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 ניהול הדרכה בעידן של שינוי ואי וודאות 

 )או מדריך הישרדות לתקופת קיצוצים(

 )2002 מאי,  משאבי אנושבירחוןפורסם (חושן תמר 

 

 

, לכן. ון לנון'אמר ג, "החיים הם מה שקורה לך בזמן שאתה מתכנן תוכניות אחרות"

חשוב להתאים את ניהול ההדרכה , במקביל לבניית תוכנית מסודרת וארוכת טווח

 .מים"ולהיות מוכנים לבלת, אות הארגוניתלמצי

 

לעובדים " ופר'צ"משהו שמעניקים כ. תהליכי הדרכה נתפסים בארגונים רבים כמותרות

" הפקת"מנהלי הדרכה רבים נשאבים לתפקיד לוגיסטי של תיאום ו. ושאפשר לוותר עליו

חסכים כשמקצצים תקציבים ו, בזמן משבר. הדרכות בהתאם לצרכים מזדמנים של עובדים

שכן תועלתם בדרך כלל אינה בטווח , נדחקים הפיתוח הארגוני וההדרכה לשוליים, בעלויות

 של צרכי ההדרכה בארגון הפידווקא בתקופה זו כדאי להשקיע בבדיקה מק. הנראה לעין

 .ולבחון כיצד ניתן להשקיע משאבים באופן מושכל כדי לסייע לארגון בתקופה הקשה

 

 דתכנון לחוד ומציאות לחו

מחייבת תכנון תהליכי הדרכה שיסייעו לארגון להשיג את התייחסות מקצועית לניהול הדרכה 

הנגזרים מפערים בין יעדים (איתור צרכי הדרכה : תהליך תכנון מסודר כולל. מטרותיו

תצמצם את , ובניית תוכנית הדרכה מסודרת שתענה על הצרכים האמיתיים) לביצועים

 . לטווח הארוךהפערים ותאפשר לתכנן משאבים

סדרי העדיפויות והמשאבים משתנים מיום , היעדים. המציאות הארגונית אינה סטטית, אולם

עלולים להפוך לבלתי רלוונטיים , הנתפסים כמרכזיים בעת התכנון, ופערי יכולות וביצוע, ליום

 .כבר ברבעון הראשון של השנה

עליהן , קלים במספר דילמותנת, מנהלי הדרכה העוסקים בבניית תוכניות הדרכה שנתיות

 :ניתן למנות

המציאות הכאוטית שבה אנו חיים תובעת מידה רבה ? תכנון ארוך טווח או גמישות •

ולהתאים את המענה ההדרכתי , יכולת לאתר צרכים תוך כדי תנועה: של גמישות

ניהול ההדרכה בשיטה זו עלול ליצור מצב שבו פעילות , אולם. לצרכים המשתנים

 .צעת באופן ספורדי ואינה מאפשרת תעדוף ושליטה במשאביםההדרכה מתב
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 תהליך איתור צרכים הוא תהליך '?תוך כדי תנועה'או , איתור צרכי הדרכה מסודר •

נוכל לזהות , כיצד אם כן. מורכב וממושך יחסית וניתן לבצעו פעם בשנה לכל היותר

אבים רבים מבלי להשקיע מש, שינויים בצרכים ובסדרי העדיפויות במהלך השנה

 ?מדי

הדרכה היא רק אחד הפתרונות לצמצום  ?מענה הדרכתי או תהליך פיתוח ארגוני •

כיצד נמנע מיצירת נתק בין תהליכי הדרכה לתהליכים אחרים של פיתוח . פערי ביצוע

 ?ארגוני

תהליכי הדרכה שמטרתם להתמודד עם חולשות '? היעדר חוט שידרה'גמישות או  •

יש דברים יותר דחופים מההדרכה "האמירה ש. פולארייםופערי ביצוע אינם תמיד פו

. אך לעתים היא תירוץ להתחמק מהתמודדות, משקפת לעתים מצב אמיתי..." הזו

מים ושינויים "כיצד אם כן נוכל לנהל תהליכי הדרכה בגמישות שמביאה בחשבון בלת

כות אך עם זאת לא ליצור פיחות במעמדו של העוסק בהדרכה כסמ, בסדרי עדיפויות

 ?מקצועית המובילה ויוזמת תהליכים ארגוניים משמעותיים

 

 :להלן מספר המלצות שיכולות לסייע בהתמודדות עם הדילמות האלה

ניתן ליצור : לבנות תוכנית מסגרת אך להשאיר תקציב לפעילויות בלתי צפויות •

. קבועות ומוגדרות לפעילות ולצקת בהן תכנים לאורך שנת הפעילות' פלטפורמות'

ולקבוע את תכני המפגשים , להגדיר פורום מנהלים שנפגש אחת לחודש: וגמאלד

 .בהמשך

כשיש תוכנית בסיס : ולזכר כי כל תוכנית היא בסיס לשינויים' ללכת עם הזרם' •

לתעדף ,  יותר את ההשלכות של שינויים וחריגותאפשר להעריך באופן מדויק, ברורה

ולנייד את תקציבי ההדרכה , מחדש בקלות יחסית בכל פעם שעולה צורך חדש ודחוף

 .בהתאם לסדרי העדיפויות החדשים

 מכיוון שלא ניתן לבצע תהליך איתור צרכים בכל :לאתר צרכים תוך כדי תנועה •

המידע .  באיתור צרכים עדכניים שיסייעו"חיישנים"חשוב להשתמש במגוון , רבעון

, תוצאות תהליכי הערכה ומשוב, שינויים ארגוניים צפויים: יכול להימצא במקורות כגון

תגובות , משובים מפעילויות הדרכה, שיחות אקראיות ויזומות של מנהלים עם עובדים

 .ונושאים שעולים בדיוני הנהלה או בישיבות צוותים, מנהלים לקורסי ניהול

 תהליך איתור הצרכים מחייב :בין הדרכה לפעילויות משאבי אנוש אחרותלסנכרן  •

יש לזכור שהדרכה אינה . שיתוף פעולה עם מנהלים בכל הדרגים והשקעת זמן
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שמאפשר , המענה היחיד לצרכים השונים ולכן ראוי לבצע תהליך איתור צרכים כולל

 .כי הדרכהללמוד על צרכים לתהליכי פיתוח ארגוני כוללים ולא רק לתהלי

ת ברמה ארגונית ולא ו לשפר מיומנוי–' הדרכה'להרחיב את ההתייחסות למושג  •

. הערך המוסף לארגון ברור,  כאשר מדובר במיומנויות טכניות:רק ברמת הפרט

האפקטיביות של תהליכי , אולם כאשר מדובר בתהליכים ארגוניים משמעותיים

אפשר ליצור תהליכי הדרכה , להנת להניע תהליכים כאמעל . הדרכה אישיים מוגבלת

לקוח פנימיים במקום שבו -לקיים הדרכה בנושא קשרי ספק: לדוגמה. מורכבים יותר

עם תום ההדרכה יוגדרו תהליכי המשך שינוהלו . מתגלה ממשק בעייתי בין יחידות

 .)א"בליווי מש(באופן עצמאי על ידי עובדים ומנהלים שימונו למשימה 

פתרונות הדרכה ולשווקם ' לתפור '"):מה יצא לי מזה("ליצור ערך מוסף ברור  •

". מה יצא לי מזה"באופן שמדגיש את הערך המוסף למנהלים המעונינים לדעת 

הנתפסת לעתים ( סטנדרטית "הדרכת מדף"אפשר לבנות ולשווק את ההדרכה כ

אותה לפי צרכים ומאפיינים ייחודיים של ' לתפור'ואפשר )  לא הכרחי"ופר'צ"קרובות כ

התאמה מסוג זה תגביר את מחויבות המנהלים להדרכות ואת . יחידות הארגוניותה

 .מידת החשיבות שהם מייחסים להן

 מנהלים שירגישו שותפים :ליצור שותפות עם גורמים בעלי השפעה בארגון •

יילחמו על תקציבי הדרכה , להגדרת היעדים ויבינו את הערך המוסף של הפעילויות

שכן הוא מכריח , )כמובן במידה(זהו מצב חיובי . בארגון' מתחרות'גם מול יחידות 

מנהלים בכירים יותר לתעדף פעילויות בהתאם לחשיבותם של קהלי יעד ותהליכי 

 .טרהמ

-כי גם הפרט, באמת ובתמים,  כאשר העוסקים בהדרכה מאמינים:אמונה ונחישות •

האמונה הזו הם משדרים את , כמערכת ייצאו נשכרים מפעילותםהעובד וגם הארגון 

 .תהליכים ובמאבק על סדרי עדיפויות' דחיפת'לארגון והיא מסייעת ב

 

 ,לסיכום

תתמוך ביכולתה של פונקצית ההדרכה , בהתאם ליעדים, בניית תוכנית הדרכה מסודרת

עם . ליצור תהליכים משמעותיים בארגון ולמצב את ההדרכה כתהליך חשוב ולא כמותרות

חשוב להתאים את אופן ניהול ההדרכה למציאות , רוך טווחדר ואובמקביל לתכנון מס, זאת

: ון לנון בזמנו'כי אמר כבר ג. מגושם ולא ישים, דהארגונית על מנת שלא ליצור תהליך כב

 ".החיים הם מה שקורה לך בזמן שאתה מתכנן תוכניות אחרות"


