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  בגיל ההתבגרותילדות ופיתוח קריירה ב

התהליך המתמשך של בירור דימוי חיל בגיל הילדות ונמשך במהלך החיים. תקריירה מפיתוח 

עצמי תעסוקתי מלווה בהתקדמות בביצוע משימות התפתחותיות וכרוך בכינון הזהות 

החוויות ינת תהליך פיתוח הזהות התעסוקתית בעת הילדות עובר דרך בח .התעסוקתית

תחושת הזהות  מצוא את ההתאמה ביןהתעסוקתיות של אחרים, כינון זהות וניסיונות ראשוניים ל

אוטיפיות של יסטרהתפיסות הו כפי שהוא נתפס בעיני הילד ,עולם התעסוקהלהאישית 

 . במהלך גיל הנערות התאמה זאת הופכת להיות מפורטת ומציאותית יותר.השונים מקצועותה

 ,חריצות-זהות בא לאחר השלב של יצרנותהשלב של כינון ה, תההתפתחותי תפיסהלפי ה

פיתוח יכולת להפיק הנאה מהעבודה. ילד מקנה לעצמו מיומנויות מגוונות ואת ההו מהלכבש

בה ש ,תעסוקתית חשובים במיוחד בחברה המודרניתיצרנות וכינון זהות , תחושת מסוגלות עצמית

המשימה של כינון זהות תעסוקתית כוללת  .בחיים הבוגריםעולם התעסוקה ממלא תפקיד מרכזי 

קריירה; בחינה מקצוע/קריירה; מחויבות לשל מקצוע/ אקספלורציהשלושה גורמים מרכזיים: 

מחודשת של אלטרנטיבות. ניתוח שלושת התהליכים האלה מאפשר להבין מה ניתן לעשות על מנת 

 לקדם את פיתוח הזהות התעסוקתית.

 

 קריירה)חיפוש וניסוי( של מקצוע/אקספלורציה 

בני נוער מתמודדים עם השאלה: איזה סוג עבודה מתאים  קריירה במהלך האקספלורציה של

אוטיפים הנוצרים יסטראה מתוך חוויות עבודה של הורים וב ,לעתים קרובות ,התשובה עבורי? 

מנת להגיע  עולם התעסוקה עלבדיקת לל בחינה עצמית ווכתהליך האקספלורציה  בתקשורת.

 .להתאים למאפיינים האישיים הקריירה שעשויותעצמי ושל אפשרויות של הלהבנה טובה יותר  

אינטרסים, תכונות עיקריות של האני )מול אפשרויות התעסוקתיות הזהויות מדובר בבדיקת ה

אקספלורציה "לרוחב" ו"לעומק". ה אקספלורציהנעשית הבחנה בין  ערכים, יעדים(. במחקר

להיעדר תכנון וביטחון  הא קשורי, אולם המקדמת גמישות גדולה יותר בבחירת קריירהלרוחב 

 האקספלורציהלא כל חוויה של בדיקה לעומק. אורך זמן, לעצמי, במיוחד כשהתהליך מתמשך ל

לפיתוח התלבטויות ורמת הירידה בלעצמי, הביטחון ה שיפור בתכנון ולהעלאתלעומק קשורה ל

כי ילדים ובני נוער עשויים להרוויח מהאפשרות לבדיקה  ,עם זאת, נטען לקריירה. מחויבות חזקה

גיבוש בחירה בטרם עת.  -מונעת "סגירות מוקדמת" משום שהיא  ,לרוחב של אפשרויות קריירה

עם זאת, ילדים ובני נוער, שכבר פיתחו תחושת זהות חזקה וברורה, עשויים להרוויח מהתקופה 

התהליך הזה מוביל לצמצום האפשרויות ולבניית מחויבות של אקספלורציה לעומק, משום ש

 למקצוע.
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 /קריירהמחויבות למקצוע

הזדהות אתו. על הילד לעשות פיתוח החלטה לגבי המקצוע ו מורכבת מקבלתמחויבות למקצוע 

בחירות מעשיות במחויבות למקצוע באה לידי ביטוי בהחלטות,  בחירה ולקשר את עצמו לבחירה.

שפעת ממגוון מאפיינים אישיים ובין היתר ממגדר, מעמד חברתי וזהויות תעסוקתיות. היא מבו

ד שלהם מהמעבני ילדים נוטים להזדהות עם הקריירות של בני המגדר שלהם וכי  ,כך, נמצאוגיל. 

)דוגמניות, שחקני קולנוע, ספורטאים(. ל "סלבריטאים" ש נוצצים ומקצועות ונמשכים למקצועות

כי הגברת  ,מחקרים מראים לקריירה לאורך זמן.אשר בני נוער מגבשים את ההחלטה ב

כמו הסתגלות אישית, בשלות לקריירה, התמדה ההחלטיות תורמת למגוון תוצאות חיוביות, 

כי מחויבות  ,יםוכיחגים אקדמיים ותעסוקתיים. ממצאים אלה מישעלאת הלימודים והב

נוער ומהווה תהליך  בקרב בני זהות תעסוקתיתלי של פיתוח קריירה היא חלק אינטגרמקצוע/ל

זהות ברורה ומציאותית,  תחושת יווצרותחיובי. עם זאת, גיבוש מוקדם של מחויבות, בטרם ה

חויבות של גיבוש מ שהזמן המיטבי ,יש לצייןעלול להביא לתוצאות שליליות לטווח הארוך. 

 הנעה ון זהות ופיתוחתהליכים פנימיים של כינבמגוון משום שהוא תלוי  לקריירה הוא אישי,

 לבחירה.

 

 /קריירהשל מקצוע מחודשת בחינה

החל מתקופת הנערות  ,תהליך חיוני בפיתוח הזהות היאה מחודשת של בחירת המקצוע בחינ

 ראשוניות עשוי להופיע לאחר מחויבויות טנטטיביותמחודשת הצורך בבחינה  ולמשך החיים.

, מקודמת על ידי גמישות במקצוע לתוצאות חיוביות לטווח הארוך. בחינה מחודשתולהביא 

הזדמנויות תעסוקתיות חדשות. עם זאת, היא יכולה להיות גם למשקפת פתיחות לאפשרויות וה

לגרום  עלולים יםעצמי ותספקביחס לקריירה.  יםעצמי ותספקושל התלבטויות תוצאה של 

המודרני מתאפיין ולם העבודה כי ע ,יש לציין להיעדר החלטה לאורך זמן ולפגוע בתחושת הרווחה.

 רפלקטיבית כלפי בניית מחויבויותמיות גבוהה ובאופן כללי דורש גישה גמישה, מושכלת ובדינ

להיות גמישה ודינמית יותר מאשר קודם. במקום  אמורהלקריירה. לכן, גם הזהות התעסוקתית 

משמעית בא היעד לשמור על זהות -להשיג זהות תעסוקתית ברורה וחד , שהואהיעד הקודם

המתרחשים  ,של בחינה מחודשת םכוללת בתוכה תהליכי, התעסוקתית הסתגלותית ודינמית

חשיבות  תבחינה מחודשת של בחירת קריירה מקבל, בחברה המודרנית ,לאורך החיים. לכן

 מיוחדת.

 

 תעסוקתית זהות ימיצב

בגיל  במיוחדרכיבים של תהליכי פיתוח הזהות התעסוקתית נעשים משמעותיים שלושת ה

 זהות ימביא לכינון מיצבה ,מיומייצרים מכלול מורכב ודינ אחרעל האחד הנערות, הם משפיעים 

ספלורציה, מחויבות נוצרים מתוך השילוב של אקה ,זהות. ניתן להצביע על ששה מיצבי שונים

ברמה  ,בדרך כלל ,, בחינה מחודשתנמוכות ומחויבות אקספלורציה) זהות פיזור ובחינה מחודשת:

)התחייבות נמוכה,  מורטוריום ;גבוהה, אקספלורציה נמוכה( מחויבות) מוקדמת גירות(; סגבוהה

חה לאחר אקספלורציה לרוחב תשהתפ ,גבוהה מחויבות) זהות השגת אקספלורציה גבוהה(;

; מיצב מחפש )בחינה מחודשת ; מיצב לא מובחן(; בחינה מחודשת בדרך כלל נמוכהולעומק

 גבוהה(.
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 תיוהשלכות על עיצוב ההתערבוה

 ות בנייה ובחינה אודעל מי. מיומנויות למידה וידע עולם העבודה המודרני הוא דינ

שינויים בשוק ללסייע לבני נוער להסתגל לדרישות ו ותתעסוקתית עשוימחודשת של זהות 

בחינה מחודשת של למחויבות ולאקספלורציה, ין את בני הנוער להתעסוקה. עלינו להכ

 קריירה לאורך החיים.

 לכן, .הזהות התעסוקתית קשורים זה לזה כי התהליכים שגורמים לבניית ,יש לזכור 

לתהליכים  רהשלכות גם באש בהכרח , תהיהלהשפיע על אחד מהם שאמורהתערבות לה

אחרים. כך, ההתערבות שמכוונת לחיזוק מחויבות למקצוע או לקריירה עלולה להפחית 

לדחוף את  דשת. קידום אקספלורציה לרוחב עשוימחוהבחינה הואקספלורציה המת ראת 

תפתחות של הזהות ההלבחינה מחודשת של החלטתם.  ,ויבותמח , שכבר גיבשוהנוער בני

התקדמות לקראת  ולא אחיד, כאשר אישיהתעסוקתית בקרב בני נוער מתרחשת בקצב 

 אחורה. הנסיגב , לעתים,מתחלפת השגת זהות

 צבי זהות עשויה לתרום לעיצוב ההתערבויות. ניתן לקבוע את חשיבה במונחים של מי

מה  ",vocational identity status ssessment"מיצב הזהות באמצעות כלי הערכה, כמו 

מומלץ להתאים את ההתערבות למיצב הזהות ת קבוצתיות. שמועיל לעיצוב התערבויו

 של בני נוער. תהתעסוקתי
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 קד הקהילה עשויה לעמוד במו הנוער. ת בחשבון את הסביבה של בנייש לקח

ארגונים הקיימים בקהילה לקבוצות ולסביבה הקהילתית, ההתערבויות. התייחסות ל

, החיוני עצמיהביטחון של ההעלאה לתעסוקה, העשויה להביא להרחבת הזדמנויות 

 בניית מחויבות ראשונית. ההקשר הקהילתי מהווה סביבה תומכת.לו ,אקספלורציהל

 ם את האינטרסים ואת הידע ההתערבות. ילדים מפתחי תיזמוןבון את יש לקחת בחש

מצעות אינטראקציה עם הורים, קרובי משפחה, מורים, תקשורת וחברים. שלהם בא

אקספלורציה באשר קידום היה להיות זמן מתאים לת עשורחתקופת הילדות המאו

בניית לדית ויים אינם נלחצים מהצורך לבחירה מילד קריירה, משום שאזהלאפשרויות 

 מחויבות.

 

 


