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 מבוא .1
מחלקות הדרכה כבר לא תופסות עצמן משמעותיות. עולם ההדרכה עובר תמורות 

. וטיפוח העובד כ"קבלני קורסים" אלא כחלק מתפיסה כוללת של שיפור ביצועי הארגון
השינויים הטכנולוגיים הרבים  של השנים האחרונות כגון רשתות חברתיות, גלישה 

-ורמליות ולאפים ומציאות מדומה, משתלבים כיום בפעילויות הדרכתיות סלולרית, טבלט
 , האנליסטית הבכירה שלעל פי מחקר שערכה קארן לאונרדפורמליות. 

 Associates Bersin67-יעו לוהג 2011בשנת 9.5%-, הוצאות ההדרכה בארה"ב עלו ב 
על כל לומד. בסכומים בסדר גודל  800$-מיליארד דולר. בממוצע משקיעים הארגונים כ

כזה לא פלא שההנהלות לוחצות על מחלקות ההדרכה לאמץ גישה עסקית הבודקת את 
תועלת. כדי לעמוד באתגרים אנשי ההדרכה -ביצועי המחלקות על פי מדדים של עלות

אורטי שלהם. העולם האקדמי נענה לאתגר, מנסים להעמיק את הידע המעשי והת
מחלקות ללימודי הדרכה ולמידה נפתחות בעולם )וגם בארץ(, ומחקרים חדשים רואים 

 אור. 
 

היא לתת לאנשי מקצוע ההדרכה אמצעי להרחיב מטרתם של סדרת הפרקים הנוכחית 
ת סדרת הפרקים הנוכחית מבוססאת ידיעותיהם בנושאים מקצועיים ותפיסות חדשות. 

על הספרות העדכנית ביותר בתחום הלמידה וההדרכה, ולכן היא רלוונטית הן לאנשי 
בפיתוחים האחרונים בתחום הדרכה מתחילים והן לוותיקים שבינינו הרוצים להתעדכן 

אנשי הדרכה מהנושאים המוצגים בסדרה זו ישמעו מוכרים לדינמי זה. למרות שחלק 
 שים עליהם מרבית אנשי המקצוע לא שמעו. כל נושא מכיל כמה אלמנטים חדמנוסים, 

 
העוקבת אחר תהליך התכנון ופיתוח  פרקיםהפרק הנוכחי הוא הראשון בסדרת 

 :ה פרקיםתשעההדרכה. הסדרה כוללת 
הדרכה היא חלק מהגישה הכוללת של . הדרכה וגישת שיפור הביצועים מבוא: .1

ר את מקומה של שיפור ביצועים. הפרק מתאר את מסגרת שיפור הביצועים ומגדי
ההדרכה במסגרת זו. ניהול נכון של פעילויות ההדרכה הוא תהליך שיטתי 

המבוסס על מודל מוגדר. הפרק מציג מודל הדרכה, ההיגיון המונח בבסיסו וכן 
 מפרט כל אחד משלבי תהליך ההדרכה.

 
צורך הדרכתי הוא בעיה או הזדמנות ארגונית בה ניתן לטפל בכלים . ניתוח צרכים .2

תיים.  ניתוח צרכים הוא בירור שיטתי מהי הבעיה או ההזדמנות בה צריך הדרכ
לטפל? איזה נזק ייגרם לארגון אם לא תטופל? ומהן הסיבות להיווצרותה? על 

בסיס ניתוח הצרכים מחליטים האם הטיפול בצורך יעשה בכלים הדרכתיים וכמה 
בעיה ארגונית  כדאי להשקיע בכך. זו החלטה עסקית לחלוטין. הפרק מסביר מהי

ואת התהליך בעזרתו מזהים אותה. מוצגים כלים לאיסוף מידע וכיצד לבחור בכלי 
המתאים. כמו כן מוצגים כלים העוזרים לזהות מהן הסיבות שגרמו לבעיה. לאחר 

 זיהוי הבעיה והסיבות לה, ניתן להחליט שני דברים חשובים: 
 ?לטפל בצורך בעזרת כלים הדרכתיים א( האם ניתן 

 ?( מהי תרומתו הצפויה של פרוייקט ההדרכהב

 

http://www.bersin.com/Practice/Detail.aspx?id=15131
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השלב הראשון בתהליך ההדרכה הוא זיהוי מדוייק של תכני  .ההדרכה מיפוי תכני .3
ההדרכה. כאשר התכנים נקבעים בצורה אינטואיטיבית יש חשש שההדרכה 

תכלול תכנים מיותרים או לא תכלול תכנים חיוניים. בשני המקרים תיפגע 
יך שיטתי לזיהוי תכני ההדרכה מורכב משתי פעילויות אפקטיביות ההדרכה. הל

בסיסיות: א( הגדרת המטלות החשובות ביותר בתפקיד  ב( ניתוח המטלות בצורה 
מסודרת שתאפשר זיהוי של המיומנויות והידע הנדרשים לביצוע המטלות. 

התוצאה הליך זה היא מיפוי תכני ההדרכה, או במילים אחרות, רשימה מפורטת 
   של כל פריטי התוכן שיכללו בהדרכה.ומסודרת 

 
פעולות המיפוי, כגון זיהוי המטלות החשובות וניתוחן,  .מבחניםמטרות וכתיבת  .4

מהווה בסיס לקביעת מטרות ההדרכה. מטרות ההדרכה מגדירות בצורה מדוייקת 
הצבת מטרה מחייבת בדיקת את ההתנהגות אותה רוצים להקנות ללומד. 

קת על ידי מבחנים. במקרים רבים אנשי הדרכה השגתה. השגת המטרות נבד
אינם ערים לחשיבות הרבה של מבחנים. כך לדוגמא, מבחן מסמיך יכול לשמש 

תנאי מקדים למדידת אפקטיביות. חשיבותו של מבחן טוב היא כה רבה עד 
שלמעשה עדיף לא לבחון כלל מאשר לבחון בעזרת מבחן גרוע. הפרק מבחין בין 

נים, לדוגמא, מבחני נורמה, מבחני קריטריון, מבחני ביצוע, סוגים שונים של מבח
מבחנים עיוניים. הבחנה זו חשובה שכן חלק מסוגי המבחנים אינם מתאימים 

לסביבות ארגוניות )אלא יותר לסביבות חינוכיות(. מוצגות שיטות לבנות מבחנים 
 וכן דוגמאות של טפסי מבחן וההוראות לנבחנים.

 

הניתוח סוגר את ה"מה נלמד". עתה עלינו לעבור ל"איך שלב  .תאוריות למידה .5
נלמד". ה"איך" מורכב משלושה שלבים: תכנון ההדרכה, פיתוח החומרים והעברת 

כדי לקבל החלטות מקצוע ההדרכה. ההדרכה. ההחלטות לגבי ה"איך" הן ליבת 
תשתית תאורטית )בסיסית נכונות עלינו להבין כיצד לומד האדם. הפרק נותן 

לקבלת החלטות דידקטיות. הבנת התאוריות תאפשר למקצוען ההדרכה  מאד!(
הפרק מתמקד בגישה הקוגניטיביסטית וכן סוקר להגן על ההחלטות שהוא מקבל. 

 בקצרה את הגישות הביהביוריסטית והקונסטרוקטיביסטית.
 

פעולות ה"איך ללמד", הוא תכנון הצעד הראשון ב. שיטת ההדרכה בחירת .6
אסטרטגיית הדרכה היא שם כולל לאוסף ההחלטות אשר . אסטרטגיית ההדרכה

. אחת ההחלטות החשובות היא בחירת תיפרוייקט ההדרכהיתנהל  איךיקבעו 
בחירת השיטה מוכתבת בראש ובראשונה מאופי סיטואציית שיטת הדרכה. 

ההדרכה. ניתן לאפיין סיטואציית הדרכה על פי ארבעה סוגי מאפיינים: סוג תכני 
סביבה הארגונית ומאפייני סביבת הנות קהל היעד, מאפייני ההדרכה, תכו

ההדרכה. נושא שיטות ההדרכה עבר בשנים האחרונות מהפך משמעותי. 
השימוש הגובר בטכנולוגיות מידע הביא לשינוי בתפיסה מהי שיטת הדרכה. 

הפרק מציג את ההבחנה בין שיטות פורמליות )כגון קורס או סדנה( ושיטות לא 
לדוגמא, למידה בתפקיד, למידה שיתופית, למידה מפורטל, רשתות פורמליות, 

חברתיות, פורומים ברשת וכדומה. הפרק מציג דרך למיין שיטות הדרכה 
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המבוססת על סוג התמיכה שהשיטה מספקת ללומד. תשומת לב מיוחדת 
מוקדשת לנושא הטכנולוגי, להגדרות של שיטות הדרכה שונות ולהערכה לגבי 

  שב להדרכה.תרומתו של המח
 

המפגש בין לומד לתוכן הוא הנקודה . מסמך תכנוןכתיבת תכנים והתכנון רצף  .7
מדרך הטבע מפגש זה מתנהל על רצף המשמעותית ביותר בתהליך ההדרכתי. 

קבץ פריטי תוכן ליחידות זמן. פרק זה עוסק בהיגיון ובשיטות הבסיסיות ל
חלטות לגבי בחירת שיטת התכנים. הרצף את ארגן ול (Clustering)  הדרכתיות

(, הקבצה ובניית רצף הן החשובות ביותר בשלב תכנון ההדרכה, 6הדרכה )פרק 
אך הן אינן היחידות. תכנון טוב אמור להעריך את עלות ההדרכה כדי שניתן יהיה 
להעריך את תרומתה )יחסית לעלותה(. כמו כן חייב התכנון לקחת בחשבון גורמי 

וע בהשגת יעדי ההדרכה. הפרק מציג רשימת גורמי סיכון ובעיות שעלולות לפג
סיכון שכדאי מאד לקחת בחשבון בזמן תכנון פרוייקט ההדרכה שכן פרוייקטים 

לי תכנון הפרוייקט אמור להסתיים במסמך פורמרבים נכשלו בגלל סיבות אילו. 
הפורש את כל ההחלטות שהתקבלו. מסמך התכנון אמור להציג אספקטים 

שיטה נלמד ולמה(, עסקיים )מה עלות הפרוייקט ומה הארגון  דידקטיים )באיזו
הפרק ירוויח ממנו(, וכן אספקטים תפעוליים )כגון לוחות זמנים וגורמים אחראים(. 

 מציג פורמט למסמך תכנון.
 

בפרק זה, יותר מפרקים אחרים, מוצג הקשר ההדוק בין  .פיתוח יחידת לימוד .8
ך הלמידה של החניך ומראה כיצד התאוריה לפרקטיקה. הפרק מנתח את תהלי

איש ההדרכה אמור לבנות את המסר כך שיתכתב בצורה הטובה ביותר עם 
מנגנוני הלמידה של החניך. הפרק מציג תבנית הדרכה בסיסית המתאימה, 

בעיקרון, לכל שיטת הדרכה. מוצגות טכניקות פרקטיות העוזרות ללומד להתמקד 
ם לתכנים קיימים, לארגן אותם בצורה בתכני ההדרכה, לקשר את התכנים החדשי

התואמת את מנגנוני שמירת המידע שלו, להפחתת העומס הקוגניטיבי בזמן 
הקליטה וכן ליישום וחיזוק הזיכרון. הפרק מחלק את התכנים למספר סוגים ונותן 

הנחיות ברורות כיצד יש ללמד כל סוג תוכן. הפרק מסתיים ברשימת טיפים לבניית 
דרכה המקובלת ביותר, בשלב זה(. גם טיפים אילו מבוססים על שקפים )צורת הה

עקרונות למידה תיאורטיים. בתום הפרק יוכל איש ההדרכה להעריך או לבנות 
 מסר הדרכתי המבוסס על עקרונות תיאורטיים.

 

הפרק דן בנושא ההערכה מנקודת מבט ניהולית. בסופו של יום, הדרכה  .הערכה .9
ך ארגוני חייב להיות מנוהל כהלכה ולא ניתן לנהל היא תהליך ארגוני. כל תהלי

תהליך ללא מדידה והערכה שלו. חשוב לציין שנקודת מבט זו, והמונחים הקשורים 
אליה, מובנת ומקובלת לחלוטין על מקבלי ההחלטות בארגון. זאת, בהשוואה 
לגישות הערכה ייחודיות לעולם ההדרכה. הפרק מנתח את ההבדלים בין סוגי 

ונים כגון אפקטיביות, יעילות ואיכות. מוצגת דרך, פשוטה יחסית,  הערכה ש
לחשב את המשמעויות הכספיות של תרומת ההדרכה לארגון. המיוחד בשיטת 

הערכה זו הוא שאינה מבוססת על מדידת שיפור הביצועים לאחר ההדרכה 
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)מדידה בעייתית למדי...(, אלא על הערכת הזמן להשגת כשירות מקצועית. גישת 
הפרק מושווית לגישת ההערכה המקובלת )מודל קירקפטריק(. בנוסף, מציג 

המאפשר לאיש  (Scorecard)הפרק שיטות וכלים למדידה והערכה וכן גיליון ציונים 

   ההדרכה לסכם את כל ביצועי המחלקה על טופס אחד.
 

. אופן התכנים שיוצגו בסדרת הפרקים הנוכחית מוצגים )בכוונה תחילה( בצורה דיגיטלית
ההגשה מאפשר לנו בקלות לשפר או להוסיף תכנים ולהפוך את "הספר" הזה למקור 

מידע דינמי ומשתנה. כל קורא מוזמן לשאול שאלות, להעיר, לבקש הסברים ואף לקרוא 
 תגר על התפיסות המוצגות כאן. 
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 הדרכה וגישת שיפור הביצועים .2
תהליכי למידה למידה בארגון. הדרכה היא פעילות מנוהלת שנועדה לקדם תהליכי 

מתרחשים ללא הרף אצל כולנו, אילו תהליכים טבעיים בעזרתם אנחנו משנים את 
רכה מקדמת תהליכי למידה על ידי התנהגותנו כתוצאה מאינטראקציה עם הסביבה. הד

חשיפה מתוכננת של העובד להתנסויות ומידע. התוצאה של חשיפה זו היא שינויים 
 מאפשרים לו לבצע את תפקידו טוב יותר. . שינויים אילו העובדהנהגות ספציפיים ב

את ביצועי ארגונים מוכנים לתקצב את מחלקות ההדרכה כיוון שהן אמורות לשפר 
 את השגת יעדי הארגון.  לקדם העובדים ובכך 

 

 

 כיצד תומכת ההדרכה בהשגת יעדי הארגון – 1ציור 
 

 יעדי הארגון. מציג את הקשר בין הדרכה לבין השגת 1ציור 
ארגון קייטרינג מחליט להיכנס לדוגמא, ו, הארגון מחליט על יעדי - יעדי הארגון .א

יעדי הארגון קובעים את יעדי היחידה, למשל, יעדי  לגומחת ייצור דברי מאפה.
  יחידת האפייה.

אפיית לדוגמא, , משימותהארגון מגדירה היחידה  כדי להשיג את יעדי - משימות .ב
 . או לחם עוגות

לעובד חייבות להיות יכולות מקצועיות או משימותיו לבצע את כדי  - כשירויות .ג
. בסטנדרט המקצועי הנדרש "כשירות מקצועית" היא יכולת לבצע תפקיד. כשירויות

את כל הכשירויות המקצועיות  יםרק כאשר יש לעובדלדוגמא, יכולת לאפות עוגות. 
הדרך היחידה שגת יעדי הארגון. ולתרום לההם יכולים לבצע את תפקידם הנדרשות 

 להשיג כשירות מקצועית היא על ידי למידה. 
ניהוליים כשירויות העובדים יחד עם גורמים  -ניהול וסביבת עבודה  גורמים .ד

, טיב מתאיםתגמול יכולת להניע עובדים, מתן וגורמים בסביבת העבודה, כגון 
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ביצועי סופו של דבר את וכדומה, קובעים ב כליםהמכונות וטיב התהליכי העבודה, 
 העובדים.

ה מוגדר כתוצאביצוע פעילות בתפקיד איננה בהכרח ביצוע.  – ביצועי העובדים .ה
 ת על ידי אנשים העובדים במערכת.   , הנוצרת ערך לארגוןבעל

 

, הדרכה איננה פועלת בחלל ריק. כדי ליצור שינוי בהתנהגות 1כפי שניתן לראות בציור 
מכלול גורמים ארגוניים. בשנות השבעים החלה להתפתח  האנשים יש לקחת בחשבון

כיום . או גישת "שיפור ביצועים" Performance Improvementגישה חדשה שנקראה  
 HPT-. גישת הHPT (Human Performance Technology)מקובל לכנות גישה זו  

שיפור  ביצועים אלה.עוסקת בכל הגורמים העשויים לשפר מתמקדת בביצועי העובדים ו
הביצועים מתחולל על ידי התערבות של בעלי מקצוע. "התערבות" מוגדרת ככל אמצעי 

או ביצועי  קבוצת העבודהביצועי יחיד, ים )ביצועי בו משתמשים כדי ליצור שינוי בביצוע
או תחזוקו. היחידה הארגונית(. השינוי יכול להיות שיפור הביצוע, הכחדתו, מיסודו 

ארגון קולט מערכת חדשה שאמורה לשפר לדוגמא, הדרכה. התערבות איננה בהכרח 
 תתעשיה וניהול עוזר תאת ביצועיו, לשם כך הוא נעזר בארבע צורות התערבות: מהנדס

ארגוני  לעובדים להטמיע אותם, יועץמקצוען ההדרכה עוזר ליצור תהליכי עבודה יעילים, 
וש מטפלת באספקטים ואשת משאבי אנ בתפקידעוזר לעובדים להתמודד עם השינויים 

של ארבע ההתערבויות הללו יביא לשיפור ועבודה משותפת של תגמול נאות. רק שילוב 
  בביצועים ובתפוקה. 

 
HPT של  . הגישה מציגה סטגישה שיטתית לשיפור הפרודוקטיביות והכשירותמוגדרת כ

 HPTשל  מבין העקרונות .עובדיםלביצועי הקשורות כדי לממש הזדמנויות  הליכיםשיטות ו

 ניתן לציין ארבעה עקרונות חשובים:
ההתערבות שנבצע  ,כדי לתת לארגון ערך  – התמקדות בתוצאות ונתינת ערך .א

ליצור שינוי משמעותי. שינוי מסוג זה יכול להיווצר כאשר אנו ממוקדים חייבת 
להתבצע  לכןמדידת התוצאות חייבת  בביצועים וקושרים אותם ליעדי הארגון.

מדידה שניתן לחזור ולהשתמש בהם ואשר יספקו באופן עקבי כלי  באמצעות
 .מדידהאותה 

 
ארגון הוא ישות מורכבת. כל פעילות שמתבצעת בו חייבת  – ראיה מערכתית .ב

 לקחת בחשבון מערכות רבות כגון:
מערכת ארגונית. גורמים כגון הסטטוס הכלכלי של הארגון, התרבות  •

 יקוד.הארגונית, מבנה הארגון, קווי תקשורת ופ
מערכת ניהולית. גורמים כגון, סמכויות האנשים, תרבות ניהולית, יכולות  •

 המנהלים.
 מערכת פיזית/טכנית. גורמים כגון מתקנים, ציוד, תהליכים טכניים. •
מערכת אנושית/חברתית. גורמים כגון יכולות, אמונות וערכים, קבוצות  •

 ותרבויות, מערכות גיוס וטיפוח העובד.
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השגת תוצאות לעולם תהיה מבוססת על שיתופי  – ופי פעולההתבססות על שית .ג
פעולה בין גורמים שונים, לדוגמא, שותפות בין אנשי מקצוע מדיסציפלינות שונות, 

  שיתוף הלקוחות, שיתוף הדרג הניהולי וכן הלאה
 

כדי לנהל פרוייקט של שינוי התנהגות יש לנהל אותו בצורה  – עבודה שיטתית .ד
מסתמך על עבודה שיטתית ומסודרת ופחות על אינטואיציה .  יעילה. ניהול יעיל

חייבות להיות ברורות ומובנות   HPT-הפתרונות והתכניות הנוצרות במסגרת ה

(structured) .מספיק כדי שגם אחרים יוכלו לשחזר אותן 
 

צמח, במידה רבה, מתוך תחום ההדרכה. האנשים שיצרו ומקדמים את  HPT-תחום ה
לק גדול מהכלים והשיטות בתחום זה מבוסס על וח אנשי הדרכה התחום הם ברובם

תיאוריות למידה. התמורות בעולם ההדרכה הביאו לכך שאנשי מקצוע רבים מעצבים את 
נחשב כיום  HPT-ש. יחד עם זאת חשוב להדגיש HPTתפקידם כשילוב בין הדרכה לבין 

 – אגודה מקצועית לתחום מקצועי נפרד מתחום ההדרכה. כך לדוגמא, יש לתחום זה
ISPI )International Society for Performance Improvement(  ת מאגודהנפרדת

 )ASTD ) American Society for Training & Developmentההדרכה 
 

http://www.ispi.org/
http://www.astd.org/
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, והיא ISPI)הגרסה המפורטת נמצאת באתר  PTHשל מודל פשוטה מציג גרסה  2ציור 
 (ניתוח צרכים – 2פרק תוצג ב

 

 
 HPTתהליך  – 2ציור 

 

 חמישה שלבים:כולל מקובל   HPTעל פי מודל זה תהליך
ת המתורגמות ניתוח צרכים הוא תהליך שיטתי של זיהוי הבעיוניתוח צרכים.  .1

 תוחים:ילצרכים. ניתוח צרכים הוא למעשה שילוב של שני נ
ניתוח מוגדר כתהליך שנועד לעזור לנו לדעת מה לעשות.  – ניתוח ביצועים .1.1

)מצב מצוי( והעובדים ביצועי הארגון על בניתוח ביצועים אנו אוספים מידע 
הבעיה . תבעיה או הזדמנות ארגוניבצורה ברורה כדי לזהות ומנתחים אותו 

יכולה להיות קיימת בפועל, לדוגמא, פגיעה בתפוקות ביחידה כלשהי, או בעיה 
חזויה, לדוגמא, עזיבה של עובדים יכולה להביא לפגיעה בביצועי הארגון. 

לדוגמא, המתחרה בקשיים או  .הזדמנות היא מעין גרסה שונה של בעיה חזויה
ם היא זיהוי הפער בין הארגון יוצא עם מוצר חדש. הליבה של ניתוח ביצועי

, פער ביצועים הרצויים לארגון )מצב רצוי(לבין הביצועים בפועל )מצב מצוי( ה
הבעיה אותה רוצים לפתור ולהתערבות הנדרשת לזיהוי בסיס זה משמש כ

  לצורך כך.
פער בין ביצועים מצויים לרצויים יכול להיגרם כתוצאה מסיבות  –ניתוח סיבות  .1.2

הסיבות לבעיות ולחסמים במדוייק מהן יא לזהות מטרת השלב הזה ה. רבות
אילו המפרטות לשיפור ביצועים. שלב זה מסתיים בהמלצות קונקרטיות 

לדוגמא, אם הפער נובע התערבויות נדרשות כדי לסגור את הפער הביצועי. 
מהכנסת מערכת חדשה לארגון, ניתוח זה יצביע על שלושה סוגי התערבות: 

ע"י מהנדס תעשיה וניהול(, הדרכת העובדים )ע"י תכנון של תהליכי עבודה )
   איש הדרכה(, וניהול השינוי )ע"י יועץ ארגוני(.

http://www.ispi.org/images/HPT-Model-2012.jpg


 

  13  -מבוא: הדרכה וגישת שיפור הביצועים                  כל הזכויות שמורות  ©  kleindr1@netvision.net.ilד"ר דני קליין 

לאחר שנקבע סוג ההתערבויות הנדרש כדי  – בחירה, תכנון ופיתוח ההתערבות .2
ההתערבויות  ,כאמורלצמצם את הפער הביצועי, יש לתכנן ולפתח את ההתערבות. 

צוע שונים. התערבות הדרכתית תדרוש תכנון ופיתוח אנשי מק להיפתר על ידי יכולות 
  על ידי מקצוען הדרכה. של הפתרון ההדרכתי

לאחר אישור התכנון מגיע שלב ביצוע  – יישום ההתערבות וניהול השינוי .3
בדוגמא דלעיל)הכנסת מערכת חדשה לארגון( לאשר ולהפעיל את . ההתערבות

תהליכי העבודה החדשים, לאחר מכן יופעל הפתרון ההדרכתי ובמקביל ינקטו שיטות 
 והליכים לעזור בהטמעת השינוי הארגוני.

בדיקות הערכה היא פעילות המתקיימת ללא הרף.  HPT-על פי תפיסת ה – הערכה .4
הנוגעות לטיב התהליך מתבצעות ללא הרף תוך כדי עשיה. כל שלב מסתיים בתוצר 

לדוגמא, ולהחליט אם ניתן להתקדם לשלב הבא. תן להעריך את איכותו מוגדר שני
שלב ניתוח הצרכים  מסתיים בהגדרה ברורה של בעיה ארגונית והצעה מסודרת של 

ההתערבויות הנדרשות. אם מדובר בהתערבות הדרכתית, למשל, חייב מקצוען 
שנקבעו ההדרכה להגיש הצעת הדרכה ראשונית העומדת בקריטריונים של איכות 

מראש. כאמור, הערכות מסוג זה מבוצעות בסיום כל שלב בהדרכה. כאשר מסתיים 
מתבצעת הערכה כללית הבודקת את כל האספקטים הקשורים בתוצאות כל התהליך 
 ההתערבות.
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היא חשיבות שיתופי הפעולה להצלחת הפעילות  HPT-של מסגרת העיקרית ההשלכה ה
א מערכתית, משמעות הדבר היא שפרוייקט הי HPT-ההדרכתית. כזכור, תפיסת ה

הדרכתי שאינו לוקח בחשבון השפעת מערכות אחרות יכול להיכשל. בהתאם, יש לבחון 
של פרוייקט הדרכתי שמטרתו שיפור ביצועי העובדים.  מולטידיסציפלינריברצינות ניהול 

)ניתוח ניהול מולטידיסציפלינרי משמעותו שיתוף פעולה הדוק במיוחד בראשית התהליך 
. ראוי לציין כי לעיתים הבעיה 3ראה ציור הצרכים( ובסופו )הערכת ההתערבויות(. 

הארגונית היא בבירור הדרכתית, לדוגמא, הכשרת עובדים לתפקיד חדש. במקרה כזה 
מעורבות דיסציפלינות אחרות בכל התהליך )מניתוח הצרכים ועד להערכה( תהיה קטנה 

 ביותר.
 

 
 HPT-יקט ההדרכה במסגרת השילוב פרוי – 3ציור 

 

מסגרת הכוללת של כאמור, הדרכה היא אחת ההתערבויות שיכולות להיות מבוצעות ב
HPT .חת הסיבות לבעיות הביצוע היא חוסר ידע או מיומנות של אם מתברר שא

במקרה זה ייקח על עצמו מקצוען ההדרכה . הדרכתית בהתערבותהעובדים יש צורך 
תית. הוא יאסוף מידע ונתונים הנדרשים לגיבוש הצעת את הובלת ההתערבות ההדרכ

מציגה את הבעיה הארגונית, מתווה של . הצעת הדרכה (Training Proposal)הדרכה 
אם הארגון מאשר את ההצעה לארגון. ההדרכתי הפתרון  הפתרון ההדרכתי ואת תרומת

 HPT-ומתקצב אותה ניתן להתחיל לתכנן את פרוייקט ההדרכה. על פי תפיסת ה
פרוייקט ההדרכה חייב להיות מבוצע בצורה שיטתית ומסודרת הפרק הבא מציג מודל 

  שיטתי של פרוייקט הדרכה.   
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  מודל הדרכה .3
בסביבה ארגונית יש חשיבות רבה לתהליך עבודה מובנה כיוון שהוא מהווה תנאי הכרחי 

של הבניית נים צגו מודלים שוהובחמישים השנה האחרונות לניהול שיטתי ומסודר. 
  ISD=  ביותר התבססו על גישת המערכותפופולריים המודלים ה תהליך ההדרכה. 

(Instructional Systems Design) .לשלבים מחולק ההדרכה תהליך  ,על פי גישה זו
למעשה,  שלב הבא.תוצר של כל שלב משמש כתשומה ל. הבסדר לוגיהמאורגנים 

 היגיון של תהליך פרוייקטלי מקובל: דומה מאד לים הללו ההיגיון של מודל
   ההדרכה פרוייקטבירור צרכי  .1
   תכנון הפרוייקט .2
   פיתוח כלים ותהליכים .3
  הדרכהביצוע ה .4
  ההדרכה פרוייקטהערכת  .5

כפי שניתן לראות, ההיגיון הבסיסי של המודלים הללו דומה מאד להיגיון של תהליך 
שי מחשבים, מהנדסים, מנהלים פרוייקטלי מקובל. פעולות דומות ייעשו על ידי אנ

 וכדומה.
 

שהוא כיום המודל הרווח ביותר בעולם  ADDIE-פותח מודל ה ISD-על בסיס תפיסת ה
לפי מצבי תפקיד / תכנון למצבים )תכנון  ההדרכה. בארץ, רווח שנים רבות מודל תל"מ

ים מתפתחים(. מודל זה פותח בצה"ל ועסק באופן בו צריך ללמד הליכים )במיוחד הליכ
המילה באמצעותה מדווח צבאיים(. מודל התל"מ הוחלף על ידי מודל אלפא )אלפא = 

 ADDIEאלפא הוא למעשה התאמה של מודל הטייס על פגיעה במטרה(. מודל 
 מציג מתאר בסיסי של מודל אלפא.  1נספח  . לקונטקסט הצבאי )אותו הוא אמור לשרת(

 

מעניין שדווקא למודל פופולארי . ADDIEכאמור, המודל הנפוץ ביותר בעולם כיום הוא 
לא ברור מי ההגה אותו ומהי הגרסה הפורמלית והנכונה  ,זה אין למעשה "אבא", כלומר

 ADDIEזו ישנן למודל  עובדה. בשל (Molenda - ראה מאמר של מולנדה) מודלהשל 
 1טבלה  ."נכונה"רבות כאשר אף אחד לא יכול לטעון בבירור שהגרסה שלו היא ה גרסות

 לתפיסתם של פרשינג ומולנדההמותאם  ADDIEאת מודל  המציגבעמוד הבא, 
 (Pershing & Molenda )  המשלבת ביןHPT   .לבין הדרכה 
 
 

http://www.comp.dit.ie/dgordon/Courses/ILT/ILT0004/InSearchofElusiveADDIE.pdf
http://www.indiana.edu/~molpage/Strat%20Imp%20Model.pdf
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 (Pershing & Molenda)מותאם לתפיסת   ADDIEמודל  – 1טבלה 

 

ארבעת  מבוסס על חמישה שלבים: ניתוח, תכנון, פיתוח, ביצוע והערכה. ADDIEמודל 
השלבים הראשונים מתארים את הפעולות המבוצעות במהלך פרוייקט ההדרכה ואילו 

הפרוייקט. ארבעת השלבים הראשונים עונים על שתי שאלות  השלב האחרון הוא הערכת
 בסיסיות:

 מה ללמד? שלב הניתוח .א
 איך ללמד? שלבי תכנון הפתרון ההדרכתי, פיתוחו וביצועו בפועל. .ב
 

 אחד מהשלבים: להלן תיאור של כל
הן החלטות לגבי תכני אירוע ההדרכה )"מה" ללמד(. אילו  – (Analysis)ניתוח   .1

, הבעיה הרווחת ביותר )והחמורה ביותר( בתחום ת ביותרההחלטות החשובו
כל זיהוי לא מדוייק, בין אם ההדרכה היא זיהוי לא מדוייק של תכני הדרכה. 

זיהוי מדוייק של התכנים פוגע באפקטיביות.    -הושמט תוכן או נוסף תוכן מיותר 
מטלות. מחייב עבודה שיטתית ומסודרת המבוססת על כלים מקובלים כגון ניתוחי 

  פריטי התוכן שזוהו מקובצים למטרות המתורגמות למבחן שבודק את השגתן.
אינו  ADDIEבמודל שים לב שעל פי התפיסה המוצגת במסמך זה שלב הניתוח 

. זיהוי הצורך ההדרכתי הוא תוצר של שני כולל את זיהוי הצורך ההדרכתי
 יבות. : ניתוח ביצועים וניתוח סHPT-השלבים הראשונים של מודל ה
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אסטרטגיית ההדרכה )תכנון ה"איך" הקשורות להחלטות  – (Design)תכנון  .2
יותר, הוא החלטות החשוב הסוג הראשון, קיימים שני סוגי החלטות,  ללמד(.

, לדוגמא, הדרכה פרונטלית? הדרכה לבחורהדרכה דידקטיות כגון: אילו שיטות 
, לדוגמא, התכניםבאיזה רצף לארגן את  מתוקשבת? חוברת ללמידה עצמית?

האם נלמד תחילה חומר עיוני ולאחריו תרגולים מעשיים, או אולי נשלב חומר עיוני 
ספציפי ולאחריו תרגול רלוונטי ולאחר מכן שוב חומר עיוני וכדומה? האם נכוון את 

למידת החניך או שמא ניתן לו להתנסות עד אשר ימצא בעצמו את עקרונות 
אנחנו אמורים לקבל חייבות להתבסס על המערכת? ההחלטות הדידקטיות ש

מאפיינים של סיטואציית ההדרכה. לדוגמא, אם מדובר בתוכן בינאישי, קרוב 
לוודאי ששיטת ההדרכה שנבחר תהיה סדנה, אם מדובר בחניכים שאין להם 
יכולות למידה מפותחות אולי לא כדאי ללמד אותם בשיטות הדרכה מבוססות 

 למידה עצמית. וכן הלאה. 
ג ההחלטות השני הוא החלטות תפעוליות כגון: מי יעביר את ההדרכה, באיזה סו

 מקום, מתי וכדומה. 
את כל ההחלטות התכנוניות יש לסכם בצורה מסודרת במסמך מיוחד הנקרא 

אישור של מסמך התכנון על ידי מקבל ההחלטות בארגון "מסמך תכנון הדרכה". 
 פיתוח. –הוא תנאי למעבר לשלב הבא 

 
יצירת חומרים וסביבות להדרכה )פיתוח ה"איך"   - (Development)  פיתוח .3

, לדוגמא, כתיבת מצגות, צילום סרט וידאו או הכנת סביבה ממוחשבת ללמד(
חשוב לציין שאין חובה שמעצב ההדרכה ייצר בעצמו את חומרי אירוע . לתרגול

 ההדרכה, הוא יכול להשתמש בחומרים קיימים, בהנחה שהם אכן מתאימים
לבעיה הקיימת. בנוסף להכנת חומרי ההדרכה יש להכשיר את מעבירי ההדרכה, 
כגון מדריכים, למפגש עם החניכים, לדוגמא, ללמד אותם את התכנים או להכשיר 

 אותם מבחינה דידקטית. 
 

למעשה בשלב המפגש בין הלומדים לתכנים.  – (Implementation)ביצוע   .4

. ביצוע ההדרכה אמור להיות מתואם HPT-הביצוע אנחנו חוזרים שוב למסגרת ה

עם ההתערבויות האחרות. לדוגמא, הדרכת העובדים על מערכת חדשה אמורה 
להתבצע לאחר מיסוד תהליכי העבודה החדשים ובמקביל לפעילות ייעוץ ארגוני 

הפרקים  שאמורה לעזור לעובדים להתמודד עם השינוי שבהכנסת המערכת.
 ופיתוח ולא בהעברת התכנים לחניכים.הנוכחיים עוסקים רק בתכנון 

 

הפעילות הראשונה בשלב ההערכה היא הסמכת בוגרי   – (Evaluation)הערכה  .5
. הסמכה משמעותה ווידוא יכולתו של הבוגר לבצע לכשירות שנלמדה ההדרכה

הסמכה יכולה להיות בצורה עצמאית בתפקיד את מה שנלמד באירוע ההדרכה. 
תמיד קיימת כך או כך,  .כה למעשה )"דה פקטו"(פורמלית )"דה יורה"( או הל

ניתן לסמוך שהבוגר כשיר, כלומר, שמחליט מסויימת בה הארגון ת זמן נקוד
הוא  הוסמךכל עוד הבוגר לא חשוב להבין שבצורה עצמאית את תפקידו. שיבצע 
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 בשלב ההערכה (. נמצא בתהליך הדרכה )גם אם סיים את הקורס והוצב בתפקיד
 סוגי מדדים: אפקטיביות, איכות ויעילות.  נבדקים שלושה

 ארגון.יעדי ההיא בדיקת תרומת ההדרכה ל "אפקטיביות" .א
" היא מדידה של טיב ההחלטות ההדרכתיות שהתקבלו. לדוגמא, האם "איכות .ב

שיטת ההדרכה שנבחרה אכן הוכיחה את עצמה? האם חומרי ההדרכה פותחו 
השיעורים? וכדומה. איכות  בצורה הטובה ביותר? איך העבירו המדריכים את

חלק מהערכת איכות נקראת לעיתים ההדרכה היא תנאי להשגת אפקטיביות. 
 "הערכה מעצבת" )ראה פרק על הערכה(.

היא האופן בו ניצלה מחלקת ההדרכה את המשאבים שנתן לה  "יעילות" .ג
קח למפתחי ההדרכה להכין מצגת? האם חדרי והארגון. לדוגמא, כמה זמן ל

 צלים בצורה הטובה ביותר? וכדומה.ההדרכה מנו
הערכה מתבצעת תוך ראיה לאחור )מה נעשה( משולבת עם ראיה קדימה 

(.  בתכנים או בקונטקסט הארגוני)איך תותאם ההדרכה לשינויים שחלים 
אלא ההדרכה פעילות ההערכה איננה מוגבלת לסוף תהליך חשוב להבין ש

מעצב ההדרכה לזהות בעיה  בכל נקודת זמן עשוישלביו. כל את היא מלווה 
ולשנות בהתאם את מה שהוא עושה או את מה שעשה קודם לכן. במילים 

ובהחלט יתכן  ,הוא איטראטיבי )לולאתי( במהותו  ADDIE-אחרות מודל ה
שמעצב יתקדם לשלב הפיתוח ואז יגלה שלמעשה המטרות שלו לא הוגדרו 

לתקן את המתחייב  , וכיאות ועל כן יהיה חייב לחזור אחורה, להגדירן מחדש
חשוב לציין שפעילות ההערכה של פרוייקט ההדרכה באה במקביל  משינוי זה.

שמטרתה להעריך את ההשפעה   HPTלפעילות הערכה הכוללת במודל 
   הכוללת של כל ההתערבויות.  

 
לב להיגיון "ההפוך" של התהליך ההדרכתי. נקודת ההתחלה היא קביעה כיצד  מושי

לארגון או במילים אחרות, קביעת יעד ההדרכה. יעד ההדרכה הוא תתרום ההדרכה 
תוצר של ניתוחי ביצוע וסיבות. לאחר מכן יש להגדיר בצורה ברורה את מצב ההסמכה, 

כלומר מה יבצע בוגר ההדרכה בסיומה. הגדרת מצב ההסמכה היא תוצר של שלב 
להחליט באיזו  הניתוח שמטרתו לברר את ה"מה יילמד". לאחר הגדרת ה"מה"  צריך

דרך נלמד את התכנים, במילים אחרות החלטה לגבי ה"איך יילמד". השלבים האחרונים 
 בתהליך הם פיתוח החומרים העברתם והערכת פרוייקט ההדרכה.

 
מציג תהליך מסודר ושיטתי של הדרכה. כאמור, לתהליכים שיטתיים  ADDIEמודל 

רונות החשובים הוא בקרה. כאשר נם יתרונות ניהול מובהקים. אחד היתומסודרים יש
תהליך מורכב משלבים שלכל אחד מהם תוצר ברור ניתן בכל עת לבדוק האם התוצר 

עומד בסטנדרטים הנדרשים. לדוגמא, אחד השלבים החשובים בתהליך ההדרכה הוא 
החלטה אילו תכנים יוצגו ללומד. החלטות אינטואיטיביות שאינן מבוססות על עבודה 

להביא להכללת תכנים שגויים או להשמטת תכנים חשובים.  אם טעויות שיטתית יכולות 
נצטרך להשקיע ההדרכה מוצגת ללקוח מסוג זה יאובחנו רק בשלב הסופי, כאשר 

כתיבת מסמך משאבים גדולים בתיקון הבעיה. עבודה שיטתית, לעומת זאת, תחייב 
דוגמא  י הדרכה.תכנון מסודר אשר יאפשר גילוי בעיות התוכן בטרם הפיכתן לחומר
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נוספת, כדי לתחזק את חומרי ההדרכה עלינו לשנות אותם בהתאם לשינויים החלים 
בארגון. עבודת תכנון ופיתוח שיטתית מחייבת רישום ותיעוד העוזרים לנו לזהות היכן יש 
לבצע את השינויים הנדרשים. לעומת זאת, כאשר עבודה שיטתית מסוג זה אינה קיימת 

כותבים מחדש את כל חומרי הדרכה )במקום לבצע  ים עצמםאנשי ההדרכה מוצא
כללית, מודל לא רק מגדיר שיטת עבודה אלא גם שינויים קטנים( לאחר כל שינוי ארגוני. 

נותן לנו כלי קונצפטואלי, תקשורתי המאפשר לנו להראות למעוניינים בכך את התהליך 
 .לחזות מראש מצבים בעיתייםו השלם וההיגיון שלו

 
היתרונות שמקנה לנו עבודה שיטתית ומסודרת היא יכולה לעיתים גם לגרום  עם כל

הנדרש כדי לבעיות. אחת הביקורות המשמעותיות על המודל היא משך הזמן הארוך 
ליישם אותו בצורה מדוקדקת. להשקעת זמן ישנן השלכות רבות כגון כסף רב יותר 

ים שמקשים על ההתמודדות עם שמושקע בתכנון ופיתוח ההדרכה וכן לוחות זמנים איטי
לדוגמא, ישנם נושאים שעד אשר נגמור לתכנן סביבה ארגונית המשתנה במהירות. 

ולפתח אותם כהלכה הם ישתנו ממילא. לעיתים, אומרים המבקרים, עדיף להתפשר על 
תכנון מדוקדק ולהגיע מהר ככל האפשר לפיתוח והעברת אירוע הדרכה ולהסתמך על 

 י ההעברה של ההדרכה. שיפורים במהלך סבב
 

. תפיסה זו (ISD)ביקורת מסוג אחר מופנית להנחה הבסיסית של תפיסת המערכת 

מניחה שתהליך הפיתוח הוא לינארי, כלומר שלב אחד מסתיים ולאחריו מתחיל השלב 
הבא. כל מי שעסק בהדרכה יודע שהנחה זו אינה מדוייקת. התהליך הוא יותר לולאתי 

מתחילים בשלב אחד וממשיכים לבא אחריו, אך במהלך השלב מאשר לינארי. אנחנו 
הבא מסתבר לנו שיש צורך לשנות חלק )בד"כ חלק קטן( מההחלטות של השלב הקודם. 

לדוגמא, אנחנו יכולים לתכנן רצף שיעורים מסויים אך כאשר אנחנו מגיעים לכתיבת 
לי אפילו חלק חומרי הלימוד מסתבר לנו שיש צורך לשנות את תכנון השיעורים ואו

 מהמטרות )אותן לכאורה הגדרנו הרבה יותר מוקדם(. 
 

שתי הביקורות דלעיל )תהליך מסורבל והנחת לינאריות לא תקפה( הביאו להצעות של 
או בקיצור  (Rapid instructional design)פיתוח מהיר גישות אחרות, לדוגמא גישת ה

RID .ות. שימוש בגישה כזו מחייב בגישה מסוג זה "מקצר" המפתח פעילויות מורכב

בדיקה זהירה של השלכות ה"קיצור". דוגמא לשיטות לקיצור תהליכים וכן השיקולים 
אנשי  .Thiagi  rid.html-http://www.thiagi.com/articleהכרוכים בהם ניתן למצוא באתר של 

 ADDIEאת תפיסת הלינאריות של ( שוללים Michael Allenא הדרכה אחרים )לדוגמ

המפתח עושה עבודת הכנה קצרה יחסית גישה זו . בPrototyping-בגישת ה יםומצדד

ומציע לארגון פרוטוטייפ של הפתרון ההדרכתי. למומחי התוכן קל יחסית להתייחס 
לתקן ולשפר אד כבר בשלב מוקדם מלמוצר הדרכתי "שניתן למשש אותו" וכך הם יכולים 

ישה זו פופולרית במיוחד כאשר מדובר בהדרכה נתמכת מחשב. השיטה עצמה . גותוא
מאנשי המחשבים שלעיתים משתמשים בה לפיתוח של פרוטוטייפינג "הושאלה" 

 אפליקציות מחשב. 
 

http://www.thiagi.com/article-rid.html
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טון של אנשי הדרכה רבים. יש מעין זלזול אופנתי -הפכו לבון ADDIEהביקורות על מודל 

שכתב בזמנו בלוג  (Tom Gram)יק הזה. אני מצטרף לדעתו של טום גראם  במודל הוות

. יש )addie-live-long-dead-is-http://gramconsulting.com/2009/09/addie)בנושא 

שיש לקבל במהלך פיתוח ויישום הדרכה  לראות במודל מסגרת מסודרת של ההחלטות
וכן כלים ושיטות העוזרים לקבל ולבצע החלטות אלה. יתרון משמעותי מאד של מסגרת 

 זו הוא היכולת לנהל בצורה מסודרת את תהליך ההדרכה.   
 

בין אם ההחלטה היא להשתמש במודל או לא, מומלץ להכיר אותו. היכרות עם המודל 
ילו פעילויות ניתן לוותר ומה ההשלכות של ויתור כזה או מאפשרת לנו להחליט על א

כיצד להשתמש במודל חייבת להיות מושכלת ולא  חלטההאחר. במילים אחרות, ה
על שימוש  לוותר לא כדאיתולדה של חוסר ידע. להלן ארבעה מצבים בסיסיים בהם 

 :בעבודה מסודרת, שיטתית ומתועדת
 חשובה בכל צורה שהיא ללקוחות.שההדרכה יקרה, ארוכה, קריטית או ככל  .א

 המשמעות של מצב זה היא הצורך בניהול מסודר כדי להבטיח תוצאות נדרשות.
ככל שיקר יותר לתקן את תוצאותיה, לדוגמא, לומדה או סימולציה ממוחשבת  .ב

 לאחר שפותחה, לכן כדאי לתכנן ולפתח אותה בצורה מסודרת.שנות קשה מאד ל
חלטותיך. כאשר תהליך העבודה הוא מסודר ככל שיש יותר צורך להגן על ה .ג

ומתועד ניתן להעביר את תוצרי כל שלב לאישור הלקוח. לקוח שאישר את מסמכי 
 התכנון של לומדה לא יוכל לאחר סיומה לבקר אותה או לדרוש שינויים. 

ככל שההדרכה תשרת יותר לומדים כך כדאי להשקיע יותר בתכנון מסודר )העלות  .ד
 ם כך שבסופו של דבר העלות פר לומד תהיה קטנה יחסית(. מתחלקת בין הלומדי

 
ההמלצה היא לשקול כל סיטואציה לגופה. כמו תמיד זו לא בהכרח החלטה של "הכול או 
לא כלום". יהיו מצבים בהם כדאי מאד לעבוד על פי המודל ויהיו מצבים בהם ניתן לדלג 

בות באותו פרוייקט הדרכה או לעבור בצורה שטחית שלבים כאלה ואחרים. לעיתים קרו
 ניתן יהיה לנקוט בשתי הגישות. 

  
 

http://gramconsulting.com/2009/09/addie-is-dead-long-live-addie/
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 נספחים .4
 

 מודל אלפא - 1נספח 
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