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 יסודי-העל בחינוך אישיות הבדלי'? והטכנולוגיה המדע פרופיל'ל מתאים מי

למיד בבחירת מקצועות בתפקיד שמשחקת האישיות של הת התמקדומחקרים מעטים עד כה 

כי קיים קשר בין הבחירה לבין אישיות התלמיד.  ,עם זאת, ניתן להניח תיכוניים.לימוד בבתי ספר 

 ,(Holland, 1997) פותחה על ידי הולנדש ,באופן כללי, התיאוריה של הזהויות התעסוקתיות

של  םסוגי הולנד מבחין בין ששה ביטוי לאישיות.טוענת כי האינטרסים התעסוקתיים מהווים 

 מסבירים את ההעדפות התעסוקתיות: , ההתעניינות תעסוקתית

 דגש על העדפה לעבודת מעשית עם ציוד, מכונות או בעלי חיים: אינטרסים מציאותיים ;

 .אישיים-המוחשי, לעומת רעיונות או קשרים בין

  מדעית-בעיות מתמטיות ומדעיות, גישה רציונלית העדפה לפתרון: נייםחקראינטרסים ,

 .ניסוייםדגש על פעילויות חשיבה, חקר, 

 העדפה לפעילויות אמנותיות יצירתיות, דגש על אקספרסיביות, : אמנותיים אינטרסים

 ואוטונומיה אישית.מקוריות אינטואיציה, 

 אישיים ואימון.-דגש על קשרים ביןהעדפה לתחומי סיוע לאחרים, : אינטרסים חברתיים 

 פן תחרותינכונות לקחת סיכונים העדפה להנהגה ושכנוע,: אינטרסים של יזמות ,. 

 העדפה לעבודה מסודרת, לפי כללים ברורים, כגון עבודה עם : אינטרסים קונבנציונליים

משמעיים, דגש על -דאות ופעילות ללא קווים מנחים חדו-הימנעות ממצבי אימספרים, 

 הצד הארגוני.

כמו כן, ניתן  לידי ביטוי. יבואושבה האינטרסים שלהם  ,עבודהאנשים נוטים לבחור בסביבת 

מקובל לדבר על "חמש התכונות הגדולות" ה זו תושפע ממאפייני האישיות. לצפות כי בחיר

; יציבות רגשית )או /מצפוניותאת האישיות: מוחצנות; נועם הליכות; מוכוונות ותהמרכיב

מחקרים קודמים הצביעו על הקשר בין . אוטונומיה/לחליפין נוירוטיות(; פתיחות מחשבתית

בין פתיחות לאינטרסים אמנותיים ו סים חברתיים ולאינטרסים של יזמותת לאינטרמוחצנו

 וחקרניים.

למסלול זה או בחירת המקצועות בבתי ספר תיכוניים חשובה משום שהיא מכוונת את התלמידים 

הורים. מטרת המחקר ממורים ומיועצים, אחר של השכלה גבוהה. לכן, תלמידים מקבלים ייעוץ מ

לימוד. המחקר העות והתלמידים על בחירת מקצהאישיות של את השפעת מאפייני  לבחון הנוכחי

מורים הולנד. בסוף כיתה זו תלמידים אספר בבתי ( ב15 )גיל ממוצע 'ט ותנערך בקרב תלמידי כית

; מדע מתמטיקה, כימיה, פיזיקה() : מדע וטכנולוגיהלבחור באחד מארבעת מסלולי המקצוע

(; היסטוריה, כלכלה, יישומית מתמטיקה) וחברה כלכלה(; ביולוגיה על דגש, מדעים) ובריאות

 מסלולים שני של בשילוב גם לבחור ניתן(. היסטוריה, שפות, יישומית מתמטיקה) וחברה תרבות

 בוחרים מהתלמידים 1%-כ רק; חברה מסלולי בשני או מדע מסלולי בשני מדובר כלל בדרך)

 (.זו באפשרות
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 בוחרים מהתלמידים 1%-כ רק; חברה מסלולי בשני או מדע מסלולי בשני מדובר כלל בדרך

 (.זו באפשרות

שבחרו  ,תלמידיםאישיות של העל הבדלים משמעותיים במאפייני הות תוצאות המחקר מצביע

 .ים שוניםבמסלול

  ברה מושכים מסלולי חלעומת זאת,  מושכים תלמידים מופנמים יותר. מדעמסלולי

בין בחירה במקצועות מתמטיקה נמצא קשר שלילי בין מוחצנות ל .תלמידים מוחצנים

  ים.ומדע

 ה ככל שמסלול קשור פחות למדע, כך הוא מושך יותר את התלמידים שמתאפיינים ברמ

מדעי יותר,  הואכל שמסלול כלעומת זאת,  יחסית, של מכוונות ויציבות רגשית., נמוכה

כך עולה רמה של מכוונות ויציבות רגשית בקרב התלמידים שבחרו בו. לעומת זאת, 

, בהשוואה למסלולי פוחתת ל התלמידים בדרך כללש רגשיתהיציבות ה ,במסלולי חברה

 .עדהמ

  יכות נועם הל ותרבות מתאפיינים ברמתתלמידים שבחרו במסלול של חברה הנמצא כי

 תלמידים שבחרו במסלול של חברה וכלכלה.המאשר גבוהה יותר 

 ות על בחירת תחום השפעת המאפיין האישיותי של אוטונומיה/פתיחכי  ,מחקר הראה

ל כלכלה במסלול של מדע וטכנולוגיה ובמסלו בוחריםבנים ה .מגדרהלימודים קשורה ל

ב במסלול של לעומת המצ ,זאת וכה יותר של אוטונומיה מאשר בנות.ם בעלי רמה נמה

בנות בוחרות במקצועות מדעיים כי רק מעט  ,הבדל זה קשור בכךחברה ותרבות. ייתכן ש

בנים ן את המאפיידומה מצב . ומתמטיים ולכן בחירה זו דורשת אוטונומיה גבוהה

 במסלול חברה ותרבות.הבוחרים ללמוד 

 

בחירת תחומי בכוונה השיש למקד את מאמצי הייעוץ וה ,ממצאי המחקר מצביעים על כך

 השיג את ההתאמהתלמידים. חשוב להלמאפיינים האישיותיים של  יתאימוש ,קריירהלימודים ו

כבר בבתי הספר, משום שבחירת תחום הלימוד מגבילה את האפשרויות העתידיות של התפתחות 

 קריירה.

 


