לקויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה. 

דים בתיכון הינה משתנה משמעותי גם עבור פיתוח של המתבגרים ביכולתם לבחור מגמת לימו

 . זו מיכולתמפחיתה בהכרח תמונת עתיד חיובית ומוצלחת יותר, וקיומה של לקות הלמידה אינה 

 

מרכיב משמעותי בתהליך קבלת  והלימודיות הינ גיבוש ההעדפות, ניתן לומר כי לסיכום חלק זה

כבר במהלך החודש א לקויות למידה, ההחלטות של מתבגרים כאשר רוב המתבגרים, עם ולל

יודעים מה הם רוצים ללמוד בעתיד הקרוב, אך לא בעתיד הקודם לבחירת מגמת הלימודים 

ואמונה חזקה יותר ביכולת בחירת מגמת הלימודים קשורה עם התלבטויות מעטות הרחוק, 

לימודים מגלים מתבגרים בעלי אמונה גבוהה יותר ביכולתם לבחור מגמת  .יחסית בנוגע לשאלה זו

רוב  כמו כן,בהווה והן ביחס לבחירותיהם העתידיות.  יהםיותר החלטיות הן ביחס לבחירות

המתבגרים מדווחים על חשיבות גבוהה להישגים גבוהים במגמת הלימודים ועל קשר חיובי בין 

המסוגלות העצמית לבחור מגמה והתוצאות המצופות מבחירה זו לבין הרצון להישגים גבוהים. 

בתוך כך, אמנם במחקר הנוכחי המסוגלות העצמית נבחנה כגורם אחד כללי, אך הממצאים ביחס 

ההיכרות של המתבגרים עם לפריטים הספציפיים המרכיבים מסוגלות עצמית זו מציעים כי 

יכולותיהם האישיות ותחומי העניין שלהם מהווה מרכיב משמעותי בביסוס האמונה שלהם 

 ודים וכי יש חשיבות רבה בבחינת מרכיב זה של "היכרות עם העצמי". ביכולת בחירת מגמת הלימ

תפיסותיהם של המתבגרים עם וללא לקויות הלמידה בנוגע לאמונתם ביחס ליכולתם לבחור 

וכן בנוגע לקשר בין האמונה ביכולתם לבחור מגמה לבין  מגמה ולתוצאות המצופות מבחירתם

הן דומות, למרות שמקצועות המגמה  ת מבחירה זוהאמונה ביכולת להשיג את התוצאות הרצויו

ששתי הקבוצות מתלבטות בנוגע בהם מעוניינים ללמוד בעתיד הקרוב הם שונים ולמרות 

בגיבוש אמונות ות מידת ביטחון שונה ביחס למרכיבי העצמי שלהם וכן מציג ללימודיהם בעתיד

 . המסוגלות העצמית

מגמת הלימודים אמנם דומים בקרב מתבגרים עם  אם כן, מאפייני שלב המעבר לתיכון ובחירת

וללא לקויות למידה, כאשר אמונות חזקות יותר מסייעות לפיתוח היכולת של קבלת החלטה 

ולחיזוק המוטיבציה להישגים גבוהים בהחלטות המתקבלות, אך כן ישנה שונות בין שתי 

 המתבססות עלע פעולות להעדפותיהן הלימודיות ולמידת הביטחון שלהן בביצוהקבוצות בנוגע 

ולכן, גובר הצורך בבחינת הגורמים הקשורים עם והמשפיעים על פיתוח  מרכיבי העצמי שלהן

אמונות קבלת ההחלטות הלימודיות של שתי הקבוצות. ממצאים אלו מחזקים את חשיבותו של 

, שלב המעבר לתיכון כשלב פוטנציאלי להתערבות לשם חיזוק אמונות יכולות קבלת ההחלטות

מעמיקה יותר של הקשרים בין קיומה של לקות הלמידה לבין המשתנים האישיים  בחינהתוך 

  .המעורבים בתהליך, כפי שיפורט להלן
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התרומה של תכונות האישיות לתהליך קבלת ההחלטות ביחס לבחירת מגמת הלימודים  –חלק ב 

 בתיכון 

ני המחקר העיקריים בקרב מציג את הממוצעים, סטיות התקן והמתאמים בין משת 12לוח 

 בנפרד.  ,מתבגרים עם וללא לקויות למידה

 

 12לוח 

מתבגרים עם וללא לקויות  –ממוצעים, סטיות תקן ומתאמים עבור משתני המחקר העיקריים 

 למידה, בנפרד

 M Sd 1 2 3 4 5 6 7 משתנה  

מתבגרים 

עם 

לקויות 

 למידה

)N=312( 

       - .63 3.6 מוחצנות 1

      - -.07 .61 3.45 ותמוכוונ 2

     - -.12* -.02 .72 3.00 נוירוטיות 3

    - -.35** .31** -.11 .56 3.8 נועם הליכות 4

פתיחות  5

 להתנסויות 

3.43 57. **45. **17. 06.- 01.- -   

  - .19** .16** -.10 .23** .06 1.15 6.13 מסוגלות עצמית 6

 - .53** .02 .17** -.02 .23** .05 1.48 6.6 תוצאות מצופות 7

מתבגרים 

ללא 

לקויות 

 למידה

)N=368( 

       - .64 3.4 מוחצנות 1

      - .12* .72 3.61 מוכוונות 2

     - -.29** -.02 .69 2.86 נוירוטיות 3

    - -.25** .48** .02 .60 3.8 נועם הליכות 4

פתיחות  5

 להתנסויות 

3.5 55. **22. **14. 05.- 03. -   

  - .18** .33** -.29** .42** .27** 1.22 6.25 מסוגלות עצמית 6

 - .48** .11* .28** -.08 .37** .05 1.56 6.73 תוצאות מצופות 7

*p< .05, **p<.01 

 

, נמצאו קשרים בקרב שתי הקבוצותמצביע על מספר ממצאים מעניינים; ראשית,  12עיון בלוח 

, r=.31, p<.01ם ומובהקים בין מוכוונות לבין נועם הליכות (עם לקויות: בינוניי-חיוביים, חלשים

). כלומר, ככל שהמוכוונות גבוהה יותר, כך נועם ההליכות גבוהה r=.48, p<.01ללא לקויות: 

 יותר, ולהפך. 

כמו כן, נמצא קשר חיובי, בינוני ומובהק בין מוחצנות לבין פתיחות להתנסויות (עם לקויות: 

r=.45, p<.01 :ללא לקויות ,r=.22, p<.01 כלומר, ככל שהמוחצנות גבוהה יותר, כך הפתיחות .(

 להתנסויות גבוהה יותר, ולהפך. 

בינוניים ומובהקים בין נוירוטיות לבין נועם הליכות (עם -בנוסף, נמצאו קשרים שליליים, חלשים

ם ללא לקויות למידה מתבגרי) ובקרב r=-.25, p<.01, ללא לקויות: r=-.35, p<.01לקויות: 

). כלומר, ככל שהנוירוטיות r=-.29, p<.01לבין מוכוונות (ללא לקויות: בין נירוטיות , גם בלבד
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ככל  גבוהה יותר, כך נועם ההליכות נמוכה יותר, ולהפך, ובקרב מתבגרים ללא לקויות למידה

 המוכוונות נמוכה יותר, ולהפך. שהנוירוטיות גבוהה יותר 

מתבגרים עם  בקרבקשרים דומים ביחס לתכונות האישיות  למדים על דפוסימה, ממצאים אלו

וללא לקויות למידה, בנוסף לקשר השלילי שנמצא בין נוירוטיות לבין מוכוונות בקרב מתבגרים 

א לקויות למידה בלבד, הינם מעניינים שכן מרמזים על מקומה החשוב של לקות הלמידה לל

הן מתבגרים עם , ניתן לומר כית האישיות בקרב המתבגרים. בגיבוש ובתפיסה העצמית של תכונו

לקות למידה והן מתבגרים ללא לקות למידה מפתחים את מערך נטיות האישיות שלהם במהלך 

עם זאת, המתבגרים עם וללא  ומדווחים על קשרים בין חלק מהנטיות לבין אחרות. גיל ההתבגרות

  ת האישיות המתפתחות במהלך תקופה זו. לקות הלמידה מדווחים על תפיסה שונה של נטיו

 

 תרומת תכונות אישיות למסוגלות עצמית ותוצאות מצופות –) SEMניתוחי משוואות מבניות (

לשם בחינת תרומת חמש תכונות האישיות (מוחצנות, מוכוונות, נוירוטיות, נועם הליכות ופתיחות 

מת לימודים בתיכון ובתוצאות להתנסויות) כמסבירות הבדלים במסוגלות העצמית בבחירת מג

, בו זמנית לשתי הקבוצות: מודל משוואה מבניתהמצופות מבחירה זו, נערכו ניתוחים באמצעות 

 מתבגרים עם וללא לקויות למידה. 

-SEMהתאמת נתוני המדגם למודל מחקרי משוער נעשתה באמצעות ניתוח משוואות מבניות (

Structural Equation Modeling( נת בעזרת תוכAmos 18.  ניתוח זה בוחן את התאמת נתוני

 ). Byrne, 2006המדגם למודל מחקרי משוער (

כוללים גם משתנים נצפים וגם משתנים לטנטיים, כלומר  SEMהליכי המבוססים על ניתוחים 

יש לבחור  ,. לפיכךמשתנים שלא ניתן לצפות בהם ישירות ולכן גם לא ניתן למדוד אותם ישירות

נים של המשתנה הלטנטי הנחקר. המתודולוגיה מתבססת על גישה ישיהוו צי משתנים נצפים

מאששת לניתוח נתונים. הודות לדרישה שדפוס הקשרים בין המשתנים יוגדר מראש בגישה זו, 

היכולת של השיטה לספק אומדנים לטעויות היא מתאימה לניתוח שמטרתו הסקת מסקנות. 

גם להשוות בין אותו מודל בקבוצות שונות ורבות השיטה מאפשרת המדידה היא יתרון נוסף. 

)Byrne, 2006 .( 

כיוון שלכל משתנה לטנטי היה אינדיקאטור אחד, היה צורך לקבע את שונות הטעות של 

)var)1האינדיקאטור הזה והקיבוע נעשה באמצעות הנוסחה  α−  בכלל המדגם. הערך המספרי

דגם ובשתי הקבוצות (עם וללא לקויות למידה) ומוצג של שונות הטעות הוא זהה בכלל המ

המציגים את מודל המחקר בקרב כלל המדגם, מתבגרים עם לקויות למידה  5, 4, 1בתרשימים 

 ומתבגרים ללא לקויות למידה, בהתאמה. 

הצביעו על התאמה גבוהה בין המודל התיאורטי לבין הממצאים האמפיריים.  SEMניתוחי 

התוצאות הדגישו לשונות המוסברת באופן שונה בקרב שתי האוכלוסיות. מרכיבי המודל תרמו 

את התפקיד הפוטנציאלי המשמעותי של תכונות האישיות עבור הסבר המסוגלות העצמית 

בבחירת מגמת לימודים בתיכון ועבור התוצאות המצופות מבחירה זו ובמידה שונה בקרב שתי 

 . האוכלוסיות
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מודל המחקר התיאורטי: תרומת תכונות האישיות למסוגלות עצמית בבחירת מגמת : 1שים תר

  .כלל המדגם –לימודים ולתוצאות מצופות 

. התחתונים : המשתנים הבלתי תלויים (חמש תכונות האישיות הגדולות) מוצגים בעיגוליםהערה

וצאות מצופות) מוצגים המשתנים התלויים (מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון ות

  .בעיגולים העליונים

 

. בחינת המודל הבסיסי 1צעדים של הערכה:  4-בחינה של המודל בשתי הקבוצות במקביל נערכה ב

. בחינת המודל בקרב כל אחת מהקבוצות: מתבגרים עם וללא לקויות 2בקרב כלל המדגם. 

 ינת מקור ההבדלים. . השוואה בין הקבוצות לבח4. השוואה בין הקבוצות. 3למידה. 

 

 :על מנת להעריך את טיב המודל נבחרו מספר מדדים מתוך מגוון של מדדי טיב התאמה קיימים

הבוחן את מובהקות ההבדל בין המודל לנתוני המדגם (צפייה לקבל ערכים בין  chi squareמבחן 

  -RMSEAמדד ה ).Klem, 2000לא מובהקים). במדגמים גדולים מדד זה תמיד מובהק ( 1-3

-הנותרת בלתי מוסברת לאחר הרצת המודל (הערך צריך להיות נמוך מהמעיד על שיעור השונות 

0.8) (O'Boyle & Williams, 2010.(  מדד הGFI )Goodness of Fit Index המודד את הכמות (

היחסית של השונות והשונות המשותפת המוסברת על ידי המדגם, ועד כמה השונות הבלתי 

 פתיחות
 להתנסויות

נועם 

 הליכות
 מוחצנות מוכוונות נוירוטיות

מסוגלות עצמית 
בבחירת מגמת 

 לימודים
 

 תוצאות מצופות
 

0.174 0.483 
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 & Yadamaביע על התאמה טובה (מצ 0.9כאשר ערך מעל  0-1טווח הערכים כרת. ינמוסברת היא 

Pandey, 1995מדד ה .(- NFI  המעריך את המידה שבה המודל התיאורטי מהווה שיפור לעומת

מצביע על  0.9 ערך מעל , כאשר0-1טווח הערכים מודל בסיסי שבו אין קשרים בין משתנים. 

המתחשב בגודל המדגם ומחושב על  CFI -). מדד הYadama & Pandey, 1995התאמה טובה (

ערך  , כאשר0-1). טווח הערכים null modelבין המודל המשוער למודל בלתי תלוי ( ידי השוואה

 . )Arbuckle, 2007; Yadama & Pandey, 1995מצביע על התאמה טובה ( 0.9 מעל

 

 : הערכות של מודל הבסיס בקרב כלל המדגם –צעד ראשון 

תכונות האישיות כמסבירות  חמשעד הראשון של הניתוח התמקד בהערכת המודל הבסיסי של הצ

את המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון ואת התוצאות המצופות מבחירה זו, וכן 

של המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון כמסבירה את התוצאות המצופות 

 . 1. מודל הבסיס מוצג בתרשים מבחירה זו, בקרב כלל המדגם

תכונות האישיות (הבלתי תלויים, המסבירים,  חמשמודל הבסיס מציג הנחה לפיה המשתנים של 

) יתרמו למשתנים של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים התחתונים המוצגים בעיגולים

 ). גולים העליוניםבעיבתיכון ושל התוצאות המצופות מבחירה זו (התלויים, המוסברים, המוצגים 

הנחה נוספת העומדת בבסיס המודל היא שהמשתנה של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים 

 בתיכון יתרום להסבר של המשתנה תוצאות מצופות מבחירת מגמת הלימודים בתיכון. 

עם שבעת המדדים שאותם בחן: מבחן  התאמה טובההראו שמודל הבסיס הדגים  SEM-ניתוחי ה

)21,5(865.4,.05ע לא היה מובהק: חי בריבו
2 >= pχ  :וערכי מדדי טיב ההתאמה היו גבוהים

NFI=.993, CFI=1.000, GFI=.998, RMSEA=.000 . 

מודל  –לסיכום, צעד ראשון חשף התאמה גבוהה בין המודל התיאורטי לבין הנתונים האמפיריים 

ים של מסוגלות עצמית תכונות האישיות הם קדימונ חמשכלומר, ). 1הבסיס (ראה תרשים 

בבחירת מגמת לימודים בתיכון ושל תוצאות מצופות, כאשר מסוגלות עצמית בבחירת מגמת 

 . הלימודים מהווה גם קדימון של תוצאות מצופות

 

 : בחינת המודל בקרב כל אחת מהקבוצות –צעד שני 

מסבירות את תכונות האישיות כ חמשהצעד השני של הניתוח ניסה להעריך את מודל הבסיס של 

המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון ואת התוצאות המצופות מבחירה זו, וכן של 

המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון כמסבירה את התוצאות המצופות מבחירה זו, 

 בנפרד בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה. 

  :בחינת המודל בקרב מתבגרים עם לקויות למידה

עם  התאמה טובהבקרב מתבגרים עם לקויות למידה הראו שמודל הבסיס הדגים  SEM-ניתוחי ה

)21,4(573.5,.05שבעת המדדים שאותם בחן: מבחן חי בריבוע לא היה מובהק: 
2 >= pχ  וערכי

 . NFI=.982, CFI=.995, GFI=.995, RMSEA=.036מדדי טיב ההתאמה היו גבוהים: 
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 : ים ללא לקויות למידהבחינת המודל בקרב מתבגר

 התאמה טובהבקרב מתבגרים ללא לקויות למידה הראו שמודל הבסיס הדגים  SEM-ניתוחי ה

)21,4(775.5,.05עם שבעת המדדים שאותם בחן: מבחן חי בריבוע לא היה מובהק: 
2 >= pχ 

 . NFI=.986, CFI=.995, GFI=.996, RMSEA=.035וערכי מדדי טיב ההתאמה היו גבוהים: 

מודל  –יכום, צעד שני חשף התאמה גבוהה בין המודל התיאורטי לבין הנתונים האמפיריים לס

כלומר, הבסיס, הן בקרב מתבגרים עם לקויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה. 

תכונות האישיות מהוות קדימונים של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון  חמש

וכן מסוגלות עצמית בבחירת מגמת הלימודים מהווה גם קדימון של ושל תוצאות מצופות 

התוצאות המצופות מבחירה זו, גם בקרב קבוצות בעלות מאפיינים אישיים ייחודיים, כגון לקות 

 . למידה

 

 : השוואה בין הקבוצות –צעד שלישי 

שיות תכונות האי חמשבצעד זה נערכו השוואות בין הקבוצות כדי להעריך את התרומה של 

כמסבירות את המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון ואת התוצאות המצופות 

מבחירה זו, וכן של המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון כמסבירה את התוצאות 

המצופות מבחירה זו, ביחס לכל קבוצה: מתבגרים עם וללא לקויות למידה. ניתוחים אלו מעידים 

של המודל בקרב שתי הקבוצות: מבחן חי בריבוע לא היה מובהק:  ההתאמה טובעל 

05.,349.11)42,8(
2 >= pχ  :וערכי מדדי טיב ההתאמה היו גבוהיםNFI=.984, CFI=.995, 

GFI=.995, RMSEA=.025 . 

הבדלים משמעותיים בין הקבוצות, מתבגרים עם וללא לקויות למידה, ביחס  ניתוחים אלו הראו

 ונות האישיות למסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכוןתכ חמשלתרומה של 

)CMIN=11.649, p=.04 (ולתוצאות המצופות מבחירה זו )CMIN=11.080, p=.05 .( 

השפעה דומה בקרב שתי הקבוצות, מתבגרים עם וללא לקויות  , ניתוחים אלו הראולעומת זאת

כמסבירה את התוצאות המצופות  , של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכוןלמידה

 .CMIN=1.450, p>.05: מבחירה זו
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 13לוח 

אפקטים כוללים, ישירים ועקיפים, של תכונות האישיות על התוצאות המצופות מבחירת מגמת 

) ומתבגרים ללא לקויות למידה N=312בנפרד בקרב מתבגרים עם לקויות למידה ( –הלימודים 

)N=368 ( 

 אפקטים עקיפים ם ישיריםאפקטי אפקטים כוללים 

מקדם  

מבני 

 גולמי

מקדם 

מבני 

 סטנדרטי

מקדם 

מבני 

 גולמי

מקדם 

מבני 

 סטנדרטי

מקדם 

מבני 

 גולמי

מקדם 

מבני 

 סטנדרטי

 )N=312( עם לקויות למידה

 -.02 -.04 .21* .51 .19 .46 מוחצנות

 .11 .28 .16 .41 .28 .69 מוכוונות

 -.01 -.02 .11 .23 .10 .21 נוירוטיות

 .08 .24 .09 .27 .18 .52 נועם הליכות

 .14 .39 -.28* -.77 -.14 -.39 פתיחות להתנסויות

 )N=368( ללא לקויות למידה

 .13* .33* -.14* -.34* -.01 -.01 מוחצנות

 .15** .32** .22* .47* .37** .79* מוכוונות

 -.09* -.23* .19* .45** .09 .23 נוירוטיות

 .08 .23 .09 .25 .17 .47 נועם הליכות

 .05 .15 .04 .12 .09 .27 פתיחות להתנסויות

*p<.05, **p<.01 

 

  – מתבגרים עם לקויות למידה

 . 13וניתוחי האפקטים מוצגים בלוח מספר  4תרשים מספר מודל זה מוצג ב

: בנוגע למודל תרומה של תכונות האישיות למסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון

 –, המשתנים הבלתי התלויים 4עבור מתבגרים עם לקויות למידה, כפי שנראה בתרשים  הבסיס

מהשונות במשתנה התלוי של מסוגלות  13.5%מסבירים באופן מובהק  –חמש תכונות האישיות 

שלא נמצאה שום תרומה מובהקת באופן יש לציין . עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון

תלויים של תכונות האישיות בהסבר של המשתנה התלוי מסוגלות ספציפי ביחס למשתנים הבלתי 

ניתן לומר כי חמש עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון בקרב מתבגרים עם לקויות למידה. 

תכונות האישיות משמעותיות במידה מועטה יחסית בהסברת השונות של מסוגלות עצמית 

 .הבקרב מתבגרים עם לקויות למיד בבחירת מגמת לימודים

: בנוגע למודל תרומה של תכונות האישיות לתוצאות המצופות מבחירת מגמת הלימודים בתיכון

 –, המשתנים הבלתי התלויים 4הבסיס עבור מתבגרים עם לקויות למידה, כפי שנראה בתרשים 

מסבירים  –חמש תכונות האישיות, והמשתנה מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון 

. עיון מהשונות במשתנה התלוי תוצאות מצופות מבחירת מגמת לימודים 49.5%באופן מובהק 

) .211תכונות האישיות מוחצנות ( –מלמד כי שני משתנים בלתי תלויים  13בלוח ו 4בתרשים 
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 –) .640), והמשתנה מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון (-.286ופתיחות להתנסויות (

מובהק להסבר התוצאות המצופות מבחירת מגמת לימודים. כלומר, וישיר נמצאו תורמים באופן 

מתבגרים עם לקויות למידה שדיווחו על רמה גבוהה יותר של מוחצנות ועל רמה נמוכה יותר של 

פתיחות להתנסויות וכן על מסוגלות עצמית גבוהה יותר בבחירת מגמת לימודים בתיכון, דיווחו 

 על תוצאות מצופות גבוהות יותר. 

לשחק בתיווך של  הבחינת התפקיד שמסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון עשויב

עיון בלוח , הקשר בין חמש תכונות האישיות לבין התוצאות המצופות מבחינת מגמת הלימודים

בין תכונות האישיות  הלא ישיריםלקשרים ) p>.05(לא נמצאו אפקטים מובהקים מלמד ש 13

 פתיחות להתנסויות: ,-.01 וירוטיות:, נ-.02 מוחצנות:., 11 (מוכוונות:לבין התוצאות המצופות 

ניתן לומר כי התרומה של לקויות למידה,  עםבקרב מתבגרים כלומר, ). .08 נועם הליכות: .,14

 . עוברת באופן ישיר בלבדתכונות האישיות לתוצאות המצופות מבחירת מגמת הלימודים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערכי האפקטים המבניים (הסטנדרטיים) ומקדם הטעות עבור מודל המחקר: : 4תרשים 

 .מתבגרים עם לקויות למידהעבור  –המשתנים התלויים במודל 

 

 

0.211 

 -0.286 

0.640 

פתיחות 
 להתנסויות

נועם 
 הליכות

 
 נוירוטיות

 
 מוכוונות

 
 מוחצנות

תוצאות 

 מצופות
מסוגלות 

עצמית בבחירת 

 מגמת לימודים

 

0.174 0.483 
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  – מתבגרים ללא לקויות למידה

 . 13וניתוחי האפקטים מוצגים בלוח מספר  5תרשים מספר מודל זה מוצג ב

: בנוגע למודל חירת מגמת לימודים בתיכוןתרומה של תכונות האישיות למסוגלות עצמית בב

 –, המשתנים הבלתי תלויים 5הבסיס עבור מתבגרים ללא לקויות למידה, כפי שנראה בתרשים 

מהשונות במשתנה התלוי מסוגלות  35.7%מסבירים באופן מובהק  –חמש תכונות האישיות 

 –משתנים בלתי תלויים מלמד כי שלושה  5. עיון בתרשים עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון

נמצאו תורמים באופן  –) -.186) ונוירוטיות (.287), מוכוונות (.255תכונות האישיות מוחצנות (

מובהק להסבר המסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון. כלומר, מתבגרים ללא לקויות 

מוחצנות ושל למידה שדיווחו על רמה נמוכה יותר של נוירוטיות ועל רמה גבוהה יותר של 

ניתן לומר כי מוכוונות, דיווחו על מסוגלות עצמית גבוהה יותר בבחירת מגמת לימודים בתיכון. 

תכונות האישיות משמעותיות יותר בהסברת השונות של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת  חמש

 .לימודים בעיקר בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה

: בנוגע למודל פות מבחירת מגמת הלימודים בתיכוןתרומה של תכונות האישיות לתוצאות המצו

 –, המשתנים הבלתי התלויים 5הבסיס עבור מתבגרים ללא לקויות למידה, כפי שנראה בתרשים 

מסבירים  – חמש תכונות האישיות, והמשתנה מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון

. דפוסים מבחירת מגמת לימודיםמהשונות במשתנה התלוי תוצאות מצופות  41%באופן מובהק 

שונים של תרומות עלו במודל הזה בהשוואה למודל הבסיס עבור מתבגרים עם לקויות למידה. 

תכונות האישיות מוחצנות  –מלמד כי שלושה משתנים בלתי תלויים  13ובלוח  5עיון בתרשים 

בחירת מגמת לימודים ), והמשתנה מסוגלות עצמית ב.193) ונוירוטיות (.222), מוכוונות (-.137(

מובהק להסבר התוצאות המצופות מבחירת מגמת ישיר ונמצאו תורמים באופן  –) .521בתיכון (

לימודים. כלומר, מתבגרים ללא לקויות למידה שדיווחו על רמה נמוכה יותר של מוחצנות ועל 

בחירת מגמת רמה גבוהה יותר של מוכוונות ושל נוירוטיות וכן על מסוגלות עצמית גבוהה יותר ב

 לימודים בתיכון, דיווחו על תוצאות מצופות גבוהות יותר. 

לשחק בתיווך של  הבבחינת התפקיד שמסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון עשוי

עיון בלוח , הקשר בין חמש תכונות האישיות לבין התוצאות המצופות מבחינת מגמת הלימודים

), .13לקשרים הלא ישירים בין מוחצנות () p<.05(נמצאו אפקטים מובהקים מלמד כי  13

) p<.01נמצא אפקט כולל מובהק (התוצאות המצופות. ) לבין -.09) ונוירוטיות (.15מוכוונות (

תכונות המוחצנות ) לp>.05אך לא נמצא אפקט כולל מובהק () .37( תכונת המוכוונותל

 ). .09 נוירוטיות: ,-.01 והנוירוטיות (מוחצנות:

לקשרים הלא ישירים בין תכונת האישיות פתיחות ) p>.05(ו אפקטים מובהקים לא נמצא

) וכן בין תכונת האישיות נועם הליכות לבין התוצאות .05להתנסויות לבין התוצאות המצופות (

  )..08המצופות (

ממצאים אלו מלמדים כי התרומה של תכונת האישיות מוכוונות לתוצאות המצופות הינה ישירה 

ללא לקויות למידה שדיווחו מתבגרים  .רה, באמצעות המסוגלות העצמית, ובכיוונים זהיםולא ישי

על תוצאות מצופות גבוהות יותר מבחירת באופן ישיר  דיווחו ,ל רמה גבוהה יותר של מוכוונותע

באמצעות מסוגלות עצמית גבוהה יותר שתרמה לתוצאות  באופן לא ישירמגמת הלימודים וכן 

 . יותרמצופות גבוהות 
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לעומת זאת, התרומה של תכונות האישיות מוחצנות ונוירוטיות הינה מורכבת יותר. מתבגרים 

ללא לקויות למידה שדיווחו על רמה נמוכה יותר של מוחצנות ורמה גבוהה יותר של נוירוטיות, 

, באופן לא ישירבבחירת מגמת לימודים, אך על תוצאות מצופות גבוהות יותר באופן ישיר דיווחו 

דיווחו דווקא על רמה גבוהה יותר של מוחצנות ורמה נמוכה יותר של נוירוטיות שתרמו למסוגלות 

כלומר, התרומה של מוחצנות עצמית גבוהה יותר אשר הובילה לתוצאות מצופות גבוהות יותר. 

ונוירוטיות למסוגלות העצמית ולתוצאות המצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים פועלת 

 נים ולכן, כאמור, האפקט הכולל אינו מובהק. בכיוונים שו

ממצאים אלו בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד, מחזקים את חשיבותה של תכונת 

האישיות מוכוונות למסוגלות העצמית ולתוצאות המצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים וכן 

למסוגלות העצמית  טיותשל תכונות המוחצנות והנוירו ינם מבטלים לחלוטין את התרומותהם א

 . ןותמורכבהבנת , אך דורשים הסברים לוהתוצאות המצופות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערכי האפקטים המבניים (הסטנדרטיים) ומקדם הטעות עבור מודל המחקר: : 5תרשים 

 .מתבגרים ללא לקויות למידהעבור  –המשתנים התלויים במודל 

פתיחות 
 להתנסויות

נועם 
 הליכות

 
 נוירוטיות

 
 מוכוונות

 
 מוחצנות

0.255 
 -0.186 0.287 

0.521 

0.193 

-0.137 

0.222 

מסוגלות עצמית 
בבחירת מגמת 
 לימודים בתיכון

 

תוצאות 
 מצופות

0.174 
0.483 
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מובהק להסבר ישיר ובאופן  תרמהנת האישיות היחידה אשר תכונת האישיות מוחצנות היא תכו

מתבגרים עם וללא לקויות  ,בקרב שתי הקבוצות התוצאות המצופות מבחירת מגמת לימודים

מובהקות ההבדל בעוצמת ההשפעה של תכונה זו על התוצאות המצופות בין שתי  בחינת. למידה

ביחס  שאין הבדל מובהק ות) מראההקבוצ(באמצעות מודל המניח שוויון בין שתי  הקבוצות

)1(049.0,.82 :שתי הקבוצותלעוצמת ההשפעה בין 
2 == pχ. 

 

 : השוואות בין הקבוצות לבחינת מקור ההבדלים –צעד רביעי 

בצעד זה נערכו השוואות בין הקבוצות כדי להעריך את מקור ההבדלים בין מתבגרים עם וללא 

נות האישיות למסוגלות עצמית בבחירת מגמת תכו חמשלקויות למידה ביחס לתרומה של 

לימודים בתיכון ולתוצאות המצופות מבחירה זו. ניתוחים אלו מראים הבדלים מובהקים ביחס 

) CMIN=5.301, p=.02לתרומה של מוחצנות למסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים (

נסויות לתוצאות ) וביחס לתרומה של פתיחות להתCMIN=8.388, p=.004ולתוצאות מצופות (

 ). CMIN=5.786, p=.016מצופות (

בהשפעה של בין שתי הקבוצות  ההבדלתכונת האישיות מוחצנות היא שיוצרת את מקור כלומר, 

תכונות האישיות על המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון, ותכונות האישיות 

בהשפעה של ן שתי הקבוצות בימוחצנות ופתיחות להתנסויות הן שיוצרות את מקור ההבדל 

: מתבגרים עם וללא בקרב שתי הקבוצות תכונות האישיות על התוצאות המצופות מבחירה זו

  לקויות למידה.

תכונות האישיות תורמות במידה שונה למסוגלות העצמית בבחירת מגמת  חמשניתן לומר ש

לקויות למידה. לימודים בתיכון ולתוצאות המצופות מבחירה זו בקרב מתבגרים עם וללא 

התכונות העיקריות אשר יוצרות את ההבדל בין הקבוצות הן מוחצנות ופתיחות להתנסויות, בעוד 

נוירוטיות ונועם הליכות על מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים שההשפעות של מוכוונות, 

וללא בתיכון ועל התוצאות המצופות מבחירה זו, הן דומות בקרב שתי הקבוצות: מתבגרים עם 

ממצאים אלו מעידים על כך שתכונות אישיות אכן תורמות להסברת המסוגלות  לקויות למידה.

חשובים העצמית בבחירת מגמת לימודים והתוצאות המצופות מבחירה זו, שני משתנים 

שלב המעבר לתיכון, כאשר בחינת המודל בקרב אוכלוסיות בעלות צרכים  במהלך המתבססים

 ה, מאפשרת הבנה רחבה יותר של היחסים הקיימים בין המשתנים הללו. ייחודיים, לקויות למיד

 

, נמצאה התאמה גבוהה בין המודל התיאורטי לבין הממצאים האמפיריים. הממצאים אם כן

המלמדים על דפוסים דומים של השפעה של המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים על 

וללא לקויות למידה מעלים שני דגשים: התוצאות המצופות מבחירה זו בקרב מתבגרים עם 

ראשית, ישנה תמיכה למודל התיאורטי המתייחס לכיוון ההשפעה של המסוגלות העצמית על 

התוצאות המצופות. כלומר, אמונה גבוהה יותר ביכולת בחירת מגמת הלימודים בתיכון מחזקת 

נית, ישנה הרחבה של גם את האמונות ביחס לסבירות התוצאות הרצויות הנובעות מבחירה זו. ש

כלומר, המודל  המודל התיאורטי בכך שמדגימים השפעה דומה בקרב שתי קבוצות שונות.

התיאורטי הינו רלוונטי לא רק בקרב אוכלוסיות מוחלשות כמו נשים ומיעוטים, אלא גם בקרב 

  לקויות למידה.  –צרכים ייחודיים  עםאוכלוסיות 
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עותית יותר של תכונות האישיות להסברת השונות של בנוסף, הממצאים מלמדים על תרומה משמ

של אילו ו מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בעיקר בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה

. כלומר, בקרב מתבגרים בעיקר בקרב מתבגרים עם לקויות למידה התוצאות המצופות מבחירה זו

התפיסה העצמית של  למידה משפיעה עלעם לקויות למידה, ניתן לומר כי עצם קיומה של לקות ה

וכתוצאה, התרומה של נטיות האישיות להתפתחות היכולות נטיות האישיות המתגבשות 

והאמונות הקשורות עם תהליכי קבלת ההחלטות נתפסת בעיניהם כמשמעותית במידה מועטה 

, אך עם סבירות השגת התוצאות המצופות לאחר בחירת המגמה יותר בהשוואה לעמיתיהם

 . כמשמעותית במידה רבה יותר בהשוואה לעמיתיהם

כמו כן, הממצאים מציגים דפוסים שונים של תרומת תכונות האישיות להסברת השונות של 

התוצאות המצופות בקרב שתי הקבוצות: מוחצנות גבוהה ופתיחות להתנסויות נמוכה בקרב 

וטיות גבוהות בקרב מתבגרים מתבגרים עם לקויות למידה לעומת מוחצנות נמוכה ומכוונות ונויר

, כאשר נדרשות הבהרות ללא לקויות למידה כתורמים להסבר תוצאות מצופות גבוהות יותר

כלומר, בעוד שאצל מתבגרים עם לקויות  .נוספות ביחס לתרומת תכונות המוחצנות והנוירוטיות

בגרים ללא למידה התכונות מוחצנות ופתיחות להתנסויות נתפסות כמשמעותיות יותר, אצל מת

 ונוירוטיות הן שנתפסות כמשמעותיות יותר.  מוכוונות, מוחצנותלקויות התכונות 

ממצאים אלו מדגימים כי על אף שלא נמצאו הבדלים מובהקים במסוגלות העצמית ביחס 

לבחירת מגמת הלימודים והתוצאות המצופות מבחירה זו בין מתבגרים עם וללא לקויות למידה, 

ניתן לומר כי לשילוב לקות פתחות וגיבוש משתנים אלו בין שתי הקבוצות. כן ישנה שונות בהת

היחסים בין משתנים אלו המתבססים  הלמידה ונטיות האישיות יש תרומה חשובה להבנת

 .בשלב קבלת ההחלטות הלימודיות עם המעבר לתיכון

 

 רסוןמתאמי פיתמיכה והרחבה לתוצאות ניתוחי המשוואות המבניות עולה מתוך תוצאות 

תכונות האישיות לבין המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים ולבין  חמששחושבו בין 

התוצאות המצופות מבחירה זו, בנפרד עבור מתבגרים עם וללא לקויות למידה. המתאמים 

 . 12מוצגים בלוח 

נמצאו קשרים חיוביים, בינוניים ומובהקים בין  בקרב שתי הקבוצותמלמד כי  12עיון בלוח 

, ללא r=.23, p<.01מוכוונות לבין מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים (עם לקויות: 

, ללא r=.23, p<.01) ולבין התוצאות המצופות מבחירה זו (עם לקויות: r=.42, p<.01לקויות: 

). כלומר, ככל שהמוכוונות של כלל המתבגרים גבוהה יותר, כך המסוגלות r=.37, p<.01לקויות: 

חירת מגמת לימודים והתוצאות המצופות מבחירה זו גבוהות יותר, ובמידה רבה יותר העצמית בב

של פישר בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה (מסוגלות עצמית:  zבאופן מובהק על פי מבחן 

z=2.76 :תוצאות מצופות ,z=2.00 .( 

מובהק בין , נמצא גם קשר חיובי, בינוני ומתבגרים ללא לקויות למידה בלבדבנוסף, בקרב 

) וקשר שלילי, בינוני r=.27, p<.01מוחצנות לבין מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים (

). כלומר, r=-.29, p<.01ומובהק בין נוירוטיות לבין מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים (

תר, בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד, ככל שהמוחצנות גבוהה יותר והנוירוטיות נמוכה יו

 כך המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים גבוהה יותר. 
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כמו כן, נמצא קשר חיובי, בינוני ומובהק בין נועם הליכות לבין מסוגלות עצמית בבחירת מגמת 

). כלומר, ככל שנועם r=.28, p<.01) והתוצאות המצופות מבחירה זו (r=.33, p<.01לימודים (

העצמית בבחירת מגמת לימודים והתוצאות המצופות ההליכות גבוהה יותר, כך המסוגלות 

 מבחירה זו גבוהות יותר בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד. 

, בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה, ארבע תכונות אישיות קשורות עם המסוגלות אם כן

 העצמית בבחירת מגמת לימודים לעומת תכונת אישיות אחת בלבד בקרב מתבגרים עם לקויות

למידה. יש להדגיש שהקשרים בין שתי תכונות האישיות הקשורות עם רגשות, מוחצנות 

ונוירוטיות, לבין המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים מובהקים רק בקרב מתבגרים ללא 

לקויות למידה. בנוסף, הקשר בין תכונת האישיות מוכוונות לבין התוצאות המצופות מובהק הן 

קויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה, אך בקרב האחרונים בקרב מתבגרים עם ל

במידה רבה יותר וכן נמצא גם קשר מובהק בין תכונת האישיות נועם הליכות לבין התוצאות 

הממצאים מחזקים את הטענה בדבר תרומתן של לקות הלמידה ונטיות המצופות. לפיכך, 

הקשורים עם תהליך קבלת ההחלטות של החשובים האישיות להבנת התפתחות המשתנים 

 . בחירת מגמת הלימודים בתיכון: המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות, והיחסים ביניהם

 

  עיבודים נוספים

חלק זה של פרק התוצאות כולל ממצאים של עיבודים נוספים שנערכו על מנת להעמיק את 

 שלב בחירת המגמה בתיכון בזיקה למגדר. ל ביחסהבנתנו 

 בנים ובנות  –אפייני שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים מ

לבחירת מגמת בנוגע  למידת גיבוש ההחלטהנמצאו הבדלים מובהקים בין בנים לבנות ביחס 

514.142,.006(מעוניינים ללמוד  הלימודים בה
)4( == pχ .( 

 14לוח 

בהתאם ללמוד עוניינים לבחירת מגמת הלימודים בה מבנוגע  מידת גיבוש ההחלטההתפלגות 

 לקבוצה (בנים ובנות) 

 2χ סה"כ בנות בנים  מידת הגיבוש

 n עדיין אין לי כיוון כללי
(%) 

29 

)7.9%( 

14 

)4.5%( 

43 

)6.3%( 

 

 

14.514

p<.05 

 n יש לי כיוון כללי בלבד
(%) 

35 

)9.5%( 

31 

)10%( 

66 

)9.7%( 

 n מות ספציפיות אני מתלבט בין מספר קטן של מג
(%) 

71 

)19.2%( 

87 

)28%( 

27 

)23.2%( 

 

אני חושב על מגמה מסוימת אבל מעוניין לבחון 

 מגמות נוספות לפני ההחלטה
n 

(%) 
24 

)6.5%( 

32 

)10.3%( 

56 

)8.2%( 

 

 n אני יודע בדיוק באיזו מגמה אני מעוניין
(%) 

210 

)56.9%( 

147 

)47.3%( 

357 

)52.5%( 

 

 n סה"כ
(%) 

369 

)100%( 

311 

)100%( 

680 

)100%( 
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רוב הבנים יודעים בדיוק באיזו מגמה הם מעוניינים ללמוד, ואילו בקרב הבנות ישנו פיזור דומה 

יותר בין אלו שיודעות בדיוק באיזו מגמה הן מעוניינות, אלו שמתלבטות בין מספר קטן של 

בחון מגמות נוספות לפני מגמות ספציפיות ואלו שחושבות על מגמה מסוימת אך מעוניינות ל

 ההחלטה. כלומר, הבנים מצויים יותר בקצוות ואילו הבנות פזורות במרכז. 

 

 ביחס למגמה בה מעוניינים ללמודנמצאו הבדלים מובהקים בין בנים לבנות 

)000.,68.1202
)10( == pχ .( 

  15לוח 

 התפלגות המגמה בה מעוניינים ללמוד בהתאם לקבוצה (בנים ובנות) 

 2χ סה"כ בנות בנים  מגמה

 n ביולוגיה
(%) 

24 

)7.1%( 

53 

)18.1%( 

77 

)12.2%( 

 

120.68 ,

p<.05 פיזיקה n 
(%) 

26 

)7.7%( 

19 

)6.5%( 

45 

)7.1%( 

 n כימיה
(%) 

17 

)5%( 

13 

)4.4%( 

30 

)4.8%( 

 

 n כלכלה
(%) 

46 

)13.6%( 

23 

)7.8%( 

69 

)10.9%( 

 

 n פסיכולוגיה
(%) 

30 

)4.8%( 

89 

)14.1%( 

119 

)18.9%( 

 

 n חוק ומשפט
(%) 

39 

)11.5%( 

11 

)3.8%( 

50 

)7.9%( 

 

 n מדעי המחשב
(%) 

64 

)18.9%( 

15 

)5.1%( 

79 

)12.5%( 

 

 n רובוטיקה
(%) 

29 

)8.6%( 

4 

)1.4%( 

33 

)5.2%( 

 

 n תיאטרון
(%) 

15 

)4.4%( 

30 

)10.2%( 

45 

)7.1%( 

 

 n קולנוע
(%) 

7 

)2.1%( 

7 

)2.4%( 

14 

)2.2%( 

 

 n רפואה
(%) 

11 

)3.3%( 

10 

)3.4%( 

21 

)3.3%( 

 

 n סה"כ
(%) 

338 

)100%( 

293 

)100%( 

631 

)100%( 
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סוציולוגיה, -מלמדת כי בנים מעדיפים ללמוד במגמות מדעי המחשב, כלכלה 15התבוננות בלוח 

גיה ותיאטרון. חוק ומשפט ורובוטיקה, ואילו בנות מעדיפות ללמוד במגמות ביולוגיה, פסיכולו

 בין בנים לבנות ביחס למגמות פיזיקה וכימיה.  גדוליםמעניין לציין כי אין הבדלים 

 

)675(38.2,.05נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים לבנות ( <−= ptמידת החשיבות ) ביחס ל

בנות מייחסות חשיבות גבוהה יותר להגיע ה, כאשר להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים

עם זאת, גודל  .)M=9.33, Sd=1.15) בהשוואה לבנים (M=9.52, Sd=.87גים גבוהים (להיש

  ) הינו קטן מאוד ולכן אין משמעות למובהקות הסטטיסטית.d=0.18האפקט (

 

למידת גיבוש : לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים לבנות ביחס תכניות לימודיות עתידיות

200.22,.05(השירות הלאומי  בנוגע ללימודים לאחר הצבא אוההחלטה 
)4( >= pχ לרוב .(

בנות),  42.1%-בנים ו 37.7%המתבגרים עדיין אין כיוון כללי ביחס לתחום אותו היו רוצים ללמוד (

 בנות). 16.1%-בנים ו 19.2%ומעטים באופן יחסי יודעים בדיוק באיזו תחום היו רוצים ללמוד (

 
לגבי תכניותיהם הלימודיות בהווה בהשוואה לבנות, אך  , ניתן לומר שהבנים יותר בטוחיםאם כן

באופן דומה לבנות, מעטים מהם בטוחים לגבי תוכניותיהם הלימודיות והמקצועיות בעתיד. 

תחומי העניין הלימודיים של הבנים והבנות אמנם שונים, אך מידת החשיבות שהם מייחסים 

כך, ממצאים אלו מחזקים את היותו לפי להישגים גבוהים במגמת הלימודים שלהם היא דומה.

של שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים שלב ראשוני וחשוב בעל מאפיינים ייחודיים, 

אשר מבססים בנוגע לבחירת מגמת הלימודים ומוטיבציה להישגים,  מידת גיבוש ההחלטהכגון 

 . את כישורי קבלת ההחלטות הן של הבנים והן של הבנות

 

 ממצאי המחקר הנוכחי תומכים במודל התיאורטי של תיאוריית הקריירה ,וצאותפרק הת לסיכום

המתייחס להשפעה של משתנים אישיים, תוך הדגשת תרומתן של תכונות החברתית קוגניטיבית 

לכיוון ההשפעה של אישיות, על המסוגלות העצמית בקבלת החלטות ועל התוצאות המצופות וכן 

מצופות, ומבססים את התאמתו של המודל גם לשלב בחירת גלות העצמית על התוצאות ההמסו

 מגמת הלימודים בתיכון. 

המתבגרים עסוקים רבות בתהליכי קבלת ההחלטות בשלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון 

ומציגים מידת גיבוש גבוהה יותר ביחס להחלטות הנדרשות בהווה לעומת ההחלטות הנדרשות 

לקויות למידה והן בקרב בנים ובנות. כמו כן, המתבגרים לעתיד, הן בקרב מתבגרים עם וללא 

מציגים מידת חשיבות גבוהה להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים בתיכון ודפוסים דומים 

של אמונות מסוגלות עצמית ביחס ליכולת בחירת מגמת הלימודים בתיכון והשגת התוצאות 

בקיומה של לקות למידה. עם זאת, ישנם  המצופות מבחירה זו, ללא הבדלים מגדריים או כתלות

הבדלים ביחס לתחומי הלימוד אליהם שואפים מתבגרים עם וללא לקויות למידה וכן בנים ובנות 

 . זהוביחס להתהוות המרכיבים הקשורים עם יכולת קבלת ההחלטה המתבססת בשלב 

רב הממצאים מרחיבים את המודל התיאורטי בכך שמדגימים השפעה דומה בקראשית, 

ובכך מאששים את הרלוונטיות של המודל  שתי קבוצות שונות: מתבגרים עם וללא לקויות למידה
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. בתוך כך, ניתן לומר כי תהליך גיבוש לקויות למידה –גם בקרב אוכלוסיות עם צרכים ייחודיים 

ועיצוב האישיות של מתבגרים עם וללא לקויות למידה אמנם מוביל לדפוסי קשרים דומים בין 

אך בכל זאת קיומה של לקות הלמידה יוצרת הבדל בתפיסות נות בקרב שתי הקבוצות, התכו

העצמיות של המתבגרים את נטיות האישיות המתפתחות, כפי שבא לידי ביטוי בקשר בין 

כמו כן, נמצאו הבדלים נוירוטיות ומוכוונות שנמצא בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד. 

בתרומה של תכונות אישיות שונות למסוגלות העצמית בבחירת מגמת הלימודים ובפרט לתוצאות 

 המצופות מבחירה זו בקרב שתי הקבוצות, מתבגרים עם וללא לקויות למידה. 

מדגישים את חשיבות האמונה ביכולת בחירת מגמת הלימודים  המחקרממצאי שנית, 

עותי בביסוס תהליכי קבלת ההחלטות של מתבגרים, תהליכים המלווים בתיכון כמשתנה משמ

מרכיב ה"היכרות עם העצמי" עולה בהתלבטויות ומושפעים ממאפיינים אישיים ייחודיים. 

ניתן כמרכיב חשוב בדיווחיהם של המתבגרים ביחס לאמונתם ביכולתם לבחור מגמת לימודים ו

למידת גיבוש גבוהה יותר  כולת קבלת ההחלטה,לומר כי אמונה גבוהה יותר תורמת לפיתוח י

ולמוטיבציה גבוהה יותר להגיע להישגים בתחום  ביחס להחלטות הלימודיות בהווה ובעתיד

 ההחלטות המתקבלות. 

ממצאים אלו מציבים את שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים כצומת חשוב 

גרים ובביסוס המרכיבים המסייעים בתהליכי קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות של מתב

מתבגרים עם לקויות למידה מודעים לחשיבות יכולותיהם האישיות , כאשר להם בתהליכים אלו

ותחומי העניין שלהם בגיבוש אמונות המסוגלות העצמית אך קיים צורך בחיזוק מרכיבי העצמי 

שמעותיים נטיות האישיות מהוות מרכיבים מ. שלהם, בהשוואה למתבגרים ללא הלקות

היוצרים שונות בהתהוות המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות, בפרט כאשר בוחנים זאת 

לנוכח קיומה של לקות למידה. יותר מכך, בחינת תרומתן של נטיות האישיות להתפתחות 

המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות מאפשרת לגלות כי אכן ישנם הבדלים בין מתבגרים עם 

ידה בתהליכי התפתחות אלו ומדגישים את חשיבות העבודה של יועצים על וללא לקויות למ

מרכיבים אישיותיים שונים בקרב כל אחת מהקבוצות. אם כן, שילוב התרומה של לקות הלמידה 

ונטיות האישיות מאפשר הבנה רחבה ומעמיקה יותר של השלב הראשוני החשוב בהתפתחות 

 . ובחירת מגמת הלימודים שלב המעבר לתיכון –הקריירה של מתבגרים 
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 דיון

חשוב והראשון השלב מורכב כאשר ההתפתחותי תהליך קבלת ההחלטות הינו תהליך 

ההחלטות . בתקופת ההתבגרות, עם הצורך לבחור תיכון ומגמת לימודים בתיכוןמתרחש 

 המתקבלות והמיומנויות הנרכשות בשלב זה הן בעלות חשיבות לטווח ארוך והשפעות עתידיות.

המאפיינים האישיים והאישיותיים של המתבגר הם בעלי השפעה רבה על התהליך ועל גיבוש 

 אמונות יכולת קבלת ההחלטה המתבססות בשלב זה וכתוצאה, על תוצר תמונת העתיד. 

לפיכך, המחקר הנוכחי עסק בבחינת מאפייני שלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון תוך 

בחירת מגמת הלימודים בתיכון והתוצאות המצופות התמקדות במסוגלות העצמית ביחס ל

כך, המחקר הנוכחי מהווה מבחירה זו, בזיקה למשתנים האישיים לקות למידה ונטיות האישיות. 

נדבך נוסף בתחום המתפתח של חקר תהליכי קבלת החלטות בקרב אוכלוסיות צעירות יותר וכן 

 בקרב אוכלוסיות בעלות מאפיינים אישיים ייחודיים.

לק זה, יידונו ממצאי המחקר בהתאם להשערות המחקר ובהתאם לממצאים נוספים בח

אשר נמצאו משמעותיים. ראשית, יוצגו מסקנות הנוגעות למאפייני שלב המעבר לתיכון ובחירת 

מגמת הלימודים, תוך התייחסות לקיומה של לקות למידה. לאחר מכן יוצגו מסקנות הנוגעות 

תהליך קבלת ההחלטות הנדרשות בשלב זה, תוך הבחנה בין לתרומה של תכונות האישיות ל

לבסוף, יידונו מגבלות המחקר הנוכחי, השתמעויות פרקטיות מתבגרים עם וללא לקויות למידה. 

 הנגזרות ממנו והמלצות למחקרי המשך.

הטענות המרכזיות שיורחבו במסגרת הדיון הן: שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת 

ב התפתחותי חשוב לתהליכי קבלת ההחלטות של מתבגרים והוא בעל הלימודים הוא אכן של

מאפיינים חשובים הקשורים לביסוס יכולת קבלת ההחלטה. כלומר, תיאוריית הקריירה 

החברתית קוגניטיבית ישימה בקרב אוכלוסיות צעירות ויש חשיבות רבה בבחינת הגורמים 

התוצאות המצופות ביחס להחלטות הקשורים עם והמשפיעים על אמונות המסוגלות העצמית ו

הלימודיות כבר במהלך התיכון. כמו כן, תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית ישימה גם 

בקרב אוכלוסיות בעלות מאפיינים אישיים ייחודיים, לקות למידה, כאשר יישום זה מאפשר הבנה 

יחודיים. לבסוף, טובה יותר של תהליכי התפתחות הקריירה של אוכלוסיות בעלות צרכים י

אמונות המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות, אמונות חשובות לביסוס יכולת קבלת ההחלטה, 

מונות הללו בקרב כל הן דומות בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה אך תהליכי גיבוש הא

ולכן, אמנם יש לעבוד עם אותו מודל בקרב כלל המתבגרים, אך  אחת מהקבוצות הם שונים

 קביל יש להתאים אותו לצורכיהם הייחודיים ולמאפייניהם האישיותיים.במ
 שלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון

חלקו הראשון של המחקר הנוכחי עסק בבחינת הטענה כי שלב המעבר לתיכון ובחירת 

מגמת הלימודים הוא שלב ייחודי, ראשוני וחשוב בתהליכי התפתחות הקריירה וקבלת 

. ממצאי המחקר מבססים טענה זו ומדגימים כי והמקצועיות העתידיות ההחלטות הלימודיות

לביסוס כישורי קבלת ההחלטות של המתבגרים וכי חשוב שלב זה מהווה שלב התפתחותי 

מתבגרים  –תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית היא ישימה גם בקרב אוכלוסיות צעירות 

 המצויים בשלב המעבר לתיכון. 

אי המחקר הנוכחי מדגימים כי בכל הקשור לקבלת החלטות, למתבגרים ישנו בתוך כך, ממצ

ביטחון רב יותר בבחירותיהם בהווה לעומת בחירותיהם בעתיד: רוב המתבגרים יודעים בדיוק 
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באיזו מגמה הם מעוניינים ללמוד בתיכון וכן מייחסים חשיבות גבוהה להצלחה במגמות הלימוד. 

ם לגבי תכניותיהם הלימודיות והמקצועיות בעתיד שכן רובם לעומת זאת, מעטים מהם בטוחי

עדיין אינם יודעים מה היו רוצים ללמוד לאחר הצבא או השירות הלאומי. כלומר, קיים פער בין 

הביטחון מה ללמוד בהווה לבין הביטחון מה ללמוד בעתיד, לאחר הצבא, והידיעה אודות מגמת 

 פן ישיר לבחירת תחום הלימודים העתידי. הלימודים בתיכון אינה בהכרח קשורה באו

הסבר אפשרי לכך עשוי להיות קשור בעובדה שבתקופת התיכון המתבגרים עסוקים רבות 

להתחייב לגמרי לבחירת וצריכים בהתנסויות למידה וחקירה עצמית והם עדיין אינם מוכנים 

המעניינים אותם והם תחום לימודים או מקצוע. הם עדיין אינם עוסקים בפועל בתחומי העבודה 

 ,Albion & Fogarty, 2002; Lounsbury, Welshמתמקדים בעיקר בגיבוש העדפותיהם (

Gibson, & Sundstrom, 2005; Stringer, Kerpelman, & Skorikov, 2012; Tang, Pan, & 

Newmeyer, 2008 קרי, המתבגרים הם עדיין מתבגרים אשר עסוקים בעיקר בתפיסה של ה'כאן .(

שיו' ועדיין לא פיתחו חשיבה עתידית מחייבת עבור התפתחותם המקצועית. לחילופין, ייתכן ועכ

אשר מחייבת את המתבגרים לבחור תיכון ומגמת לימודים כשלב ראשוני, והמציאות הישראלית 

לאחר מכן העדפה צבאית ורק לאחר השירות הצבאי, ולעיתים אחרי טיולים והתלבטויות 

) מאפשרת להם את הפער. 2010ם לימודיהם ועיסוקם העיקריים (צינמון, אישיות, לבחור את תחו

כלומר, בחירת תחום הלימודים בתיכון אינה בהכרח מחייבת את המתבגרים הישראלים לבחירת 

תחום לימודים מרכזי בהשכלה גבוהה ולבחירת העיסוק המקצועי העיקרי ולכן יש להם את 

המקצועיות העתידיות. יש להם את האפשרות שלא האפשרות לדחות את ההחלטות הלימודיות ו

להחליט כרגע לגבי העתיד והתוצאה היא הפער הנראה לעין. תמיכה לטענה זו ישנה למשל במחקר 

) אשר מצא כי מתבגרים מגלים עניין רב יותר בתהליך קבלת Gati & Saka, 2001של גתי וסקה (

תר עבורם: מתבגרים בכיתה י ויא ההחלטות ככל שההחלטה נתפסת כרלוונטית ומשמעותית יו

גילו עניין רב יותר בתהליכי קבלת ההחלטות הקשורים עם בחירת מגמת לימודים והעדפה 

לשירות הצבאי, בהתאמה, בהשוואה למתבגרים בכיתה ט אשר עסוקים בבחירה הכללית ביחס 

 לתיכון בו ילמדו.  

ה נפרדת בקרב בנים ובנות, מעניין לציין כי דפוסים דומים של ממצאים נמצאו גם בבדיק

כאשר הבנים בטוחים יותר לגבי תכניותיהם הלימודיות בהווה בהשוואה לבנות, אך באופן דומה 

הסבר אפשרי לכך לבנות, מעטים מהם בטוחים לגבי תכניותיהם הלימודיות והמקצועיות בעתיד. 

אילו תחומי לימוד תמורות החיוביות שחלו בשנים האחרונות אודות התפיסה עשוי להיות קשור ל

ומקצועות מתאימים לגברים ואילו מתאימים לנשים כאשר מתפתחת ההכרה בכך שהתפיסה של 

הנשים את יכולתן להצליח בתחומי לימוד דומים לאלו של הגברים היא משמעותית מאוד 

). Gati, Asulin-Peretz, & Fisher, 2012; Tang, Pan, & Newmeyer, 2008 בבחירתן (למשל

תכן והבנות מאפשרות לעצמן להתלבט יותר ביחס למגמות הלימוד השונות גם בהווה. יי כך,

אין  , הן אינן פוסלות תחומים אשר בעבר נחשבו כגבריים יותר, כפי שמעידים הממצאים כיכלומר

ביחס למגמות פיזיקה וכימיה, מגמות לימוד ריאליות הבדלים משמעותיים בין בנים לבנות 

הם בעלי דפוסים דומים של ), Tang, Pan, & Newmeyer, 2008ות (שנחשבות בעיקר כגברי

וכן הם מדווחים על מידת מצופות מבחירה זו, מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים ותוצאות 
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עם כל האמור, חשיבות דומה ביחס לרצון להגיע להישגים גבוהים במגמות הלימודים שלהם. 

 בנות עדיין מתלבטים במידה רבה יותר.כאשר חושבים על העתיד, הן הבנים והן ה

מרכיב מהווה ביחס לבחירות הלימודיות הנדרשות גיבוש ההעדפות מרכיב  ניתן לומר כי

המתבגרים כן מייחסים משמעותי וחשוב בביסוס כישורי קבלת ההחלטות של המתבגרים. 

 , כאשרוייםחשיבות לצורך לקבל החלטות, אך ממוקדים יותר בהתייחס לשלב הספציפי בו הם מצ

יכולת בחירת מגמת הלימודים בתיכון מחזקת את ההחלטיות של יחס לאמונה גבוהה יותר ב

המתבגרים ומפחיתה את ההתלבטויות ביחס לבחירות הלימודיות, בעיקר בהווה אך גם עבור 

. כלומר, בהתאם לתיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית, המתבגרים מבינים כי העתיד

יותר ביחס ליכולתם להתמודד בהצלחה עם הבחירות הלימודיות הנדרשות  אמונות גבוהות

ולהשיג את התוצאות הרצויות מבחינתם יסייעו להם בפיתוח תחומי העניין וקבלת ההחלטות 

 ,Fouad & Guillen, 2006; Lent, Brown, & Hackettהלימודיות והמקצועיות הנדרשות מהם (

כישורי קבלת ההחלטות במהלך התיכון הוא חשוב מאוד עיסוק ב). לפיכך, 2002 ,2000 ,1994

יחס לקבלת ב מידת הגיבוש הגבוהה יותרועשוי לסייע להחלטיות גבוהה יותר גם בעתיד. קרי, 

 לעתיד. ביחס לקבלת ההחלטות הווה יכולה לסייע להפחתת ההתלבטות ההחלטות ב

המחקר עולה מן  המתבגרים אשר מרכיב חשוב נוסף בביסוס כישורי קבלת ההחלטות של

הנוכחי הוא מרכיב ה"היכרות עם העצמי" אשר נתפס כמרכזי בתהליכי הבניית זהות והתפתחות 

), התפתחות קריירה הוא תהליך המבטא את ה"עצמי" של Super, 1990קריירה. לפי סופר (

פרט המושג העצמי מהווה מרכיב ראשון ומשמעותי בתהליכי ההכנה והחקירה כאשר הפרט. 

, הממצאים כי המתבגרים יאפשר לו לבטא את תפיסתו העצמית. לפיכךמקצוע שר אחמחפש 

הציגו ביטחון גבוה יותר ביחס לפריטים המתייחסים ליכולות האישיות והכרת תחומי העניין 

האישיים בתוך אמונות המסוגלות העצמית המתגבשות ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון 

 בשלב זה בהתנסויות לימודיות רבותעסוקים ובדה שהמתבגרים . ניתן לומר כי העמשמעותייםהם 

בטוחים יותר ביכולתם לומר חוקרים את יכולותיהם ואת תחומי העניין שלהם מובילה לכך שהם ו

. היכרות עצמית כיצד כישוריהם האישיים יסייעו להם להצליחמה מתאים להם, במה הם טובים ו

בתמורה מסייעת וביחס ליכולתם לקבל החלטות מרכיב חשוב בביסוס אמונותיהם  המהוו זו

לנוכח הממצאים הנוכחיים, יש לחזקה בקרב המתבגרים הלימודיות בתיכון. גיבוש העדפותיהם ל

 עתיד. ולגבש העדפותיהם גם לעל מנת שתוכל לסייע להם לקבל החלטות 

עולה מתוך הממצאים כי רוב המתבגרים שהשתתפו במחקר הנוכחי  לטענות אלו תמיכה

מביעים מוטיבציה גבוהה באופן יחסי להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים הנבחרת כאשר 

אמונה גבוהה יותר ביכולת בחירת מגמת הלימודים בתיכון ותוצאות מצופות גבוהות יותר 

לתיאוריית קשורים עם מוטיבציה גבוהה יותר להישגים גבוהים במגמת הלימודים. כך, בהתאם 

אמונות גבוהות יותר ביחס ליכולת לבחור כבר בשלב התיכון, , קוגניטיביתהקריירה החברתית 

מגמה ולהצליח בה וכן להשיג את התוצאות הרצויות מבחירה זו, מגבירות את המוטיבציה 

). Brown et al., 2008להתמודד עם משימות לימודיות מאתגרות, להשקיע מאמצים ולהתמיד (

ם לעבוד עם תלמידים על תהליכי קבלת ההחלטות החל המשמעות הפרקטית היא שיועצים צריכי

להכיר , משלב התיכון ולנצל את הצורך ההכרחי לבחור על מנת לגרום למתבגרים להרהר בתהליך

ולבסס את יכולת קבלת ההחלטה באמצעות אמונות המסוגלות העצמית  את יכולותיהם האישיות

 זה.  והתוצאות המצופות אותן הם מפתחים ומגבשים במהלך שלב
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 23.2%משמעות זו גוברת לנוכח העובדה שחודש לפני בחירת מגמת הלימודים בתיכון, 

הם בעלי כיוון כללי  10%-מהמתבגרים עדיין מתלבטים בין מספר קטן של מגמות ספציפיות וכ

בלבד ביחס לבחירת מגמת הלימודים. כאמור, האופן בו מתבגרים מתמודדים עם קבלת 

יות בעל השפעה על הדרך שבה הם יתמודדו עם קבלת החלטות בעתיד ההחלטות הנדרשת עשוי לה

 Gatiנתפסת כפוטנציאל לקושי שעלול לעלות בתהליך (האידיאלית וכל חריגה מקבלת ההחלטה 

& Saka, 2001 לכן, נדרשת עבודה ייעוצית ספציפית ומשמעותית עם מתבגרים מתלבטים אלו .(

כי קבלת ההחלטות בעתיד. באופן דומה, העובדה אשר עלולים לפתח קשיים רבים יותר בתהלי

 24%-מהמתבגרים לא יודעים מה היו רוצים ללמוד לאחר הצבא או השירות הלאומי ול 40%-שכ

יש כיוון כללי בלבד, מדגישה את הצורך במתן שירותי ייעוץ והדרכה גם לאחר הצבא וכן את 

בוש ההחלטה הלימודית הצורך בבחינת תרומת ההתנסויות הצבאיות והזמן על מידת גי

והמקצועית. המלצה זו מקבלת משנה תוקף לנוכח העובדה שההיגדים הקשורים בפנייה לעזרה 

יצאו נמוכים יותר בקרב המתבגרים שהשתתפו במחקר הנוכחי, יחסית להיגדים הקשורים 

למרכיב ההיכרות עם העצמי. עבודה על מרכיבים אלו הינה משמעותית לצמצום הקשיים אשר 

 ).  Gati & Saka, 2001ים לעלות במהלך תהליך קבלת ההחלטות העתידיות (עלול

 

מציגה ממצאים  בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידהבחינת הטענות שהוצגו לעיל 

כשלב  –שלב המעבר לתיכון  –מעניינים ומסייעת להבהרת חשיבות השלב הספציפי בו מצויים 

של אוכלוסיות בעלות מאפיינים אישיים  קריטי בהתפתחות תהליכי קבלת ההחלטות גם

 לקויות למידה.  ,ייחודיים

ממצאי המחקר מלמדים כי מתבגרים עם וללא לקויות למידה הם בעלי דפוסי התלבטויות 

דומים, הן ביחס לתכניות הלימודיות בהווה והן ביחס לתכניות הלימודיות בעתיד ובניגוד 

אמונות מסוגלות עצמית ותוצאות מצופות  להשערת המחקר, הם גם בעלי תפיסות דומות של

ספציפיים הקשורים עם , על אף הבדלים ביחס לפריטים ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון

 . אמונות המסוגלות העצמיתמרכיבי העצמי ב

הסבר אפשרי לממצאים אלו עשוי להיות קשור להשקפות המוטעות הקיימות ביחס 

קויות למידה. כך, ישנם מחקרים שמעמידים בשאלה את להתפתחות הקריירה של מתבגרים עם ל

ההנחות הראשוניות אודות תהליכי קבלת ההחלטות והצבת היעדים של אוכלוסיה זו, כאשר 

הטענה היא שהן מתבססות ברובן על ההבנה הבסיסית שנשאבת ממחקרים שנעשו בקרב ילדים 

). הטענה Dipeolu, Reardon, Sampson, & Burkhead, 2002צעירים עם לקויות למידה (למשל 

אינה כי תהליכי התפתחות הקריירה של מתבגרים עם לקויות למידה הם זהים לחלוטין לאלו של 

עמיתיהם ללא לקויות למידה, אך הממצאים בתחום אינם עקביים ובכך טמון ההסבר האפשרי 

למידים עם לדפוסים הדומים הנראים במחקר הנוכחי. כך למשל, נמצא כי בגילאים צעירים, ת

לקויות למידה הם לרוב בעלי רמות נמוכות יותר של הישגים לימודיים וכן רמות גבוהות יותר של 

רגשיים, אך מחקרי השוואה מסוימים של תפיסה עצמית ומסוגלות עצמית, כמו -קשיים חברתיים

גם של הסתגלות, הניבו ממצאים לא עקביים, וחלקם אף מצאו שתלמידים עם לקויות למידה 

 ,Lackaye, Margalit, Ziv, & Zimanוטים להעריך יתר על המידה את המסוגלות שלהם (נ

). באופן דומה, בחלק מהמקרים נמצא שציוניהם של סטודנטים עם לקויות למידה נמוכים 2006
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יותר והערכתם העצמית לגבי יכולותיהם האקדמיות והאינטלקטואליות נמוכה יותר בהשוואה 

למידה, אך הם משקיעים רבות בלימודיהם ומסיימים בהצלחה ואף  לסטודנטים ללא לקויות

; 2006מעידים על תפיסה עצמית דומה או גבוהה מזו של עמיתיהם ללא הלקויות (טלמור וקיים, 

Blake & Rust, 2002; Hitchings & Retish, 2000 .( 

ויות הסבר אפשרי נוסף עשוי להיות קשור לעובדה שבשנים האחרונות מתבגרים עם לק

למידה מקבלים הכנה חינוכית ולימודית טובה יותר במהלך שנות בית הספר וישנה הבנה כי הכנה 

זו צריכה לכלול גם עיסוק בפיתוח הכישורים הנחוצים להתפתחות לימודית ומקצועית עתידית 

 ,Dipeolu, Hargrave, Sniatecki, & Donaldson, 2012; Hitchings, Luzzo, Ristowראה(

Horvath, Retish, & Tanners, 2001 כתוצאה, המתבגרים עם לקויות הלמידה תופסים עצמם .(

כחלק מהאוכלוסייה הרגילה, עוסקים באותם תהליכי קבלת החלטות ומציבים לעצמם יעדים 

 ,Blake & Rustבהכרח ( מגבילה תפיסהעתידיים, כאשר הלקות אינה נעלמת אך היא אינה בעלת 

2002; Hitchings, Luzzo, Ristow, Horvath, Retish, & Tanners, 2001; Hitchings & 

Retish, 2000 .( ,ניתן לומר כי החקיקה והעשייה החינוכית הרבות שנעשו בתחום לקויות הלמידה

למשל, ( הכגון מתן התאמות לימודיות, לימוד כישורי סנגור עצמי ושילוב במוסדות השכלה גבוה

גרים לגבש תפיסה שהם בעלי יכולות דומות לאלו של ת למתבו), מסייע2006טלמור וקיים, 

 האוכלוסייה הרגילה גם בהקשר לתהליכי התפתחות הקריירה שלהם. 

למעשה, ממצאים אלו מרחיבים את חשיבות בחינת האמונות ביחס לתהליכי קבלת 

ההחלטות החל משלב התיכון גם בקרב אוכלוסיות ייחודיות. כפי שצוין קודם לכן, שלב בחירת 

מת הלימודים בתיכון הוא השלב הראשוני בו המתבגרים נדרשים לקבל החלטות וההתבגרות זו מג

התקופה שבה המתבגרים מקבלים יותר שליטה בנוגע להתפתחות החינוכית והמקצועיות שלהם. 

כך, גם סטודנטים עם לקויות למידה שמצליחים בלימודיהם בהשכלה הגבוהה העידו כי מה 

זו היכולת לנצל יכולת או תחומי עניין ספציפיים החל מההתבגרות, שאפשר להם את ההצלחה 

לשם השגת אמונה גבוהה יותר ביכולתם להצליח להתמודד עם משימות שונות (מסוגלות עצמית) 

). כלומר, העיסוק בפיתוח תחומי Goldberg, Higgins, Raskind, & Herman, 2003(ראה 

חל משלב התיכון מאפשר גם למתבגרים עם לקויות העניין וההעדפות הלימודיות והמקצועיות ה

למידה מודעות רבה יותר לנקודות החוזק שלהם וכן הבנה טובה יותר של הלקות והשפעתה על 

), אשר, כאמור, אינה Hitchings & Retish, 2000; Troiano, 2003התפתחות תחומים אלו (

קיף שמצא כי במהלך שנות שלילית. תמיכה לטענה זו ישנה ממחקר עדכני מנתפסת כבהכרח 

הלימודים בתיכון, מתבגרים, כולל מתבגרים עם לקויות למידה, מגלים מעורבות רבה בתהליכי 

 ). Martin & Williams-Diehm, 2013המעברים הלימודיים ותכנון העתיד שלהם (

ניתן לומר כי לשם הבנת ההבדלים העקביים הנראים בספרות ביחס להתפתחות הקריירה 

) יש להתייחס Pinkney, Murray, & Lind, 2012רים עם וללא לקויות למידה (למשל של מתבג

, כאשר שלב בחירת אל השלב הספציפי בו מצויים וכן הבחירות הספציפיות הנדרשות בשלב זה

מגמת הלימודים בתיכון עולה כנקודת התערבות חיונית ביחס לתפיסותיהם של המתבגרים עם 

במידת ציין שכן נמצאו הבדלים בין מתבגרים עם וללא לקויות למידה . בתוך כך, חשוב להלקויות

הביטחון שלהם לבצע פעולות ספציפיות הקשורות עם אמונותיהם ביכולתם לבחור מגמת 

לימודים בתיכון, עם דגש על הפעולות המבוססות על יכולותיהם והעדפותיהם האישיות. 
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לבחור מגמת לימודים בהתבסס על מציגים ביטחון גבוה עם לקויות הלמידה המתבגרים 

, לתאר ולהעריך את כישוריהם, להתמיד על האישיות כגון היכולת לתכנן מטרותיהםם יהתויכול

בהשוואה  אף תסכול ולעמוד בהצלחה בתהליך הנדרש לקבלה למגמה, אך ברמות נמוכות יותר

ד בביסוס יכולת כאמור, מרכיב ההיכרות עם העצמי הוא משמעותי מאו. לעמיתיהם ללא הלקויות

קבלת ההחלטה ונראה כי גם המתבגרים עם לקויות הלמידה מכירים בכך וקיומה של לקות 

מרכיב זה עדיין הלמידה אינה מונעת מהם להתבסס על מרכיב זה בתהליך קבלת ההחלטות, אך 

מתבגרים אלו מאמינים ביכולתם לבחור ואף מצביעים על ביטחון גבוה . אינו מבוסס דיו בקרבם

תר בהשוואה לעמיתיהם ללא הלקות ביכולתם לבחור במגמה שתתאים לסגנון החיים המועדף יו

להגדיל את אמונותיהם עליהם בשלוש השנים הקרובות, אך הם זקוקים לסיוע נוסף על מנת 

 ביכולותיהם האישיות להתמודד עם הקשיים והאתגרים הצפויים להיות להם בהמשך. 

ביחס לתחומי העניין רים עם וללא לקויות למידה כמו כן, נמצאו הבדלים בין מתבג

מתבגרים עם לקויות למידה מעדיפים ללמוד במגמות הומאניות ואומנותיות  –הנשאפים בתיכון 

ואילו מתבגרים ללא לקויות למידה מעדיפים ללמוד במגמות ריאליות. לאור קשייהם הרבים של 

במגמות ), מעניין מדוע הם בוחרים Smith, 2007פרטים עם לקויות למידה בתחום השפתי (למשל 

. הסבר לימוד אשר מתמקדות ברובן בתחום זה וכתוצאה מחייבות אותם להתמודד עם קשייהם

אפשרי לכך עשוי להיות קשור לרצונם של המתבגרים עם לקויות להבטיח גם כן את יכולתם 

ת מקצועית לסיים עם תעודת בגרות לשם השתלבות בהשכלה הגבוהה הנדרשת עבור התפתחו

, כאשר הם מאמינים שדווקא )Yemini, 2013; 2007 ,2005חברה בה אנו חיים (וולנסקי, יעילה ב

 . מגמות לימוד אלו הן שיאפשרו זאת, כפי שיוסבר להלן

בשנים האחרונות ישנה דרישה גוברת במערכת החינוך לעמוד ברמת הישגים התואמים 

לאומיים,  את הלימודים האקדמיים ללימודים בין לסטנדרטים בין לאומיים וישנו ניסיון להפוך

). לפיכך, Yemini, 2013; 2007 ,2005ם ללימודי התיכון (וולנסקי, כאשר מגמה זו מטפטפת ג

ישנה ציפייה מן התלמידים להיות בעלי יכולות לימודיות וטכנולוגיות גבוהות, בעלי ידע גלובלי 

בים נדרשים להעלות את יוקרת בתי הספר עשיר ופתיחות אינטלקטואלית. כתוצאה, מנהלים ר

והם עושים זאת באמצעות הגברת מנגנוני המיון של תלמידים תוך שימוש בתכניות לימודים אשר 

כלוסיית התלמידים (וולנסקי, סף הכניסה אליהם גבוה ובפועל, אינו בהכרח מתאים לכלל או

2005, 2007 ;Yemini, 2013ים בדרך כלל כיוקרתיים ). לאור העובדה שהמקצועות אשר נחשב

), נראה 2007 ,2005דעי המחשב וכלכלה (וולנסקי, רפואה, מבהשכלה הגבוהה הם מקצועות כגון 

סביר כי מקצועות אלו (מגמות לימוד ריאליות) ייתפסו כיוקרתיים יותר גם בתיכון וכאמור, יהיו 

אלו גם לעתידם, כפי  תלמידים רבים מכירים בחשיבות היוקרה של תחומיםבעלי סף כניסה גבוה. 

ברף לא יוכלו  שאינם עומדים שניכר באחוז ההעדפות הבולט לטובתם במחקר הנוכחי, אך אלו

 להתקבל ולהשתלב במגמות אלו. 

הישגיהם של המתבגרים עם לקויות הלמידה, על אף המוטיבציה הגבוהה שלהם להישגים 

 לעמיתיהם ללא הלקויות (למשל גבוהים במגמת הלימודים, הם בדרך כלל נמוכים יותר בהשוואה

Ochs & Roessler, 2001 וכך נמצא גם במחקר הנוכחי. לכן, נראה מובן כי בעת שקילתם מהם (

תחומי הלימוד בהם הם יכולים להשתלב על מנת להגביר את סיכוייהם לסיים את התיכון עם 

ות היא בחירה תעודת בגרות הם יעדיפו תחומים אליהם הם כן יכולים להתקבל, גם אם המשמע
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מגמות לימוד הומאניות. טענה זו עומדת בהלימה עם ההנחה  –בתחום שאינו עוקף את קשייהם 

כי בחירת תחום הלימודים והמקצוע של האדם מחייבת התאמה בין היכולות לבין העניין בתחום 

 ,Lounsbury, Smith, Levy, Leong, & Gibsonלשם מתן מענה על הצרכים ותחושת סיפוק (

2009; Wille, Beyers, & De Fruyt, 2012 יישומה של ). יותר מכך, טענה זו מחזקת את

שכן ניתן לומר כי אמונתם של המתבגרים  לשלב זה, תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית

ביכולתם לעמוד בהצלחה בדרישות המגמה הספציפית היא זו שמשפיעה על העניין שלהם בתחום 

)Lent, Brown, & Hackett, 1994, 2000, 2002; Tang, Pan, & Newmeyer, 2008 .( 

תמיכה לטענות אלו עולה מתוך הממצאים המלמדים כי האמונה של המתבגרים ביכולתם 

לבחור מגמת לימודים בתיכון הינה משתנה משמעותי גם עבור הגדלת סבירות השגת התוצאות 

ות הלמידה אינה מפחיתה מיכולת זו. הרצויות מבחירה זו (תוצאות מצופות) כאשר קיומה של לק

קרי, דפוס הקשר בין אמונות המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון לבין התוצאות 

המצופות מבחירה זו דומה בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה, בניגוד להשערת המחקר. 

, מבינים כי בחירה ניתן לומר כי המתבגרים עם לקות הלמידה, בדומה לעמיתיהם ללא הלקות

במגמת לימודים המותאמת ליכולותיהם, לכישוריהם ולתחומי העניין שלהם, קשורה עם 

 ;Hartung, Porfeli, & Vondracek, 2005התפתחות לימודית ומקצועית מוצלחות יותר (

Stringer, Kerpelman, & Skorikov, 2012 ולכן, הם מאמינים שכאשר הבחירה שלהם היא (

 בית עבורם היא גם תוביל לסבירות גבוהה יותר להשגת התוצאות הרצויות מבחינתם. נכונה ומיט

באופן דומה, ניתוחי המשוואות המבניות שנעשו במחקר הנוכחי מספקים תמיכה למודל 

התיאורטי של תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית המתייחס לכיוון ההשפעה של 

), Lent, Brown, & Hackett, 1994, 2000, 2002המסוגלות העצמית על תוצאות המצופות (

 בהרחבת כאשר החידוש הוא הן בתמיכה שנמצאה למודל בקרב מתבגרים הלומדים בתיכון והן

 מתבגרים עם וללא לקויות למידה.  ,המודל בכך שנמצאה השפעה דומה בקרב שתי קבוצות שונות

הכרת המאפיינים , הממצאים שהוצגו עד כה מחזקים את חשיבות לסיכום חלק זה

הקשורים עם תהליכי קבלת ההחלטות הלימודיות הראשוניות להן נדרשים המתבגרים בשלב 

בחירת מגמת הלימודים בתיכון. ניתן לומר כי בעקבות תהליכי הגלובליזציה של מערכת החינוך, 

בתי ספר רבים שואפים לכך שתלמידיהם יסיימו עם תעודת בגרות מיטבית ויוקרתית ולפיכך, 

תכניות הלימודים הנבחרות יש חשיבות רבה בתהליך, כאשר גם התלמידים מכירים בחשיבות ל

). כך, התלמידים מפגינים החלטיות גבוהה יותר ביחס Yemini, 2013; 2007 ,2005וולנסקי, זאת (

לבחירותיהם בהווה כאשר אמונות גבוהות יותר ביחס ליכולתם לבחור מגמת לימודים ולהשיג את 

רצויות מחזקות הן את ההחלטיות והן את המוטיבציה להגיע להישגים גבוהים התוצאות ה

בתחום ההחלטות המתקבלות. עם זאת, חלק מתכניות הלימודיות מתאימות רק לאלו בעלי 

) וניכר כי השפעתה של Yemini, 2013; 2007 ,2005וולנסקי, היכולת האקדמית הגבוהה יותר (

ו. המתבגרים עם לקות הלמידה בוחרים במסלול שונה לקות הלמידה נוגעת בדיוק בנקודה ז

מעמיתיהם ללא הלקות, מסלול בו הם מאמינים ביכולתם להצליח ולהשיג גם כן תעודת בגרות 

זו היא שמובילה להבדלים הנראים באופן עקבי  ותפיסהמיטבית שתסייע להם לעתידם. ייתכן 

הממצאים כי  . לנוכחויות למידהבספרות ביחס להתפתחות הקריירה של מתבגרים עם וללא לק

מתבגרים עם וללא לקויות למידה מציגים דפוסים דומים של אמונות מסוגלות עצמית ותוצאות 
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אך כן ישנם הבדלים במידת הביטחון המדווחת  ,בתיכון מצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים

ת לבחור מגמה ביחס לביצוע פעולות הקשורות עם מרכיבי העצמי בעת גיבוש אמונות היכול

פוטנציאל ההתערבות בשלב זה למטרת  ולהצליח בה לטובת המתבגרים ללא לקויות הלמידה,

 חיזוק כישוריהם ואמונותיהם של המתבגרים עם לקויות הלמידה ביחס לתמונת העתיד המיטבית

 על נס. יםמועל האישיותיים המסייעים להם בתהליך זההאישיים ווכן הכרת המאפיינים 

 נות האישיות לתהליך בחירת מגמת הלימודים בתיכוןתרומת תכו

חלקו השני של המחקר הנוכחי עסק בתרומה של תכונות אישיות לתהליך קבלת ההחלטות 

. ממצאי החלק הראשון מדגישים את חשיבות שלב בחירת ימודים בתיכוןביחס לבחירת מגמת הל

קבלת ההחלטות, גם עבור מגמת הלימודים בתיכון כשלב התפתחותי וקריטי לביסוס תהליכי 

מתבגרים בעלי צרכים ייחודיים, לקויות למידה. לנוכח העובדה שמעט מחקרים בחנו את 

הנתיבים באמצעותם מתבגרים מפתחים את הכישורים והנטיות הקשורים עם הגברת ההחלטיות 

) ולנוכח Solberg, Howard, Gresham, & Carter, 2012העצמית ועם מעברים מוצלחים (

-Martin & Williamsבות שלהם להשגת היעדים, בפרט עבור אלו עם לקויות למידה (החשי

Diehm, 2013 ,בחינת הגורמים האישיותיים המעורבים בתהליך החל מהשלב בו הם מתבססים ,(

 שלב התיכון, הינה חיונית ביותר. 

הטענה המרכזית אשר נבחנה בחלק זה הינה כי לתכונות אישיות ישנו תפקיד חשוב 

תהליכי התפתחות הקריירה וקבלת ההחלטות וכי הן עשויות לסייע בהגדלת אמונות המסוגלות ב

 ,Emmerling & Cherniss, 2003; Lent & Brownהעצמית והתוצאות המצופות המתפתחות (

2006, 2008; Sheu & Lent, 2009 כאשר המחקרים המעטים שהתמקדו בתלמידי תיכון ,(

 Albion & Fogarty, 2002; Lounsburyהחל מגיל צעיר (למשל מדגימים את פוטנציאל ההשפעה

et al., 2005 ניתוחי המשוואות המבניות שנעשו במחקר הנוכחי מחזקים זאת שכן נמצא כי .(

תכונות האישיות אכן מהוות קדימונים של מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון ושל 

צא כי תכונות האישיות מהוות קדימונים של התוצאות המצופות מבחירה זו. יתרה מכך, נמ

המסוגלות עצמית והתוצאות המצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון גם בקרב שתי 

 מתבגרים עם וללא לקויות למידה.  –קבוצות שונות 

כפי שצוין ברקע התיאורטי, תקופת גיל ההתבגרות מאופיינת בשינויי והתפתחות אישיות 

בה מאפייני אישיות יחסית יציבים עולים כאשר נמצא כי חמש תכונות  בולטים וזו התקופה

 ;Hartman & Betz, 2007האישיות הגדולות מתייצבות במהלך ההתבגרות והבגרות הצעירה (

Judge & Ilies, 2002; Lounsbury et al., 2005; McCrae, Costa, Terracciano, Parker, 

Mills, De Fruyt, & Mervielde, 2002; Tabak, Nguyen, Basuray, & Darrow, 2009; 

Wille, Beyers, & De Fruyt, 2012 בהתאם לכך, ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים כי הן .(

מתבגרים עם לקויות למידה והן מתבגרים ללא לקויות למידה מפתחים את מערך נטיות האישיות 

מהנטיות לבין אחרות, אך  שלהם במהלך גיל ההתבגרות כאשר הם מדווחים על קשרים בין חלק

רק המתבגרים ללא לקויות הלמידה מדווחים על הקשר השלילי בין נוירוטיות לבין מוכוונות. 

ממצאים אלו מרמזים על מקומה החשוב של לקות הלמידה בגיבוש ובתפיסה העצמית של תכונות 

לו אשר האישיות בקרב המתבגרים עם לקות הלמידה שכן שתי תכונות האישיות החשובות הל
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 ,Hirschi & Herrmann, 2013; Lehmannנמצאו מרכזיות בתקופה זו במספר מחקרים (למשל

Denissen, Allemand, & Penke, 2013; McCrae et al., 2002 אינן קשורות אחת עם השנייה ,(

 בדיווחיהם. 

הסבר אפשרי לכך עשוי להיות קשור לעובדה שלרוב מי שמקבלים את ההחלטות עבור 

ים עם לקות הלמידה, לפחות עד שלב זה בו הם נדרשים לראשונה לבחור בעצמם, הם המתבגר

). ההתנסויות של מתבגרים אלו Lusk & Cook, 2009; Ochs & Roessler, 2004ההורים (למשל 

הן יותר מוגבלות וחדגוניות, הם חווים קשיים לימודיים רבים ופעמים רבות הם לא מוכנים 

 ללימוד כישורי חקירה והתפתחות לימודית ומקצועית (למשללהפעיל מאמצים הנחוצים 

Pinkney, Murray, & Lind, 2012; Solberg, Howard, Gresham, & Carter, 2012 .(

כתוצאה, הקשר בין רוגע וביטחון עצמי (יציבות רגשית) לבין נכונות לעבודה קשה, מעשיות ויכולת 

הם לא חוו מספיק נכון לשלב זה, הם העצמיות. להתמקד במטרה (מוכוונות) אינו קיים בתפיסותי

התנסויות, הן מבחינת הכמות והן מבחינת האיכות, שיאפשרו להם לפתח תפיסה רחבה יותר 

 אודות נטיות האישיות שלהם והקשרים החיוביים שהן טומנות בחובן. 

הביטוי המעשי של ממצאים אלו, לאור חשיבותן של הנוירוטיות והמוכוונות לתהליכי 

), עשוי להיות Bullock-Yowell, Andrews, & Buzzetta, 2011תפתחות קריירה (למשל ה

בתפיסת או אי תפיסת תרומתן הפוטנציאלית של תכונות אישיות חשובות אלו לתהליכי קבלת 

ההחלטות הלימודיות בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה. בהתאם לכך, כפי שצוין קודם 

בניות מדגימים כי תכונות האישיות מהוות קדימונים של מסוגלות לכן, ניתוחי המשוואות המ

עצמית בבחירת מגמת לימודים ושל התוצאות המצופות מבחירה זו, הן בקרב מתבגרים עם 

ההשוואה בין הקבוצות מגלה הבדלים . לקויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה

ישיות למשתנים חשובים אלו של תהליכי משמעותיים ביניהן ביחס לתרומת חמש תכונות הא

 מסוגלות עצמית ותוצאות מצופות.  –קבלת ההחלטות בתיכון 

, בקרב בניגוד להשערת המחקר, להסבר השונות של המסוגלות העצמיתבהתייחס 

מתבגרים עם לקויות למידה, נמצא כי חמש תכונות האישיות משמעותיות במידה מועטה יחסית 

גלות העצמית בבחירת מגמת לימודים, בהשוואה למתבגרים ללא בהסברת השונות של המסו

בהתייחס להסבר השונות של התוצאות המצופות, בהתאם להשערת לקויות למידה. לעומת זאת, 

, בקרב מתבגרים עם לקויות למידה, נמצא כי חמש תכונות האישיות משמעותיות יותר המחקר

הלימודים בתיכון, בהשוואה למתבגרים  בהסברת השונות של התוצאות המצופות מבחירת מגמת

ללא לקויות למידה. תכונות אישיות שונות נמצאו תורמות לשונות המוסברת של כל אחד 

 מהמשתנים הללו בקרב כל אחת מהקבוצות. 

באופן כללי, בקרב המתבגרים ללא לקויות הלמידה, תכונות אישיות רבות יותר נמצאו 

וגלות העצמית והתוצאות המצופות ביחס לבחירת מגמת תורמות להסבר השונות של אמונות המס

אך בקרב המתבגרים עם לקויות הלמידה, תכונות האישיות נמצאו כתורמות באופן הלימודים, 

. ניתן לומר שגיבוש אמונות ישיר בלבד לתוצאות המצופות, ללא התיווך של המסוגלות העצמית

לקות הלמידה אכן מושפע מתכונות  המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות של המתבגרים עם

האישיות במהלך גיל ההתבגרות, אך קיומה של לקות הלמידה מוביל לתפיסה שונה של תרומה זו 

לקות הלמידה הינה מרכיב משמעותי ובלתי נפרד בתפיסותיו העצמיות של כאמור, בקרבם. 
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אישיות ליכולת ) ולכן, הוא חווה את התרומה של תכונות הSmith, 2007המתבגר עם הלקות (

לקות  –קבלת ההחלטה באופן שאינו מאפשר הפרדה בין שני מאפיינים אישיים משמעותיים אלו 

למידה ואישיות. בתוך כך, ההבנה מדוע תכונות שונות הן רלוונטיות בתפיסתה של כל קבוצה (עם 

  וללא לקויות למידה) דורשת התייחסות לכל תכונה באופן ספציפי.

 

כונת האישיות מוכוונות עבור המסוגלות העצמית מבחירת מגמת בהתייחס לתרומת ת

, ניתוחי המשוואות המבניות מלמדים כי רמה גבוהה והתוצאות המצופות מבחירה זו לימודים

יותר של מוכוונות תורמת למסוגלות עצמית גבוהה יותר ולתוצאות מצופות גבוהות יותר, בקרב 

נמצא כי הן מתבגרים עם לקויות למידה והן  מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד. כמו כן,

מתבגרים ללא לקויות למידה בעלי מוכוונות גבוהה, מדווחים על מסוגלות עצמית ותוצאות 

מצופות גבוהות יותר ביחס לבחירת מגמת לימודים, ובמידה גבוהה יותר בקרב האחרונים. ניתן 

יותר של הקשר בין נכונות לעבודה לומר כי מתבגרים ללא לקויות למידה מדווחים על הבנה חזקה 

קשה, מעשיות ויכולת להתמקד במטרה (מוכוונות) לבין אמונה גבוהה יותר ביכולת לבחור מגמת 

 & ,Lounsbury, Hutchensלימודים ולהשיג את התוצאות הרצויות מבחירה זו (למשל

Loveland, 2005; Page, Bruch, & Haase, 2008קשור  ). הסבר אפשרי לכך עשוי להיות

יותר.  תובעניותבבחירותיהם של המתבגרים ללא לקויות הלמידה במגמות הריאליות הנחשבות 

לאור בחירה זו, ההתמדה, העבודה הקשה והיכולת להתמקד במטרה הם המוקדים העיקריים כך, 

בהם הם משקיעים והם מאמינים שככל שישקיעו יותר (מוכוונות גבוהה), כך יוכלו לבחור במידה 

 ותר, להצליח ולהשיג את שאיפותיהם. טובה י

לעומת זאת, עבור המתבגרים עם לקויות למידה, אשר גם כן משקיעים בלימודיהם, מביעים 

מוטיבציה להישגים גבוהים ומעורבים בתהליך בחירת מגמת הלימודים בתיכון, התנסויות העבר 

) ולכן, Pinkney, Murray, & Lind, 2012מלמדות כי התוצאה אינה בהכרח הצלחה (למשל 

עבודה קשה והתמדה אינם מהווים עבורם את הביטחון המספק ליכולת הבחירה ולהשגת היעדים 

הרצויים. כאמור, המשמעות של כך אינה בהכרח פיתוח אמונות מסוגלות עצמית ותוצאות 

מצופות נמוכות יותר ביחס ליכולת לבחור מגמה, אלא בחירה במסלולי לימוד שונים מאלו של 

רים ללא לקויות למידה, כאלו שהם מאמינים שכן יוכלו לעמוד בדרישותיהם ולהשיג את מתבג

שאיפותיהם, כאשר, לנוכח הלקות, הם אינם מאמינים שמוכוונות גבוהה יותר בהכרח תסייע להם 

 בתהליך.

, המתבגרים עם לקות הלמידה אינם מבטלים את התועלת של עבודה קשה והתמדה למעשה

ר בבחירותיהם הלימודיות, אך הם מתקשים לתפוס את תרומתן לפיתוח להצלחה גבוהה יות

יכולת קבלת ההחלטה שלהם בשלב זה של בחירת המגמה וכן להשגת יציבות רגשית גבוהה יותר 

של תכונה זו למשתנים החשובים  המשמעותיתכפי שצוין קודם לכן. עם זאת, לאור תרומתה 

באופן ישיר והן באופן הן עצמית ותוצאות מצופות, מסוגלות הקשורים עם יכולת קבלת ההחלטה, 

כפי שנראה בקרב המתבגרים ללא הלקות, ולנוכח ההכרה גם של המתבגרים עם בלתי ישיר, 

הלקות בקשר הפוטנציאלי בין המכוונות לבין משתנים אלו, תכניות ההתערבות המיועדות לסייע 

כלול תכנים המיועדים להעצמתה צריכות לקבלת ההחלטות הלימודיות בשלב התיכון בתהליך 

 . ל המתבגריםבקרב כל
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בהתייחס לתרומת תכונת האישיות נוירוטיות עבור המסוגלות העצמית מבחירת מגמת 

, ניתוחי המשוואות המבניות מלמדים כי רמה נמוכה יותר של נוירוטיות תורמת לימודים

לבד. כמו כן, נמצא כי למסוגלות עצמית גבוהה יותר, בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה ב

 גבוההמדווחים על מסוגלות עצמית  נמוכהמתבגרים ללא לקויות למידה בלבד, בעלי נוירוטיות 

המאופיינים ברוגע,  יותר בבחירת מגמת לימודים. ניתן לומר כי מתבגרים ללא לקויות למידה

ביחס ליכולתם  ביטחון עצמי והחלטיות גבוהה יותר (יציבות רגשית) מפתחים אמונה גבוהה יותר

). Page, Bruch, & Haase, 2008 (למשללבחור מגמת לימודים בתיכון ולהצליח במגמה זו 

ממצאים אלו עומדים בהלימה עם ממצאי מחקרים קודמים המלמדים כי כאשר המתבגרים הם 

בעלי יציבות רגשית, הם חווים פחות היסוס בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם, פחות קשיים 

 & ,Bullock-Yowell, Andrewsידה רבה יותר להתמודד עם אתגרים (למשלומסוגלים במ

Buzzetta, 2011; Hirschi & Herrmann, 2013 לעומתם, מתבגרים עם לקויות למידה הם .(

לרוב בעלי לחצים ובעיות רגשיות רבים יותר, בעלי תפיסות פסימיות יותר ומתקשים להסתמך על 

 ,Bauminger & Kimhi-Kind, 2008; Lusk & Cook( יכולותיהם הרגשיות על מנת להצליח

2009; Reiff, Hatzes, Bramel, & Gibbon, 2001 לכן, נראה מובן מדוע מתבגרים אלו .(

מתקשים להגיע לכדי יציבות רגשית ובוודאי להציב תכונה זו כבעלת תרומה חיובית לאמונות 

 ). Creed, Patton, & Prideaux, 2007יכולות קבלת ההחלטות שלהם (

באופן מעניין, , בהתייחס לתרומת תכונת האישיות נוירוטיות עבור התוצאות המצופות

ניתוחי המשוואות המבניות מלמדים כי בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד, דווקא רמה 

גבוהה יותר של נוירוטיות תורמת לתוצאות מצופות גבוהות יותר. עם זאת, בדיקת התרומה של 

ות זו לתוצאות המצופות, באמצעות אמונות המסוגלות העצמית, מגלה כי רמה נמוכה תכונת אישי

יותר של נוירוטיות היא שתורמת לתוצאות המצופות הגבוהות. כלומר, התרומה הישירה של 

הנוירוטיות לתוצאות המצופות הגבוהות היא חיובית ואילו התרומה העקיפה של הנוירוטיות 

המסוגלות העצמית) היא שלילית. כיווני התרומה הם מנוגדים ולכן לתוצאות המצופות (באמצעות 

 האפקט הכולל אינו מובהק. 

בתפיסותיהם של המתבגרים ללא לקויות הלמידה, בעוד שרוגע, ממצאים אלו מרמזים כי 

ביטחון עצמי והחלטיות גבוהה יותר (יציבות רגשית) תורמים לאמונה גבוהה יותר ביחס ליכולת 

מודים, דווקא הלחץ והחרדה הם שתורמים לאמונות גבוהות יותר ביחס להשגת לבחור מגמת לי

. , אך באופן שאינו מובהק וברור חד משמעיתהתוצאות הרצויות במגמת הלימודים בה בחרו

נדרשים מחקרים נוספים לשם בחינת מורכבות זו, אך לאור מיעוט המחקרים הבוחנים את 

 & Hirschiהחלטות החל משלב התיכון (למשלתרומת תכונות האישיות לתהליכי קבלת ה

Herrmann, 2013ולאור החשיבות של תכונת הנוירוטיות בתהליכים אלו (למשל (Bullock-

Yowell, Andrews, & Buzzetta, 2011 .ישנה חשיבות רבה בהצגת הסבר אפשרי לממצאים ,( 

שורים עם ניתן לומר כי ישנה הבחנה בתפיסותיהם של המתבגרים בין המאפיינים הק

היכולת לבחור ולהצליח לבין המאפיינים הקשורים עם סבירות השגת התוצאות הרצויות לאחר 

מתמודדים עם הצורך לבחור מגמה, לאור העובדה שהמתבגרים ללא הם כך, כאשר הבחירה. 

לקויות הלמידה מעוניינים בעיקר במגמות הריאליות היוקרתיות והתובעניות, ולאור העובדה 

שית קשורה עם פחות היסוס ויותר נכונות להתמודד עם אתגרים, נראה מובן מדוע שיציבות רג
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רוגע וביטחון מסייעים להם לענות על הצורך, כפי שצוין קודם לכן. לעומת זאת, לאחר שבחרו, 

הם מודעים לכך לאור הדרישות והסטנדרטים הגבוהים הקשורים עם מגמות לימוד ריאליות, 

 על מנת לענות על הצורך להגיע לרווחים העתידיים בהם הם חפצים שיהיה עליהם להשקיע רבות

כיוון שהנחת הבסיס היא . מאופיינים דווקא ביותר לחץ ואף חרדהצופים להיות וכתוצאה, הם 

שהם מעוניינים במגמות לימוד אלו, הם בעלי מוטיבציה גבוהה להישגים גבוהים והם בעלי אמונה 

ייתכן והם מאמצים תפיסה כי הנוירוטיות הגוברת יח בהן, ביכולתם לבחור במגמות אלו ולהצל

תהיה הכרח המציאות ויהיה עליהם לנתבה באופן שיסייע להם להשיג את שאיפותיהם 

כך למשל, מתבגרים אלו הציגו ביטחון גבוה ביכולתם להמשיך בהתמדה לקראת  הלימודיות.

כי רצונם של המתבגרים  השגת מטרותיהם הלימודיות, גם כאשר חשים תסכול. ניתן לומר

 םתולהצליח במגמות הריאליות היוקרתיות במקביל להכרה בקושי הצפוי במגמות אלו מובילים א

ולאור התמדתם  לצפות שהם יהיו מאופיינים פחות ברוגע ובביטחון ויותר בלחצים וחרדות

מה חיובי בעלי פוטנציאל תרוונחישותם (מוכוונות גבוהה), הם תופסים מאפיינים אלו דווקא כ

המתבגרים ללא לקויות הלמידה כה נחושים להשיג את התוצאות  להשגת התוצאות הרצויות.

המצופות מבחינתם במגמות אלו כך שגם מאפיינים שליליים (נוירוטיות) כביכול אינם באמת 

בכל מקרה, ממצאים אלו מעידים על חשיבותה הרבה של תכונת  נתפסים בעיניהם כשליליים.

בור אמונות המסוגלות העצמית של המתבגרים ללא לקויות הלמידה ביחס לבחירת הנוירוטיות ע

מגמת הלימודים בתיכון וכן מחזקים את תרומתה החשובה של מסוגלות עצמית זו לתוצאות 

המצופות. כאמור, נדרשים מחקרים נוספים לשם הבנה מעמיקה יותר אודות קשרים ותרומות 

 החלטות.אלו, בפרט בשלב הראשוני של קבלת ה

עבור מתבגרים עם לקויות למידה, כיוון שחוסר היציבות הרגשית מהווה מאפיין עיקרי 

שלהם ויש הטוענים גם כי זהו אחד המקורות העיקריים המקשים עליהם לפתח אמונות חיוביות 

), נראה מובן מדוע הם גם מתקשים Lackaye et al., 2006ביחס ליכולתם לקבל החלטות (למשל 

תכונת האישיות נוירוטיות כתורמת לאמונותיהם ביכולתם להשיג את התוצאות להציב את 

הרצויות מבחינתם במגמות הלימוד שלהם. לאור המחקרים המעידים על הרלוונטיות של יציבות 

רגשית לתהליכי קבלת ההחלטות ולשביעות רצון מההחלטות הלימודיות והמקצועיות 

), חשוב Hirschi & Herrmann, 2013; Lounsbury et al., 2009; Salami, 2008המתקבלות (

החל משלב התיכון בו הם נדרשים  ,לבסס את תכונת האישיות הזואלו למתבגרים גם לסייע 

 .לראשונה לקבל החלטות וזהו מצב מלחיץ עבור רבים מהם

 

בהתייחס לתרומת תכונת האישיות מוחצנות עבור המסוגלות העצמית מבחירת מגמת 

י המשוואות המבניות מלמדים כי רמה גבוהה יותר של מוחצנות תורמת , ניתוחלימודים

למסוגלות עצמית גבוהה יותר בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד. כמו כן, נמצא כי 

מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד, בעלי מוחצנות גבוהה מדווחים על מסוגלות עצמית גבוהה 

ביטחון גדול ב המאופיינים גרים ללא לקויות למידה יותר בבחירת מגמת לימודים. כלומר, מתב

אמונה גבוהה  מפתחיםיותר ביכולת לתפקד, יוזמה, אסרטיביות ופעלתנות (מוחצנות גבוהה), 

 ,Page, Bruch, & Haaseיותר ביחס ליכולת לבחור מגמת לימודים ולהצליח במגמה זו (למשל 

בעלי קשיים חברתיים ורגשיים רבים  ). לעומתם, מתבגרים עם לקויות למידה, הם לרוב2008
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 & Bauminger & Kimhi-Kind, 2008; Luskיותר, בעלי פחות התנסויות קריירה חקרניות (

Cook, 2009; Ochs & Roessler, 2004 וכתוצאה, התנסויותיהם וחוויותיהם הנוכחיות אינן (

ם מוחצנות מאפשרות להם את ההזדמנויות לפתח את היכולות החשובות הללו הקשורות ע

)Creed, Patton, & Prideaux, 2007; Wille, Beyers, & De Fruyt, 2012 לכן, המתבגרים עם .(

לקות הלמידה מתקשים להציב את תכונת המוחצנות כבעלת תרומה לאמונותיהם ביחס ליכולתם 

 לבחור מגמת לימודים. 

ופן מעניין, , באבהתייחס לתרומת תכונת האישיות מוחצנות עבור התוצאות המצופות

ניתוחי המשוואות המבניות מלמדים כי מוחצנות גבוהה בקרב מתבגרים עם לקויות למידה ואילו 

מוחצנות נמוכה בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה תורמת לתוצאות מצופות גבוהות יותר. נראה 

 כי בהתייחס לאמונות אודות סבירות השגת התוצאות המצופות, ישנו היפוך בתפיסותיהם של

המתבגרים עם וללא לקויות הלמידה. עבור המתבגרים עם לקויות הלמידה, כאמור, לנוכח 

התנסויות העבר, מידת היוזמה שהם מגלים והביטחון ביכולתם לתפקד הם לרוב נמוכים ולכן 

). עם זאת, לאחר Hartman & Betz, 2007אינם תורמים לאמונה ביכולת קבלת ההחלטה (

לאמונות ביחס ליכולתם להשיג את שאיפותיהם, ייתכן והם מאמצים שבחרו מגמה והמוקד עובר 

 ,Solbergאת התפיסה כי זוהי ההזדמנות לפתח יכולות אלו ובכך להשיג את יעדיהם (למשל

Howard, Gresham, & Carter, 2012 במילים אחרות, המתבגר עם לקות הלמידה כמו אומר .(

מעורבות ולפתח את יכולת ההתמודדות שלו,  לעצמו שלאחר שבחר, כעת זהו הזמן לגלות יותר

אמנם בתוך תחום המגמה בו הוא מעוניין, אך הוא מאמין שככל שיעשה זאת במידה רבה יותר כך 

הממצא כי תרומתה של תכונה אישיות זו לתוצאות המצופות יגדיל את סיכוייו להשיג את יעדיו. 

נמצא אפקט מובהק לתרומה העקיפה בקרב המתבגרים עם לקויות הלמידה היא ישירה בלבד ולא 

(באמצעות אמונות המסוגלות העצמית) מחזקת את הטענה כי ישנה הבחנה בתפיסותיהם של 

בין המאפיינים הקשורים עם היכולת לבחור ולהצליח לבין המאפיינים הקשורים עם המתבגרים 

ע לקידומם של יותר מכך, עולה פוטנציאל הסיו סבירות השגת התוצאות הרצויות לאחר הבחירה.

 המתבגרים עם הלקות בפיתוח תמונת עתיד חיובית החל משלב התיכון, באמצעות תכונה זו. 

עבור המתבגרים ללא לקויות הלמידה, יש לציין כי ניתוחי המשוואות המבניות מלמדים כי 

בדיקת התרומה של תכונת המוחצנות לתוצאות המצופות, באמצעות אמונות המסוגלות העצמית, 

כי רמה גבוהה יותר של מוחצנות היא שתורמות לתוצאות המצופות הגבוהות. כלומר, מגלה 

התרומה הישירה של המוחצנות לתוצאות המצופות הגבוהות היא שלילית ואילו התרומה 

העקיפה של המוחצנות לתוצאות המצופות (באמצעות המסוגלות העצמית) היא חיובית. כיווני 

הכולל של תרומת תכונה זו לתוצאות המצופות בקרב התרומה הם מנוגדים ולכן האפקט 

 המתבגרים ללא לקות הלמידה אינו מובהק. נדרשים מחקרים נוספים לשם בחינת מורכבות זו,

אך, כאמור, לאור מיעוט המחקרים הבוחנים את תרומת תכונות האישיות לתהליכי קבלת 

בתהליכים אלו (למשל ההחלטות החל משלב התיכון ולאור החשיבות של תכונת המוחצנות 

Hirschi & Herrmann, 2013 .ישנה חשיבות רבה בהצגת הסבר אפשרי גם לממצאים אלו ,( 

מגלים מעורבות גבוהה ונכונים להתמודד עם  ניתן לומר כי המתבגרים ללא לקויות הלמידה

 , כפי שבא לידי ביטוי בבחירותיהם במגמות לימוד ריאליותבמידה גבוהה באופן יחסי אתגרים

אשר, כאמור, נתפסות כבעלות רמת קושי גבוהה יותר, והם מאמינים שיכולות אלו יסייעו להם 
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). בהמשך, בבחינת Armstrong & Anthoney, 2009להתקבל למגמות אלו ולהצליח בהן (למשל 

האמונות ביחס לסבירות השגת שאיפותיהם, ייתכן ומתבגרים אלו מאמינים כי יהיה עליהם 

אמציהם בהתמודדות עם דרישות המגמה ולכן הצלחתם בהשגת היעדים להשקיע את מירב מ

תהיה תלויה יותר במידת הנכונות שלהם לעבודה קשה, התמדה והביטחון העצמי אותו יפגינו 

מאשר במידת היוזמה והאסרטיביות שלהם. קרי, המתבגר ללא הלקות מאמין כי לאחר שבחר 

ת, כגון מוכוונות, ולכן מוחצנות נמוכה היא מגמה, יהיה עליו להבליט תכונות אישיות אחרו

הממצאים הנוגעים לתרומה של  ).Hirschi & Herrmann, 2013שתסייע לו בתהליך (למשל 

מוכוונות לתוצאות המצופות בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד תומכים תכונת האישיות 

 בטענות אלו, כפי שהוסבר קודם לכן. 

ערבת ביטחון גדול יותר ביכולת לתפקד ולהתמודד עם , תכונת המוחצנות המאם כן

אתגרים, יוזמה, מעורבות ופעלתנות הינה תכונה חשובה לפיתוח היכולות הקשורות עם אמונות 

המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון והתוצאות המצופות מבחירה זו, אך 

לתרומת התכונה למרכיבים אלו.  מתבגרים עם וללא לקויות למידה מציגים תפיסות שונות ביחס

ממצאים אלו מחזקים את הטענה כי ישנה הבחנה בתפיסותיהם בין השלב המתייחס לעצם 

הבחירה וההצלחה במגמה לבין השלב המתייחס להשגת השאיפות לאחר שהבחירה תתבצע. כך, 

המתבגר עם לקות הלמידה מאמין כי רק בשלב שלאחר בחירת מגמת הלימודים, הכולל את 

מונותיו ביכולתו להשיג את שאיפותיו, הוא יהיה בעל ההזדמנות לפתח את מידת מעורבותו א

ולהגדיל את הביטחון שלו לתפקד וכתוצאה מציג סבירות גבוהה יותר להשגת התוצאות 

המצופות, אך אינו מכיר בתרומת היכולות הללו לאמונותיו ביכולתו לבחור הקשורה עם השלב 

המתבגר ללא לקות הלמידה מגיע עם מידת מעורבות גבוהה וביטחון הקודם לבחירה. לעומתו, 

גדול ביכולתו לתפקד ולכן מכיר בתרומת היכולות הללו כבר בשלב הקודם לבחירה ומציג אמונה 

גבוהה יותר ביכולתו לבחור מגמה. בשלב הבא, בו הוא שוקל מהן היכולות שיסייעו לו להשיג את 

, כאשר נדרשים מחקרים נוספים שמשמעותיות יותר בעיניותכונות אחרות הן ייתכן ויעדיו, 

 . לביסוס טענה זו והבנה מעמיקה יותר אודות תפיסותיו

למעשה, ממצאים אלו מעידים על חשיבותה הרבה של תכונת המוחצנות עבור אמונות 

המסוגלות העצמית של המתבגרים ללא לקויות למידה ביחס לבחירת מגמת הלימודים ואילו על 

תה הרבה של תכונה זו עבור אמונות התוצאות המצופות מבחירת מגמת הלימודים של חשיבו

המתבגרים עם לקויות הלמידה. יותר מכך, ממצאים אלו מדגישים את תרומתה החשובה של 

המסוגלות העצמית לתוצאות המצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים בעיקר בקרב המתבגרים 

עם הלקות, התרומה החשובה לתוצאות המצופות היא  ללא הלקות, ואילו בקרב המתבגרים

 דווקא של תכונת המוחצנות, ללא התיווך של אמונות המסוגלות העצמית. 

שיוצרת את מקור טענות אלו מתחזקות לנוכח הממצא כי תכונת האישיות מוחצנות היא זו 

סוגלות ההבדלים בין המתבגרים עם וללא לקויות הלמידה בהשפעת תכונות האישיות על המ

. בשלב גיבוש האמונות העצמית בבחירת מגמת הלימודים ועל התוצאות המצופות מבחירה זו

ביכולת הבחירה (מסוגלות עצמית), המתבגרים עם לקויות הלמידה לכאורה עדיין לא פיתחו 

מספיק את מידת מעורבותם וביטחונם להתמודד עם אתגרים ולכן מתקשים להצביע על תרומתם, 

הם ללא לקויות. הממצא כי תכונות האישיות מוכוונות ונוירוטיות גם כן אינן בשונה מעמיתי

נתפסות בעיניהם כתורמות לאמונות המסוגלות העצמית מחזקים את המעורבות והפעלתנות 
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הנמוכות של המתבגרים עם הלקות בשלב המתייחס לביסוס המאפיינים הקשורים עם האמונה 

דים. לעומת זאת, בשלב גיבוש האמונות בהשגת ביכולת הבחירה וההצלחה במגמת הלימו

השאיפות (תוצאות מצופות), המתבגרים עם לקויות הלמידה תופסים זאת כהזדמנות להדגשת 

תכונת המוחצנות והמתבגרים ללא לקויות הלמידה תופסים זאת כהזדמנות להדגשת דווקא 

מסוגלות עצמית דפוסים דומים של אמונות  –תכונות אחרות. התוצאה היא אותה תוצאה 

ותוצאות מצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון כפי שצוין קודם לכן, אך ממצאים אלו 

ותכונת האישיות מוחצנות תורמת בעיקר לביסוס אמונות  מדגישים כי התהליך הוא שונה

המסוגלות העצמית בקרב המתבגרים ללא הלקות ובעיקר לביסוס אמונות התוצאות המצופות 

לנוכח מחקרים המעידים כי מוחצנות גבוהה יעילה בהבחנה תבגרים עם הלקות. בקרב המ

בבחירת תחום לימודים מרכזי, רלוונטית מאוד להצלחה בקריירה ומגבירה את הביטחון ביכולת 

ולנוכח  )Larson, Wei, Wu, Borgen, & Bailey, 2007; Waldman & Korbar, 2004לתפקד (

צנות לתוצאות המצופות בעיקר בקרב המתבגרים עם לקויות התרומה הישירה של תכונת המוח

לקחת הלקות , המשמעות של הממצאים הללו היא כי יש לעודד גם את המתבגרים עם הלמידה

יוזמה וכן להתמודד עם האתגרים בהתנסויות הלימודיות והחברתיות השונות, להיות מעורבים 

ל גם את אמונות המסוגלות העצמית להגדי –ופעילים החל מהשלב הקודם לבחירה, וכתוצאה 

שלהם ביחס לבחירת מגמת הלימודים ואולי אף להרחיב את תפיסתם לקשת עשירה יותר של 

 תרומת תכונות האישיות ושל תחומי העניין בהם הם יכולים להצליח. 

 

ניתוחי המשוואות המבניות בהתייחס לתרומת תכונת האישיות פתיחות להתנסויות, 

וכה יותר של פתיחות להתנסויות תורמת לתוצאות מצופות גבוהות יותר בלבד רמה נמ מלמדים כי

. לפי תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית, ובקרב מתבגרים עם לקויות למידה בלבד

התנסויות העבר הן מרכיב משמעותי הן להתפתחות אמונות המסוגלות העצמית והן להתפתחות 

 ,Lent et al., 2001; Lent, Brown, & Hackett, 1994, 2000אמונות התוצאות המצופות (

) ולכן, ממצאים אלו מעניינים. הסבר אפשרי לכך עשוי להיות קשור עם השיפור וההבנה 2002

הגוברים ביחס לתכניות ההכנה בנושאים לימודיים ומקצועיים הניתנות גם למתבגרים עם לקויות 

). כך, בשלב הכולל את Dipeolu, Hargrave, Sniatecki, & Donaldson, 2012למידה בתיכון (

האמונות ביחס ליכולת הבחירה וההצלחה בבחירה (מסוגלות עצמית), אשר מתרחש בתחילת 

תקופת התיכון, המתבגרים רק החלו את תכניות ההכנה וייתכן שהם עדיין לא רכשו מספיק 

 ,Pinkney, Murrayמשלביטחון ונכונות לחקור כיוונים חדשים ושונים ולאור קשייהם מן העבר (ל

& Lind, 2012 אינם מכירים בתרומה של תכונת הפתיחות להתנסויות לאמונותיהם ביחס ,(

ולכן הם ליכולת בחירת מגמת הלימודים. חובת בחירת מגמת הלימודים מחייבת אותם להתמודד 

 בוחרים בתחומים המוכרים, גם אם מערבים את קשייהם העיקריים (קשיים שפתיים), וחקירת

. עם זאת, בהתייחס לשלב הכולל את האמונות ביחס תחומים חדשים אינה אופציה מבחינתם

לסבירות השגת התוצאות הרצויות מבחירת מגמת הלימודים, ייתכן והם מאמינים שתכניות 

ההכנה יסייעו להם לרכוש התנסויות רבות יותר ויגבירו את מידת הגמישות שלהם ולכן כן 

ונה זו להשגת התוצאות המצופות, אך קיומה של לקות הלמידה עדיין מצביעים על תרומה של תכ

משפיע על תפיסותיהם ביחס לכיוון התרומה. כלומר, המתבגרים עם לקות הלמידה מבינים את 
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הפוטנציאל הטמון בפתיחות להתנסויות אך כיוון שהתנסויות העבר אינן זכורות להם בהכרח 

 & ,Pinkney, Murrayמודד עם מטלות לימודיות (כחיוביות, החשש שלהם ביחס ליכולתם להת

Lind, 2012 עדיין נמצא בעוכריהם ולכן הם מתקשים לתפוס כיצד פתיחות גבוהה יותר (

, אך כן מתחילים להכיר בתרומתה להתנסויות תסייע להגברת סבירות השגת התוצאות הרצויות

עות דווקא להעצמת תכונות . ייתכן וההתנסויות הנרכשות במהלך ההכנה בשלב זה מסיילתהליך

אחרות, כפי שמעידים הממצאים כי פתיחות גבוהה יותר להתנסויות קשורה עם מוחצנות גבוהה 

יותר וכן תרומתה החיובית של תכונת המוחצנות לתוצאות מצופות גבוהות יותר בקרב המתבגרים 

 עם הלקות, כפי שהוסבר קודם לכן. 

יותיהם נתפסות כעוד חוויות שצוברים בדרך, הן עבור מתבגרים ללא לקויות למידה, התנסו

אינן מלוות בחששות ובעיקר, אינן מהוות עוד מגבלה שאיתה יש להתמודד. כך למשל מעיד הקשר 

החיובי בין פתיחות להתנסויות לבין מוחצנות שנמצא גם בקרב קבוצה זו. כלומר, המתבגרים 

שונות ולחקור כיוונים אינטלקטואליים  מבינים כי ככל שיהיו פתוחים ונכונים לחוות התנסויות

 & Costaשונים, כך יהיו יותר מעורבים, בעלי ביטחון גדול יותר ביכולתם לתפקד והחלטיים (

McCare, 1992 אך הם אינם תופסים את מידת הפתיחות שלהם להתנסויות כתכונה שתסייע ,(

א כי תכונת המוכוונות הממצאו תעכב אותם מלבחור מגמת לימודים ומלהשיג את שאיפותיהם. 

היא התכונה העיקרית שנמצאה כבעלת תרומה מובהקת ישירה ועקיפה לתוצאות המצופות 

מדגיש כי מתבגרים אלו הם בעיקר מחושבים, מעשיים וממוקדי מטרה בכל הקשור ליכולתם 

 לבחור מגמה, להצליח בה ולהציג את התוצאות הרצויות מבחינתם. 

תכונת הפתיחות להתנסויות היא זו שיוצרת את מצא כי טענות אלו מתחזקות לנוכח המ

מקור ההבדלים בין המתבגרים עם וללא לקויות הלמידה בהשפעת תכונות האישיות על 

. התנסויות העבר הן גורם משמעותי שמשפיע על התוצאות המצופות מבחירת מגמת הלימודים

גרים עם לקויות למידה, וכן מידת הפתיחות לחקירת כיוונים חדשים ומגוונים, בפרט בקרב מתב

על האמונות ביחס לסבירות השגת התוצאות הרצויות כפי שצוין קודם לכן, כאשר הממצאים 

הנוכחיים מציעים כי תכניות ההכנה הניתנות בתיכון יכולות לסייע למתבגרים עם לקויות 

חקרים הלמידה לאמץ תפיסה חיובית יותר ביחס לחשיבות תכונת אישיות זו, על אף עברם. מ

נוספים נחוצים על מנת לבחון האם אכן מתבגרים עם לקויות למידה יצביעו על תרומה חיובית של 

תכונת אישיות זו ליכולת קבלת ההחלטות שלהם בהמשך התפתחותם, אך לנוכח הקשר החיובי 

עם מעורבות וביטחון גדול יותר ביכולת לתפקד וההכרה בחשיבותה ביחס לתוצאות  נמצאש

רב קבוצה זו בלבד, ולאור החשיבות שמייחסים סטודנטים עם לקויות למידה המצופות בק

לנכונותם להתמודד במגוון מצבים ולרכוש התנסויות חדשות להצלחתם באקדמיה (למשל טלמור 

 ), נראה כי דבר זה אפשרי. 2006וקיים, 

ממצאים אלו מחזקים את חשיבות התרומה של תכונות האישיות בקרב המתבגרים עם 

יות הלמידה לתוצאות המצופות מבחירת מגמת הלימודים, ללא התיווך של אמונות לקו

המסוגלות העצמית, ומדגישים את היותו של שלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון כנקודת 

המשמעות של הממצאים הללו התערבות חשובה לפיתוח תמונת עתיד מיטבית עבורם. לפיכך, 

תנסויותיהם החיובית של המתבגרים, ואלו עם לקויות היא כי יש להשקיע בשלב זה בהעשרת ה

הלמידה בפרט, לשם הפחתת החששות והגדלת מידת הפתיחות להתנסויות וכתוצאה, לסייע 
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לאמונות גבוהות יותר ביחס ליכולתם להשיג את יעדיהם ושאיפותיהם ואולי גם להרחבת תחומי 

 לא בהווה אז לפחות בעתיד.  , אם)Lounsbury et al., 2005העניין בהם הם מתעניינים (

 

. ניתוחי לתכונת האישיות נועם הליכותלבסוף, חשוב להתייחס לממצאים הנוגעים 

המשוואות המבניות אינם מצביעים על תכונה זו כתורמת לאמונות המסוגלות העצמית והתוצאות 

כות המצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים. עם זאת, מתאמי הפירסון מעידים כי נועם הלי

גבוה קשור עם מסוגלות עצמית ותוצאות מצופות גבוהות יותר ביחס לבחירת מגמת הלימודים, 

 בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד. 

המחקרים המעטים המתמקדים בקשרים בין נועם הליכות ותהליכי קבלת החלטות 

התפתחות תחומי בקריירה בקרב תלמידי תיכון מדגימים כי נועם הליכות גבוה יותר קשור עם 

 ,Armstrong & Anthoney, 2009; Lounsburyהעניין ועם החלטיות גבוהה יותר (למשל

Hutchens, & Loveland, 2005 הסבר אפשרי המוצע לקשרים אלו הינו העובדה שתלמידים .(

בעלי נועם הליכות גבוה הם תלמידים המאופיינים בטוב לב, שיתוף פעולה, אדיבות ונימוס רבים 

וכתוצאה, הם לרוב מקבלים יותר תשומת לב וחיזוקים חיוביים ממורים, יועצים ואחרים יותר 

 & ,Lounsbury, Hutchensשמשפיעים עליהם בתחומים הקשורים להתפתחות קריירה (

Loveland, 2005; Lounsbury, Welsh, Gibson, & Sundstrom, 2005 בהתאם לכך, ניתן .(

ל שהם יצרו קשרים חיוביים יותר עם הצוות החינוכי, ישתפו לומר כי המתבגרים מאמינים כי ככ

פעולה ויפגינו אדיבות ונימוס רבים יותר, כך הם יוכלו לקבל סיוע ותמיכה רבים יותר בלימודיהם 

) Hirschi & Herrmann, 2013; Lounsbury, Welsh, Gibson, & Sundstrom, 2005(למשל 

ולתם לבחור מגמת לימודים ולהשיג את התוצאות וכתוצאה, יגדילו גם את אמונתם ביחס ליכ

 הרצויות מבחינתם מבחירה זו. 

כך למשל, הקשר החיובי שנמצא בין מוכוונות ונועם הליכות בקרב מתבגרים עם וללא 

לקויות למידה מלמד כי ככל שהמתבגרים ממוקדים להשגת מטרתם, שואפים להישגים גבוהים, 

ים ומשתפי פעולה. באופן דומה, הקשר השלילי שנמצא בין מתוכננים ועקביים, כך הם יותר אדיב

נוירוטיות לבין נועם הליכות בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה, מלמד כי ככל שהמתבגרים 

הם יותר רגועים, נינוחים, ובעלי ביטחון עצמי כך הם יותר אדיבים ומשתפי פעולה. המתבגרים 

ין ב הקשר הקייםינים את חשיבות התנהלותם ואת הם מחושבים ומכווני יעדים ולפיכך הם מב

 חיזוק אמונותיהם ביכולת הבחירה והשגת התוצאות.  הפגנת נועם ההליכות לבין

הסבר אפשרי לכך שהקשרים בין נועם הליכות לבין המסוגלות העצמית והתוצאות 

י שצוין המצופות נמצאו בקרב מתבגרים ללא לקויות למידה בלבד עשוי להיות קשור לטענה, כפ

קודם לכן, שהמגמות הלימודיות אליהן הם שואפים הן קשות ותובעניות יותר ולכן סביר להניח כי 

יזקקו לסיוע ותמיכה רבים יותר מאלו שנזקקו להן בעבר. לעומתם, המתבגרים עם לקויות 

ר מתמקדות דווקא בתחומי הלמידה אשר שואפים למגמות לימוד הנחשבות פחות מורכבות ואש

 , לנוכח קשייהם(קשיים שפתיים), רגילים וזקוקים לקבל תמיכה וסיוע בכל מקרהשלהם הקושי 

. )Garcia, Restubog, Toledano, Tolentino, & Rafferty, 2012; Lusk & Cook, 2009(למשל 

לפיכך, סביר והם מאמינים שימשיכו לקבל תמיכה וסיוע גם בהמשך, ללא קשר ישיר למידת נועם 
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בין אמונות גבוהות יותר תכונת אישיות זו ל בין קשראינם מדווחים על ה ,לכןוההליכות שלהם 

 לבחור מגמה או להשיג את התוצאות הרצויות מבחירתם.  םביכולת

ממצאים אלו מדגישים גם כן את חשיבות לקות הלמידה והשפעתה המגבילה בתפיסה 

מעט מאוד מחקרים העצמית של המתבגרים ביחס לתרומת תכונות האישיות, כאשר קיימים 

בתחום ביחס לתרומת תכונת האישיות נועם הליכות למשתנים הקשורים עם קבלת החלטות 

של  הקשר החיובי). לנוכח Hirschi & Herrmann, 2013; Page, Bruch, & Haase, 2008(למשל 

במחקר הנוכחי בקרב  עצמית והתוצאות המצופות שכן נמצאתכונה זו לאמונות המסוגלות ה

ים ללא הלקות ולאור מחקרים המעידים כי רמות גבוהות של נועם הליכות קשורות עם המתבגר

), ישנה חשיבות רבה בהרחבת המחקרים Gati et al., 2011רמות נמוכות של אי החלטה (למשל 

מתבגרים בעלי  תפתחות קריירה בקרבתכונת אישיות זה בהקשר לתהליכי התפיסת הבוחנים 

 צרכים ייחודיים גם כן. 

 

, הממצאים שהוצגו עד כה מחזקים גם כן את הטענה בדבר התאמה גבוהה לסיכום חלק זה

בין המודל התיאורטי של תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית לבין הממצאים האמפיריים, 

הן בקרב אוכלוסיית מתבגרים בתיכון והן בקרב אוכלוסיית מתבגרים עם לקויות למידה. באופן 

ממצאים מצביעים על תרומה משמעותית יותר של תכונות האישיות להסברת מעניין, כאמור, ה

השונות של המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בעיקר בקרב מתבגרים ללא לקויות 

למידה ואילו על תרומה משמעותית יותר של תכונות האישיות להסברת השונות של התוצאות 

לקויות למידה, כאשר תכונות אישיות שונות הן  המצופות מבחירה זו בעיקר בקרב מתבגרים עם

 שבולטות בכל קבוצה. 

כך, מתבגרים עם לקויות למידה אינם מעידים על תכונות אישיות ספציפיות התורמות 

לאמונות המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים, וכן מעידים על תכונות האישיות מוחצנות 

לאמונות ביחס לסבירות השגת התוצאות המצופות באופן ישיר ופתיחות להתנסויות כתורמות 

מבחירת המגמה. לעומתם, מתבגרים ללא לקויות למידה מעידים על תכונות האישיות מוכוונות, 

מוחצנות ונוירוטיות כתורמות הן לאמונות המסוגלות העצמית והן לאמונות התוצאות המצופות 

תכונות המוחצנות והנוירוטיות , כאשר התרומה המורכבת של ביחס לבחירת מגמת הלימודים

 . ביחס לתוצאות המצופות מצריכה מחקרים נוספים

ממצאים אלו מעלים שני דגשים: ראשית, ישנו חיזוק לטענה כי קיומה של לקות הלמידה 

משפיע על תפיסותיהם העצמיות של המתבגרים עם לקויות הלמידה את נטיות האישיות 

מונות המסוגלות העצמית והתוצאות המצופות קשורה המתפתחות וכי התרומה של נטיות אלו לא

באופן הדוק עם הלקות. המתבגרים, עם וללא לקויות הלמידה, מבינים ועוסקים בתהליך קבלת 

ההחלטות באופן אקטיבי, אך העיבוד והויסות של תרומת המרכיבים האישיותיים המעורבים 

 ,Garcia, Restubog, Toledanoבתהליך נעשה באופן שונה בקרב כל אחת מהקבוצות (

Tolentino, & Rafferty, 2012; Lusk & Cook, 2009; Solberg, Howard, Gresham, & 

Carter, 2012 .( 

ממצאים אלו מחדדים את ההבנה ביחס לתהליך קבלת כפי שהוצע ברקע התיאורטי, שנית, 

ים: השלב ההחלטות הלימודיות בתיכון, בחירת מגמת לימודים, כתהליך המורכב משני שלב

70 

 



הקודם לבחירה במהלכו מתגבשות האמונות בדבר היכולת לבחור במגמת לימודים כזו או אחרת, 

והשלב שלאחר הבחירה הכולל את האמונות ביחס לסבירות השגת התוצאות הרצויות מבחירת 

מגמת הלימודים הספציפית. חשוב לציין כי שני השלבים קשורים באופן הדוק אחד עם השני, כפי 

בהשפעה החזקה של אמונות המסוגלות העצמית בבחירת מגמת הלימודים על התוצאות  שניכר

 ,Lent, Sheu, Singley, Schmidt, Schmidt, & Gloster, 2008; Tangהמצופות מבחירה זו (

Pan, & Newmeyer, 2008 אך הבחנה זו מאפשרת הבנה ממוקדת יותר אודות תכונות ,(

הבנת ם עם וללא לקויות למידה בתהליך הבחירה וכן אודות האישיות הרלוונטיות עבור מתבגרי

 אופן התרומה של תכונות אלו. 

כאמור, ממצאי המחקר מלמדים כי מקור ההבדל בין הקבוצות בהשפעה של תכונות 

האישיות על המסוגלות העצמית בבחירת מגמת הלימודים בתיכון הוא תכונת האישיות מוחצנות 

צאות המצופות הוא תכונות האישיות מוחצנות ופתיחות ועל הסבירות ביחס להשגת התו

להתנסויות. לכן, ניתן לומר כי העיבוד והויסות של תרומת המרכיבים האישיותיים תלויים קודם 

כל במידה רבה באמונתם של המתבגרים ביחס ליכולתם להיות מעורבים, פעילים, בעלי יכולת 

ן אמונות אלו ביחס לשלב בו מצויים בתהליך יש לבחובנוסף,  .לתפקד במצבים שונים והחלטיים

הבחירה, השלב המתייחס ליכולת הבחירה או השלב המתייחס ליכולת השגת השאיפות, ולנוכח 

קיומה של לקות למידה. בתוך כך, עבור המתבגרים עם לקות הלמידה בפרט ישנה חשיבות רבה 

י שלרוב מתלווה אליהן בכמות ואיכות ההתנסויות בהן בוחרים להשתתף לאור האופי השליל

לצד הפוטנציאל הטמון בהן הן לחיזוק היכולות שצוינו להלן והן לעיצוב התפיסות  ,בזיכרונם

העצמיות המתגבשות בשלב חשוב זה ובתמורה, להגדלת אמונות המסוגלות העצמית והתוצאות 

 המצופות.

ור את מקור מוחצנות ופתיחות להתנסויות, אשר מהוות כאמיותר מכך, תכונות האישיות 

אמונות התוצאות ל באופן ישירנמצאו כתורמות ההבדל בין המתבגרים עם וללא לקויות הלמידה, 

, כאשר הם בלבד המצופות מבחירת מגמת הלימודים בקרב המתבגרים עם לקויות הלמידה

ההבחנה בין שני  אלו בהשוואה לעמיתיהם ללא הלקות. לכן, מציגים דפוסים דומים של אמונות

ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון מובילה לתפיסה אופטימית יותר אודות היכולת  השלבים

לסייע גם למתבגרים אלו לפתח תפיסה חיובית ומיטבית יותר עבור עתידם, על אף ההגבלות 

 מרכיבים האישיותיים בהם יש להתמקד. כ את התכונות הללושיוצרת לקות הלמידה, ומדגישה 

עם ממצאי מחקרים הטוענים כי המבנה של החלטיות עצמית,  טענות אלו עומדת בהלימה

הכולל גם אמונות מסוגלות עצמית, הוא בעל חשיבות ייחודית הן עבור צעירים עם לקויות למידה 

והן עבור צעירים ללא לקויות, כאשר הכישורים והנטיות האישיות המרכיבים ותורמים למבנה זה 

 ;Hirschi, 2010; Lusk & Cook, 2009עירים (תלויים בתפיסתם והערכתם האישית של הצ

Solberg, Howard, Gresham, & Carter, 2012 סיוע למתבגרים לפתח החלטיות עצמית .(

גבוהה, החל משלב התיכון, הינו בעל תועלת לטווח הרחוק, בפרט עבור מתבגרים עם לקויות 

דות בשלב ראשוני זה של ) ולכן, התמקSolberg, Howard, Gresham, & Carter, 2012למידה (

בחירת מגמת לימודים בתיכון, המאפשר הבחנה ברורה יותר ביחס להבדלים בין מתבגרים עם 

 וללא לקויות למידה בפיתוח יכולת קבלת ההחלטה, הינו קריטי.
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 סיכום

ביסוס התאמתו של מודל תיאוריית חשובה של המחקר הנוכחי הינה  תרומה ראשונה

. כך, הממצאים מאששים יבית לשלב בחירת מגמת הלימודים בתיכוןהקריירה החברתית קוגניט

תכונות של  ןמשתנים אישיים, תוך הדגשת תרומת את הנחות המודל המתייחסות להשפעה של

, על המסוגלות העצמית בקבלת החלטות ועל התוצאות המצופות מהחלטות אלו וכן האישיות

 מצופות. לכיוון ההשפעה של המסוגלות העצמית על התוצאות ה

התמקדות בשלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים מבססת את הטענה כי תהליך ה

קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות הוא לא תהליך חד פעמי המתרחש בנקודת זמן מסוימת 

) כי תהליך התפתחות הקריירה של הפרט הוא תהליך Super, 1990ומדגישה את טענתו של סופר (

ך החיים של ביטוי מושג העצמי: שלבי התפתחות מוקדמים יוצרים תשתית התפתחותי לאור

חיונית להתפתחות ותפקוד בשלבים מאוחרים יותר ולכן ישנה חשיבות רבה בכך שצעירים יעסקו 

 בחקירה עצמית וסביבתית החל משלבים מוקדמים. 

לקבל  הפעם הראשונה בה המתבגרים נדרשים זוכאמור, בחירת מגמת הלימודים בתיכון 

ישפיעו על המשך התפתחותם. זהו השלב הראשון בו יש עשייה החלטות לימודיות אשר 

משמעותית עם השלכות ארוכות טווח, החלטה עם מחויבות. הבסיס הוא לימודי בעיקרו, אך 

המתבגרים מתחילים לעסוק באופן פעיל בהתפתחות הקריירה שלהם, הם עוסקים בתהליכי 

דיות ומקצועיות וכתוצאה גם תחומי עניין, ומתחילים לחשוב על חקירה, גיבוש העדפות לימו

 & Creed, Prideaux, & Patton, 2005; Martinלמשלהעתיד ועל ההשלכות האפשריות (

Williams-Diehm, 2013  .( 

גיבוש מרכיב המתבססת בשלב זה הוא לפיתוח יכולת קבלת ההחלטה  מרכיב חשוב

זה מלמדים כי למתבגרים ישנה בהירות רבה יותר ביחס . הממצאים הנוגעים למרכיב ההעדפות

להווה אך מנגד התלבטות רבה יותר ביחס לעתיד, כאשר הבחירה בתיכון אינה בהכרח מסייעת 

אופי ההחלטה הנדרש לבחירת מגמת הלימודים בתיכון שונה כאמור, לבחירת הלימודים בעתיד. 

. בתיכון למתבגרים עדיין יש ליווי )Fouad, 1995( מאופי ההחלטה הנדרש לבחירות מקצועיות

והדרכה, תמיכה צמודה מהורים ומורים, אך בעתיד הם נדרשים להתמודד עם ההחלטות בעצמם. 

אמנם ישנם מכונים המסייעים לתהליכי קבלת ההחלטות וישנה הבנה כי הבחירות הלימודיות 

), אך מדובר 2010ינמון, למשל ציותר הן קשות עבור הצעירים ( מאוחריםוהמקצועיות גם בשלבים 

שנים וזהו שינוי משמעותי עבורם.  12על יציאה ממסגרת שליוותה את המתבגרים לפחות 

, כאשר מחקרים קודמים הראו שצעירים רבים אכן מוטרדים מהשאלה "מה אהיה כשאגדל?"

אחד מגורמי הקושי הבולטים בקרב צעירים אלו הוא היעדר ידע לגבי האופן בו רצוי לקבל 

). לאור הממצאים כי Gati & Saka, 2001טות בתחום בחירת הלימודים והמקצוע ובכלל (החל

אמונות גבוהות יותר ביכולת בחירת מגמת הלימודים בתיכון ובהשגת התוצאות הרצויות מבחירה 

זו קשורות עם החלטיות גבוהה יותר, הן בהווה והן בעתיד, השקעה בחיזוק הגורמים הקשורים 

יינת שלב זה עשויה לסייע בהפחתת ההתלבטות המאפיינת את העתיד. עם הבהירות המאפ

, כאשר ישנו ביסוס לטענה כי יכולה לסייע להפחתת ההתלבטות לעתידכאמור, הבהירות בהווה 

תהליך הבחירה המתבסס בתיכון מהווה תנאי ראשוני והכרחי לשלב הבא של בחירת מקצוע הולם 

)Tang, Pan, & Newmeyer, 2008ך, עיסוק במרכיב זה הינו חשוב ביותר. ). לפיכ 
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ההיכרות נוסף לפיתוח יכולת קבלת ההחלטה המתבססת בשלב זה הוא מרכיב מרכיב חשוב 

הממצאים הנוגעים למרכיב זה מלמדים כי בעת בחירת מגמת הלימודים בתיכון, . עם העצמי

ות למתבגרים תהליך הבחירה הראשון עמו המתבגרים מתמודדים, הפעולות העיקריות המסייע

לבצע את הבחירה הן פעולות המבוססות על יכולותיהם האישיות ותחומי העניין שלהם וכן 

התאמה בין השניים. המתבגרים מציגים ביטחון גבוה ביכולתם לבצע פעולות אלו, במידה רבה 

יותר מאשר פעולות המבוססות על סיוע מדמויות בסביבה והכרת האופציות הלימודיות הקיימות. 

ומר, המתבגרים מאמינים ביכולתם לעמוד בהצלחה בתהליך הבחירה הראשון וזאת בעיקר כל

), האופן בו הפרט מארגן את Super, 1990הודות לאמונתם במרכיבי העצמי שלהם. לפי סופר (

ההתנסויות שלו ומבסס את התפיסות העצמיות שלו מהווה את אבן הראשה בתהליך התפתחות 

יות והמקצועיות להן הוא נדרש. לכן, מרכיב זה הינו בעל חשיבות הקריירה והבחירות הלימוד

, החל משלב התיכון, חייבות לקבל החלטותקריטית והתערבויות המיועדות לסייע למתבגרים 

הקשר החיובי הקיים בין מרכיב זה לבין מרכיב הגיבוש כפי לכלול מרכיב זה, להרחיבו ולהעצימו. 

  שהוסבר קודם לכן מחזק טענות אלו.

לבסוף, ממצאי המחקר הנוכחי מחזקים את התוקף של כלי המסוגלות העצמית ביחס 

לבחירת מגמת לימודים בתיכון והתוצאות המצופות מבחירת מגמת הלימודים בתיכון אשר 

לכך  )Bandura, 1995הלימה עם המלצתו של בנדורה (ישנה  .הותאמו לצורך המחקר הנוכחי

הפרט ביכולתו להתגבר על בעיות ולהתמודד עמן ולקבל  שכאשר עוסקים בבחינת האמונות של

החלטות נבונות ביחס להתפתחות הקריירה שלו, יש לבחון אמונות אלו ביחס למשימות 

יש לציין שוב כי תהליכי קבלת ההחלטות של מתבגרים ישראלים  הספציפיות להן הפרט נדרש.

 ,Gati & Saka; 2010ינמון, צאינם זהים לאלו של מתבגרים ממדינות אחרות כגון ארה"ב (

). מתבגרים אמריקאיים לרוב נדרשים, עם המעבר לקולג', לבחור כבר את תחום הלימודים 2001

 ,.Duffy, Diemer, & Jadidian, 2012; Feldt et alוהמקצוע העיקריים בהם הם חפצים (למשל

לבחור בהשכלה  ). לעומת זאת, המציאות הישראלית, כאמור, אינה מחייבת את המתבגרים2011

הגבוהה באותו תחום לימודים או מקצוע בו התמקדו בלימודיהם בתיכון וכתוצאה מאפשרת להם 

להשאיר יותר מקום לפיזור והתלבטויות בכל הנוגע לעתיד, כפי שממצאי המחקר הנוכחי הדגימו. 

לפיכך, תוקף הכלים הללו לשם הבנת והעצמת כישורי קבלת ההחלטות של המתבגרים 

 ים, אשר מתפתחים ומתגבשים בשלב התיכון, הינו חשוב ביותר. הישראל

חשובה של המחקר הנוכחי הינה בהרחבת מודל תיאוריית הקריירה  תרומה שנייה

החברתית קוגניטיבית בכך שנמצאה השפעה דומה בקרב שתי קבוצות שונות: מתבגרים עם וללא 

בקרב אוכלוסיות מוחלשות כמו נשים לקויות למידה. כך, המודל התיאורטי הינו רלוונטי לא רק 

 . לקויות למידה –אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ומיעוטים, אלא גם בקרב 

מתבגרים עם וללא לקויות למידה עוסקים באופן פעיל בתהליך בחירת מגמת הלימודים, 

מצביעים על החלטיות גבוהה ביחס לבחירותיהם בהווה ומתלבטים ביחס לבחירותיהם בעתיד, 

ים מוטיבציה גבוהה להישגים גבוהים וכן בעלי דפוסים דומים של אמונות מסוגלות עצמית מביע

ותוצאות מצופות ביחס לבחירת מגמת הלימודים. עם זאת, לא ניתן לומר שתהליך התפתחות 

על מידת ביטחון  מעידים כישורי קבלת ההחלטות של שתי הקבוצות הוא דומה, שכן, כאמור, הם

פעולות המבוססות על מרכיבי העצמי שלהם ביחס לבחירת מגמת הלימודים  שונה ביכולתם לבצע
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מעוניינים במגמות לימוד שונות והם מדווחים על קשרים שונים ביחס לתכונות  בתיכון, הם

 האישיות המתפתחות במהלך תקופה זו. 

לקות הלמידה הינה מרכיב משמעותי בתפיסותיהם העצמיות של המתבגרים עם לקויות 

, והיא משפיעה גם על האופן בו המתבגרים הללו תופסים את תרומת המרכיבים הלמידה

האישיותיים להתפתחות אמונותיהם, אך היא אינה בהכרח מהווה מגבלה האישיים ו

לבחירותיהם. לקות הלמידה משפיעה על תהליך התפתחות הקריירה של מתבגרים עם לקויות, אך 

 ,Solberg, Howard, Greshamופייה השלילי (למשל אלטענות הרווחות בספרות אודות  בהתייחס

& Carter, 2012אשר  ), הטענה היא כי לקות הלמידה אינה בהכרח מעכבת אלא יוצרת שונות

מידת הביטחון שהם מציגים ביחס ליכולתם לבחור בהתבסס על מרכיבי העצמי באה לידי ביטוי ב

עדים לכך שבשנים האחרונות ישנו . אנו בחירת מסלולי הלימוד שהם מכוונים אליהםשלהם וב

; טלמור 2006אחוז גדל של סטודנטים עם לקויות למידה באוניברסיטאות ובמכללות (ווגל ושרוני, 

 ) ויש בכך להעיד על היכולת לבצע פרשנות מחודשת לתפיסתה של לקות הלמידה2006וקיים, 

ים בספרות כמסייעים . אחד הגורמים המרכזיים המוזכרולגבש תפיסות עצמיות חיוביות יותר

לפרשנות מחודשת זו הינה המוטיבציה הגבוהה והאמונה הפנימית של הפרטים עם לקויות 

ממצאי המחקר הנוכחי ). Lackaye et al., 2006; 2006הלמידה ביכולתם להצליח (טלמור וקיים, 

כל  יש להתייחס אל תלמידים אלו כתלמידים מן המניין קודםמדגימים זאת גם כן ומדגישים ש

 ורק לאחר מכן כתלמידים עם לקויות למידה.

אם כן, התפיסה וההערכה העצמית של המתבגר את יכולותיו והפרשנות האישית שהוא 

מספק להזדמנויות ולמחסומים קשורות במידה רבה עם אמונות המסוגלות העצמית והתוצאות 

 ,.Lent et alיס (המצופות אותן הוא מפתח, כאשר ניסיון החיים שצבר עד שלב זה הוא הבס

). לכן, השלב ההתפתחותי של בחירת מגמת הלימודים בתיכון הינו שלב קריטי לא רק 2001

תוצאות העצמית והמסוגלות המוטיבציה להישגים ואמונות הלביסוס יכולת קבלת ההחלטה, 

של המתבגרים, תפיסותיהם העצמיות מצופות כפי שצוין קודם לכן, אלא גם שלב קריטי לביסוס ה

 אלו עם לקות הלמידה בפרט, ביחס ליכולתם לעסוק במרכיבים אלו ולהעצימם. ו

 תרומת המרכיבים האישיותייםוחשובה של המחקר הנוכחי הינה בביסוס  תרומה שלישית

כקדימונים להתפתחות אמונות המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים בתיכון והתוצאות 

ם לקויות למידה והן בקרב מתבגרים ללא לקויות המצופות מבחירה זו, הן בקרב מתבגרים ע

שכן המודל נמצא מובהק בקרב שתי הקבוצות גם כאשר אף אחת מהתכונות לא תרמה למידה, 

 אפשרים הבנה מעמיקה יותר של אופןההבדלים בין הקבוצות מתרומה משמעותית כשלעצמה. 

 תרומה. ה

המסוגלות העצמית  הממצאים כי תכונות אישיות שונות הן שתורמות להתפתחות

והתוצאות המצופות ביחס לבחירת מגמת לימודים בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה, 

מחזקים את הטענה כי לקות הלמידה והאישיות שזורים יחדיו ובאופני תרומה שונים, 

בתפיסותיהם העצמיות של המתבגרים עם הלקות וכתוצאה, תהליך התפתחות הקריירה שלהם 

ליך גיבוש אמונות המסוגלות העצמית בבחירת מגמת לימודים והתוצאות המצופות אכן שונה. תה

, כאשר שלב התיכון מהווה שלב מבחירה זו הינו שונה בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה

מוחצנות ופתיחות להתנסויות כיוצרות  מציגים את תכונות האישיותהממצאים  חשוב לביסוסן.
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ההתנסויות, הן מבחינת הכמות והן  צות ובכך מדגישים את חשיבותאת מקור ההבדלים בין הקבו

מבחינת האיכות, ואת חשיבות מידת המעורבות והיוזמה שהמתבגרים בוחרים להפעיל 

תפיסותיהם העצמיות בשלב בו הם על ומושפעים מ, אשר ללא ספק משפיעים בהתנסויות השונות

 מצויים. 

ידה מדווחים על דפוסים דומים של אמונות העובדה כי המתבגרים עם וללא לקויות הלמ

ביחס למרכיבי  הבדלים, עם מסוגלות עצמית ותוצאות מצופות ביחס לבחירת מגמת לימודים

העצמי אשר אמנם נמוכים יותר בקרב המתבגרים עם לקויות הלמידה בהשוואה למתבגרים ללא 

יות אלו אינן בהכרח מחזקת את הטענה כי תפיסות עצמ הלקות אך אינם נמוכים באופן יחסי,

תכניות ההתערבות המיועדות לחיזוק כישורי קבלת ההחלטות צריכות להיות לפיכך,  .שליליות

כל קבוצה. שלב המעבר לתיכון ובחירת מגמת  לצרכים הייחודיים המאפייניםמותאמות 

הלימודים בהחלט מהווה שלב פוטנציאלי להתערבויות מסוג זה ותכונות האישיות הן בהחלט 

יב משמעותי בתהליך, כאשר, כאמור, התוצאה עשויה להיות העשרת והרחבת תחומי העניין מרכ

שאיפות, אם לא בהווה אז בוחרים לעסוק ולפתח בהם המתבגרים, ואלו עם לקות הלמידה בפרט, 

 לעתיד. 

לבסוף, חשוב להדגיש את המסר האופטימי העולה מן הממצאים ביחס לתהליכי התפתחות 

החלטות של המתבגרים עם לקויות הלמידה. בתוך כך, הממצאים מרמזים כי הקריירה וקבלת ה

הקשר החשוב בין מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים לבין התוצאות המצופות הוא לא גנרי, 

כך למשל מעידות התרומות אלא תלוי אישיות ומאפיינים אישיים ייחודיים כגון לקות למידה. 

והפתיחות להתנסויות לתוצאות המצופות הגבוהות מבחירת הישירות של תכונות המוחצנות 

מגמת הלימודים בקרב המתבגרים עם לקויות הלמידה בלבד, לעומת המורכבות שישנה ביחס 

לתרומת תכונות האישיות מוחצנות ונוירוטיות לתוצאות המצופות הגבוהות בקרב המתבגרים 

 ת המסוגלות העצמית. ללא לקויות הלמידה, אשר בהכרח מתווכות באמצעות אמונו

המתבגרים עם לקויות הלמידה אמנם מתקשים להצביע באופן ממוקד אילו תכונות אישיות 

תורמות לאמונות המסוגלות העצמית שלהם ביחס לבחירת מגמת הלימודים בתיכון, אך הם 

בהחלט מצליחים להצביע על תכונות האישיות שיסייעו להם להשיג את התוצאות הרצויות 

יותר מכך, הם מצביעים על תרומות אלו כתרומות ישירות  .מבחירת מגמת הלימודיםמבחינתם 

שאינן מתווכות באמצעות אמונות המסוגלות העצמית אותן הם מפתחים. ניתן לומר כי עבור 

המתבגרים עם לקויות הלמידה, עבודה על האמונות הקשורות עם יכולתם להשיג את שאיפותיהם 

ייע להם במידה רבה יותר בתהליך בחירת מגמת הלימודים בתיכון (תוצאות מצופות) יכולה לס

בהשוואה לעבודה על האמונות הקשורות עם עצם יכולתם לבחור ולהצליח (מסוגלות עצמית), 

בשונה מעמיתיהם ללא לקויות למידה. הנחות אלו עומדות בהלימה עם הטענה כי המשתנים 

ים באופן דינאמי ולא בהכרח כמודלים הקשורים בתהליכי קבלת ההחלטות בהתבגרות מתפתח

) כי ישנה Savickas, 2002(סוויקאס ) וכן עם טענתו של Hirschi, 2010ליניאריים דומיננטיים (

חשיבות רבה בהבנת הסיפור האישי של אנשים והפרשנות האישית שהם מספקים לנסיבות 

בתיאורו האישי  ישנה חשיבות רבהכך,  חייהם, להזדמנויות ולמחסומים בהם הם נתקלים.

לשם בניית  את התנסויותיו השונות ואת יכולותיו המתבגר עם לקויות הלמידהוהסובייקטיבי של 

 .ת התערבות יעילותותכני

75 

 



מחקרים נוספים נחוצים לשם ביסוס הטענות שהועלו במחקר הנוכחי כאשר ללא ספק עולה 

קה והתקדמות משמעותית דרישה למודל המשלב היבטים אישיים ואישיותיים לצורך הבנה מעמי

נוספת במחקר ובפרקטיקה אודות תהליכי קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות החל מגיל 

ההתבגרות. ממצאי המחקר מדגישים כי מודל תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית בשילוב 

תם מודל חמש תכונות האישיות אכן יכולים להיענות לדרישה זו, כאשר יש להקפיד על התאמ

טוען ) Super, 1990(סופר למאפיינים ולצרכים הייחודיים של המתבגר, כגון לקויות למידה. 

שלכל שלב יש מטלות התפתחותיות ייחודיות המאפשרות לפרט ללמוד את הסביבה ולפתח את 

כך, עבודה עם מתבגרים ישראלים החל העצמי בזיקה אליה ובכך ליצור את התשתית לשלב הבא. 

מת הלימודים בתיכון אכן יכולה לסייע ביצירת התשתית החיונית להתפתחות משלב בחירת מג

ותפקוד הנדרשים מהם גם בשלבי חיים מאוחרים יותר. לבסוף, יש לזכור כי גם המתבגרים 

משתנים במהלך התפתחותם, ומה שמשמעותי עבור המתבגר הישראלי בהיותו בתיכון יכול להיות 

, הדגש צריך להיות על מתן האמצעים המתאימים חסר משמעות עבורו לאחר הצבא ולכן

להתמודדות עם המשימות הנדרשות מהם, שבאמצעותם יוכלו לבחור ולתכנן, כמובן בהתאם 

לצורכיהם הייחודיים. קרי, יש לעבוד עם המתבגרים על האופן שבו הם בוחרים ולא על התוכן 

 שבו הם בוחרים. 

 

 מגבלות המחקר 

שהנתונים במחקר הנוכחי נאספו באמצעות דיווח עצמי: יש  מגבלה ראשונה קשורה לעובדה

לקחת בחשבון כי הנושאים האישיים שנבחנו עשויים לערב גורמים שקשה לשלוט בהם כגון נטייה 

לרצייה חברתית או מנגנוני הדחקה והגנה, ועבור המתבגרים עם לקויות הלמידה בפרט כיוון 

אודותיהם ולפיכך נטו להשיב במידה שונה שייתכן ורצו ליצור רושם שונה מצד המצטייר 

 מהמקורית. 

מגבלה נוספת קשורה בכך שרוב הנתונים נאספו מבתי ספר תיכוניים המצויים באזור 

-המרכז: יש לקחת בחשבון כי האוכלוסייה המתגוררת במרכז לרוב מאופיינת בסטאטוס סוציו

בוהים יותר. כך, ייתכן ואחוז אקונומי גבוה יותר ולכן המשאבים הכלכליים העומדים לרשותם ג

התלמידים הפונים לאבחונים באזור זה הינו רב יותר וכן התפיסה הקיימת סביב נושא לקויות 

הלמידה ומתן ההתאמות הלימודיות אינה זהה לזו הקיימת באזורים אחרים בארץ בעלי סטאטוס 

עם לקויות הלמידה  אקונומי נמוך יותר. כלומר, ייתכן וחלק מתפיסותיהם של המתבגרים-סוציו

שהשתתפו במחקר הנוכחי מושפעות במידה רבה מהתפיסה החברתית הרווחת באזורם אשר 

 מלווה בפחות סטיגמזציה ואפליות, לנוכח ריבוי האבחונים. 

בהמשך לכך, מגבלה נוספת קשורה בכך שסוג ומספר לקויות הלמידה בהן אובחנו 

ת. בדומה לכך, סוג ומספר ההתאמות להן המתבגרים שהשתתפו במחקר הנוכחי רבות ומגוונו

זוכים המתבגרים גם כן רבות ומגוונות. במחקר הנוכחי ההבחנה הייתה לפי קיומה של לקות (כן 

או לא), ללא התייחסות לסוג הלקות ולמתן ההתאמות להן זכאים. לפיכך, ייתכן ומחקרים 

 עותיות יותר.עתידיים אשר יהיו יותר ספציפיים יניבו תוצאות רלוונטיות ומשמ

ית נלבסוף, המחקר הנוכחי התבסס על שאלונים כמותיים בלבד. ייתכן ודרך מחקר איכות

(למשל ראיונות), בנוסף לשאלונים, הייתה מובילה לקבלת תמונה מעמיקה ומקיפה יותר אודות 

תפיסותיהם העכשוויות והעתידיות של המתבגרים, בפרט עבור המתבגרים עם לקויות הלמידה 
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אה כי השאלונים לא הכילו את עומק ומורכבות הנושא הנחקר. בהתאם לכך, יש צורך אשר נר

בהרחבת השאלות הנוגעות לסוגיית לקות הלמידה וההתנסויות בהן משתתפים על מנת לקבל 

תמונה עשירה יותר על חוויותיהם של המתבגרים עם לקויות הלמידה במהלך חייהם. תמונה שכזו 

אודות העתיד ולכך ישנה חשיבות רבה הן עבור העמקת המחקר  תספק תפיסה אותנטית יותר

 בתחום והן עבור פיתוח תכניות התערבות קרייריסטיות המיועדות לאוכלוסייה זו. 

 

 השתמעויות פרקטיות 

תוצאות המחקר הנוכחי רלוונטיות ביותר עבור אנשי החינוך שכן מדגישות את הצורך 

ל המתבגרים, ואלו עם לקוית הלמידה בפרט, בכל הקשור בתכניות הכנה עשירות ועקביות עבור כל

לתחום קבלת ההחלטות הלימודיות והמקצועיות. כישורי קבלת ההחלטה מתבססים בשלב 

המעבר לתיכון ובחירת מגמת הלימודים בשל ההכרח לקבל החלטות, לממש אותן ולהתמיד. 

ן והם מגלים החלטיות רבה כאמור, המתבגרים עסוקים באופן פעיל בתהליכים אלו במהלך התיכו

יותר בשלב זה, אך התלבטות רבה יותר ביחס לעתידם. תכניות הכנה עשירות ועקביות אלו 

עשויות לסייע להם במידה רבה להפחית את הפיזור וההתלבטויות המאפיינים את העתיד, 

ה באמצעות הגברת אמונתם ביחס ליכולתם לקבל החלטות ולהשיג את התוצאות הרצויות. העובד

, כאשר המרכיב כי נמצאו דפוסים דומים של אמונות אלו בקרב מתבגרים עם וללא לקויות למידה

עם בקרב המתבגרים מצריך חיזוקים נוספים של הכרת העצמי הוא בעל בולטות משמעותית ו

 מצביעה על כך שתכניות אלו בשלב התיכון הן קריטיות.  לקויות הלמידה,

ססות על המודלים הקיימים בנושא קבלת החלטות, תכניות ההכנה צריכות להיות מבו

ומודל תיאוריית הקריירה החברתית קוגניטיבית בהחלט מתאים כפי שהמחקר הנוכחי מעיד, 

ובמקביל, הן צריכות להיות מותאמות לצורכיהם הייחודיים של המתבגרים עם לקויות הלמידה 

מוחצנות ופתיחות להתנסויות  ולמאפייניהם האישיותיים של כלל המתבגרים. תכונות האישיות

עולות כתכונות אישיות חשובות ביותר בתהליך השונה של גיבוש אמונות המסוגלות העצמית 

והתוצאות המצופות בקרב המתבגרים עם וללא לקויות למידה, כאשר התרומה של תכונות אלו 

 אינה ניתנת להפרדה מקיומה של לקות הלמידה. 

היות פעילים, מעורבים, לשאוף, להתפתח ולהתקדם, אך בפועל, יש לעודד את המתבגרים ל

במקביל יש להתאים את האתגרים המוצבים ליכולות ולתפיסות העצמיות המאפיינות כל מתבגר. 

איזון זה נדרש עבור כלל המתבגרים, אך כיוון שהמתבגרים עם לקויות למידה מעידים על תרומה 

להשיג את התוצאות הרצויות מבחירת מגמת  ישירה של תכונות האישיות לאמונתם ביחס ליכולת

וכיוון שבשלב זה עדיין לא ניכרים ההבדלים הבולטים בספרות בין המתבגרים בלבד הלימודים 

 עם הלקות לבין המתבגרים ללא הלקות, הוא חשוב עוד יותר עבור הראשונים. 

הן השקעת הזמן, המאמצים והאנרגיה הרבים הכרוכים בתכניות הכנה נדרשת כמובן 

מאנשי החינוך והן מאוכלוסיית המתבגרים, עם וללא לקויות הלמידה. ממצאי המחקר הנוכחי 

מעידים כי המתבגרים מודעים לכך ומעוניינים בכך. הממצאים מעידים על כך שעל מנת שהשקעה 

זו אכן תהיה מועילה ותוביל לפיתוח תמונת עתיד חיובית ומיטבית, יש להתמקד ראשית כל בשלב 

ובבחירות הספציפיות להן המתבגרים נדרשים ורק לאחר שהושגה בהירות ביחס לכך,  הספציפי

 ניתן וצריך לנתב את ההשקעה לכיוון העתיד. 
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 המלצות למחקרי המשך 

המחקר הנוכחי מעלה מספר שאלות אשר מצריכות מחקרי המשך. ראשית, ייתכן ובחינת 

צאים עשירים ורחבים יותר, לאור תפיסותיהם של מתבגרים מאזורים שונים בארץ תניב ממ

אקונומי והאפשרויות הלימודיות הקיימות המאפיינים את אזור המרכז כפי -הסטאטוס הסוציו

שהוסבר קודם לכן. בנוסף, בשל העובדה שהמציאות הישראלית מעמידה בפני המתבגרים קבלת 

ערך רב בקיום  החלטות לימודיות ומקצועיות שונות בהשוואה למתבגרים מארצות אחרות, ישנו

מחקרים הבוחנים את הטענות שהועלו במחקר הנוכחי בקרב מתבגרים מארצות שונות 

ומתרבויות שונות. באופן דומה, ישנו ערך רב בבחינת התפיסה הקיימת סביב נושא לקויות 

הלמידה בארצות שונות והשפעות התפיסה הזו על תהליכי התפתחות וקידום הקריירה של 

 המתבגרים. 

ם הנוגעים לתרומת תכונות האישיות עבור התוצאות המצופות ביחס לבחירת הממצאי

מגמת הלימודים בתיכון מעלים כי תרומה זו חשובה ביותר בתפיסותיהם של המתבגרים עם 

לקויות הלמידה ומורכבת יותר בתפיסותיהם של המתבגרים ללא לקויות הלמידה. קיים צורך 

ה בדבר ההבחנה בין המאפיינים הקשורים עם האמונה במחקרים נוספים על מנת לבחון את הטענ

ביכולת בחירת המגמה לבין המאפיינים הקשורים עם האמונה ביכולת השגת התוצאות הרצויות 

כהבחנה הקיימת בתפיסותיהם העצמיות של המתבגרים והמסייעת להבין את מורכבות תרומת 

המצופות ביחס לקבלת החלטות תכונות האישיות. כמו כן, כלי המסוגלות העצמית והתוצאות 

הותאמו לצורך המחקר הנוכחי לשלב בחירת מגמת הלימודים בתיכון ונמצאו תקפים ומהימנים, 

אך מחקרים נוספים נחוצים על מנת לבסס זאת ולהרחיב את ההבנה בדבר המרכיבים האישיים 

 התורמים להם. המבנים אותם והספציפיים והאישיותיים 

השלב בו המתבגרים מבססים הן את כישורי קבלת ההחלטות והן  לבסוף, שלב התיכון הוא

את נטיות האישיות שלהם ולכן, ישנה חשיבות רבה בקיום מחקרי המשך הבוחנים את 

תפיסותיהם של המתבגרים ביחס לתרומת תכונות האישיות לתהליכי קבלת ההחלטות שלהם, 

מידת ההתאמה או אי ההתאמה  בשלב בו הם כבר מצויים ולומדים במגמות הלימוד בהם בחרו.

בין דיווחי התרומה בשלב הבחירה לבין דיווחי התרומה בשלב המעשי עשויה לסייע רבות 

להעשרת המחקר והפרקטיקה בתחום ולהבנה מעמיקה וממוקדת יותר של תכונות האישיות 

ת הרלוונטיות, בפרט עבור מתבגרים עם לקויות למידה שהעידו על תרומתן הישירה של התכונו

 לסבירות השגת התוצאות הרצויות. 
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 חמש תכונות האישיות הגדולות –: ניתוח גורמים 1נספח 

 16לוח 

  חמש תכונות האישיות הגדולות של שאלון eigen valueניתוח גורמים וערכי 
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 eigen value; 5.71 4.89 3.08 2.56 2.17ערכי 

90 

 



 גלות עצמית בקבלת החלטה בבחירת מגמה בתיכוןמסו –: ניתוח גורמים 2נספח 

 17לוח 

של שאלון מסוגלות עצמית בקבלת החלטה בבחירת מגמה  eigen valueניתוח גורמים וערכי 

 אילוץ לשלושה גורמים –בתיכון 
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 מסוגלות עצמית בקבלת החלטה בבחירת מגמה בתיכון –: ניתוח פריטים 3נספח 

 18לוח 

שאלון המסוגלות העצמית  ממוצעים, סטיות תקן, מקדמי הבחנה, סקוניס וקורטוזיס של פרטי

 בקבלת החלטה בבחירת מגמה בתיכון

 ממוצעים הפריט 

M 

 תקן סטיות

S.D 

מקדמי 

 הבחנה

אלפא 

בהשמטת 

 פריט

 סקוניס

Skewness 

 קורטוזיס

Kurtosis 

. לאסוף מידע על חמש מגמות 1

 שמעניינות אותי

5.94 2.52 46. 87. 54.- 53.- 

. לתכנן את המטרות שלי בתחום 2

 לשלושת השנים הבאות הלימודי

5.94 2.52 51. 87. 55.- 66.- 

לבחור במגמה אחת מתוך רשימה של . 3

 מגמות אפשריות שאני מתלבט ביניהן

6.83 2.28 45. 87. 1.13- 67. 

. להחליט איזו מגמה תהיה הטובה 4

 ביותר בשבילי

7.09 2.15 49. 87. 1.30- 1.40 

. להתנגד לניסיונות של הורים או חברים 5

דחוף אותי למגמה שלדעתי היא לא ל

 מתאימה לי

6.53 2.53 33. 87. 83.- 33.- 

. לתאר את הכישורים הלימודיים 6

 שצריך למגמה שאולי ארצה ללמוד בה

6.65 1.98 56. 87. 71.- 12. 

. לבחור במגמה שבה רוב התלמידים הם 7

 מהמין השני

4.39 3.09 25. 88. 04.- 1.32- 

לימוד רלוונטיים . להחליט איזה תחומי 8

 לתחומי לימוד עתידיים

6.42 2.51 47. 87. 908.- 01.- 

. לברר את הציון הממוצע של אנשים 9

 במגמה

4.95 2.89 40. 87. 25.- 1.10- 

. לדבר עם אדם שכבר לומד במגמה 10

 שבה אני מעוניין ללמוד

6.84 2.39 34. 88. 1.17- 70. 

. לציין מספר תחומי לימוד שמעניינים 11

 אותי

6.66 2.16 58. 87. 82.- 15. 

. להעריך באופן מדויק את כישוריי 12

 הלימודיים

6.34 2.16 54. 87. 66.- 20.- 

. לציין באילו צעדים עליי לנקוט על 13

 מנת להתקבל למגמה בה אני מעוניין

6.97 1.99 56. 87. 1.06- 1.04 

. להמשיך בהתמדה לקראת מטרתי 14

 מרגיש תסכול.הלימודית, גם כאשר אני 

6.34 2.31 53. 87. 63.- 52.- 

. להחליף מגמה, אם איני שבע רצון 15

 מבחירתי הראשונה

5.88 2.63 36. 87. 64.- 52.- 

. לבחור במגמה מסוימת גם אם הוריי 16

 אינם מאשרים אותה

5.92 2.70 18. 88. 60.- 65.- 
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 18המשך לוח 

קורטוזיס של פרטי שאלון המסוגלות העצמית ממוצעים, סטיות תקן, מקדמי הבחנה, סקוניס ו

 בקבלת החלטה בבחירת מגמה בתיכון
 ממוצעים הפריט 

M 

 תקן סטיות

S.D 

מקדמי 

 הבחנה

אלפא 

בהשמטת 

 פריט

 סקוניס

Skewness 

 קורטוזיס

Kurtosis 

. לדרג את סדר העדיפויות הלימודי 17

 והחברתי שלי בהקשר למגמה

6.36 2.2 56. 87. 79.- 12. 

יעזר בשירותי היועצת בבחירת . לה18

 המגמה

4.21 2.95 25. 88. 11. 1.19- 

. לקבוע מה תחום הלימודים בו אני 19

 מוכשר

6.83 2.18 57. 87. 1.07- 58. 

. לבחור במגמה שתתאים לתחומי 20

 ההתעניינות שלי

7.49 1.87 49. 87. 1.65- 2.69 

. לבחור במגמה שתתאים לסגנון 21

לוש השנים החיים המועדף עליי בש

 הקרובות

6.87 2.21 48. 87. 1.25- 1.11 

. לקבל החלטה על מגמה מבלי לדאוג 22

 אם הייתה נכונה או שגויה

4.69 2.82 29. 88. 19.- 1.03- 

. לברר על מגמות לימוד שקיימות בעיר 23

 מגוריי

4.30 3.04 37. 87. 06. 1.27- 

. להתכונן כהלכה לקראת הקבלה 24

תי (בחינות, תיק למגמה המעניינת או

 עבודות וכו')

6.36 2.46 49. 87. 82.- 06.- 

. לציין אם אני מעדיף מגמות 25

 , ריאליות או אומנותיותתהומאניו

6.84 2.48 44. 87. 1.11- 38. 

. לעמוד בהצלחה בתהליך הנדרש 26

 לקבלה למגמה המעניינת אותי

7.23 1.96 55. 87. 1.18- 88. 

כלפי . לברר את גישת המורים 27

 התלמידים הלומדים במגמה

6.44 2.38 44. 87. 85.- 04.- 
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 תוצאות מצופות –: ניתוח פריטים 4נספח 

 19לוח 

 ממוצעים, סטיות תקן, מקדמי הבחנה, סקוניס וקורטוזיס של פרטי שאלון התוצאות המצופות

 ממוצעים הפריט 

M 

 תקן סטיות

S.D 

מקדמי 

 הבחנה

אלפא 

בהשמטת 

 פריט

 סקוניס

Skewness 

 קורטוזיס

Kurtosis 

. אם אלמד יותר אודות מגמות שונות, 1

 אקבל החלטה טובה יותר בבחירת מגמה

6.27 2.62 42. 78. 77.- 35.- 

. אם בחירת המגמה שלי תהיה טובה, 2

אז אדע מה ללמוד אחרי הצבא/השרות 

 הלאומי

5.81 2.68 49. 77. 64.- 53.- 

. אם אדע מהם היכולות ותחומי העניין 3

 שלי, אז אוכל לבחור מגמה טובה עבורי

7.40 1.92 52. 77. 1.42- 1.86 

. אם בחירת המגמה שלי תהיה טובה, 4

 אז ההורים שלי יהיו מרוצים ממני

7.03 2.42 47. 77. 1.36- 1.13 

. אם אדע מהם הכישורים הלימודיים 5

הנדרשים למגמות שונות, אעשה בחירה 

 טובה יותר של המגמה

7.01 2.17 57. 76. 1.39- 1.64 

. אם אשקיע מספיק זמן באיסוף מידע 6

אודות מגמות, אלמד מה אני צריך לדעת 

 כאשר אני מקבל את ההחלטה

6.47 2.37 57. 76. 91.- 22.- 

. אם בחירת המגמה שלי תהיה טובה, 7

אז אוכל לתכנן את עתידי במידה טובה 

 יותר

6.14 2.6 53. 76. 91.- 08. 

שלי תהיה טובה,  . אם בחירת המגמה8

אז הלימודים בתיכון יהיו משמעותיים 

 יותר עבורי

7.24 2.04 46. 77. 1.51- 2.35 
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 : כלי המחקר5נספח 

 שאלון חמש תכונות האישיות הגדולות

לפניך רשימה של תכונות שעשויות לתאר אותך. קרא כל תכונה ודרג עד כמה אתה מסכים או 

 : דרגות 5סקלה בת  אינך מסכים שהתכונה מתארת אותך על

מסכים  
 מאוד

קצת 
 מסכים

קצת לא  ניטראלי
 מסכים

מאוד לא 
 מסכים

 1 2 3 4 5 .   אוהב/ת לדבר הרבה1
 1 2 3 4 5 .   נוטה לבקר ולמצוא פגמים באחרים                               2
 1 2 3 4 5 .   עושה עבודה יסודית  3
 1 2 3 4 5 .   מדוכדך/ת ונוטה לעצבות4
 1 2 3 4 5 .   מקורי/ת, נוטה להעלות רעיונות חדשים5
 1 2 3 4 5 .   מאופק/ת ומסויג/ת6
 1 2 3 4 5 .   עוזר/ת ולא אנוכי/ת לגבי אחרים7
 1 2 3 4 5 .   יכול/ה להיות קצת רשלני/ת8
 1 2 3 4 5 .   רגוע/ה מתמודד/ת טוב עם לחץ9

 1 2 3 4 5 . סקרן/ית לגבי דברים רבים10
 1 2 3 4 5 . מלא/ת אנרגיה11
 1 2 3 4 5 . אדם הנוטה לעורר מריבות עם אחרים12
 1 2 3 4 5 . עובד/ת אמינ/ה שניתן לסמוך עליו/ה13
 1 2 3 4 5 . יכול/ה להיות לחוץ/ה14
 1 2 3 4 5 ומעמיק (בעל תשובות מתוחכמות) . אדם חכם שנון15
 1 2 3 4 5 . יוצר/ת הרבה התלהבות בקרב אחרים16
 1 2 3 4 5 . בעל/ת טבע סלחני17
 1 2 3 4 5 . נוטה להיות לא מאורגן/ת18
 1 2 3 4 5 ג ו. אדם המרבה לדא19
 1 2 3 4 5 . בעל/ת דמיון פעיל20
 1 2 3 4 5 . נוטה להיות שקט/ה ורגוע/ה21
 1 2 3 4 5 . בדרך כלל נותן/ת אמון22
 1 2 3 4 5 . נוטה להיות עצלן/ית23
 1 2 3 4 5 יב/ה מבחינה רגשית, לא נעצב/ת בקלות. יצ24
 1 2 3 4 5 . חדשני/ת "ממציא/ה" 25
 1 2 3 4 5 (עומד/ת על שלי) החלטית -. בעל/ת אישיות אסרטיבית26
 1 2 3 4 5 ת/. יכול/ה להיות קר/ה ומרוחק27
 1 2 3 4 5 . דבק/ה במטרה עד שתושלם במלואה28
 1 2 3 4 5 . נוטה למצבי רוח29
 1 2 3 4 5 (יפות בעיניך) אסתטיות. מעריך/ה חוויות אומנותיות, 30
 1 2 3 4 5 . לעיתים ביישן/ית, מופנם/ת31
 1 2 3 4 5 . נחמד/ה ומתחשב/ת כמעט בכולם32
 1 2 3 4 5 . עושה דברים בצורה יעילה33
 1 2 3 4 5 . נשאר/ת רגוע/ה במצבים לחוצים34
 1 2 3 4 5 ן פעולות כל הזמן)(אות . מעדיף/ה עבודה שגרתית35
 1 2 3 4 5 . חברותי/ת36
 1 2 3 4 5 . לעיתים גס/ת רוח כלפי אחרים37
 1 2 3 4 5  בהן(מתמיד/ה) . עושה תוכנית ודבק/ה 38
 1 2 3 4 5 . מתרגז/ת בקלות 39
 . לעיתים קרובות נהנה/ת להשתעשע ברעיונות מופשטים40

 (רעיונות שניתן לפרש בכמה דרכים)
5 4 3 2 1 

 1 2 3 4 5 . בעל/ת התעניינויות אומנותיות מעטה41
 1 2 3 4 5 . אוהב/ת לשתף פעולה עם אחרים42
 1 2 3 4 5 . קל להסיח את דעתו/ה43
 1 2 3 4 5 . בעל/ת גישה מעמיקה ומורכבת לאומנות מוסיקה וספרות44
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 שאלון מסוגלות עצמית בבחירת מגמת לימודים

יך לקבל החלטות. המשפטים הבאים מתייחסים ליכולת שלך לבצע פעילויות כדי לבחור מגמה, צר

 -9לא בטוח בכלל ועד  -0-הקשורות לקבלת החלטה בנוגע למגמה. אנא סמן עד כמה אתה בטוח (מ

 : עד כמה אתה בטוח שתוכלבטוח מאוד) שאתה יכול לבצע כל אחת מהפעולות הבאות.  

א בטוח ל 

 בכלל

טוח ב        

 מאוד

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 לאסוף מידע על חמש מגמות שמעניינות אותי. .1
. לתכנן את המטרות שלי בתחום הלימודי לשלושת השנים 2

 הבאות.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

לבחור במגמה אחת מתוך רשימה של מגמות אפשריות שאני . 3
 מתלבט ביניהן.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ה ביותר בשבילי.. להחליט איזו מגמה תהיה הטוב4
. להתנגד לניסיונות של הורים או חברים לדחוף אותי למגמה 5

 שלדעתי היא לא מתאימה לי.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. לתאר את הכישורים הלימודיים שצריך למגמה שאולי ארצה 6
 ללמוד בה.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 מהמין השני. . לבחור במגמה שבה רוב התלמידים הם7
. להחליט איזה תחומי לימוד רלוונטיים לתחומי לימוד 8

 עתידיים. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . לברר את הציון הממוצע של אנשים במגמה.9
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . לדבר עם אדם שכבר לומד במגמה שבה אני מעוניין ללמוד.10
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 לציין מספר תחומי לימוד שמעניינים אותי.. 11
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . להעריך באופן מדויק את כישוריי הלימודיים.12
. לציין באילו צעדים עליי לנקוט על מנת להתקבל למגמה בה 13

 אני מעוניין.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

גם כאשר אני . להמשיך בהתמדה לקראת מטרתי הלימודית, 14
 מרגיש תסכול.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . להחליף מגמה, אם איני שבע רצון מבחירתי הראשונה.15
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . לבחור במגמה מסוימת גם אם הוריי אינם מאשרים אותה.16
. לדרג את סדר העדיפויות הלימודי והחברתי שלי בהקשר 17

 למגמה.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 בבחירת המגמה. היועצת. להיעזר בשירותי 18
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . לקבוע מה תחום הלימודים בו אני מוכשר.19
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . לבחור במגמה שתתאים לתחומי ההתעניינות שלי.20
לוש . לבחור במגמה שתתאים לסגנון החיים המועדף עליי בש21

 השנים הקרובות.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. לקבל החלטה על מגמה מבלי לדאוג אם הייתה נכונה או 22
 שגויה.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . לברר על מגמות לימוד שקיימות בעיר מגוריי.23
. להתכונן כהלכה לקראת הקבלה למגמה המעניינת אותי 24

 וכו').(בחינות, תיק עבודות 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

, ריאליות או ת. לציין אם אני מעדיף מגמות הומאניו25
 אומנותיות.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. לעמוד בהצלחה בתהליך הנדרש לקבלה למגמה המעניינת 26
 אותי.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 . לברר את גישת המורים כלפי התלמידים הלומדים במגמה. 27
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 תוצאות מצופותשאלון 

המשפטים הבאים מתייחסים לאמונה שלך ביחס לתוצאות המצופות עבור בחירת מגמה כלשהי. 

לממש כל אחת בטוח מאוד) שאתה יכול  -9לא בטוח בכלל ועד  -0-אנא סמן עד כמה אתה בטוח (מ

 הבאות.  מהציפיות 

א ל 
בטוח 
 בכלל

טוח ב        
 מאוד

אודות מגמות שונות, . אם אלמד יותר 1
 אקבל החלטה טובה יותר בבחירת מגמה. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. אם בחירת המגמה שלי תהיה טובה, אז 2
 אדע מה ללמוד אחרי הצבא/השרות הלאומי. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. אם אדע מהם היכולות ותחומי העניין 3
 שלי, אז אוכל לבחור מגמה טובה עבורי. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. אם בחירת המגמה שלי תהיה טובה, אז 4
 ההורים שלי יהיו מרוצים ממני. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. אם אדע מהם הכישורים הלימודיים 5
הנדרשים למגמות שונות, אעשה בחירה טובה 

 יותר של המגמה. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

. אם אשקיע מספיק זמן באיסוף מידע 6
ה אני צריך לדעת אודות מגמות, אלמד מ

 כאשר אני מקבל את ההחלטה. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

אם בחירת המגמה שלי תהיה טובה, אז . 7
 אוכל לתכנן את עתידי במידה טובה יותר

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

אם בחירת המגמה שלי תהיה טובה, אז . 8
הלימודים בתיכון יהיו משמעותיים יותר 

 עבורי.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 רקעשאלון 

פרטים אישיים. השאלון כתוב בלשון זכר מטעמים טכניים בלבד אך כוונתו לשני פניך שאלון ל

 את התשובה המתאימה לך ביותר.המינים באופן שוויוני. נא מלא את החסר וסמן 

 1 .ין: מ כרז קבהנ 

 2 ._____ :כיתה 

 3 .ליהעשנת   .5רץ לידה:_____________     א .4  לידה:___________ נתש________: 

 6 .       :מוסד לימודים חטיבת ביניים  תיכון 

 7 .       :מגורים          צפון הארץ מרכז הארץ          דרום הארץ 

 8 ._________________ :עיר מגורים 

 9 .   ?האם הינך מאובחן כבעל לקות למידהןכ         אל 

 10שב וריכוז? . האם הינך מאובחן כבעל הפרעת קןכ         אל 

# 021:על סעיפים  במידה והתשובה  . 32עבור לסעיף מספר  –א# להיא 

 

 11 ?איזה סוג של אבחון עברת .       דידקטי דידקטי     -פסיכו  אבחון קשב וריכוז 

     לא יודע/ת 

 12 .___________ ?באיזה גיל אובחנו לקות/לקויות הלמידה   לא יודע/ת 

 13.    __________ ?באיזה גיל אובחנה הפרעת הקשב והריכוז לא יודע/ת 

 14 . ?באילו סוגי לקויות למידה אובחנת 

   (לקות קריאה) דיסלקציה    (לקות כתיבה) דיסגרפיה 

   (לקות מתמטית) דיסקלקוליה   קשיי זיכרון 

 לא יודע/ת 

 15  האם הנך מאובחן כבעל . יפראקטיביות הפרעת קשב וריכוז עם ה 

              היפראקטיביות ללאהפרעת קשב וריכוז 

 16 .     ?האם הינך זכאי/ת כיום להתאמותן       כאל 

 17 . ?אם כן, לאילו התאמות הינך זכאי/ת 

    הארכת זמן  התעלמות משגיאות כתיב      הקראת שאלון 

  שימוש במילונית אלקטרונית דף נוסחאות מורחב    הכתבה לבוחן ניטראלי 

   מבחן מותאם   מבחן בעל פה __________________________ :אחר 
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 18    ?אילו סוגי עזרה/טיפול קיבלת במהלך חייך מרגע גילוי הלקות .      הוראה מתקנת

  הקניית אסטרטגיות למידה    טיפול רגשי  קבוצת תמיכה  טיפול תרופתי בלבד  

__________אחר    לא יודע/ת 

 19 .____________________________________ ?במשך כמה זמן קיבלת עזרה זו 

 20 .___________________________________ ?איזה סוג עזרה אתה מקבל כיום 

 

 21במקצועות הבאיםמחצית האחרון/ה / ה מהשליש בתעודה . מהו הציון שלך: 

 _______________ ספרות                _______________ מתמטיקה

 אנגלית

 

 _______________ לשון                _______________

 22  ?האם אתה עובד כיום .  כן     לא 

 23_________ ?במידה והתשובה היא כן, כמה שעות אתה עובד . 

 24  ?מה סוג העבודה בה אתה עובד .   סקרים טלפוניים  בייביסיטר שירות מזון

 אחר: ______________ יר מה

 

 בשאלות הבאות אתה מתבקש להתייחס לעתיד שלך, כפי שלדעתך הוא יראה. 

 25 .?האם אתה מתלבט בנוגע למגמה בה תרצה ללמוד בעתיד 

          עדיין אין לי כיוון כללי 

            יש לי כיוון כללי בלבד 

       יות אני מתלבט בין מספר קטן של מגמות ספציפ 

            אני חושב על מגמה מסוימת, אבל מעוניין לבחון מגמות נוספות לפני ההחלטה 

        מעונייןאני אני יודע באיזו מגמה 

#  . 39עבור לסעיף מספר  –# עדיין אין לי כיוון כלליבמידה והתשובה היא 

 26 ._______________ ?מהי המגמה בה היית רוצה ללמוד 

 27 .3. __________  2  _______. ___1מגמות אתה מתלבט?  בין אילו___________ . 
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 28 .איזו מידה חשוב לך להגיע להישגים גבוהים במגמת הלימודים שלך? ב 

 במידה מועטה 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10מידה רבה  ב

  29 .  ?האם אתה יודע מה היית רוצה ללמוד לאחר הצבא או השירות הלאומי 

       ן לי כיוון כללי   דיין איע 

            יש לי כיוון כללי בלבד 

        תחומי לימוד ספציפייםאני מתלבט בין מספר קטן של  

        תחומי לימוד נוספיםמעוניין לבחון  אך, תחום לימוד מסויםאני חושב על        

 אני יודע באיזה תחום לימודים אני מעוניין 

 30 .להתקדם ולהתמחות במקצוע שלך מבחינה מקצועית?איזו מידה חשוב לך ב 

 במידה מועטה 1—2—3—4—5—6—7—8—9—10מידה רבה  ב

 

 לסיום, על מנת שנוכל לבדוק את מידת ההתאמה בין בחירת המגמה לבין קבלתך/אי-

 הספרות האחרונות של מספר הפלאפון שלך:  4קבלתך, אנא רשום את 

    

 

 

 

 תודה רבה על שיתוף הפעולה!
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Abstract of the research 

Social cognitive career theory (SCCT) stresses the importance of personal and 

environmental factors and their interaction in explaining one's belief in one's ability to 

make a decision, one's outcome expectations and their impact on educational and 

occupational choices (Lent, Brown, & Hackett, 1994, 2000, 2002). SCCT serves as a 

suitable framework to understand the career development of diverse populations. 

However, three aspects have not been properly studied in the existing theoretical model, 

and thereby preclude a comprehensive understanding of the career decision-making 

process.    

First, there is lack of satisfactory knowledge about career development and 

decision making at early life stages. Despite agreement consensus regarding the 

developmental nature of the decision-making process, most research has focused on 

college and university student populations. Moreover, in contrast to research attention 

granted to occupational choice at older ages, the process of educational choice at the high 

school level has yielded only a few studies to date (Fouad, 1995; Lent, Paixao, Silva, & 

Leitao, 2010; Stringer, Kerpelman, & Skorikov, 2012).  

Second, existing models are lacking in their consideration of the contribution of 

personality components in the decision-making process. These components evoke various 

reactions in the course of making decisions, which in turn influence one's belief regarding 

one's ability to make decisions, as well as the outcome expectation of these decisions 

(Hartman & Betz, 2007).  

Finally, the current understanding of these processes needs to incorporate a greater 

sensitivity to unique personal characteristics and special needs such as learning 

disabilities. Most career decision-making research has focused on investigating relatively 

weak population groups, such as minorities and women (Betz & Hackett, 2006). 

Nonetheless, educational and occupational choices are also affected by individual 

differences, such as special needs, and individual abilities (Gushue, Clarcke, Pantzer, & 

Scanlan, 2006). Therefore, the current research focuses on the adolescent population, with 

and without learning disabilities.  

The elements of exploration, indecision process, and interest formation as linked to 

decision-making during high school distinguishes this stage as a necessary and critical one 

for determining future educational and occupational decisions (Tang, Pan, & Newmeyer, 

2008). These elements also indicate a critical potential for intervention, especially for 
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Israeli adolescents, who tend to postpone their decision regarding choosing a college 

major (Cinamon, 2010).  

Therefore, the current research aims to fill these gaps, while investigating an 

important phase in the career development of Israeli adolescents – choosing a high school 

major. The first goal is to characterize the stage of choosing a high school major, 

considering self-efficacy in selecting a major, the outcome expectation of this choice, and 

the relationship between choosing a major and one’s future plans. Another goal of the 

current research is to examine the contribution of personality components on self-efficacy 

in selecting a major and on the outcome expectations of this choice, using the big-five 

personality model (Costa & McCrae, 1992), while considering the role played by learning 

disabilities. This study posits that adolescents with learning disabilities will demonstrate 

lower self-efficacy beliefs regarding choosing a high school major and lower outcome 

expectations of this choice compared to their peers not having a learning disability. 

Furthermore, the contribution of personality traits, particularly emotional stability, will be 

more salient among adolescents with learning disabilities than those without. For the 

purpose of this research a quantitative methodology using questionnaires was 

implemented.   

Participants were 680 Israeli Jewish adolescents between the ages of 14 and 16 

(M=16.1; SD=0.43). Among the sample, 312 were diagnosed with a learning disability 

(LD) or ADHD (38.8% of whom were female), 368 were without a learning disability 

(LD) or ADHD (51.6% of whom were female). All participants were from Israel’s central 

region and were enrolled in the ninth and tenth grades.  

Instruments: 1. The Hebrew version (Etzion & Laski, 1998, Hebrew) of the Big Five 

Inventory (John, Donahue, & Kentle, 1991). 2. An adaptation of the Self-efficacy in 

Selecting a High School Major Scale (Gati, Osipow, & Fassa, 1994). 3. An adaptation of 

the Outcome Expectations Scale (MacWhiter, Rasheed, & Crothers, 2000). 4. Background 

questionnaire.  

Procedure: After getting the required authorizations, research questionnaires were 

distributed at the participants’ schools. Participants completed the questionnaires in 

approximately 45-60 minutes and data were collected anonymously. No incentives were 

provided to the participants. 

 Finding show that the adolescents in the current study, both with and without LD, 

demonstrated greater crystallization regarding their educational choices in high school, in 

comparison to their anticipated post-army educational decisions while higher self-efficacy 
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beliefs in choosing a major in high-school strengthen adolescent's crystallization of their 

educational major in high school as well as their future educational choice. Also, 

adolescents with and without LD demonstrated similar patterns of self-efficacy and 

outcome-expectation beliefs regarding choosing a high school major. Nevertheless, the 

confidence level regarding the self components in forming these beliefs and the majors in 

which they showed interest were different. 

 A structural equation model was used to examine the relationships between the 

five personality dimensions (conscientiousness, extraversion, neuroticism, agreeableness, 

openness to experience), and self-efficacy in selecting a major and outcome expectations. 

Results indicate that the five personality dimensions are predictive of self-efficacy in 

selecting a major and outcome expectations, while self-efficacy in selecting a major is also 

predictive of outcome expectations, inclusive of populations having unique personal 

characteristics, such as learning disabilities.  

Among adolescents with LD, high levels of extroversion and low levels of 

openness to experience contributed significantly and directly only to the variance of 

outcome expectation (49.5%). Among adolescents without LD, high levels of 

conscientiousness and extroversion and low levels of neuroticism contributed significantly 

to the variance of self-efficacy in selecting a major (35.7%), with only high levels of 

conscientiousness contributing significantly and directly only to the variance of outcome 

expectation (41%).  

The personality dimension of extraversion emerged as the source for the 

differences between the groups (with and without LD) regarding self-efficacy beliefs in 

selecting a major, and personality dimensions of extraversion and openness to experience 

were the source for the differences between the groups regarding outcome expectations 

beliefs.  

 The first important contribution of the current study is establishing the suitability 

of the SCCT to the stage of choosing a high school major. Findings support the argument 

that the decision-making process established in high school serves as an initial and 

necessary condition for the next stage of choosing a suitable occupation (Tang, Pan, & 

Newmeyer, 2008). Crystallizing preferences and self-knowledge are important 

components in establishing the decision-making skill at the stage of choosing a major and 

should be emphasized in interventions aiming to assist adolescents in the decision-making 

process.  
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 The second important contribution is establishing the relevance of the SCCT also 

among special-needs populations such as LD and not only among society’s weaker 

groups, such as minorities and women. Both adolescents with and without LD were 

actively engaged in the major-selection process in high school and demonstrated similar 

patterns of self-efficacy and outcome-expectation beliefs regarding choosing a major, but 

the process of developing and establishing their decision-making skills was different. LD 

did not necessarily limit the process, but rather created differences which were reflected in 

the confidence level they presented regarding their ability to choose based on their self 

component and in the majors they chose. Therefore, the developmental stage of choosing a 

high school major is a critical one, not only for establishing decision- making skills, the 

motivation to achieve, and self-efficacy and outcome-expectation beliefs, but also a 

critical stage for establishing the adolescents’ self-perceptions, particularly among those 

with LD, regarding their ability to pursue these components and strengthen them.  

 The third important contribution of the current study is the establishment of 

personality dimensions as predictors of self-efficacy in selecting a major and outcome-

expectation beliefs among adolescents with and without LD, while the differences 

between the groups permits a deeper understanding of the these contributions. The current 

findings suggest that the personality dimensions of extraversion and openness to 

experience are the source of differences between the groups and therefore stress the 

importance of accumulating experiences, both qualitative and quantitative, and the 

importance of the level of involvement and initiative the adolescence chooses to exercise 

in the different experiences. The adolescents’ level of involvement and initiative are likely 

to influence and be influenced by self-perceptions in their current developmental stage.  

 Finally, the findings imply that the important correlation between self-efficacy 

beliefs in choosing a major and outcome-expectation beliefs is not generic, rather depends 

on one’s personality and unique personal characteristics, such as having a learning 

disability. It is safe to say that for adolescents with LD, working on beliefs related to their 

ability to achieve their aspirations (outcome expectations) can be more beneficial to them 

in the high school major-selection process than assisting them to enhance their beliefs 

regarding the actual choosing process (self-efficacy), unlike their peers without LD. There 

is considerable importance in the personal and subjective perception of the adolescent with 

LD as he evaluates his various experiences and his abilities. This is especially important 

upon constructing an effective intervention. Implications for career education were 

discussed.  
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