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הבדלי� מגדריי� בתפיסות דיספונקציונליות הקשורות 
  לבחירת מקצוע ותעסוקה ובאוריינטציה לעבודה

**ואיתמר גתי *שחר הכטלינגר
  

לתפיסות ואמונות דיספונקציונליות הקשורות לבחירת מקצוע וקריירה השלכות 
מחקרי� והתמקד � מחקר זה כלל שני תתי.שליליות על המתלבטי� בבחירה

ריי� בתפיסות אלו ובקשר שלה� לאוריינטצית העבודה של צעירות בהבדלי� מגד
למפות תפיסות ואמונות דיספונקציונליות של  הייתה 1מטרת מחקר  .וצעירי�

אזרחי  או ההלאומי, לגבי קריירה במעבר בי� השירות הצבאיצעירי� ועירות צ
י� ובפרט למפות את ההבדלרכישת מקצוע או הכשרה , לבי� השתלבות בלימודי�
במסגרת וצעירות י� צעיר 1,194במחקר השתתפו . המגדריי� באמונות אלו

נשי� הבדלי� מגדריי� בי�  הראו כי 1תוצאות מחקר . סדנאות למשתחררי�
היו קיימי� כבר אמונות דיספונקציונליות הקשורות לבחירת מקצוע לגבי גברי� ל

ות לנשי� היו פחות תפיס,  בפרט.א� התחזקו בסיומהה וסדנלפני ה
הסדנה בהפחתת ת ופקטיבידיספונקציונליות מאשר לגברי� בתחילת הסדנה וא

מטרת . מאשר עבור הגברי� �עבורתה גדולה יותר יתפיסות דיספונקציונליות הי
תה למפות את התפיסות הדיספונקציונליות של צעירי� וצעירות י הי2מחקר 

, ול� העבודה במעבר בי� הלימודי� לע–בשלב אחר בהתפתחות הקריירה שלה� 
במחקר . וכ� לעמוד על הקשר שבי� אמונות אלו לאוריינטצית העבודה שלה�

.  סטודנטיות וסטודנטי� לקראת סיו� לימודי התואר הראשו�374השתתפו 
ההבדלי� המגדריי� באמונות דיספונקציונליות בקרב קבוצה זו היו פחותי� מאלו 

נבדלו נשי� וגברי� רק  העבודה שלה� תבאוריינטציי. של קבוצת המשתחררי�
ממצאי המחקר . במשמעות הגדולה יותר שנשי� מייחסות למסגרת חברתית

עשויי� לתרו� לפיתוח התערבויות ממוקדות מגדרית להפחתת אמונות 
תו� , דיספונקציונליות של נשי� וגברי� בתהליכי קבלת החלטות קריירה

   .התמקדות במוקדי הקושי הייחודיי� שלה� במעברי קריירה

הבדלי� מגדריי� בתפיסות דיספונקציונליות הקשורות לבחירת . א

 תפיסות ואמונות – 1מחקר . ב. מקצוע ותעסוקה ובאוריינטציה לעבודה

תוצאות . 2 ;שיטה. 1; לגבי קריירהוגברי� דיספונקציונליות של נשי� 

 
  .ברלי�, מכו� מקס פלאנק להתפתחות אנושית, דוקטורנטית במרכז לרציונליות אדפטיבית   *

  . העברית בירושלי�אמריטוס במחלקה לפסיכולוגיה ובבית הספר לחינו� באוניברסיטה ' פרופ   **
במסלול האקדמי המכללה למינהל ועל , המחקר נתמ� על ידי מרכז חת לחקר התחרות והרגולציה  

אנו . 2019 ביוני 3, המחקר הוצג ביו� עיו� של מרכז חת בנושא תעסוקה ומגדר. ידי קר� גרוס
�ר גוטליב ריבקי� אהרו� הכה� וטל ניר על הסיוע במחקר ולענב, תרצה וילנר, מודי� לגלי וולקובי

 .ת החיצונית על הערותיה� על המאמר/ולקורא
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 הקשר שבי� אמונות דיספונקציונליות לגבי קריירה – 2מחקר . ג. ודיו

   ;שיטה .1 ;ברי� לבי� המשמעות שה� נותני� לעבודת�וגשל נשי� 

2. 
  .מסקנות והשלכות, דיו� מסכ�. ד. תוצאות ודיו

הקשורות לבחירת  הבדלי� מגדריי� בתפיסות דיספונקציונליות  .א
  לעבודה מקצוע ותעסוקה ובאוריינטציה

ה אפלי, לדוגמה (להפחתת גורמי� חיצוניי� המעכבי� נשי� מלהתקד� בעול� העבודה
. ישנה תרומה רבה ביצירת שוויו� מגדרי, כמו ג� לצמצו� פערי שכר במקומות עבודה, )בקידו�

כמו , המשפיעי� על החלטות קריירהגורמי� פנימיי�  נוטי� להתעל� מתי� קרובותילע, אול�
שני מחקר זה מתמקד ב.  לגבי השתלבות� בעול� העבודהאמונות ותפיסה עצמית של נשי�

תפיסות : בו נשי� תופסות את עצמ� בהקשרי קריירהשקשורי� לאופ� גורמי� פנימיי� ה
 . דיספונקציונליות לגבי החלטות קריירה ואוריינטציית העבודה שלה�

עלולות האמונות מוגדרות כתפיסות ואמונות דיספונקציונליות לגבי החלטות על קריירה 
לעצור באמצע ב וא� להתעכ, ההחלטה קבלתלהימנע מכניסה לתהלי� נשי� וגברי� להוביל 

חרטה לגבי תחושת מובילה לחוסר מחויבות או לה, התהלי� או לקבל החלטה לא אופטימלית
, בפרטצעירות ו, בכללצעירי� ה� מהקשיי� המשמעותיי� ש אמונות אלו 1.החלופה שנבחרה

 דוגמאות לאמונות מסוג זה 2.קשורות לקריירההמ� כאשר ה� מחליטי� החלטות ימתמודדי� ע
היוע� יגיד לי מהו המקצוע המתאי� ", "יש רק מקצוע אחד בעול� שמתאי� לי", משלל, ה�
 בשל ההשלכות השליליות של ".אני לא יכולה להצליח במקצוע שדורש כושר טכני", "לי

   3. הוא אחד המרכיבי� המרכזיי� בייעו� תעסוקתיה� ואתגור שלשיקו�, זיהוי, אמונות אלו
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תפקיד המגדר חוקרי� רבי� טועני� כי  . קריירהבדלי� מגדריי� בהחלטות לגביה
 כי סטריאוטיפי� מגדריי� י� מראי�מחקר 4.מספקתבהחלטות קריירה אינו זוכה להכרה 

 לתו� הבגרות מתעצמת מופיעי� עוד בילדות ושהנטייה המגדרית הולכת וותהקשורי� למקצוע
א� לא , ורי� האחרוני�העשקטנה במהל�  ההטיה המגדרית,  אומנ�5.)35–18י אגיל (המוקדמת

 הפערי� – ואחריות אישית ניהול, התקדמות מקצועיתבשיקולי� של  ,ל למש.נעלמה לחלוטי�
 צעירות 37,000המתבסס על העדפות של מעל ,  ממצא זה6.א� לא נעלמו, המגדריי� פחתו

אשר קריירות אפשריות מטווח רחב יותר של נשי� שוקלות משק� שכיו� , וצעירי� בישראל
אשר שלה� דיספונקציונליות האמונות בתפיסות וב שעשוי להצביע על הפחתהמה , רבעב

מחקרי� עדיי� מדווחי� שלנשי� יש , אול�. מצמצמות את טווח הקריירות האופציונליות
ביצוע לגבי  ו7 מאשר לגברי�הערכה עצמית נמוכה לגבי ביצוע משימות הקשורות לקריירה

אחת ממטרות , לאור ממצאי� אלו. יפיי� מגדריי�של סטריאוט בגלל ההשפעה 8,במבחני�
יות לאמונות הדיספונקציונג� את היתה לבחו� א� פערי� מגדריי� אלו משקפי� ימחקר זה ה

  .של נשי� וגברי� העומדי� לפני תהלי� בחירת מקצוע
מטרת שאלו� זה היא להערי� עד  DCB) .(9"אמונות דיספונקציונליות לגבי קריירה"שאלו� 

 שאלו�. אמונות דיספונקציונליות לגבי הקריירה שלה�תפיסות ו במגוו� י� מחזיק�אנשיכמה 
�הDCB  16כולל�של לגבי כל היגד יש לציי� את מידת ההסכמה איתו ,  היגדי �דרגות 9בסול 
 חמשהשאלו� כולל היגדי� המייצגי� . )דו מאה/מ מסכי– 9ועד ,  כללה/מ לא מסכי– 1(

 
4 NANCY E. BETZ, A.L. BETZ & LOUISE F. FITZGERALD, THE CAREER PSYCHOLOGY OF WOMEN 

and , Research, Theory: Work and Vocational Psychology, Fouad. ya ANad; )1987(
, Maya Perez& Itamar Gati ; )2007(543  SYCHOLOGYPEVIEW OF RNNUAL A 58, Applications

Gender Differences in Career Preferences from 1990 to 2010: Gaps Reduced but not 
Eliminated, 61 JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY 63 (2014); Linda S. Gottfredson, 
Circumscription and Compromise: A Developmental Theory of Occupational Aspirations, 

& Isaac . James D, Carolyn Morgan; )1981(579  SYCHOLOGYPOUNSELING COURNAL OF J 28
 in Understanding the Career Choices of Female and The Role of Interest, Carol Sansone

The , Bryant. Alyssa N& Sax . Linda J; )2001(295  OLESREX S44 , Male College Students
OURNAL OF J 68, Atypical Career Choices of Men and Women-Impact of College on Sex

)2006(2 5EHAVIOR BOCATIONAL V.  
5 Reuma Gadassi & Itamar Gati, The Effect of Gender Stereotypes on Explicit and Implicit 

Career Preferences, 37 THE COUNSELING PSYCHOLOGIST 902 (2009); Gottfredson , לעיל
 Paul J. Hartung, Erik J. Porfeli & Fred W. Vondracek, Child Vocational ;4ש "ה

Development: A Review and Reconsideration, 66 JOURNAL OF VOCATIONAL BEHAVIOR 385 
' Olds-Year-Stereotyping in Four-Sex, Kimberly Rush & Trice. Ashton D; )2005(
)1995(701  KILLSSOTOR MERCEPTUAL AND P 81, Occupational Aspirations.  

6 Gati & Perez ,4ש "לעיל ה.   
7 Cecilia L. Ridgeway & Shelley J. Correll, Unpacking the Gender System: A Theoretical 

Perspective on Gender Beliefs and Social Relations, 18 GENDER & SOCIETY 510 (2004). 
8 : Problems in the Pipeline, Jayne Ann Harder& Joshua Aronson , Good Catherine

OURNAL OF J 29, Level Math Courses-s Achievement in High'Stereotype Threat and Women
)2008( 17 SYCHOLOGYPEVELOPMENTAL DPPLIED A. 

9 Shahar Hechtlinger, Nimrod Levin & Itamar Gati, Dysfunctional Career Decision-Making 
Beliefs: A Multidimensional Model and Measure, 27 JOURNAL OF CAREER ASSESSMENT 209 
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תפקיד אחרי� משמעותיי� , מזל וגורל: ציונליות לגבי קריירהקטגוריות של אמונות דיספונק
כמו , נתפסי�חסמי� כ�  ו)סיוע מקצועי (התפקיד של יוע� מומחה,  ההחלטהקריטיות, בבחירה

כאשר , כל קטגוריה של תפיסות ואמונות דיספונקציונליות מיוצגת על ידי שלושה היגדי�. מגדר
היא של הסולמות ) קרונב� אלפא(פנימית המהימנות ה. חימו�) היגד(פריט השאלו� מתחיל ע� 

. המשק� שאיכות המדידה של התפיסות באמצעות השאלו� היא טובה, 0.83לבי�  0.72 בי�
ניתוח ,  ניתוח גורמי� מגששבאמצעותבדקו ומצאו  )Hechtlinger et al., 2019(' הכטלינגר ואח

� פסיכומטריי� רב ת לבחינת כלי�שיטות סטטיסטיות מקובלו, אשכולות וניתוח גורמי� מאשש

 מובחני� באופ� הול�בשאלו� המייצגי� את חמש הקטגוריות אכ� כי חמשת הסולמות , ממדיי�
� שאלו� ה זמנית של�  התקפות הבו10.ובוחני� היבטי� שוני� של תפיסות דיספונקציונליותDCB 

;  קבלת ההחלטהעל ידי הדגמת קשר שלילי בי� אמונות דיספונקציונליות לבי� סטטוסנתמכה 
אמונות דיספונקציונליות גבוהות בשלושה מהסולמות ובציו� הכללי היו קשורות באופ� מובהק 

קשורות  ממצא זה משק� שאכ� תפיסות דיספונקציונליות 11.לסטטוס קבלת החלטה נמו� יותר
בתהלי� ההתקדמות לקראת בחירת תחו� לימודי� ומקצוע  להתקדמות איטית יותר או לקיפאו�

 .ב שני המגדרי�בקר

  וגברי� של נשי� אמונות דיספונקציונליות תפיסות ו – 1מחקר   .ב
  לגבי קריירה

לגבי קריירה וגברי� אמונות דיספונקציונליות של נשי� תפיסות ו מיפוי היו 1מחקר ת ומטר
ובחינת , אזרחי לבי� רכישת מקצוע או הכשרה/במעבר בי� השירות הצבאי או הלאומי

מיפוי זה יאפשר בעתיד . הפחתת אמונות אלו, בי� היתר, התנה שמטרהאפקטיביות של סד
של קשר השמטרת� להפחית אמונות דיספונקציונליות בויעילות יותר התערבויות ממוקדות 

הבדלי� מגדריי� בהתבסס על מחקרי� קודמי� הנוגעי� ל.  וצעירי�בחירת קריירה של צעירות
נשי� יציגו ג� אמונות שישקפו שלפיה ערה ההשנה  נבח1במחקר  12,בהחלטות לגבי קריירה

 אמונות דיספונקציונליות גבוהות שקשורות למקו� והתרומה של ,למשל( מסורתיי� �תפקידי
א� ג� תהלי� , ")י לבחוריההורי� שלי יודעי� יותר טוב ממני במה על" :אחרי� משמעותיי�

ונקציונליות נמוכות  אמונות דיספ,למשל(רפלקציה לעבר ראייה שוויונית יותר של עצמ� 
 לא אוכל לעסוק –י ילמעשה רק חלק מעול� המקצועות פתוח בפנ: "הקשורות למגדר

 )."'גבריי�'במקצועות הנחשבי� 

  שיטה  .1

   משתתפי�

, רות הצבאי שלה�י צעירות וצעירי� העומדי� לקראת סיו� הש1,437 השתתפו 1במחקר 
מטרתה וחמישה ימי� הייתה בת הסדנה . למשתחררי�לאו את השאלו� במסגרת סדנה ישמ

 
  .ש� 10
  .ש� 11
12 Gati & Perez ,4ש "לעיל ה ;Ridgeway & Correll ,7ש "לעיל ה.  
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הוצאו ) 16.9%( משתתפי� 243נתוניה� של . אזרחיי�ה לחיי� לחיילות ולחיילי� במעברלעזור 
 1,194מתו� . מהניתוחי� הסטטיסטיי� בשל מילוי חלקי של השאלו� או נתוני� חסרי�

 הגיל הממוצע של. )604 ( נשי�ת היוחצימכ, נכללו בניתוחי�תשובותיה� המשתתפי� ש
המשק� את , )0.66= ת "ס (21.14וגיל� הממוצע של הגברי� ) 0.52= ת "ס (20.09הנשי� היה 

רוב� המוחלט של המשתתפי� . הפער המגדרי במש� השירות הצבאי הארו� יותר של גברי�
�המשתתפי� חולקו ל.  דיווחו כי קיבלו תעודת בגרות68%�ו,  שנות לימוד12השלימו ) 98%(

ההרכב המגדרי . נשי�היו  מתוכ� 28,  מנחי קבוצות מנוסי�37ל ידי  קבוצות שהונחו ע101
,  משתתפי�12שכללה בממוצע , האחוז הממוצע של נשי� בקבוצה(בתו� הקבוצות היה מאוז� 

  ). 51%היה 

  כלי�

המשתתפי� .  המתואר בראש פרק זהDCB) (,13שאלו� אמונות דיספונקציונליות לגבי קריירה

 .סיומהממש ב ופע� נוספת,  פע� אחת לפני תחילת הסדנה–מילאו את השאלו� פעמיי� 

  * ואחריההבדלי� מגדריי� באמונות דיספונקציונליות לפני הסדנה: 1לוח 

  בסיו� הסדנה  בתחילת הסדנה  
  גברי�  

)N=590( 
  נשי�

)N=604( 
  גברי�    

)N=590( 
  נשי�

)N=604( 
    

 M  סול�
(SD)  

M 
(SD)  

t 
(df)  

 
d 

M  
(SD)  

M  
(SD)  

t 
(df)  

 
d  

 2.79  מזל וגורל
)1.62( 

2.35  
)1.32( 

5.16�  
)1133.53( 

0.30 2.51  
)1.54( 

2.08  
)1.19( 

5.44�  
)1105.61( 

0.31 

  5.14  קריטיות
)1.89( 

5.24  
)1.81( 

0.91  
)1192(  

0.05� 4.91  
)1.82( 

4.61  
)1.86( 

2.86�  
)1192(  

0.16 

אחרי� 
 משמעותיי�

3.81  
)1.88( 

3.81  
)1.87( 

0.05  
)1192(  

0.00 3.45  
)1.80( 

3.21  
)1.72( 

2.07�  
)1192(  

0.14 

  4.36 סיוע מקצועי
)1.80( 

4.34  
)1.65( 

0.19�  
)1178.72( 

0.01 4.74  
)1.74( 

4.50  
)1.75( 

2.40�  
)1192(  

0.14 

  4.15  מגדר
)2.21( 

3.79  
)1.12( 

7.61�  
)1180.03( 

0.44 4.00  
)2.21( 

3.05  
)1.97( 

7.98�  
)1170(  

0.45 

  4.05  ציו� כולל
)1.27( 

3.79  
)1.12( 

3.74�  
)1165.86( 

0.22 3.92  
)1.28( 

3.49  
)1.13( 

6.18�  
)1166.17( 

0.36 

  
)  לאחר תיקו� בונפרוניp < .01(בה� ההבדלי� בי� הקבוצות היו מובהקי� סטטיסטית שסולמות    *

  .מודגשב מוצגי� בכת

  תוצאות ודיו�  .2

כמו ,  ואחריהי� לפני הסדנה מציג את ההבדלי� המגדרי1 לוח. הבדלי� מגדריי� לפני הסדנה
 וגודל אפקט של ההבדלי� המגדריי�, לבדיקת המובהקות הסטטיסטית של ההבדל t ג� ערכי

 
13 Hechtlinger, Levin & Gati  ,9ש "לעיל ה.  
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 מציג הבדלי� 1תרשי� . ת התק�יהמשק� את הפער במונחי� של סטי, Cohen’s dבמונחי� של 
בתפיסות היו הבדלי� מגדריי� , 1 לוחכפי שנית� לראות ב. אלו בצורה גרפית

. )d = 0.36(שהתחזקו מעט אחריה , )Cohen’s d = 0.22(לפני הסדנה כבר נקציונליות הדיספו
מזל  דיספונקציונליות חזקות יותר בנוגע לגברי� דיווחו על תפיסותהבתחילת הסדנה , בפרט
   ).בהתאמה, 0.44� וd = 0.30(  בהשוואה לנשי�מגדר ובנוגע לוגורל

  *ואחריה קציונליות לפני הסדנההבדלי� מגדריי� באמונות דיספונ: 1תרשי� 

  

 
  )  לאחר תיקו� בונפרוניp < .01( היו מובהקי� סטטיסטית המגדריי�בה� ההבדלי� שולמות בס  *

  .מעל העמודות Cohenשל  d גודל הפער המגדרי במונחי מוצג
  

 לאחר פחתו הדיספונקציונליות של גברי� אמונותשהא� . הבדלי� מגדריי� אחרי הסדנה

 היו חזקות יותר מאלו של נשי� בשני הסולמות שבה� �ה� עדיי, )1 לוח ממוצעי� באור(סדנה ה

הבדל מגדרי נוס� ). מגדר לd = 0.45, מזל וגורל לd = 0.35(ניכר הבדל כבר בתחילת הסדנה 

 היו בנוגע לקריטיות ההחלטה הדיספונקציונליות של גברי� אמונות ה:הופיע לאחר הסדנה

, הבדל זה קשור ככל הנראה להשפעת הסדנה על המשתתפי�). d = 0.16(נשי� חזקות מאלו של 

d = 0.30 

d = 0.31 

d = 0.16 

d = 0.45 

d = 0.44 

d = 0.36 

d = 0.22  

מ
מ
ו
צ
  ע
 
ה
ס
ו
ל
	 

מ
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ו
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לוח ). d = 0.10(מאשר עבור גברי� ) d = 0.27(אפקטיבית יותר עבור נשי� באופ� כללי תה ישהי

ובנפרד , בחמשת הממדי�,  מציג את אפקטיביות הסדנה בהפחתת אמונות דיספונקציונלית2

   .לנשי� ולגברי�

  *ת הסדנה להפחתת אמונות דיספונקציונליותיעילו: 2לוח 

 )N=604(נשי�   )N=590(גברי�   

 יעילותפער  סטיית תק�  ממוצע יעילותפער  סטיית תק� ממוצע  סול�

 0.21  1.12  0.27 0.18  1.24  0.28  מזל וגורל

  0.34  1.59  0.63  0.12  1.65  0.22  קריטיות ההחלטה

  0.33  1.46  0.59  0.20  1.58  �0.36  אחרי� משמעותיי�

  �0.09  1.66  �0.16  �0.21  1.69  0.38  סיוע מקצועי

  0.08  1.56  0.15  0.07  1.92  0.15  מגדר

  0.27  0.81  0.30 0.10 1.00 0.13  מעבר לסולמות

 מוצגי� p < .05)(פערי� מובהקי� סטטיסטית  ;)Cohen’s d(ת תק� יהפער הוא במונחי סטי  *
  .נקציונליותפער שלילי משק� עליה בתפיסות הדיספו, מודגשב

 שבעבור שני המגדרי� הסדנה הייתה אפקטיבית בהפחתת אמונות 2נית� לראות בלוח 

בסול� נוס� הייתה לה , אול�. דיספונקציונליות הנוגעות למזל וגורל ולאחרי� משמעותיי�

, )d = 0.34( הפחתה באמונות הקשורות לקריטיות ההחלטה –השפעה חיובית על נשי� בלבד 

 ).d = -0.21(� הייתה לה השפעה שלילית על אמונות הנוגעות לסיוע מקצועי בעוד עבור גברי

תפיסות המשקפות ראייה לדווח על בחינת תוצאות אלו לאור השערותינו מלמדת כי נשי� נטו 

הממצא המפתיע היה העדר אפקטיביות של .  תפקידי מגדר מסורתיי�ופחות, שוויונית יותר

  .נליות הקשורות למגדרהסדנה בהפחתת תפיסות דיספונקציו

 תהבדלי� מגדריי� בהשפעת הסדנה על הפחתת אמונות דיספונקציונליו: 2תרשי� 

  הקשורות למגדר כתלות במגדר המנחה

  

  מגדר
  משתת
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 להבנת הממצא של העדר אפקטיביות של. הקשר שבי� מגדר המשתתפי� למגדר המנחי�

תכל על ההתאמה בי� הסדנה בהפחתת תפיסות דיספונקציונליות הקשורות למגדר החלטנו להס

נית� , הקבוצות והמנחי�, הודות למספר הגדול של המשתתפי�. מגדר המשתת� ומגדר המנחה

לבי� למגדר המנחי�  בקבוצה הקשר בי� מגדר המשתתפי�: היה לבחו� היבט מגדרי נוס�

שיטה (ניתוח זה התבצע באמצעות מודל היררכי ליניארי .  על המשתתפי�אפקטיביות הסדנה

האינטראקציה בי� ). בחשבו� את התלות הסטטיסטית במבנה הנתוני� של המדג�המביאה 

). β = 0.058, t = 2.18, p < 0.05(מגדר המשתתפי� למגדר המנחה נמצאה מובהקת בניתוח זה 

מקורה של האינטראקציה היה בהבדל מובהק בהשפעת הסדנה על האמונות והתפיסות הקשורות 

בקשר שבי�  כתלות, רויות התעסוקתיות הפתוחות בפניה�למגדר של משתתפי� על מרחב האפש

 ).β = 0.127, t = 2.58, p < 0.05(המגדר של המשתתפי� לבי� מגדר מנחה הסדנה שלה� 

 אפקטיבית יותר הסדנה הייתה, 2כפי שנית� לראות בתרשי� . 2אינטראקציה זו מוצגת בתרשי� 

שבה ) הקבוצה( מנחה הסדנה עבור משתתפות ומשתתפי� שהמגדר שלה� היה שונה ממגדר

 בי� א� כמנחות –פירוש נוס� של הממצאי� הוא שבכל קבוצה שבה היו נשי� . ה� השתתפו

 תהי הקשורות למגדר היותדיספונקציונלי השפעת הסדנה על הפחתת אמונות –או כמשתתפות 

הקבוצה היחידה שבה הייתה לסדנה השפעה שלילית הייתה זו של גבר מנחה ; חיובית

ממצא זה מלמד כי עלינו להיות רגישי� לקשר בי� מגדר המשתתפי� למגדר . תפי� גברי�ומשת

בפרט כשמדובר בנושאי� הקשורי� למגדר והשפעותיו , המנחי� בתכנו� התערבויות ייעוציות

  ). דוגמת תפיסות ואמונות הקשורות למגדר(

הקשר שבי� אמונות דיספונקציונליות לגבי קריירה של  – 2מחקר   .ג
  וגברי� לבי� המשמעות שה� נותני� לעבודת�י� נש

תמקד בבחינת הקשר שבי� אמונות דיספונקציונליות לגבי קריירה של נשי� לבי� ה 2מחקר 

 המעבר מהלימודי� וההכשרה לעול� –המשמעות שה� נותנות לעבודת� בשלב קריטי נוס� 

, קריירה, רנסהפ : לעבודהתאוריינטציו מקובל להתייחס לחמש משמעויות או 14.העבודה

 האוריינטציות החשובות לצעיר או לצעירה משפיעות על 15.תעסוקה חברתית ומסגרת, ייעוד

  . מרחב החלופות התעסוקתיות שנראות ראויות להתמקד בה�

 
14 Elwood F. Holton, New Employee Development Tactics: Perceived Availability, 

Helpfulness, and Relationship with Job Attitudes, 16 JOURNAL OF BUSINESS AND 

Understanding the Experience of College , Polach. Janet L; )2001(73  SYCHOLOGYP
EVELOPMENT DESOURCE RUMAN H15 , Graduates During their First Year of Employment

)2004( 5 UARTERLYQ.  

15 Validation  Construction and Initial, Itamar Gati& Braziler -Yuliya Lipshits, Willner irzaT
of the Work Orientation Questionnaire, 28 JOURNAL OF CAREER ASSESsMENT 109 (2020); 
Tirza Willner, Yuliya Lipshits-Braziler & Itamar Gati, Construction and Initial Validation 
of the Work Orientation Questionnaire, Address at the 2018 Convention of the American 

Psychological Association (August 2018).  
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מש� הזמ� שלוקח למצוא משתק� במהלימודי� לעבודה הקושי שצעירי� חווי� במעבר 

קבוצה בקרב יחסית גבוהה בשכיחות ודות עבעבודה ראשונה לאחר סיו� הלימודי� ובהחלפת 

 מהמועסקי� בעלי השכלה גבוהה נשארי� בעבודה תחת 50%�מחקרי� מראי� כי פחות מ. זו

 חודשי� 11ע� מש� עבודה ממוצע של , המעסיק הראשו� שלה� שנתיי� לאחר סיו� התואר

� ההחלטה לסייע לנשי� צעירות בהתמודדות ע� הקשיי� הייחודיי� לה� בתהליכדי  16.בלבד

חשוב לבחו� ג� את הקשר בי� האמונות הדיספונקציונליות שלה� למשמעות , לגבי קריירה

בפיתוח התערבויות ממוקדות במסגרת מוסדות להשכלה בחינה כזו תסייע  .העבודה עבור�

ממצאי המחקר יצביעו על כיווני� להרחבת מגוו� שירותי , בפרט. תיכונית�גבוהה והכשרה על

  .סיוע ייעודיי� לנשי� בתהלי� קבלת החלטות קריירה

 שיטה. 1

  משתתפי�

 הגיל . בשנה האחרונה לתואר בוגר) נשי�60%(סטודנטיות וסטודנטי�  374 השתתפו 2במחקר 

לה הממוצע שלה� היה ומספר שנות ההשכ) 2.21= ת "ס (25.84הממוצע של המשתתפי� היה 

למלא שאלו� של מוסד הלימודי� המשתתפי� הוזמנו בדואר האלקטרוני ). 2.20= ת "ס (14.84

 על האופ� שבו  אישי משובשבסופו קיבלו" המעבר מהלימודי� לעבודה"חינמי ואנונימי על 

   .ה� תופסי� מעבר זה

  �יכל

  DCB(17 (שאלו� אמונות דיספונקציונליות לגבי קריירה

� השאלו�. )WOQ(  אוריינטציה לעבודה�שאלו WOQ 26כולל �היגדי  �יות משמעושמייצגי
אני ", פריט חימו�פותח ב השאלו� 18.שמבוגרי� צעירי� מייחסי� לעבודת� העתידיתשונות 

 פריטי� שמייצגי� חמש 25 צגי�לאחר מכ� מו, "חושב על עבודתי העתידית לעיתי� קרובות
 הכל אוריינטצי, תעסוקה חברתית ומסגרת, ייעוד, ריירהק, פרנסה:  לעבודהתאוריינטציו

" לא הייתי מחפש עבודה, א� היה לי מספיק כס�",  למשל. היגדי�חמישהמיוצגת על ידי 
" אני מקווה להשיג תפקיד בכיר במקו� העבודה העתידי שלי", )פרנסהמייצג אוריינטציה ל(
, )ייעוד" ( כמשימת החיי� שליאני רואה את עבודתי העתידית", ) לקריירהאוריינטציה(

 
16 Philip D. Gardner & Stephen E. Lambert, It's a Hard, Hard, Hard, Hard, Hard, Hard 

World, 53(2) JOURNAL OF CAREER PLANNING AND EMPLOYMENT 40 (1993); Elwood F. 

Holton, College Graduates’ Experiences and Attitudes During Organizational Entry, 6(1) 
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT QUARTERLY 59 (1995); Jane Sturges & David Guest, 
Don't Leave Me this Way! A Qualitative Study of Influences on the Organizational 
Commitment and Turnover Intentions of Graduates Early in their Career, 29 BRITISH 

JOURNAL OF GUIDANCE AND COUNSELLING 447 (2001).  
17 Hechtlinger, Levin & Gati  ,9ש "לעיל ה.  
  .וההפניות ש� 15ש " לעיל הורא 18
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 ")חברתיתמסגרת (עבודתי העתידית תהיה עבורי הזדמנות להיות חלק מקבוצה משמעותית "
 י�תבקשיבי� לשאלו� מהמש). תעסוקה" (קשה לי לדמיי� אי� אעביר את זמני ללא עבודה"ו

). ד מאו– 7עד ו ,בכלל לא – 1(כמה כל פריט מתאר אות� עד  נקודות 7ב� סול� בלדרג 
   0.82, 0.80, 0.88, 0.76 –א טובה מאוד הסולמות הישל ) אלפאקורנב� (המהימנות הפנימית 

ניתוח , כ� לע  נוס�19.בהתאמהתעסוקה ומסגרת חברתית , ייעוד, קריירה, פרנסה עבור ,0.81�ו
חמשת הממדי� של אוריינטציה מובחנות בי� של הנתוני� תמ� בגורמי� מגשש ומאשש 

  20.לעבודה

  צאות ודיו�תו. 2

 מציג את התפיסות הדיספונקציונליות 3תרשי� . תפיסות דיספונקציונליות לגבי תפיסת עבודה
שהראו הבדלי� גדולי� יותר , 1לעומת תוצאות מחקר  .של נשי� וגברי� מסיימי תואר ראשו�

בפרט בנוגע לאמונות , בתפיסות הדיספונקציונליות של גברי� לעומת נשי� בקרב משתחררי�
נשי� : בקבוצת הסטודנטי� לקראת סיו� תואר ראשו� נמצא רק הבדל אחד מובהק. יותמגדר

ההבדל בי� הקבוצות עשוי ). d = 0.30(דיווחו על אמונות חזקות יותר בנוגע לסיוע מקצועי 
 השתתפו חיילי� 1במחקר ; 2להיות נעו� במרחק מהשירות הצבאי של הקבוצה במחקר 

הושפעו מהמגדריות של המקצועות והתפקידי� שבה� שייתכ� ש, העומדי� לקראת שחרור
  . ייתכ� שזה ההסבר לעמדה השוויונית יותר בקרב מסיימי התואר הראשו�. שירתו בצבא

    סטודנטיות223בקרב תפיסות דיספונקציונליות לגבי בחירת עבודה : 3תרשי� 

  *שנה גב סטודנטי� 151�ו

  

 ) לאחר תיקו� בונפרוניp < .01(י� סטטיסטית  היו מובהקהמגדריי�בה� ההבדלי� שולמות בס  * 
  .מעל העמודות Cohenשל  d גודל הפער המגדרי במונחי מוצג

 
19 Willner, Lipshits-Braziler & Gati (2018) ,15ש "לעיל ה.  
  .ש� 20

מ
מ
ו
צ
 ע
 
ה
ס
ו
ל
	 



  נליות הבדלי� מגדריי� בתפיסות דיספונקציו  מחקרי רגולציה
 הקשורות לבחירת מקצוע ותעסוקה ובאוריינטציה לעבודה  

45  

 של אוריינטציות העבודה מציג את 4� תרשי. אוריינטציית עבודה בקרב מסיימי תואר ראשו�
, ייעוד, קריירה, פרנסה – תו� התייחסות לחמשת הממדי�  מסיימי תואר ראשו�,נשי� וגברי�

, נשי� דיווחו באופ� כללי על אוריינטציות עבודה גבוהות יותר מגברי�. תעסוקה חברתית ומסגרת
רק הבדל אחד היה מובהק , אול�. שהייתה גבוהה יותר עבור גברי�,  הפרנסהתפרט לאוריינטציי

  ). d = 0.43( גבוהה יותר מגברי� מסגרת חברתית תנשי� דיווחו על אוריינטציי: סטטיסטית

  *שנה גב סטודנטי� 151�ו  סטודנטיות223 אוריינטציות עבודה בקרב :4תרשי� 

  

 גודל מוצג)  לאחר תיקו� בונפרוניp < .01( מובהק סטטיסטית ה היהמגדרי ההבדל ובש �ולבס  *
  .מעל העמודות Cohenשל  dהפער המגדרי במונחי 

ג את מתאמי פירסו� בי�  מצי3לוח . הקשר שבי� תפיסות דיספונקציונליות לאוריינטציית עבודה

�חמשת ציוני הסולמות בשאלו� הWOQלבי� חמשת ציוני הסולמות בשאלו� ה �DCB . 25מתו� 

0�גדולי� מ( נמצאו מובהקי� ובעלי גודל בינוני 4, מתאמי�r = .2 ,p < .01(ו �נמצאו   מתאמי�10

י� שדיווחו על משתתפ, בפרט). p < .05, 20. לבי� 10. בי� r(מובהקי� סטטיסטית א� קטני� 

, )r = .28, p < .01(אוריינטציית פרנסה גבוהה דיווחו ג� על אמונות חזקות הקשורות למזל וגורל 

משתתפי� שדיווחו על אמונות חזקות בנוגע , נוס� לכ�. )r = .23, p < .01(ואלו הנוגעות למגדר 

 וכ� על )r = .25, p < .01(לקריטיות ההחלטה דיווחו ג� על אוריינטציית ייעוד גבוהה 

ייתכ� שנית� להסביר תוצאות אלו באמצעות . )r = .20, p < .01(אוריינטציית קריירה גבוהה 

אלו החשי� כי גורמי� חיצוניי� ; תחושת השליטה החיצונית או הפנימית של המשתתפי�

 שלה� מוכווני� ג� אחראי� לחלק משמעותי מבחירת הקריירה) גורל ומגדר, מזל(

בעוד אלו המדווחי� על , )פרנסה(,  ההכנסה–בודה שלה� לגור� חיצוני באוריינטציית הע

 תופסי� את –) תחושת ייעוד והתקדמות בקריירה(אוריינטציות שמערבות גורמי� פנימיי� 

  . ההחלטה כיותר קריטית ותלויה בה�
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מתאמי פירסו� בי� סולמות שאלו� אמונות דיספונקציונליות לגבי קריירה לבי� : 3לוח 

 )N = 374( לעבודה ותוריינטציאה

**  p < .01 , *p < .05 

   והשלכותמסקנות, דיו� מסכ�  .ד

תורמת לרווחת� , השתלבות תעסוקתית מוצלחת של נשי� חשובה לקידו� השוויו� המגדרי

החלטות קריירה של נשי� עשויות לקד� או לעכב השגת מטרה . האישית וג� לכלכלת המדינה

פה את התפיסות הדיספונקציונליות של נשי� וגברי� ואת האוריינטציות שלה� מ ממחקר זה. זו

 נער� 1אומנ� מחקר , ראשית. חשוב לציי� את מגבלות המחקר, לפני הדיו� בהשלכות. לעבודה

א� הנתוני� נאספו מצעירי� לקראת סיו� שירות צבאי ,  מחצית� נשי�,בקרב מעל אל� צעירי�

בגלל אילוצי� באיסו� , שנית. � להכליל מה� לכלל האוכלוסייהולא נית, אזרחי/או לאומי

 2א� שמספר המשתתפי� במחקר , הנתוני� לקראת סו� שנת הלימודי� ותקופת הבחינות

)374=N (ואת . הוא מספר מכובד הוא נמו� מהמתוכנ� �מחקר המש� ראוי שיגדיל את המדג

  . המספר של מסיימי ומסיימות התואר

נליות לגבי החלטות על קריירה ה� מהקשיי� המשמעותיי� שאנשי� אמונות דיספונקציו

תוצאות  .קשורות לקריירההמ� כאשר ה� מחליטי� החלטות ימתמודדי� ע, ונשי� בפרט ,בכלל

נשי� נטו לדווח על תפיסות , בקרב צעירי� העומדי� לפני שחרורמלמדות כי  1מחקר 

וכ� הפיקו באופ� כללי תועלת , מסורתיי�ופחות תפקידי מגדר  המשקפות ראייה שוויונית יותר

דיווחו על אמונות דיספונקציונליות , לעומת זאת, גברי�. רבה יותר מהסדנה בהשוואה לגברי�

ממצאי� אלו משלימי� מחקרי עבר בנוגע להשפעה שלילית של . גבוהות יותר בהשוואה לנשי�

מחקר מצביע על חשיבותו ה,  לכ�נוס�. סטריאוטיפי� מגדריי� על תפיסת הקריירה של נשי�

, )גדר המנחה והתאמתו למגדר המשתתפי�ובפרט לגבי מ(של המגדר בהתערבויות ייעוציות 

דוגמת תפיסות ,  השפעה על משתני� הנוגעי� למגדריאבמיוחד כאשר מטרת ההתערבות ה

 מראה כי בשלב התפתחות קריירה 2 מחקר .דיספונקציונליות בבחירת קריירה הקשורות למגדר

 ות הפערי� המגדריי� בתפיסות דיספונקציונלי– לקראת סיו� התואר הראשו� –חר יותר מאו

דפוסי הקשרי� בי� אמונות אלו לבי� אוריינטציית העבודה של הסטודנטי� . מצומצמי� יותר

     לעבודהתאוריינטציו

מסגרת  קריירה תעסוקה
  אמונות עודיי פרנסה חברתית

 דיספונקציונליות
 מזל וגורל �.09 **.28 *�.13 ** �.18 .01
 אחרי� משמעותיי� .08 *.10 *.11 .03 *.10
 קריטיות **.25 .02 **.17 **.20 **.19
 וע מקצועיסי .09 .00 **.14 *.12 **.19
 מגדר .00 **.23 .04 �.01 *.12



  נליות הבדלי� מגדריי� בתפיסות דיספונקציו  מחקרי רגולציה
 הקשורות לבחירת מקצוע ותעסוקה ובאוריינטציה לעבודה  

47  

העומדי� לפני סיו� לימודיה� מרמזי� כי תחושת השליטה עשויה להוות גור� מתוו� בי� שני 

ללותו מדגיש את חשיבותו של המגדר בתהליכי קבלת החלטות קריירה המחקר בכ. מדדי� אלו

ומאפשר פיתוח התערבויות ייעוציות ייחודיות המותאמות לנשי� ולגברי� בשלבי התפתחות 

  . קריירה שוני�

, מחקרי� קודמי� בישראל הראו שישנ� פערי� בהעדפות התעסוקתיות של גברי� ונשי�

בי� היתר לאור התקרבות ההעדפות של הנשי� , 2010�  ל1990א� אלו הצטמצמו לחצי בי� שנת 

בזמ� כאשר חושבי� על שאלת המקצוע �מחקר הראה שבו,  במקביל21.לאלה של הגברי�

נשי� נוטות , )ראיית חשבו�, כלכלה, הוראה, עבודה סוציאלית(העתידי במונחי מקצועות 

שואלי� אות� על אבל כאשר , לבחירה במקצעות הנחשבי� לנשיי� מבחינה סטראוטיפית

הפעלת , סמכותיות, אפשרויות להתקדמות מקצועית, למשל(העדפותיה� במונחי שיקולי� 

, ומציגי� מקצועות המתאימי� להעדפותיה� במונחי השיקולי� החשובי� לה�) כושר ניתוח

 לצמצ� את התפיסות המחקר הנוכחי הראה שנית� 22.ההטיה המגדרית נעלמת

באמצעות התערבות , ובפרט אלו הקשורות למגדר, בחירההדיספונקציונליות הקשורות ל

  .טוב יותר א� מגדר המנחה שונה ממגדר המשתתפות בסדנאות, קבוצתית

 
21 Gati & Perez ,4ש "לעיל ה.  
22 Gadassi & Gati ,5ש "לעיל ה.  


