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תקציר
בעשור החולף אנו עדים להתבססותו ההולכת וגדלה של גוף מחקר אשר מראה את התרומה של כישורים רכים להצלחה בעולם 

העבודה, לשיפור המסוגלות התעסוקתית ולהגדלת פריון העבודה, לעיתים אף על פני תרומתם של כישורים קשים. 

בסיסית  שורה  על  מצביעים  מוצלחת  בצורה  בעבודה  להשתלב  אדם  של  סיכויו  את  המגדילה  הכישורים  קשת  לזיהוי  מאמצים 

של כישורים, ובהם הבנת רעיונות מורכבים, הסתגלות לסביבה משתנה, אוריינות מילולית וכמותית, כישורי ויסות עצמי, כישורים 

להקנות  ניתן  כי  שמראים  עדכניים  מחקרים  לאור  במיוחד  מודגשת  בכישורים  העיסוק  חשיבות  דיגיטלית.  ואוריינות  חברתיים 

למבוגרים  גם  כישורים  להקנות  שניתן  ההבנה  העבודה.  בגיל  מבוגרים  בקרב  גם  אבל  צעירים,  בקרב  במיוחד  ולשפרם  כישורים 

לאומיות"  כישורים  "מועצות  ובהם  המערבי,  בעולם  רבות  במדינות  כישורים  לרכישת  ותוכניות  תהליכים  של  לפיתוח  הובילה 

בכישורים  ממוקדות  והתערבויות  הפרט;  ברמת  ולשיפורם  כישורים  להקניית  תוכניות  הלאומית;  ברמה  פערים  לצמצם  שנועדו 

לפיתוח  הכלים  ואת  הידע  את  לעדכן  במטרה   ,)I PRO )מעתה   I PRO Skills מודל  את  ג'וינט-תבת  פיתח  בישראל  ספציפיים. 

כישורים בתוכניות תעסוקה לפי מגמות השינוי בשוק העבודה. המודל נועד להוות כלי לשימושם של גופי ליווי תעסוקתי. 

התוכניות.  של  יעילותן  ובבחינת  בכישורים  השיפור  במדידת  הצורך  את  העצים   ,I PRO תוכנית  ובהן  אלה,  תוכניות  של  פיתוחן 

הספרות מראה כי מדידה של כישורים היא מורכבת ומציבה אתגרים בעת בחינת השינוי לאורך זמן ומעלה את הצורך בהתאמה של 

המושגים וכלי המדידה לתרבות המקומית. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ערך סקירת ספרות שתסייע בראש ובראשונה באתגר 

מדידת הכישורים ועל ידי כך גם תסייע בביסוס מודל I PRO, הרחבתו והקניית כלים יישומיים לצורך הטמעתו בתוכניות תעסוקה.

הסקירה  המשתנה.  העבודה  בעולם  הנדרשים  הכישורים  בתחום  הרלוונטית  הספרות  של  מקיפה  סקירה  מובאת  זה  במסמך 

מתייחסת להגדרת הכישורים, לתרומתם להצלחה בשוק העבודה, למידה שבה ניתן להשפיע עליהם, והיא כוללת גם מגוון תוכניות 

לשיפורם של כישורים ודרכים למדידתם. מן הסקירה עולה כי קיים מגוון רחב של כלים לאבחון ולמדידת כישורים, בהם שאלוני 

דיווח עצמי, כלים לדירוג על ידי אחרים, סימולציות והערכת ביצועים. כל אחד מן הכלים מדגיש אחת או יותר מרמות המדידה 

I PRO על רקע  העיקריות של כישורים — ידע ועמדות, מודעות והתנהגות. בסיום הסקירה, הקדשנו מקום מיוחד לבחינת מודל 

הספרות הקיימת. 
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1. מבוא
בעשור האחרון אנו עדים לשינוי משמעותי בכישורים הנדרשים בשוק העבודה. רבים מייחסים את השינוי לחידושים טכנולוגיים 

המשפיעים על שוק העבודה, להזדקנות האוכלוסייה ולמגמות הגירה גלובליות; ואילו אחרים מצביעים על כניסתן של אוכלוסיות 

חדשות לכוח העבודה כגורם המשנה את היצע הכישורים. במקביל, צומחת ההבנה כי לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות, 

ואת ההון האנושי  כוח האדם  יש להתאים את  וכי  הכישורים הדרושים לאדם העובד עומדים להשתנות שינוי תכוף ומשמעותי, 

לצורך  הנדרשים  הכישורים  מהם  ומכאן,  המשתנה,  העבודה  עולם  את  המאפיינים  הצרכים  הם  מה  לבחון  המשתנים:  לצרכים 

השתלבות תעסוקתית מיטבית. 

הכלים  ואת  הידע  את  לעדכן  במטרה   ,)I PRO )מעתה   I PRO Skills מודל  את  ג’וינט-תבת  פיתח  האתגר,  עם  להתמודד  כדי 

המורכבים  אשכולות  משישה  מורכב  המודל  העבודה.  בשוק  השינוי  מגמות  לפי  תעסוקה  בתוכניות  כישורים  ולפיתוח  להערכה 

מכישורים רלוונטיים לעולם העבודה, והוא נועד להוות כלי לשימושם של גופי ליווי תעסוקתי. מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל ערך 

סקירת ספרות שתסייע לבסס את המודל, להרחיבו ולהקנות כלים יישומיים לצורך הטמעתו בתוכניות תעסוקה.



2

2. שיטה

2.1. מטרה, שיטת איסוף המידע וניתוחו
מטרת הסקירה היא לספק תמונה עדכנית, מייצגת ומקיפה של הספרות הרלוונטית בנושא כישורים בעולם העבודה המשתנה ועל 

ידי כך לבסס ולתקף את מודל I PRO, לדייק אותו ולהציע אפשרויות להרחבתו. 

מידע  הנוכחי  במסמך  כללנו  מתוכם,  התעסוקתיים.  הכישורים  בתחום  פרסומים  מ-300  יותר  של  שיטתי  ניתוח  ערכנו  כך  לצורך 

ממגוון  ממשלתיים  גופים  שמפרסמים  ומידע  ופיתוח  מחקר  גופי  של  דוחות  אקדמיים,  מאמרים  ובהם  פרסומים,  מ-100  מיותר 

מדינות מפותחות בעולם.

ספרות שנכללה בסקירה: בסקירה נעשתה הבחנה בין ספרות תיאורטית ומחקרית ובין ספרות המציגה שיטות עבודה ותהליכים 

יישומיים )למשל, תוכניות להקניית כישורים(:

ספרות תיאורטית ומחקרית כללה את המאמרים התיאורטיים ועבודות המחקר הרלוונטיות והעדכניות ביותר, ובהם ספרות  	

תיאורטית המגדירה כישורים, עבודות מחקר שכללו פיתוח של כלי מדידה ומחקרים שבחנו שינוי בכישורים ואת השפעתן של 

תוכניות להקניית כישורים. דגש מיוחד ניתן ליסודות התיאורטיים של הדיון האקדמי בנושא כישורים תעסוקתיים. 

המתעדים  	 ממשל,  וגופי  ציבוריים  ארגונים  מחקר,  גופי  שמפיצים  מסמכים  כללה  יישומיים  בתהליכים  המתמקדת  ספרות 

מאמצים רוחביים )ממשלתיים ואחרים(, מציגים נתונים עדכניים בנוגע למתרחש במדינה שאותה הם מייצגים ומדווחים על 

פעילותם של ארגונים בולטים הפועלים במדינתם )מכונה גם “ספרות אפורה”(. 

כישורים  הקניית  והגדרתם,  תעסוקתיים  כישורים  זיהוי   – מרכזיים  נושאים  בשלושה  התמקדנו  הסקירה  לצורך  הספרות:  ניתוח 

ומדידה של כישורים. לגבי כל אחד מן הנושאים האלה בחנו בחינה אינטגרטיבית את הספרות הרלוונטית, בשלושה מהלכים:

חילוץ המונחים והמושגים המרכזיים וביסוס הטרמינולוגיה  	

מיון שיטתי של המונחים, המושגים או התהלכים המרכזיים לכדי סיווג, טיפולוגיה, דפוס או מודל מקיף וממצה  	

חזרה אל הספרות לצורך תיקוף, הידוק וחידוד הטרמינולוגיות והדפוסים שחולצו בשני השלבים הראשונים.  	

המונחים, המושגים והתהליכים המרכזיים שחולצו נבחנו גם למול מודל I PRO ולבסוף שולבו לכדי המסמך הנוכחי, הכולל סקירה 

מקיפה של תחום הכישורים בעולם העבודה המשתנה.

2.2. מפת דרכים לקריאת הסקירה 
בהקניית  לדיון  הבסיס  את  שמהווה  דבר  העבודה,  בעולם  להצלחה  תורמים  כישורים  וכיצד  האם  בשאלה  עוסק  הראשון  החלק 

כישורים ומדידתם לאורך המסמך. בחלקים הבאים מובאות מגוון ההגדרות של כישורים בספרות, שכוללות גם הבחנה בין כישורים 
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הייחודית  תרומתם  נבחנת  המשתנה,  העבודה  לעולם  הרלוונטיים  הכישורים  מזוהים  וידע;  מיומנויות  כגון  דומים,  מושגים  לבין 

להצלחה בעולם העבודה, עד כמה ניתן להשפיע על כישורים ובאיזו מידה הם בני שינוי. 

לאחר מכן מוצגות דרכים שבאמצעותן מדינות בעולם מתמודדות עם אתגר הקניית הכישורים, ובהן ‘מועצות כישורים’ שמטרתן 

צמצום פערים ברמה הלאומית; תוכניות להקניית כישורים ולשיפורם; והתערבויות ממוקדות בכישורים ספציפיים.

וכלי  במדידה  שונים  אתגרים  כישורים,  לבחינת  שונים  מדדים  בו  מובאים  כישורים.  של  למדידתם  מוקדש  בסקירה  מרכזי  פרק 

מדידה מתאימים. 

של  ולתרומה  כישורים,  להקניית  תוכניות  לפיתוח  הספרות  מן  העולות  יישומיות  בתובנות  עוסק  הסקירה  של  האחרון  חלקה 

אקרדיטציה לרכישה של כישורים. לבסוף, מובאת בחינה של מודל I PRO על רקע הספרות הרלוונטית תוך השוואה בין הכישורים 

המובאים במודל לבין כישורים אחרים שנמצאו רלוונטיים לעולם העבודה, על פי הסקירה. 
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3. תרומתם של כישורים להצלחה בעבודה ולפריון
 Duckworth & Yeager,( העבודה  בעולם  להצלחה  מהימנים  כמנבאים  קשים  כישורים  על  מיוחד  דגש  לשים  נהוג  היה  שנים  לאורך 

2015(. כיום, יותר ויותר מעסיקים וקובעי מדיניות שמים דגש דווקא על כישורים רכים, מתוך הבנה שאלה יוכלו לתרום בצורה הטובה 
)Employer Skills Survey, 2015(. תהליכים אלה מתבססים על  ביותר להסתגלות בסביבת העבודה הדינמית והמשתנה של העתיד 

גוף מחקר הולך וגדל המראה את התרומה של כישורים רכים להצלחה בעולם העבודה, לעיתים אף על פני תרומתם של כישורים קשים. 

גבוהים  כישורים  בעלי  מבוגרים  כי  ומציין  בעבודה  להצלחה  כישורים  של  בתרומתם  עוסק   2016 משנת   OECD-ה של  דוח 

בקריאה, יכולות כמותיות ויכולת פתרון בעיות בסביבה טכנולוגית )כפי שנמדד על פי סקר PIAAC( 1 הם בעלי תוצאות טובות 

בעלי  לחבריהם  בהשוואה  גבוה(  שכר  ולהרוויח  איכותית  בעבודה  להשתלב  יותר  טובים  סיכויים  )בעלי  העבודה  בשוק  יותר 

כישורים נמוכים יותר. 

התמדה  יכולת  מוטיבציה,  כמו  רכים  שלכישורים  שמראים  האחרונות  השנים  מן  בולטים  מחקרים  של  ממצאים  מחזק  זה  דוח 

 Hackman, Stixrud( והערכה עצמית, השפעה דומה ואף גבוהה מזו של כישורים קשים, על השתלבות מוצלחת בעולם העבודה

תעסוקתית  מסוגלות  של  עצמית  תפיסה  וגם  תעסוקתית  מסוגלות  לשפר  רכים  כישורים  של  ושבכוחם   ;)& Urzura, 2006
 .)Wittewkind, Raeder & Grote, 2010(

הכלכלן זוכה פרס הנובל, ג’יימס הקמן, ניסח זאת כך: 

“כישורים רכים מוערכים בשוק העבודה, בבתי הספר, ובעוד תחומים רבים בחיים. כישורים רכים מנבאים הצלחה, הם גורמים 
 Heckman( ”להצלחה, ולתוכניות אשר מטרתן להקנות כישורים רכים תפקיד משמעות בקביעת מדינויות ציבורית אפקטיבית

.)& Kautz, 2012

 Judge &(  2001 ובונו בשנת  חיזוק נוסף לטענה כי כישורים רכים קשורים בהצלחה בעבודה עולה ממטה-אנליזה שערכו ג’אדג’ 

Bono, 2001(, ולפיה כישורים רכים, כגון מיקוד שליטה פנימי, יציבות רגשית ותפיסת חוללות עצמית, היו קשורים בשביעות רצון 
גבוהה, בביצועים טובים ובהצלחה בעבודה. 

לרמת הכישורים השפעה גם על כלל המשק. דוח של בנק ישראל אשר יצא לאחרונה מדגיש את חשיבותם של כישורים להגדלת 

 )PIAAC פריון העבודה.2 על פי דוח זה, כישורי היסוד, כגון כישורים כמותיים ומילוליים, בישראל )כפי שנמדדו באמצעות סקר 

לפריון  בישראל  פריון העבודה  בין  רבה את הפער  זה מסביר במידה  נמוכה לעומת מדינות ה-OECD. ממצא  מתאפיינים ברמה 

יחסית למדינות  במדינות המפותחות האחרות. הפריון הנמוך בישראל לעומת המדינות האחרות מסביר את רמת השכר הנמוכה 

)בנק   2.9% עד  ב-2.7%  לעלות  צפוי  במדינה  הפריון   ,OECD-ה מדינות  של  הממוצעת  לרמה  יגיעו  היסוד  וכישורי  במידה  אלה. 

ישראל, דין וחשבון, פרק ה’ 2018(. מכאן, להשקעה בהקניית כישורים ובשיפורם חשיבות רבה הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו.

.Programme for the International Assessment of Adult Competencies  1

פריון העבודה מחושב כתוצר לשעת עבודה.  2
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4. מיפוי הכישורים הרלוונטיים לעולם העבודה 
חלק זה מתמקד בזיהוי ובהגדרה של כישורים הרלוונטיים לעולם העבודה, תוך חידוד ההבדל בין מושג הכישורים לבין מושגים 

דומים כמו מיומנויות וידע. 

4.1 מהם כישורים בעולם העבודה
בנוגע  הסכמה  בספרות  נמצאה  לא  היום  עד  אולם  ‘כישורים’,  המושג  את  להגדיר  כדי  מכּוונים  נעשו מאמצים  האחרונות  בשנים 

של  רחב  מגוון  שונים  בהקשרים  מבטא  “כישורים”,  המושג  מכך  כתוצאה  להגדירם.  יש  שבו  לאופן  ובנוגע  הכישורים  לזהות 

 Lloyd &( כישורים  אותם  כדי לתאר את  במושגים שונים  נעשה שימוש  אף  ולעיתים   ,)OECD, 2016( ומיומנויות  יכולות  ידע, 

 .)O’Sullivan, 2004

:OECD-לפי ארגון ה

 “כישורים )skills( נרכשים באמצעות התנסות, הדרכה או הכשרה, ומייצגים את היכולת של הפרט להפוך את הידע שרכש 
 .)OECD, 2017, p. 7( ”לפעילות יצרנית בעבודה או בחיי היום-יום

לפי הגדרה אחרת, יש להבחין בין כישורים )skills( לבין מיומנויות )competency( — כישורים מוגדרים כפעולה ספציפית שאדם 

לעשות,  מסוגל  אדם  מה  מבטאים  שכישורים  בעוד  כלומר,  הכישורים.  של  ההתנהגותי  התרגום  הן  מיומנויות  ואילו  לבצע,  למד 

)OECD, 2017(. היעדר ההסכמה בספרות על הגדרה  מיומנויות מבטאות האם האדם אכן עושה שימוש בכישוריו ובאיזה אופן 

אחידה לצד מגוון האבחנות והסיווגים הקיים, מעלים את הצורך במיפוי שלל ההגדרות ובחידוד ההבחנה ביניהן.

נולד כהנגדה למונח “כישורים  	 )hard skills(: המונח “כישורים רכים”  )soft skills( לעומת כישורים קשים  כישורים רכים 

רחבה  כקשת  מוגדרים  רכים  כישורים   .)Blades, Fauth & Gibb, 2012( רלוונטית  או השכלה  להכשרה  קשים”, המתייחס 

ביעילותבתוך סביבתם, לעבוד היטב עם אחרים,  ואיכויות אישיותיות שמאפשרים לאנשים להתנהל  יכולות, התנהגויות  של 

לבצע את משימותיהם בצורה טובה ולהשיג את מטרותיהם. הכישורים הרכים משלימים את תרומתם של כישורים טכניים 

)Lippman, Ryberg, Carney & Moore, 2015(. המונח “כישורים רכים” הוא רחב מאוד  ואקדמאיים להצלחה בתעסוקה 

יכולת  בין-אישיים,  כישורים  והנהגה,  הובלה  כישורי  אמפתיה,  תקשורת,  כישורי  ובהם  כישורים,  של  סוגים  לשלל  ומתייחס 

ניהול זמן, יצירתיות וויסות עצמי. 

ביטחון   )1 )Core self-evaluation(, המורכבת מארבעה תת-רכיבים:  גם קבוצת כישורים מסוג הערכה עצמית  כולל  המונח 

עצמי )Self Esteem( — הערך הכללי שאדם מקנה לעצמו; 2( חוללות עצמית )Self-efficacy( — באיזו מידה אדם תופס עצמו 

)Neuroticism( — הנטייה להחזיק בנקודת מבט שלילית במצבים שונים  נוירוטיות   )3 כמסוגל להתמודד עם אתגרים בחיים; 

בחיים; ו-4( מיקוד שליטה )Locus of control( — באיזו מידה אנשים מאמינים שיש להם שליטה על מצבים שונים בחייהם. 

	  )Green, 2011( )non cognitive skills(: גרין  )cognitive skills( לעומת כישורים לא-קוגניטיביים  כישורים קוגניטיביים 



6

מכשולים  על  להתגבר  מניסיון,  ללמוד  לסביבה,  להסתגל  מורכבים,  רעיונות  להבין  כיכולת  קוגניטיביים  כישורים  מגדיר 

 Anghel & Bayart, 2017;( ולפתח אוריינות מילולית וכמותית. לעומתם, כישורים לא-קוגניטיביים כוללים יכולות רגשיות 

 United( היכולת לתקשר עם אחרים, לעבוד בצוות, היכולת להנהיג והיכולת ליישם שליטה עצמית ,)Borghans et al., 2008
 ICT נוספו לכישורים אלה גם כישורי  Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2016(; לאחרונה 
(Information & Communication Technology), הכוללים אוריינות דיגיטלית, יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ומיומנויות 

 .)Deming, 2015( תכנות

כישורים בסיסיים )basic skills( לעומת כישורים חוצי-תחומים )cross-functional skills(: כישורים בסיסיים הם כישורי  	

ICT; כישורים חוצי-תחומים כוללים כישורים  תוכן שכוללים למידה פעילה, הבעה בעל פה ובכתב, הבנת הנקרא ואוריינות 

.)WEF, 2016( חברתיים, ניהול יעיל של משאבים, כישורים טכניים ויכולת לפתור בעיות מורכבות

)general skills(: כישורים ספציפיים  	 )JSS – job specific skills( לעומת כישורים כלליים  כישורים ספציפיים לעבודה 

לעשות  ניתן  לא  כלל  ובדרך  מסוים  תעסוקה  לענף  ייחודיים   ,)Subject skills( נושא”  “כישורי  הנוסף  בשמם  או  לעבודה, 

להעברה”  הניתנים  “כישורים  הנוסף  בשמם  או  כלליים,  כישורים  לעומתם,   ;)Polavieja, 2012( אחר  בענף  שימוש  בהם 

)transferable skills(, מתאפיינים בכך שהם נדרשים בכל תחומי העבודה, ורלוונטיים בכל שדרת התפקידים. הם כוללים בין 

השאר יכולות למידה, יצירתיות, עבודת צוות ומיומנויות חברתיות.

מסוגלות תעסוקתית )employability( לעומת כישורי חיים )life skills(: מסוגלות תעסוקתית )employability( מתייחסת  	

 ,)Life skills( חיים  כישורי  המושג  העבודה.  בשוק  ולהתקדם  להשתלב  לסיכוייו  תורמים  אשר  אדם  של  הכישורים  למערך 

 Blades,( לעומת זאת, מתייחס לכישורים אשר רלוונטיים במגוון תחומי חיים כגון בריאות, ניהול משק בית ומערכות יחסים

 .)Fauth & Gibb, 2012

.Social and emotional learning (SEL) מונח נוסף שבו עושים שימוש בספרות בתחום הכישורים הוא

בהקשר  	 ויותר  יותר  נפוץ  שהפך  מונח   :social and emotional learning competencies(( ורגשיים  חברתיים  כישורים 

פרספקטיבה  ונטילת  אמפתיה  עצמי,  וויסות  ניהול  עצמית,  מודעות  כגון  מיומנויות  מתאר  והוא  האחרונות,  בשנים  החינוכי 

 Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor( יכולות אלו תורמות רבות להישגים אקדמיים .)Zins et al., 2004( ושיתוף פעולה

Schellinger, 2011 &( וכתוצאה מכך גם להצלחה בעבודה.

4.2 כישורים רלוונטיים לעולם העבודה המשתנה 
לאורך השנים נעשו מאמצים לזהות מהי קשת היכולות והכישורים המגדילה את הסיכוי של אדם להשתלב שילוב מוצלח בשוק 

יש  שבו  לאופן  והן  הכישורים  הם  למה  הן  הנוגע  בכל  בספרות  הסכמה  חסרה  כי  נדמה  הקודם,  בסעיף  גם  שציינו  כפי  העבודה. 

להגדירם, זאת על אף חשיבותם הרבה לתחום התעסוקה )OECD, 2017, 2016(. היעדר ההסכמה בולט במיוחד על רקע התחזיות 

לעתיד בנוגע לשינויים בכישורים ובמיומנויות שיידרשו לפרט כדי להצליח בשוק העבודה המשתנה. 
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יכולת  מורכבים,  רעיונות  להבין  היכולת  ובהם  כישורים,  של  בסיסית  שורה  על  מסכימים  בתחום  החוקרים  רוב  זאת,  למרות 

ההסתגלות לסביבה, היכולת ללמוד מן הניסיון, היכולת להתגבר על מכשולים, אוריינות מילולית וכמותית )Green, 2011(; כישורי 

 ;)Anghel & Bayart, 2017; Borghans et al., 2008( ויסות עצמי כגון התמודדות רגשית, ניהול רגשות ויכולת שליטה עצמית

 United Nations Educational, Scientific( כישורים חברתיים כגון היכולת לתקשר עם אחרים, לעבוד בצוות והיכולת להנהיג 

 )Information & Communication Technology)  ICT כישורי  גם  נוספו  לאחרונה   ;)and Cultural Organization, 2016
 .)Deming, 2015( שכוללים אוריינות דיגיטלית, יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ומיומנויות תכנות

יצירתיות  מורכבות,  בעיות  פתרון  יהיו   2020 בשנת  לעובד  ביותר  החשובות  המיומנויות  שלוש  כי  זיהה  העולמי  הכלכלי  הפורום 

 ;)Deming, 2015; OECD, 2013( דיגיטלית  בסביבה  לפעול  יכולת  מדגישים  אחרים  גופים   ;)WEF, 2016( ביקורתית  וחשיבה 

אחרים מוסיפים כי בסביבת עבודה המשתנה תדיר יהיה יתרון לעובדים גמישים, בעלי יכולת תפקוד בסביבה משתנה, בעלי יכולת 

בעלי  עובדים   ,)WEF, 2016; Spitz-Oener, 2006( מורכבות  בעיות  לפתור  יכולת  ובעלי  תכופים  טכנולוגיים  לשינויים  להסתגל 

.)OECD, 2016a, 2015b( אינטליגנציה רגשית, ויכולת עבודה בתיאום ובמסגרת צוות

על אף האמור לעיל, חשוב לזכור שמרבית העבודות שנעשות בתחום מתבססות על סקרי מעסיקים והערכות מומחים, ומיעוטן 

על מחקר אמפירי. על אף החשיבות של זיהוי הכישורים הנדרשים בשוק העבודה וחיזוי המגמות הצפויות לעתיד, מדובר בסוגיה 

)Lippman et al., 2015(, אשר כלל סקירת  מורכבת ולא פשוטה לביצוע. יוצא דופן הוא מחקרם של ליפמן, רייברג, קרניי ומור 

ספרות של יותר מ-400 מחקרים במטרה לאבחן מהם הכישורים הקריטיים להצלחה בעבודה. ממצאי הסקירה הצביעו על חמישה 

חיובית.  עצמית  ותפיסה  עצמית  שליטה  גבוה,  מסדר  חשיבה  כישורי  תקשורת,  כישורי  חברתיים,  כישורים  עיקריים:  כישורים 

שכר  בעבודה,  ביצועים  בתעסוקה,  התמדה  השמה,   — בתעסוקה  הצלחה  למדדי  כקשורים  רבים  במחקרים  נמצאו  אלו  כישורים 

והצלחה ביזמות. הסקירה עסקה בכלל הגילים אך התמקדה בגילי 29-15. החוקרים איתרו את הכישורים אשר קשורים באופן החזק 

 ASEL-ביותר לחמשת מדדי התעסוקה המוזכרים מעלה. ממצאי החוקרים עולים בקנה אחד עם מסקנות של גופים אחרים, כגון ה

 .The World Bank-ו (The Collaborative for Academic Social and Emotional Learning)



8

5. האם כישורים הם בני שינוי?
הדיון על כישורים בעולם עבודה משתנה נסוב סביב שתי שאלות מרכזיות: האחת נוגעת לזיהוי הכישורים הרלוונטיים להצלחה 

בעולם עבודה משתנה )על שאלה זו השבנו בפרק הקודם(; השאלה השנייה נוגעת למידה שבה ניתן לשפר כישורים או להקנות 

אותם, והיא מעסיקה קובעי מדיניות ומפתחי שירותים בעולם המעוניינים לשפר את יכולת ההתמודדות של הפרט בעולם עבודה 

משתנה תדיר. בפרק זה ננסה לספק מענה לשאלה זו. 

לבין  מתונה,  עליהן  ההשפעה  ולכן  ליציבות  הנחשבות   )traits( תכונות  בין  מבחינים   ,)Lippman et al., 2015( ואחרים  ליפמן 

כישורים )skills( הנחשבים ספציפיים ובני למידה ולכן ניתנים לשינוי, הן בצורה ישירה והן בצורה עקיפה.3 עמדה מקובלת במדעי 

 Cobb-Clark & Schurerm, 2011;( הפסיכולוגיה גורסת כי תכונות אישיות הן יציבות לאורך החיים וכמעט ולא ניתנות לשינוי 

על  גם  משפיעה  האישיות  תכונות  של  המדידה  ששיטת  מראים  בתחום  חדשים  מחקרים  זאת,  עם   .)Terracciano et al., 2006
 The( בתוך תכונות מרכזיות )facets( היציבות הנצפית שלהן. ספציפית, ניתן לראות שכאשר מתבוננים בפנים או בהיבטים מסוימים

Big Five Personality Traits(4, היכולת להבחין בשינויים לאורך החיים היא דלה מאוד. כך לדוגמה, מצפוניות היא תכונה יציבה 
יחסית, ועל אף שמחקרים מראים שככל שאנשים מתבגרים הם הופכים מצפוניים יותר, השינויים הללו מתונים ומידת המצפוניות 

נותרת יציבה יחסית. עם זאת, כאשר בוחנים תת-תכונות של מצפוניות ניתן להבחין בהבדלים במידת היציבות; משמעת עצמית, 

 Soto,( תת-תכונה של מצפוניות, נמצאה בת שינוי יחסית, בעוד שסדר, אף היא תת-תכונה של מצפוניות, נמצאה יציבה יחסית 

John, Gosling & Potter, 2011; Soto & John, 2012(. ההבנה כי תכונות הן בנות שינוי, בייחוד תת-תכונות ספציפיות, מחזקת 
את הטענה ולפיה גם על כישורים אפשר להשפיע. 

ואכן, ממצאי מטה-אנליזה של וינפר ווינסטון )Winfer & Winston, 2003( הראו שהכשרות להקניית כישורים הניתנות לעובדים 

ההכשרה  של  האפקטיביות  מידת   .)Cohen’s d = 0.6 אפקט  )גודל  גבוהה  עד  בינונית  במידה  אפקטיביות  הן  העבודה  במקום 

השתנתה לפי סוג הכישורים שעליו רצו להשפיע )קוגניטיביים, בין-אישיים או טכניים(, לפי שיטת הלימוד ולפי קריטריון ההצלחה. 

יותר מאשר עבור כישורים  )גודל אפקט 0.89(  לדוגמה, שיטת לימוד של הרצאה נמצאה אפקטיבית עבור כישורים בין-אישיים 

קוגניטיביים )גודל אפקט 0.51(. נוסף לכך, מחקרים מצביעים על עדויות לאפקטיביות של התערבויות ספציפיות לשיפור כישורים, 

)Alberts, Martijn & Vries, 2010( או באמצעות אימון לאורך  ובהן חיזוק שליטה עצמית באמצעות הגברת מודעות עצמית 

 Hafner, Oberst & ( או שיפור היכולת לניהול זמן באמצעות מגוון התערבויות פשוטות וקצרות מועד ,)Muraven, 2010( זמן

 .)Stock, 2014

של  תת-תכונה  היא  ואסרטיביות  מצפוניות,  של  תת-תכונה  היא  לדוגמה,  עצמית,  משמעת  יותר.  ספציפיות  כתכונות  לכישורים  להתייחס  ניתן  כי  נסייג   3

אקסטרוברטיות.

ר’ סעיף 7.2, כלים למדידת כישורים, להרחבה על חמש התכונות הגדולות.  4
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עם זאת, היכולת להשפיע על כישורים פוחתת עם הזמן. מומחים בתחום מראים שמכיוון שכישורים מתעצבים לאורך מסלול חייו 

של אדם באופן דינמי ותהליכי על ידי מגוון גורמים )Guerra, Modecki & Cunningham, 2014(, אפשר להשפיע עליהם במידה 

רבה וביתר קלות בגילי ההתבגרות והבגרות המוקדמת )19-15(. האפשרות להשפיע על כישורים מאתגרת יותר ככל שאדם מתבגר, 

 .)Coates, 2006( ולכן מומלץ לשמר את הכישורים באמצעות אימון מתמיד ומאמץ משותף של כלל הדרגים בארגון
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6. הקניית כישורים 
החשיבות הרבה של כישורים רכים להצלחה בעבודה ולהעלאת הפיריון, לצד ההבנה שניתן להקנות כישורים ולשפרם גם בקרב 

זה נציג  מבוגרים בגילי העבודה, הובילה לפיתוח של תהליכים ותוכניות לרכישת כישורים במדינות רבות בעולם המערבי. בפרק 

מגוון פעולות, תוכניות והתערבויות שיושמו ברחבי העולם, ומטרתן להקנות ולשפר כישורים, נדון במאפייניהן וברכיביהן המרכזיים. 

6.1 מועצות כישורים לאומיות
הקניית כישורים הפכה למטרה מרכזית בקרב מקבלי החלטות במדינות רבות בעולם. ההכרה בחשיבותם של הכישורים להצלחה 

הכשרה  לגופי  המלצות  לספק  כישורים,  שבהקניית  באתגרים  לדון  שמטרתן  ממשלתיות  מועצות  של  לגיבושן  הובילה  בעבודה 

ולייצר תחזיות לגבי הכישורים שיידרשו בשוק העבודה המשתנה )OECD, 2016(. המשותף למרבית התוכניות הממשלתיות הוא 

הדגש שהן שמות ביצירת שיתוף פעולה בין גופים ממשלתיים, רשויות מקומיות, מוסדות חינוך והכשרה ומעסיקים, לצורך צמצום 

הפער בין כישורי העובדים לבין צורכי המשק. 

אחת הדוגמאות הבולטות היא התוכנית הממשלתית SkillsFuture 5 שייסדה סינגפור. מטרת התוכנית לקדם את פיתוח הכישורים 

והלמידה לאורך החיים במדינה. התוכנית מספקת מענה למגוון רחב של צרכים, החל בצורכיהם של סטודנטים וכלה בצורכיהם של 

 2018 ובשנת  וגדל בכל שנה,  SkillsFuture הולך  והקורסים במסגרת  עובדים בשלבים מתקדמים של הקריירה. מספר התוכניות 

העניקה התוכנית שירותים לכחצי מיליון מתושבי סינגפור )כמעט 10% מכלל האוכלוסייה בסינגפור(. 

מיוחד  דגש  ודרום אפריקה שמות  קנדה  ואירלנד.  אפריקה, סקוטלנד  דרום  קנדה,  הן  כישורים  מועצות  נוספות שהקימו  מדינות 

בין כישורי העובדים  ואירלנד פועלות לצמצום הפער  באבחון הכישורים הנדרשים בענפי תעסוקה ספציפיים; לעומתן סקוטלנד 

לבין צורכי המעסיקים באופן כללי, באמצעות תיאום בין מערכות החינוך וההכשרה לבין התעשייה. סקוטלנד ייסדה לשם כך את 

 National Skills Strategy: ואילו אירלנד הקימה לשם כך את מועצת הכישורים ,(6Skills Development Scotland)לSDS ארגון

Ireland’s Future 7, שתפקידה להעריך את הכישורים הנדרשים במבט קדימה לשנת 2025.

6.2 תוכניות להקניית כישורים 
הספרות מלמדת על מגוון תוכניות להקניית כישורים בעולם. פעמים תוכניות להקניית כישורים רכים הן חלק מתוכניות רחבות 

יותר, והצלחתן גדולה יותר ככל שיש קשר בין הכישורים בתוכנית לבין עולם העבודה או מקום העבודה המסוים. התוכניות נבדלות 

אלו מאלו באופן ההתערבות, בהגדרת המדדים להצלחה, באוכלוסיית היעד ובשלב הרצף התעסוקתי שבו התוכנית מתערבת: 

https://www.skillsfuture.sg/  5

https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk/  6

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/pub_national_skills_strategy_2025.pdf  7
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הקניית  	 שבהן  אחרות  לעומת  ישיר  באופן  כישורים  להקניית  המכוונות  לתוכניות  נחלקות  הכישורים  להקניית  התוכניות 

הכישורים נעשית באופן עקיף. 

מן  	 ביניים או כתוצאה סופית. מעניין הוא שחלק  הכישורים כתוצאת  נוסף מתייחס לאופן שבו התוכנית מגדירה את  סיווג 

התוכניות המכוונות להקניית כישורים באופן ישיר רואות בהם תוצאות ביניים להשגת מטרות אחרות, ובהן הצלחה אקדמית 

או התמדה בתעסוקה. מנגד, תוכניות שלא נועדו להקנות כישורים כן מודדות שיפור בכישורים כתוצאה שלא כיוונו אליה. 

תוכניות להקניית כישורים נבדלות גם באוכלוסיית היעד שאליה הן מכוונות. תוכניות הפועלות בקרב ילדים ובני נוער נועדו  	

בעבודה.  בקידום  או  בעבודה  בשילוב  לסייע  נועדו  ולמבוגרים  לצעירים  תוכניות המכוונות  לעומתן  לעולם העבודה,  להכינם 

לאור גוף הידע המצטבר שמראה יתרון משמעותי להקניית כישורים בגיל צעיר )למשל, אצל Kautz, et al., 2014(, קיימות 

יותר תוכניות להקניית כישורים המתמקדות בילדים ובנוער ופחות מכך במבוגרים בגיל העבודה. 

בהתאם לשלב הרצף התעסוקתי שבו התוכנית מתמקדת — תוכניות המתמקדות  	 סיווג בולט בספרות מחלק את התוכניות 

מתמדת;  כשירות  על  בשמירה  עוסקות   upskilling תוכניות  בעבודה;  ראשוני  שילוב  לצורך  כישורים  מקנות   skilling-ב

ואילו תוכניות reskilling מדגישות הקניית כישורים חדשים לצורך שינוי תעסוקתי משמעותי )למשל: Irwin, 2014(. על פי 

 skilling, upskilling, — הספרות, קשה למקם בבירור את התוכניות על פני הרצף התעסוקתי על פי מיקוד הקניית הכישורים

reskilling, שכן לעיתים מזומנות נמצאת חפיפה בין תוכניות המתמקדות בשני השלבים הראשונים.

להלן נציג תוכניות נבחרות להקניית כישורים. תחילה נציג תוכניות המכוונות להקניית כישורים באופן ישיר, לאחר מכן נביא עדויות 

לכך שגם תוכניות שלא נועדו להקנות כישורים מסייעות בשיפור כישורים באופן עקיף, ולבסוף נציג התערבויות להקניית כישורים 

המהוות רכיב אחד במכלול מענים במסגרת תוכניות תעסוקה. 

6.2.1 תוכניות המכוונות להקניית כישורים באופן ישיר

בסעיף זה נביא דוגמאות לתוכניות אשר ההתערבות בהן כוללת הקניית כישורים באופן ישיר. תחילה נציג תוכניות שמטרתן לשפר 

את מצבם התעסוקתי של צעירים ומבוגרים )ובכלל זה גם את הפוטנציאל התעסוקתי של המשתתפים(, ולאחר מכן נציג תוכניות 

שנועדו להכין ילדים ובני נוער לחיים הבוגרים ולעולם התעסוקה. לגבי כל אחת מן התוכניות נדגיש את שלב הרצף התעסוקתי שבו 

הן מתערבות ואת מדדי ההצלחה.

6.2.1.1 תוכניות לצעירים ומבוגרים

YEAR-UP היא תוכנית הפועלת במדינות שונות בארצות הברית ומטרתה להקנות כישורים לצעירים המשתכרים שכר נמוך  	
לשיפור מצבם התעסוקתי. התוכנית מכוונת לשלב ה-skilling וה-upskilling ופועלת בשיתוף פעולה עם מעסיקים להקניית 

כישורים לפי צורכיהם, ובמקביל משפרת את כישוריהם הרכים של המשתתפים דוגמת כישורי תקשורת, ניהול קונפליקטים 

ועוד. התוכנית כוללת גם תקופת התמחות אצל המעסיקים. 
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ששכר  הראה  התוכנית  של  האפקטיביות  את  שבחן  מחקר  ללימודים.  והרשמה  שכר  הם  התוכנית  של  ההצלחה  מדדי 

.)Roder & Elliott, 2011( המשתתפים היה גבוה ב-30 אחוזים לעומת קבוצת הביקורת, כשנה ממועד הסיום

Quest הפועל בארצות הברית, עוסק בפיתוח כישורים וקריירה בקרב אנשים בגיל העבודה, ובעיקר נשים צעירות.  	 פרויקט 

המשתתפים.  של  והמתמטית  השפתית  האוריינות  לשיפור  כלים  מקנה  שהוא  בכך   upskilling-ה לשלב  מכוון  הפרויקט 

הפרויקט מספק סדנאות להקניית מיומנויות רכות, כגון ניהול זמן, חשיבה ביקורתית ויכולות למידה. ההשתתפות בסדנאות 

היא מנדטורית ומהווה תנאי להשתתפות בפרויקט. 

מדדי ההצלחה של הפרויקט הם עבודה במקצוע, שכר, התמדה בתעסוקה ומצב כלכלי. מחקר שבחן את האפקטיביות של 

קבוצת  לעומת  יותר  גבוה  היה  המשתתפים  של  הממוצע  שהשכר  הראה  אקראית  הקצאה  של  מערך  באמצעות  הפרויקט 

 Elliott &( הביקורת, החל מן השנה השלישית שלאחר תום הפרויקט, וכי הם נהנו מיציבות כלכלית רבה יותר לאורך השנים

Roder, 2017(. )ר’ תרשים 1(.

תרשים 1: ממוצע השכר השנתי של משתתפי תוכנית Quest ומשתתפי קבוצת הביקורת, במהלך שש שנים מתום ההשתתפות 
)בדולר אמריקאי(

התוכנית הלאומית Skills development Scotland )ר’ סעיף 6.1( הפעילה תוכנית להקניית כישורים רכים המכוונת לשלב  	

היו  ואסרטיביות. משתתפי התוכנית  כישורי תקשורת  זמן,  בניהול  ה-upskilling. התוכנית כללה ארבעה מפגשים להכשרה 

מבוגרים העובדים אצל שני מעסיקים שונים. 

מדד ההצלחה של התוכנית הוא שיפור בכישורים הנלמדים. בעוד שהקבוצה הראשונה דיווחה על שיפור בניהול זמן, הקבוצה 

התוכנית  מן  נמוכה  רצון  שביעות  הביעו  ואף  עבודתם  במקום  הצרכים  את  תאמו  לא  שלמדו  שהכישורים  דיווחה  השנייה 

לא-רלוונטיים  להיות  יכולים  לעבודה  ספציפיים  שאינם  כלליים  כישורים  שגם  היא  המשמעות   .)Weedon & Tett, 2013(

למקום עבודה מסוים. 
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Juventud y Empleo 8 היא תוכנית הפועלת ברפובליקה הדומיניקנית ומכוונת לשלב ה-skilling. התוכנית מסייעת לצעירים  	
להשתלב בשוק העבודה באמצעות הכשרה מקצועית ושיפור כישורים רכים. 

התוכנית  של  האפקטיביות  את  שבחן  מחקר  העסקה.  ותנאי  העסקה  דפוס  שכר,  השמה,  הם  התוכנית  של  ההצלחה  מדדי 

באמצעות מערך של הקצאה אקראית הראה שבהשוואה לקבוצת הביקורת, המשתתפים בתוכנית נטו לעבוד בעבודות יציבות 

 Ibarrarán, Cluve,( ההשתתפות  מסיום  שנים  שש  לאחר  גם  יותר,  גבוה  היה  השכר  עירוניים  באיזורים  נשים  ובקרב  יותר, 

.)Ripani & Rosas, 2015

6.2.1.2 תוכניות לילדים ולבני נוער

תוכניות  קיימות  ולכן  יותר,  צעיר  שהוא  ככל  יותר  גבוהה  אדם  של  כישורים  על  להשפיע  שהאפשרות  מראים  מחקרים  כאמור, 

כישורים רבות המתמקדות בילדים, נוער וצעירים. 

מכוונת  	  ,)2018 ייעוצי,  הפסיכולוגי  השירות  חיים,  )כישורי  החינוך  משרד  באחריות  בישראל  פועלת  חיים”  “כישורי  תוכנית 

לשלב ה-skilling ומיועדת לסייע לתלמידים בבתי ספר מכיתה א’ ועד כיתה י”ב בפיתוח כישורים ומיומנויות, ובהן יכולות 

למידה, יצירה והסתגלות למציאויות מגוונות, מתוך שאיפה לקדם את רווחתם הנפשית. התוכנית מועברת על ידי מחנכות או 

יועצות בית הספר במסגרת סדנאות קבוצתיות9. 

ילדים  	 רכים בקרב  כישורים  ה-skilling. התוכנית מסייעת בשיפור  ומכוונת לשלב  בהודו  היא תוכנית הפועלת   Akanksha
ומתבגרים, והיא כוללת ליווי אישי של מנטור ומפגשים יומיים העוסקים בהקניית מגוון כישורים הרלוונטיים לשוק העבודה, 

תוך שימוש במגוון כלים תומכים, כגון פעילות גופנית ותיאטרון, כדי לבטא את הכישורים הרכים של משתתפיה. 

 Krishnan & Krutikova, ( מדדי ההצלחה של התוכנית הם ערך עצמי, מיקוד שליטה ומסוגלות עצמית. קרישנן וקרוטיקובה

2013( כללו במחקרם מגוון פריטים מתוך שאלונים למדידת ערך עצמי )Rosenberg Self-esteem(, למדידת מיקוד שליטה 
)Rotterís Locus of Control Questionnaire( ולמדידת הערכת חיים עתידית )Cantrilís ladder(, והראו עלייה משמעותית 

בתחושת המסוגלות העצמית של המשתתפים בתוכנית.

שבקנדה  	 במונטריאול  התוכנית  פועלת  אורך  ממחקר  כחלק   .(Montreal Longitudinal Experimental Study)  MLES
בקרב ילדי בית ספר יסודי מאזורים המאופיינים במעמד סוציו-אקונומי נמוך. התוכנית היא דו-שנתית והיא פועלת להקניה 

ולשיפור כישורים חברתיים וכישורי שליטה עצמית. 

השפעת התוכנית נבחנה בשלוש נקודות זמן; בתקופת ההתבגרות המוקדמת, בזו המאוחרת וכן בבגרות. מדדי ההצלחה היו 

שיפור בכישורים לא-קוגיטיביים, הישגים אקדמיים והתנהגות אדפטיביות בגילים השונים. מחקר אורך של 10 שנים הראה כי 

התוכנית הובילה לשיפור בכישורים הלא-קוגניטיביים של המשתתפים, ובעיקר בשליטה עצמית ובאמון, כפי שנמדדו בשאלוני 

8  ‘נוער ותעסוקה’ בשפה הספרדית.

אין עדיין מחקר שבחן את האפקטיביות של התוכנית ולכן אין בידינו מידע על שינויים שנמדדו במדדי הצלחה, כגון רווחה נפשית.   9
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דיווח עצמי ובדיווחי המורים בתקופת ההתבגרות המאוחרת. המחקר הראה גם כי בהשוואה לקבוצת הביקורת, למשתתפים 

.)Algan, Beasley, Vitaro & Tramblay, 2014( הייתה הצלחה אקדמית גדולה יותר והם הראו פחות התנהגות עבריינית

נוער  	 בני  יעד לשפר את כישוריהם החברתיים-קוגניטיביים של  Becoming a Man פועלת בשיקגו ושמה לעצמה  תוכנית 

באמצעות התערבויות מבוססות עקרונות הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. 

נמצא שיפור משמעותי בהצלחה  יעילות התוכנית  לימודיים. במחקר שהעריך את  מדד ההצלחה של התוכנית הוא הישגים 

)Cook, et al., 2014(. בכך הראה  בלימודים, בעיקר במקצועות המתמטיקה בקרב קבוצת הטיפול לעומת קבוצת הביקורת 

המדד כי שיפור בכישורים תרם לשיפור ביכולות אקדמיות בקרב משתתפי התוכנית. 

 EPIS-ו האמריקאית   Pathways to Education התוכנית  את  כוללות  נוער  בני  בקרב  כישורים  לשיפור  נוספות  תוכניות 

שנשארו  התלמידים  שיעור  בהפחתת  יעילות  נמצאו  התוכניות  שתי  תיכון.  לתלמידי  כישורים  בהקניית  העוסקות  הפורטוגלית 

 National Guard התוכנית ;)Oreopoulos, Brown & Levecchia, 2017; Martinz, 2010( כיתה ובשיפור הישגים אקדמאיים

נוער בסיכון. התוכנית מדמה מסגרת צבאית  ייחודית בכך שהיא מיועדת לבני  Youth Challenge פועלת בארצות הברית והיא 
וליווי אישי של מנטור גם בתום ההשתתפות. מחקר שבחן את תוצאות התוכנית שלוש שנים לאחר סיום  ומקנה מגוון כישורים 

פעילותה מצא שיפור בשיעור המסיימים עם תעודת סיום תיכון )GED(10 וכן שיפור בשכר הממוצע בקרב בוגרי התוכנית לעומת 

.)Millekny et al., 2011( קבוצת הביקורת

6.2.1.3 קורסים להקניית כישורים

והם  ומדידתם,  כישורים  הוא הקניית  הניבה ארגונים שייעודם  והתעסוקה,  לעולמות ההשכלה, ההכשרה  כישורים  החשיבות של 

משתפים פעולה בין עולמות תוכן אלה. יתרונה של מערכת אחודה שגם מקנה כישורים וגם מודדת אותם היא קיומה של שפה 

אחת להתערבות ולמדידה, וכך הקשר בין ההתערבות לשיפור בכישורים בולט יותר. 

2012 בקליפורניה ועוסק בהקניית כישורים אשר נמצאו כחשובים במיוחד  	 NWoW .New World of Work11 נוסד בשנת 

ויזמים: סתגלנות, אוריינות דיגיטלית, חשיבה אנליטית, שיתוף פעולה, מודעות חברתית, כישורי  ידי סטודנטים, מחנכים  על 

 ,work based learning במסגרת  להשתלב  יכולים  השיעורים  וחוסן.  עצמית  מודעות  אמפתיה,  יזמות,  כישורי  תקשורת, 

אינטרנטי,  או  פיזי  במרחב  מדריך  ידי  על  מועברים  השיעורים  ארגונים.  בתוך  וסדנאות  גבוהה  השכלה  מקצועיות,  הכשרות 

ומציעים תג דיגיטלי )digital badge( המשמש לצורך אקרדיטציה. 

בתום הקורס נעשית הערכה של כישורי המשתתפים12. ההערכה מתבצעת באמצעות שאלוני דיווח עצמי לתלמידים ושאלונים 

הבוחנים עמדות כלפי כישורים למעסיקים. הכישורים נמדדים באמצעות שאלות על ההתנהגות של המשתתפים. לדוגמה, כדי 

Graduate Equivalency Degree  10

 https://www.newworldofwork.org/  11

 https://www.newworldofwork.org/college-resources/  12
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להעריך את רמת הסתגלנות )adaptability(, המשתתפים נשאלים באיזו מידה הם “פתוחים לחוויות חדשות — משנים סביבות 

עבודה ומתנסים במשימות שונות”. המידע נאסף בשתי נקודות זמן ומאפשר ללמוד על שינוי. 

Educational Testing Service (ETS). ה-ETS הוא ארגון אמריקאי אשר פועל ברחבי העולם כדי להטמיע מדדים לצורך  	
שיפור איכות החינוך. ה-ETS WorkFORCE הוא חלק מארגון זה, ומטרתו פיתוח כישורים בעולם העבודה והערכתם. הייחוד 

של ההכשרה שהארגון מציע הוא בכך שהקניית הכישורים ומדידתם כרוכה זו בזו: לכל משתתף נבנית תוכנית הכשרה ייחודית 

העבודה.  בעולם  להצלחה  הקשורים  כישורים  שישה  מודד  השאלון  אינטרנטי.  לשאלון  ממצאי תשובותיו  על  המבוססת  לו, 

ההכשרה היא דינמית ומבוססת מחקר, היא מציגה סיטואציות אינטראקטיביות ומעודדת את המשתתפים לערוך רפלקציה 

ולהציב לעצמם מטרות. 

)PBL( 6.2.1.4 למידה מבוססת פרויקט

עד לכאן הצגנו דוגמאות לתוכניות וקורסים אשר מקנים כישורים באופן ישיר, אם למבוגרים ואם לבני נוער. בשונה מן התוכניות 

לעיל, בסעיף זה אין אנו מביאים דוגמאות לתוכניות, אלא מציגים שיטה שנמצאה בספרות כיעילה לשם הקניית כישורים ושיפורם. 

למידה מבוססת פרויקט, בעיה או תוצר )PBL( מתבססת על עקרונות פדגוגיים של למידה דרך העולם האמיתי ותהליך של חקירה 

עצמאית המביאה לידי תוצר ממשי. PBL מתאים להקניית כישורים מכיוון שתהליך הלמידה עצמו מערב בתוכו כישורים רבים, 

 .)Bell, 2010( כגון הנעה עצמית, עבודת צוות, כישורי תקשורת וניהול זמן

היתרונות של תהליך זה להקניית כישורים מצויים בכך שהתוצר מלהיב את התלמיד ומניע אותו לפעול, בכך שהוא רלוונטי לעולם 

 Scott,( חוקרים אחרים מדגישים את עבודת הצוות ;)Thomas, 2000( התוכן של המשתתף, ומאפשר חקירה עצמאית ובניית ידע

)Moursund, 1999(. על אף שלמידה מבוססת פרויקט שמה את התוצר במרכז, השיפור בכישורים  1994( ואת תפקיד המדריך 
איננו תוצר לוואי בלבד אלא אחת מן התוצאות המרכזיות של למידה זו )Wurdinger & Rudolfh, 2009; Thomas, 2000(. על 

פי צ’יאנג ולי )Chiang & lee, 2016( תלמידים שהתנסו בלמידה מבוססת פרויקט הראו שיפור במוטיבציה ללמידה ויכולת פתרון 

 Musa, Mufti, Latiff & Amin,( בעיות במידה רבה יותר מאשר קבוצת הביקורת. בדומה, החוקרים מוסא, מופתי, לאטיף ואמין

2012( מצאו כי למידה מבוססת פרויקט בקרב סטודנטים שיפרה את תחושת המסוגלות שלהם בחמישה כישורים שונים )עבודת 
צוות, ניהול פרויקט, תקשורת, יחסים בין-אישיים ופתרון בעיות(. 

6.2.2 התערבויות נקודתיות שאינן חלק מתוכנית כישורים

בחלק זה נציג כמה התערבויות להקניית כישורים אשר אינן חלק מתוכניות כישורים אלא מערך נקודתי שניתן ליישם במסגרות 

במשך  בעיקר  קשורה  הכישורים  תוכניות  לבין  הללו  ההתערבויות  בין  החלוקה  ועוד.  תעסוקה  תוכניות  ארגונים,  כגון  שונות 

ההתערבות הקצר משמעותית בהתערבויות הנקודתיות.

מודעות  	 גזענות.  ואף  אפליה  גיוון,  של  לנושאים  מודעות  להגביר  היא  הסדנה  של  מטרתה   .Diversity IceBreaker סדנת 

לגיוון תעסוקתי חשיבות עליונה. לאחר שלב של חלוקה  תרבותית היא כישור בעל ערך רב בעולם העבודה המשתנה, שבו 
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לקבוצות והגדרה קבוצתית )יצירתיות, סדר ויחסים בין-אישיים(, מגיע שיח מעמיק על הבדלים ותוויות, סטריאוטיפים ודעות 

 .)Romani, 2013( קדומות. בסיום הסדנה מתנהל שיח רפלקטיבי אשר מדגיש את יתרונות הגיוון

למורים  	 להקנות  ומטרתו  דאקוורף,  אנג’לה  שהקימה  אינטרנטי  אתר  הוא   The Character Lab .The Character Lab13

ולהורים את הכלים לסייע לילדים ולבני נוער להרחיב את מערך הכישורים שלהם. באתר ניתן למצוא מגוון משימות )הנקראות 

קישורים  וידאו,  סרטוני  באמצעות  המוצג  רב  תיאורטי  חומר  וכן  מקדמות,  שהן  הכישורים  פי  על  המאורגנות   )Playbook
לספרים ומאמרים.

אנשים  	 של  והחוזקות  החולשות  את  למודעות  להעלות  מטרתה  אשר  ייחודית  התערבות   .Executive Skills Coaching
ביכולות ניהוליות14 — כישורים אשר מסייעים בתהליכי קבלת החלטות והצבת מטרות. במסגרת ההתערבות כישוריו הניהוליים 

של המשתתף מוערכים, ומוגדרת מטרה מרכזית אותה רוצה המשתתף להשיג. 

הסתגלות תעסוקתית. ון דר הורסט )Van Der Horst, 2018( מציגה התערבות שנועדה לשפר את יכולת ההסתגלות לעולם  	

זה הוא שעל אף שמדובר בהתערבות  העבודה המשתנה בקרב עובדים אדמיניסטרטיביים. הממצא המרכזי העולה ממחקר 

פשוטה יחסית היא השפיעה על מידת הסתגלנות התעסוקתית של המשתתפים גם לאחר חצי שנה. 

6.2.3 תוכניות תעסוקה שלא כוללות הקניית כישורים מכוונת

קיימות עדויות לכך ששילוב הדרגתי בשוק העבודה תורם לשיפור בכישורים רכים, גם כאשר ההתערבויות המרכזיות בתוכנית אינן 

מכוונות להקניית כישורים. יש בכך כדי לאשש את הטענה של ה-OECD )2016( ולפיה מגוון תהליכים של למידה בסביבת עבודה 

מסייעים להגברת המסוגלות התעסוקתית של העובדים ולהתאמת הכישורים הנרכשים לעולם העבודה. 

בכישורים  שיפור  ומצאו  מעסיקים  אצל  מעשית  התנסות  הכוללות  התמחות  תוכניות  שבחנו  מחקרים  ממגוון  עולה  לכך  תמיכה 

מלזיים  משתתפים  אצל  רכים  בכישורים  שיפור  נמצא  למשל,  כך  כך.  לשם  מכוונת  פעילות  נעשתה  שלא  אף  על  זאת  רכים, 

 Maelah, Aman,( ובתוכנית התמחות לרואי חשבון ,)Hasbulla & Sulaiman, 2002( בתוכניות התמחות ללימודי מערכות מידע

Mohamed & Ramli, 2012(, שתיהן תוכניות שלא כללו רכיב להקניה מכוונת של כישורים רכים. דוגמאות דומות נוספות נמצאו 
בקרב משתתפים בתוכניות התמחות בבריטניה, רומניה, סלובניה ואוסטריה, אשר הם ומעסיקיהם דיווחו על שיפור בכישורים רכים 

 .)Andrews & Higson, 2008( וטכניים כתוצאה מן ההתמחות

https://www.characterlab.org  13

14  גמישות, אינהיבציה של תגובה, ויסות רגשות, קשב, ארגון, התמדה אל מטרה, זכרון עבודה, הגדרת משימות, תכנון, ניהול זמן, מטה-קוגניציה – רפלקציה, 

עמידות בלחצים. 
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דוגמה נוספת היא תוכנית ETJD 15 המסבסדת מקומות עבודה עבור אנשים המתקשים להשתלב בשוק העבודה בארצות הברית, 

ומספקת מגוון שירותים, ובהם תמיכה בטיפול בילדים וליווי אישי. גם תוכנית זו לא כללה רכיב להקניה מכוונת של כישורים, ועל 

 .)Redcross, Barden & Bloom, 2016( אף זאת 65% מן המשתתפים העידו על שיפור בכישורים רכים

חשוב לסייג ולומר כי המחקרים שהוצגו לעיל מדדו כישורים באמצעות שאלונים לדיווח עצמי. על אף ההטיות שבשימוש בשאלון 

כזה, יש חשיבות להבנת התחושה של הפרט ביחס לשיפור בכישורים.

Enhanced Transitional Jobs Demonstration  15
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7. מדידת כישורים
של  רחב  למגוון  התייחסות  וכולל  מורכב  הוא  הכישורים  מדידת  תחום  כי  להדגיש  חשוב  כישורים.  של  במדידה  עוסק  זה  פרק 

כלים ורמות מדידה. לעיתים מזומנות המדד לבחינת הכישור הוא ההגדרה התאורטית או המילונית של הכישור עצמו, ולעיתים 

המדד הוא כלי מדידה או סולם הכולל מספר רכיבים שיחד מהווים את הכישור. בשל מורכבות זו, תחילה נציג את רמות המדידה 

שדרכן נהוג למדוד כישורים, אחר כך נתאר את סוגי הכלים שבאמצעותם מודדים כישורים ולבסוף נביא דוגמאות לכלים מרכזיים 

למדידת כישורים. 

7.1 שלוש רמות מדידה של כישורים
בהתבסס על הספרות העדכנית בתחום, חילקנו את מדידת הכישורים לשלוש רמות: ידע ועמדות, מודעות והתנהגות.

ידע על הכישורים ועמדות כלפיהם. ידע כולל את המידע שיש לפרט על הכישורים, מדוע הם חשובים וכיצד הם באים לידי  	

ביטוי. עמדות מאפיינות את היחס של הפרט לכישורים, באיזו מידה הכישורים חיוביים בעיניו ועד כמה הם משמעותיים עבורו. 

מודעות היא התפיסה העצמית של הפרט לגבי על הכישורים שלו עצמו. כיצד הפרט תופס איך יתנהג בסיטואציה עתידית.  	

התנהגות כוללת בחינה של ההתנהגות הממשית של הפרט בסיטואציה הדורשת יישום של כישורים. ברוב התוכניות להקניית  	

כישורים, ההתנהגות היא מדד התוצאה החשוב ביותר )הרמות הראשונה והשנייה מהוות במידה רבה את הבסיס להתנהגות( 

ועל כן לעיתים מושקעים משאבים רבים בבחינתה. 

שלוש רמות המדידה באות לידי ביטוי בשכיחות משתנה בהתאם לצורכי המדידה ולכלי המדידה. בפרק 7.2 להלן נציג סיווג של 

ארבעה סוגים עיקריים של כלי מדידה — דיווח עצמי, דיווח על ידי אחרים, סימולציות והערכת ביצועים. כל אחד מסוגי הכלים שם 

דגש ברמות מדידה אחרות )ר’ לוח 1(. 

לוח 1: שלוש רמות המדידה של כישורים וכלי המדידה אשר מאפיינים אותן

כלי המדידה

דיווח עצמירמות המדידה
 תצפית + דיווח 
הערכת ביצועיםסימולציותעל ידי אחרים 

VVXXידע ועמדות

VXXXמודעות 
 חלקי התנהגות

)מבחני שיפוט מצב(

VVV
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7.2 כלים למדידת כישורים 

7.2.1 סיווג כלים למדידת כישורים

ישנם ארבעה סוגים מרכזיים של כלים למדידת כישורים: שאלוני דיווח עצמי, דיווחים ודירוגים על ידי אחרים, הערכת ביצועים 

וסימולציות. הכלים נבחנים אלה מאלה ברמת המדידה )כפי שהוזכר לעיל(, במהימנות וביכולת הניבוי. 

	  .)Jupp, 2006( כלי מדידה מסוג דיווח עצמי. בכלי מדידה מסוג זה משיבים מדווחים על התנהגותם ללא התערבות חיצונית

דיווח עצמי כולל כל שיטה אשר בה משתתפים נשאלים על התחושות הסובייקטיביות שלהם — רגשות, עמדות, אמונות וכו’. 

נהוג לעשות שימוש בשיטה זו באמצעות שאלונים או ראיונות אישיים. 

מנבאים  רבים  ובמקרים  לשימוש,  קלים  מהימנים,  הם  עצמי  דיווח  שאלוני  אחד,  מצד  וחסרונות.  יתרונות  זה  מחקר  לכלי 

מנגד,  גבוהה.  היא  כישורים  במדידת  שכיחותם  ולכן   ,)Duckworth, Tsukayama, & May, 2010( טובה  בצורה  התנהגות 

נוטים  אנשים  לפיה   ,)Edawards, 1957( החברתית  הרצייה  הטיית  היא  עצמי  לדיווח  שאלונים  של  המשמעותית  המגבלה 

להשיב כך שהם מוצגים באור חיובי ולהימנע ממתן תשובות אשר מציגות אותם באור שלילי. 

כדי לצמצם את הטיית הרצייה החברתית נהוג להשתמש במבחני שיפוט מצב — מבחנים השייכים למשפחת שאלוני הדיווח 

העצמי אך יש להם יכולת טובה יותר לזהות התנהגות מבלי להסתכן ברצייה חברתית. במבחנים מסוג זה, המשיבים מתבקשים 

להעריך כיצד היו מתנהגים במגוון סיטואציות המדמות באופן מהימן למדי מצבי חיים אמיתיים. למבחני שיפוט מצב תוקף 

 McDaniel, Morgeson,( ניבוי טוב בתחומים שונים, כגון הצלחה בלימודים, הנהגה בצבא, ביצועים ניהוליים והצלחה בעבודה

 .)ETS; Assessment Methods, 2012( ונעשה בהם שימוש רב לצורך מדידת כישורים ,(Finnegan & Campion, 2001

יש להשתמש בכלי מסוג דיווח עצמי בזהירות. שימוש בדיווח עצמי לשם מדידת החוויה הסובייקטיבית של משתתף, לדוגמה, 

על עמדותיו כלפי כישורים, הוא מוצלח משום שהחוויה הסובייקטיבית היא מה שנבקש למדוד ולכן אין חשש להטיה. לעומת 

מתקשים  אנשים  שלרוב  מכיוון  התנהגות,  אמידת  או  ביצועים  הערכת  לצורך  עצמי  בדיווח  להשתמש  מומלץ  פחות  זאת, 

בהערכת יכולותיהם )Kruger & Dunning, 1999( או לחלופין רוצים להציג עצמם באור חיובי יותר אשר אינו בהכרח משקף 

את המציאות נאמנה )Edawards, 1957(. ולכן, אם נשאל משתתף באיזו מידה הוא תופס את היכולת שלו בכישור מסוים, יש 

להניח כי תשובתו תהיה מוטה.

דיווח על ידי אחרים. כלי מדידה אלה כוללים שאלונים או תצפיות16 שבהם אדם אחר מעריך את יכולותיו של הנבדק בכישור  	

או בתכונה הנמדדים. לדיווח על ידי אחר בדרך כלל תוקף מנבא גבוה יותר מאשר זה של דיווח עצמי )Kenny, 1994(. כאשר 

משתמשים בכלי זה חשוב לבחור בקפידה את המעריך; עליו להיות אדם שמכיר את המשתתף היטב, ובהקשרים שונים, 

זאת כדי למנוע מצב שבו ההיכרות בין המעריך למוערך היא תלוית מצב וכתוצאה מכך חוות הדעת תתבסס על מידע מועט 

וחד-גוני. 

16  צופה מתבונן בהתנהגות של אדם אחר ומתעד את ההתנהגות שלו, לרוב באמצעות שאלון תצפית מובנה.
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סימולציות. סימולציות הן מבחנים שנועדו להתחקות אחר מצבי חיים אמיתיים, תוך צפייה בתגובת הפרט הנבדק לסיטואציה.  	

הסימולציות אינן מתבססות על שיפוט סובייקטיבי של הפרט ולכן אין חשש מפני הטיית הרצייה החברתית או מפני שאיפה 

זה הוא “מבחן המרשמלו” של  ידועה למבחנים מסוג  של פרט להציג עצמו באור חיובי שאינו משקף את המציאות. דוגמה 

 .)Mischel ,2014( וולטר מישל שנועד לבחון דחיית סיפוקים בקרב ילדים

המדמה  מדידה  שיטת   —  gaming באמצעות  הערכה  וכן  ההערכה  במרכזי  המופעלות  סימלוציות  למצוא  ניתן  זו  בקטגוריה 

מצבים אמיתיים באמצעות משחק מחשב. 

מיון  	 מכוני  אדם.  של  הקוגניטיביות  יכולותיו  את  לבדוק  המיועדים  כישורים  מבחני  באמצעות  מתבצעת  ביצועים.  הערכת 

בזמן  מוגבלים  המבחנים  כלל  בדרך  למתמיינים.  המחשב  דרך  מועברים  אשר  מבחנים  באמצעות  אלו  בכלים  שימוש  עושים 

וכוללים מבחני צורות, קטעי קריאה הבוחנים יכולת הבנת הנקרא, הסקת מידע מתרשים, מבחנים כמותיים ומבחנים מילוליים. 

בחלק מן המקרים יופיעו גם מבחנים באנגלית )או בשפה שנייה אחרת( ומבחנים טכניים.

7.2.2 אתגרים במדידת כישורים

 Galloway( מדידה לאורך זמן. שימוש בכלים כדי למדוד שינויים בכישורים לאורך זמן באופן מהימן עלולה להיות מורכבת למדי

et al., 2017(, שכן לרוב הערכת כישורים מסתמכת על כלים לדיווח עצמי )Olenik et al., 2013(, שיכולתם לזהות שינויים לאורך 
 .)17 Youth Power Learning, 2017( זמן בתחום זה היא מוגבלת

מדידת כישורים על פני תרבויות. רוב כלי המדידה להערכת כישורים פותחו במדינות מפותחות כמו ארצות הברית, קנדה ובריטניה 

)Galloway et al, 2017(. כתוצאה מכך מדדים אלו מוטים אינהרנטית אל המשגה מערבית של כישורים. לדוגמה, למונחים “חשיבה 

ביקורתית”, “מצפוניות” או “מוטיבציה” עשויות להיות משמעויות אחרות בתרבויות שונות )Kautz et al., 2014(. הפער התרבותי 

זו מקשה גם  בהבנת המושג עלול להשפיע על אופן המענה בכלי המדידה וליצור תמונת מצב מוטית תרבותית. הטיה תרבותית 

זו לזו, אם הן מצויות בקונטקסט תרבותי שונה. לכן חשוב לערוך לכלי המדידה התאמה תרבותית,  על היכולת להשוות תוכניות 

ובמיוחד לכלים המסתמכים על כישורי שפה. נוסף לכך, לא רק המשמעות של הכישורים יכולה להשתנות בין תרבויות אלא גם 

החשיבות המוקנית להם; מחקר שנערך בקרב אנשי חינוך בולטים במקסיקו, דרום אפריקה, קניה והפיליפינים הראה כי הם מקנים 

חשיבות שונה למגוון הכישורים שהעריכו )Care et al., 2017(. בדרום אפריקה, לדוגמה, אנשי חינוך הקנו חשיבות רבה לכישורי 

תקשורת בעוד שבמקסיקו כישורי ויסות עצמי נתפסו כמשמעותיים יותר. 

https://www.youthpower.org/2017-youthpower-annual-learning-network-meeting  17
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7.2.3 כלים למדידת כישורים

בפרק זה נציג את הכלים הבולטים למדידת כישורים, לפי ארבעת הסוגים המרכזיים של כלים שהצגנו לעיל. לגבי מגוון הכישורים 

מן  כל אחד  רוב  פי  על  כי  יודגש  ביותר למדידתם.  והמקובלים  נציג את הכלים המרכזיים המותאמים  שסקרנו בתחילת המסמך, 

הכלים המוצגים להלן מודד כישורים אחרים, ועל כן קשה להשוות ביניהם ולהמליץ על כלי אחד כעדיף על פני האחרים. 

עם זאת, כן ניתן להשוות בין ארבעת סוגי הכלים, שאותם בחנו בחינה שיטתית על פי רמת המדידה, המהימנות ויכולת הניבוי )ראו 

סעיף 7.2.1 לעיל(. 

7.2.3.1 כלים מסוג דיווח עצמי

)Core Self Evaluation( א. כלי למדידת הערכה עצמית

כישורים נמדדים: הערכה עצמית 

שליטה  מיקוד  עצמית,  חוללות  עצמי,  ערך   — אחר  אישיות  רכיב  מודד  שאלון  כל  שאלונים.  מארבעה  מורכב  הכלי  הכלי:  תיאור 

מועברים  השאלונים  כל  אדם.  של  העצמית  ההערכה  מידת  של  יותר  רחב  כישור  מודדים  יחד  השאלונים  ארבעת  ונוירוטיות. 

באמצעות דף ועט )או בגרסה ממוחשבת(, כוללים מספר מצומצם של פריטים ועל כן הם קצרים וממוקדים. התשובות על פריטי 

השאלונים מאורגנות בסולם ובו חמש דרגות )כלל לא מסכים-מסכים מאוד(. להלן פירוט קצר של ארבעת השאלונים: 

Rosenberg, 1965) Rosenberg Self-Esteem Scale( — שאלון ובו עשרה פריטים למדידת ‘ערך עצמי’, כגון: באופן כללי אני  	
מרוצה מעצמי, הלוואי והיה לי יותר כבוד עצמי. 

Self-Efficacy Scale (Judge & Bono, 2001) — שאלון ובו שבעה פריטים למדידת ‘חוללות עצמית’, כגון: אני נמנע מללמוד  	
דברים חדשים אם הם נראים לי מסובכים מדי.

IPC Scale (Levenson, 1981) — שאלון ובו שישה פריטים למדידת ‘מיקוד שליטה’, כגון: כשאני מקבל מה שאני רוצה זה  	
בגלל שעבדתי קשה בשביל זה; החיים שלי נקבעים על פי המעשים שלי. 

EPI (Eysenck & Eysenck, 1968) — שאלון ובו 12 פריטים למדידת ‘נוירוטיות’, כגון: אני אדם דאגן.  	

ניתן להתייחס לכל אחד מן השאלונים לחוד או לערוך ביניהם ממוצע כדי למדוד את מידת ההערכה העצמית באופן כללי. 

 Brief Self Control Scale .ב

כישורים נמדדים: שליטה עצמית היא היכולת לשלוט בדחפים מידיים ולעמוד בפני פיתויים בשירות מטרה מרכזית וארוכת טווח. 

 Tangney,)  Brief Self Control Scale-ה הוא  עצמית  למדידת שליטה  ביותר  הרב  נעשה השימוש  הכלי: השאלון שבו  תיאור 

Baumeister & Boone, 2004(. השאלון תורגם לעברית, והוא קצר ונוח לשימוש. השאלון מכיל 13 פריטים, כגון: אני טוב מאוד 
בלהימנע מפיתויים; קשה לי מאוד להפסיק עם הרגלים רעים.
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תוספות: על פי מטה-אנליזה של דאקוורף וקרן )Duckworth & Kern, 2011(, ישנם סוגים שונים של מדדי שליטה עצמית, החל 

דיווח  ושאלוני  מישל(  וולטר  של  המרשמלו  מטלת  )דוגמת  התנהגותיים  מדדים   ,)18  Stroop מטלת  )דוגמת  קוגניטיביים  ממדדים 

ידי  על  ודירוג  עצמי  דיווח  בשאלוני  להשתמש  המליצו  החוקרים  המטה-אנליזה,  לממצאי  בהתאם  אחרים.  ידי  על  ודירוג  עצמי 

אחרים מכיוון שאלו היו בעלי תוקף ומהימנות גבוהים יותר מאשר סוגים אחרים של כלים למדידת שליטה עצמית.

ג. IPIP למדידת חמש התכונות הגדולות

 The Big Five( נהוג למפות את מבנה האישיות של אנשים  נמדדים: הכלי מודד את חמש התכונות הגדולות שלפיהן  כישורים 

Personality Traits; McCrae & Costa, 1987(: פתיחות לחוויות )O(, מצפוניות )C(, אקסטרוברטיות )E(, נעימות )A( ונוירוטיות 
)N(. בתיאוריה זו נעשה שימוש ברבבות מחקרים וכן לצרכים יישומיים ובהם ייעוץ ומיון תעסוקתי. המודל תּוקף ברחבי העולם 

ונמצא שמשמעות התכונות משתמרת על פני עשרות מדינות. 

בתוכה  כוללת   )C( מצפוניות  התכונה  לדוגמה,   .)facets( היבטים  או  פנים  כמה  יש  תכונה  כל  בתוך  וכישורים:  התכונות  חמש 

ורציונליות. חלק מפנים אלו נמצאו הולמים לכישורים רכים שהם בני  פרודוקטיביות, סדר, אחראיות, הישגיות, משמעת עצמית 

שינוי, בזמן שפנים אחרים נחשבים לתכונות בלתי ניתנות לשינוי. במאמרם, חיברו ליפמן ואחרים (Lippman et al., 2015( בין פנים 

של תכונות שונות ַלכישורים שאותם הם מבטאים. כך ניתן למדוד כישורים באמצעות מענה על שאלון ה-IPIP המתוקף, שבמקור 

נועד למדוד את חמש התכונות הגדולות. בנספח א מובאת ההקבלה בין פנים של תכונות שונות לכישורים התואמים אותם. 

תיאור הכלי: שאלון מסוג דיווח עצמי אשר במהלכו אנשים מדווחים באיזו מידה מגוון היגדים מתארים אותם במדויק, בסולם הנע 

מ-1 )מאוד לא מדויק( ועד 7 )מאוד מדויק(. ההיגדים מתארים נטיות תכונתיות שונות. לדוגמה, “יוצר חברויות בקלות” מתאר נטייה 

תכונתית של אקסטרוברטיות בעוד ש”משלים משימות בהצלחה” מתאר נטייה תכונתית של מצפוניות. 

)Guare & Dawson, 2018) ד. שאלון למדידת כישורים ניהוליים

לעצמם  לקבוע  לאנשים  קוגניטיביות אשר מאפשרות  יכולות  הכוללים   ,)executive skills( ניהוליים  כישורים  נמדדים:  כישורים 

מטרות ולהשיג אותן – גמישות, עכבה )אינהיביציה( של תגובה, ויסות רגשות, ניהול זמן ורפלקציה. 

הניהוליים של  הכישורים  ורמת  סגנון  על  פרופיל המלמד  לייצר  פריטים, שמטרתו   36 ובו  דיווח עצמי  הכלי: שאלון מסוג  תיאור 

הפרט. להלן דוגמה לפריטים המודדים דיווח על שליטה ברגשות. 

)כחול( לעומת צבע אשר כתוב בצבע שונה  גירויים — שם צבע אשר כתוב באותו הצבע  stroop משתתפים מתבקשים להגיב לשני סוגים של  18  במטלת 

)אדום(. משתתפים צריכים להשיב בזמן קצר עבור כל גירוי מהו הצבע הכתוב )ולא הצבע שבו צבועה המילה(.
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באיזו מידה אתה מסכים עם ההיגדים האלה: 

אני עושה מה שאני אמור לעשות, אפילו אם אני מתוסכל מכך  	

אפילו כאשר אני מרגיש פגוע, אני שומר על קור רוח 	

אני שולט בעצבים שלי  	

Emotional Competence Inventory (ECI) .ה

כישורים נמדדים: כישורי איטנלגנציה רגשית, כפי שהיא מתבטאת בארבעה כישורים – מודעות עצמית, מודעות חברתית, ניהול 

עצמי וניהול מערכות יחסים.

תיאור הכלי: השאלון, אשר פותח על ידי בויאטציס, גולמן וריי )Boyatzis, Goleman & Rhee, 2000(, הוא שאלון לדיווח עצמי 

ולדירוג על ידי אחרים. השאלון מורכב מ-72 פריטים הנעים על סולם ובו 5 דרגות, מ-1 )לעולם לא( ועד 5 )באופן תדיר(. דוגמה 

לפריטים: מודע למצב רוחם של אחרים ולרמזים בלתי מילוליים; מתנהג באופן רגוע במצבים מלחיצים. 

תוספות: קיים מדד נוסף לאינטליגנציה רגשית מסוג מבחני שיפוט, אשר פותח על ידי חסון ולב-ארי )2012(. המדד מתמקד בתת-

רכיבים של אינטליגנציה רגשית — אמפתיה ועמידה בפני לחצים. למשיבים מוצגים 20 סרטוני וידאו קצרים הכוללים סיטואציות 

שונות, והם מתבקשים להשיב לכמה שאלות בקשר לכל סיטואציה. המדד פותח בקרב בני נוער ולכן כולל פריטים מעולם התוכן 

של קבוצת גיל זו.  

 Grit-S .ו

כלפי מטרות  והתשוקה  במידת ההתמדה  ביטוי  לידי  אישיותי שבא  כמאפיין  מוגדר  נחישות(   — )בעברית   Grit נמדדים:  כישורים 

ארוכות טווח. נחישות מנבאת הצלחה והישגים באתגרים שונים מעבר להשפעה של כישרון, אינטליגנציה ותכונות אישיות אחרות 

)The Big Five Personality Traits(. בניגוד לתכונות כגון התמדה או שליטה עצמית, נחישות מתייחסת להתמדה של חודשים 

 .)Duckworth et al., 2007( ואף שנים לצורך השגת מטרה ארוכת טווח, תוך כדי שמירה על עניין רב בהשגתה

תיאור הכלי: השאלון פותח על ידי דאקוורף וקווין )Duckworth & Quinn, 2009(, והוא מתוקף ומהימן. בשאלון שמונה פריטים, 

כגון: אני מסיים כל מה שאני מתחיל; השגתי מטרה שלקח לי שנים לסיים. 

 DIGCOMP .ז

נתונים,  אוריינות  כגון  דיגיטלית,  באוריינות  למידת השליטה שלהם  ביחס  מודד את תפיסת המשתתפים  הכלי  נמדדים:  כישורים 

שיתוף מידע, בטיחות ברשת ועריכת מידע דיגיטלי. 

וכל רמה  בנוי ממחוון שאותו ממלא המשתתף ביחס לעצמו. בכל מיומנות מצוינות שלוש רמות של שליטה,  תיאור הכלי: הכלי 

מתוארת במפורט. פירוט זה מאפשר למשתתף לזהות בצורה טובה באיזו רמה הוא ממוקם )לדוגמה, ר’ נספח ב(. 
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ח. כלים להערכה סובייקטיבית של רמת הכישורים

כישורים נמדדים: כישורים חברתיים וכישורי ויסות רגשות, כישורים ייחודיים לעבודה, מוטיבציה ועוד כישורים רכים נוספים. 

תיאור הכלים: המשיבים מתבקשים לדווח באופן ישיר על שליטתם בכישורים שונים, כלומר הכלים מודדים הערכה סובייקטיבית 

של המשתתפים את רמת הכישורים שלהם. יתרונותיהם של הכלים טמונים בהיותם פשוטים מאוד להעברה. החסרונות כוללים 

סיכון משמעותי להטיית הרצייה החברתית וחשש מפני קושי של אנשים להעריך במדויק את רמת כישוריהם. להלן שתי דוגמאות:

כלי מדידה מסוג זה הוא ה-Outcome Stars, שאלון דיווח עצמי אשר במהלכו משתתפים מדרגים עצמם על סולם ובו עשר  	

דרגות, ביחס לכישורים שונים19. 

כללה  	 זו  תוכנית  המלווה של  במחקר  הכישורים  מדידת  המגיעים מרקע קשה.  לצעירים  המיועדת  תוכנית  היא   Fairbridge
שאלון לדיווח עצמי אשר במהלכו משתתפים דיווחו על רמתם )מ”אני עוד צריך לעבוד על זה” ועד — “אני טוב בזה מאוד”( 

 .)Knight, 2010( בכישורים שונים

 Independent Research Solutions, 2011; Wiggens, )למשל,  הזה  הסוג  מן  לשאלונים  נוספות  דוגמאות  מגוון  יש  תוספות: 

Bonell et al., 2008(. על אף הביקורת על שאלונים ישירים לדיווח עצמי )כפי שהוזכר לעיל(, חשוב לציין שמחקרים להערכת 
תוכניות כן מוצאים הבדלים במדדים אלו על פני זמן, ובכך מעידים במידה מסוימת על תוקף השאלונים. הקלות שבה ניתן להעביר 

שאלונים מסוג זה למגוון קבוצות אוכלוסייה ועלותם הנמוכה הופכת אותם לנפוצים בהערכת תוכניות להקניית כישורים.

7.2.3.2 כלים מסוג דיווח או דירוג על ידי אחרים

מחוון.  באמצעות  היא  כישורים  ולמדוד  להעריך  כדי  אחרים  ידי  על  בדירוג  או  בדיווח  שימוש  לעשות  המקובלות  הדרכים  אחת 

בסעיף זה נציג שני מחוונים המיועדים להערכת כישורים. 

 NSP .א

כישורים נמדדים: המחוון משמש כלי להערכה של 15 כישורים, ובהם כישורי תקשורת, שיתוף פעולה ויצירתיות.

תיאור הכלי: המחוון מורכב מתיאורים של היכולת עצמה, של הכישורים המרכיבים אותה וממארג התנהגויות אשר מסייעות להבין 

האם כישורים אלו באים לידי ביטוי ובאיזו רמה. המחוון פותח על ידי מעסיקים ואינו ייחודי לתוכניות כישורים אלא מכוון לתוכניות 

תעסוקה בכלל. המחוון מיועד להערכת צופה או מעסיק. לכל אחד מן הכישורים יש שש רמות, החל מ-0 )מייצג את הרמה הנמוכה 
ביותר( ועד ל-5 )מייצג את הרמה הגבוהה ביותר( )ר’ נספח ג(.20 

http://www.outcomesstar.org.uk/using-the-star/see-the-stars/work-star/  19

Národní soustava povolání  20 – ‘הרשות הלאומית לתעסוקה’ בשפה הצ’כית.
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CRP .ב

כישורים נמדדים: המחוון בוחן 12 כישורים, ובהם אוריינות פיננסית ויצירתיות וחדשנות.

נועד לסייע  והוא  )Conservation Reserve Program) הפועלת בארצות הברית,   CRP ידי תוכנית  תיאור הכלי: הכלי פותח על 

בהערכת מוכנות לעבודה בכמה ממדים )ר’ לדוגמה נספח ד(. 

7.2.3.3 כלים מסוג סימולציות 

בעבר נהגו למדוד כישורים באמצעות סימולציות במסגרת דינמיקה קבוצתית או מבחנים התנהגותיים אישיים. כיום, הטכנולוגיה 

לכלים  בהשוואה  זולים  הם  כישורים  להערכת  דיגיטליים  כלים  דיגיטלי.  באופן  סימולציות  באמצעות  כישורים  למדוד  מאפשרת 

אחרים שאמורים לדמות את החיים האמיתיים )כגון מרכזי הערכה(, ומספקים סביבה מבוקרת שאותה ניתן לשחזר בין משתתפים 

)בניגוד לריאיון או לדינמיקה קבוצתית(. אפליקציות למדידת כישורים העושות שימוש במשחקי אסטרטגיה זמינות כיום. בסעיף 

זה נציג שתיים מהן. 

Knack .א

כישורים נמדדים: האפליקציה מודדת כישורים מגוונים, כגון תפיסה עצמית חיובית, שליטה עצמית, חשיבה מסדר גבוה, כישורים 

חברתיים, כישורי תקשורת ואמפתיה.

תיאור הכלי: האפליקציה מורכבת משלושה משחקים המשמשים כלי להערכת כישורים. האפליקציה קלה לשימוש, ניתן להפעילה 

מכל מכשיר נייד, והיא מספקת את הוראות השימוש באופן עצמאי. 

למדידת  כלים   244 של  לאיתורם  הובילה  אשר  נרחבת  ספרות  סקירת  ערכו   )Galloway et al., 2017( ואחרים  גאלוויי  תוספות: 

חיובית.  וגישה  אחריות  חברתיים,  כישורים  גבוה,  מסדר  חשיבה  עצמית,  שליטה  חיובית,  עצמית  בתפיסה  המתמקדים  כישורים, 

החוקרים דירגו את מאות הכלים לפי הקריטריונים האלה: עדות לתוקף, עדות למהימנות וקלות השימוש, וכן האם הכלי מודד כמה 

כישורים שונים. Knack דורג בין עשרת הכלים בדירוג הגבוה ביותר. עדיין לא נעשה שימוש בו לצורך הערכת תוכניות, ולכן יש לבחון 

האם יש לערוך בו התאמות כך שיתאים לכך. כמו כן, עדיין לא ידוע האם הכלי מסוגל לספק מידע על שינויים לאורך זמן בכישורים. 

Accelium .ב

ויכולות  רגשות  ויסות  החלטות,  קבלת  יכולת  ובהם  כישורים,  מגוון  ולהעריך  להקנות  המסוגל  אינטרנטי  כלי  נמדדים:  כישורים 

תקשורת ועבודת צוות.

תיאור הכלי: האפליקציה קלה לשימוש, ניתן להפעילה מכל מכשיר נייד, והיא מספקת הוראות לשימוש עצמאי.21

https://www.accelium.com/  21



26

באמצעות  כישורים  להקניית  פלטפורמה  לספק  במטרה   1994 בשנת  שחמט  שחקני  ידי  על  פותחה   Accelium שיטת  תוספות: 

על  רפלקטיבית  מכן חשיבה  ולאחר  דיגיטליים  כוללת בשלב הראשון התנסות במשחקי אסטרטגיה  משחקי אסטרטגיה. השיטה 

Accelium שימשה בעיקר בתי ספר אך בשנים האחרונות  החוויה אשר במהלכה מתקיימת למידה. בשנות פעילותה הראשונות, 

נעשה בה שימוש גם בקרב חברות וארגונים. אמנם הייעוד המרכזי של Accelium הוא להקנות ולפתח כישורים אך יש לה גם את 

האפשרות לאבחן כישורים. שלושה מחקרים עסקו במידת האפקטיביות של Accelium להקניית כישורים בברזיל, ישראל ואיטליה 

)Rezende Garcia, et al, 2012; Ajello, year unknown; Green 2004(. הממצאים מצביעים על כך שהשיטה אפקטיבית, עם 

זאת הם בחנו את הכלי על ילדים בגילי בית ספר יסודי, ולכן יכולת ההסקה על האוכלוסייה הבוגרת היא מוגבלת. 

7.2.3.4 כלים מסוג הערכת ביצועים

 PIAAC א. סקר

כישורים נמדדים: הסקר בוחן שלושה סוגים עיקריים של מיומנויות בסיס:

אורייניות קריאה )literacy(: היכולת להבין טקסט כתוב, להעריכו ולהשתמש בו.  	

יכולות מתמטיות )numeracy(: היכולת לגשת למידע ולרעיונות מתמטיים, להשתמש בהם, לפרש אותם ולמסור אותם לאחרים.  	

)solving problem in rich-technology enviorements(: היכולת להשתמש בטכנולוגיה  	 פתרון בעיות בסביבה מתוקשבת 

דיגיטלית, בכלים תקשורתיים וברשתות על כדי לפתור בעיות ולבצע משימות בסביבה טכנולוגית. 

אימם.  בשפת  משיבים  אך  שלהם,  המוצא  למדינת  קשר  ללא  שאלות  אותן  נשאלים  ובו המשיבים  בין-לאומי  סקר  הכלי:  תיאור 

בדרך כלל הסקר מועבר באמצעות מחשב אך ניתן להשיב לו גם בעט ונייר. כל משיב נבחן על שתי מיומנויות בעוד שאת הרמה 

השלישית מחשבים באמצעות אומדן סטטיסטי.

במהלך  מדינות  ב-33  הועבר  הסקר  לבוגרים.  בסיס  וכישורי  מיומנויות  למדידת  כיום  המרכזי  הוא הסקר   PIAAC סקר  תוספות: 

השנים 2015-2011, בקרב בני 65-16. בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד ראש הממשלה אחראים על הסקר. הסקר 

נועד לאבחן את רמת הכישורים של קבוצות גדולות )מדינות( ולכן השימוש בו לצורך הערכת כישורים פרטנית איננו מיטבי. מדובר 

במבחן אדפטיבי, כלומר משתתפים שונים נחשפים לשאלות שונות, על פי רמת התפקוד שהם מדגימים. 

 Education & Skills Online .ב

הכישורים הנמדדים: אורייניות קריאה, יכולות מתמטיות ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת. על פי האתר של ה-OECD, המבחן 

בוחן יכולות לא קוגניטיביות, תחושת רווחה אישית ובעתיד גם היבטים התנהגותיים. 

למגוון  ביחס  ציון  ולקבל  האישי  מחשבו  באמצעות  להיבחן  לאדם  ומאפשר   OECD-ה ארגון  ידי  על  פותח  הכלי  הכלי:  תיאור 

כישורים. השאלות במבחן לקוחות בחלקן מתוך שאלון PIAAC, ובחלקן פותחו במיוחד עבור הכלי.22 

http://www.oecd.org/skills/ESonline-assessment/abouteducationskillsonline/  22
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תוספות: הכלי מתאים למוסדות חינוך והשכלה, לצורכי מחקר, לתוכניות ולארגונים ממשלתיים העוסקים בשיפור תעסוקתי של 

מבוגרים. להבדיל מסקר PIAAC, המבחן מאפשר למפות את היכולות ברמת הפרט ולהתאים עבורו תוכנית לקידום תעסוקתי. 

TOSA .ג

כישורים נמדדים: שליטה ביישומי מחשב ובשפות תכנות.

בסיום  מחשב.  יישומי  במגוון  הכישורים  את  להעריך  עבודה  ולמבקשי  לחברות  לסטודנטים,  מאפשר   TOSA אתר  הכלי:  תיאור 

המבחן המקוון, מקבל המשתתף ציון בין 0 ל-1,000. המבחן האינטרנטי כולל שאלות ידע על פקודות במגוון יישומי מחשב ושפות 

תכנות מוכרות, וגם משימות מעשיות.

 .TOSA תוספות: על פי אתר החברה, 5,000 חברות ומוסדות הכשרה ביותר מ-30 מדינות עשו ועושים שימוש בכלי ההערכה של

אנגליה, צרפת והולנד מכירות רשמית בתעודות שמעניק הארגון. קיימים 12 מרכזים ברחבי אירופה המספקים את התעודות וניתן 
לערוך בהם את המבחן בשש שפות שונות. 23

ד. שימושים ללבנה — The Alternative Uses Test — כלי למדידת יצירתיות 

כישורים נמדדים: יצירתיות. יצירתיות באה לידי ביטוי במגוון דרכים ובמספר רב של עולמות תוכן: באומנות, בהבעה מילולית ואף 

בפתרון בעיות מתמטיות. 

תיאור הכלי: במסגרת המדידה המשתתפים מתבקשים לייצר תוצרים. שני שופטים מצייננים את מידת החדשנות והמקוריות של 

התוכן  בתחום  השופטים  למומחיות  מיוחדת  חשיבות  אין  משתתף.  כל  עבור  האחד  הציון  את  מהווה  הציונים  ממוצע  התוצרים. 

)Amibele, 1983(. דוגמאות  של התוצר, שכן על פי מחקרים מרבית בני האדם יודעים להבחין האם דבר מה הוא יצירתי או לא 

לתוצרים הם סיפור קצר, שירה, ציור שבו מותרות מספר מוגבל של צורות גיאומטריות, המצאת שלל שימושים בלתי רגילים לחפץ 

 .)Kasof, Chen, Himsel & Greenbeerger, 2007( ועוד ,)שגרתי )לבנה, פטיש

7.2.4 כלים למדידת כישורים בקרב בני נוער

כאמור, במאמר של גאלווי ואחרים )Galloway et al., 2017( החוקרים דירגו מאות כלי מדידת כישורים המיועדים לבני נוער, על 

פי כמה קריטריונים מרכזיים. כעת נציג את עשרת כלי המדידה אשר דורגו בציון הגבוה ביותר. בלוח 2 ניתן לראות אילו כישורים 

מודד כל כלי. 

	  California Healthy Kids Survey: Social and Emotional Health Module

	  Chinese Positive Youth Development Scale (CPYDS)

	  SENNA 1.0

https://www.isograd.com/EN/freetestselection.php  23
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	  SENNA 2.0

	  Child and Adolescent Wellness Scale

	  The Anchored BFI Tool

	  The Big Five Inventory

	  Knack

	  Jamaica Youth Survey

	  Responses to Stress Questionnaire (RSQ)

 )Galloway et al., 2017( לוח 2: כלים למדידת כישורים בקרב בני נוער, לפי הכישורים הנמדדים

שם הכלי

מספר 
הכישורים 

הנמדדים

הכישורים הנמדדים*

123456789

 California Healthy Kids Survey: Social and
 Emotional Health Module

9VVVVVVVVV

Chinese Positive Youth Development Scale (CPYDS(8VVVVVVVV

 SENNA 1.08VVVVVVVV

 SENNA 2.08VVVVVVVV
Child and Adolescent Wellness Scale7VVVVVVV

 The Anchored BFI Tool7VVVVVVV

 The Big Five Inventory7VVVVVVV

 Knack6VVVVVV
Jamaica Youth Survey5VVVVV

 (RSQ( tress QuestionnaireאResponses to S4VVVV

7=אמפתיה,  למטרה,  6=מכוונות  תקשורת,  5=כישורי  חברתיים,  4=כישורים  גבוה,  מסדר  3=חשיבה  עצמית,  2=שליטה  חיובית,  עצמית  1=תפיסה  מקרא:   *

8=אחריות, 9=גישה חיובית 
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8. תובנות לפיתוח תוכניות להקניית כישורים 
בפרק זה נתאר תובנות יישומיות שנועדו לסייע בפיתוח ובמדידה של תוכניות להקניית כישורים, כולל התייחסות לרכיבים ולדרכי 

פעולה שנמצא כי הם תורמים להצלחתן של תוכניות אלה. 

8.1 רכיבים שנמצאו חיוניים לפיתוח תוכניות להקניית כישורים
ICARO האירופי, World Learning הבין-לאומי ו-FHI 360 האמריקאי, הם שלושה ארגונים אשר שמו לעצמם מטרה לאבחן את 
האתגרים, החסמים, הפתרונות והצרכים שבבסיס פיתוח מדיניות להקניית כישורים, ועל בסיס ידע זה לקדם צעדים מעשיים אל 

עבר צמצום הפער בין הכישורים הנדרשים בעולם העבודה המשתנה לבין הכישורים של העובדים. שלושת הפרויקטים מדגישים 

את צוות התוכנית, משוב והערכת ההתקדמות ותהליך הלמידה, כשלושה רכיבים חיוניים להצלחתה של תוכנית להקניית כישורים 

 .)Jonyniene, 2017; World Learning, 2017; Soares et al., 2017(

צוות התוכנית. רכיב חיוני להצלחת תוכניות להקניית כישורים הוא צוות התוכנית. על הצוות להיות בעל מודעות חברתית גבוהה 

ולבסס אמון וקשר משמעותי עם המשתתפים )Nagaoka, 2016(. חשיבות רבה יש למתן דוגמה אישית למשתתפים על ידי קידום 

הכישורים הרכים של חברי הצוות עצמם. חשוב ליצור סביבה תומכת ובטוחה כדי לאפשר למשתתפים להביע את עצמם במסגרת 

תהליכים קבוצתיים.

בבניית  ולסייע  לכישוריו  המשתתף  אצל  מודעות  ליצור  היא  ההתקדמות  והערכת  המשוב  מטרת  ההתקדמות.  והערכת  משוב 

תוכנית עבודה. ההערכה צריכה להיות מבוססת על תצפיות ותיעוד, ועל המשוב להיות קונקרטי, מילולי ולא רק כמותי, כך שיקל 

על הפרט לפעול לשיפור הכישורים. 

ניתן, רצוי לספק הכרה קונקרטית לתהליך שעברו המשתתפים בצורת אקרדיטציה — תעודה המספקת הוכחה לכישורים  כאשר 

שנלמדו.

תהליך הלמידה. ממצאים חשובים עולים בנוגע לקריטריונים מרכזיים שרצוי שתהליך הלמידה יעמוד בהם:

עידוד פרואקטיביות. על המשתתפים להיות מעורבים בבניית התוכנית האישית של עצמם ובהגדרת מטרותיהם. 	

שימוש ברפלקציה )היכולת להביט על עצמי ולהבין את הפעולות והמניעים שלי(, משמעותי לצורך ההתקדמות בכישורים  	

רבים וכן מהווה כישור חשוב בפני עצמו.

והערכת הכישורים נעשה במסגרת קבוצתית, המיקוד צריך להיות ברמת הפרט  	 גם אם תהליך רכישת  תהליך לימוד אישי. 

ובהתקדמות שלו.

יש לעודד שימוש במעגלי למידה רחבים שיאפשרו את התפתחותם של כישורים רכים במקומות שונים ולאורך זמן. כלומר,  	

הכישורים  שבה  למסגרת  מחוץ  שונים  במקומות  אימון  של  מערכת  וליצור  נלמדו  שכבר  לכישורים  ההכשרה  לאורך  לחזור 

נלמדו לראשונה.
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העשרת הידע בתחום הכישורים למשתתפים. חשוב להסביר בבירור מהו כל אחד מן הכישורים, מדוע הוא חשוב וכיצד הוא  	

בא לידי ביטוי. כמו כן מומלץ להצביע על הכישורים כשהם באים לידי ביטוי.

התייחסות אינטגרטיבית לכישורים, יש להתייחס לכישורים באופן שמחבר ביניהם ועושה אינטגרציה ולא בצורה שמבודדת  	

כל כישור. מחקרים מראים כי לימוד הכישורים בנפרד עשוי להיות לא אפקטיבי ולא תמיד מביא להתקדמות של המשתתף. 

יש לקדם את פיתוח הכישורים דרך למידה חווייתית וקונקרטית, מבט רפלקטיבי וכן התאמה בין החוויה לרעיונות המופשטים  	

שנלמדו. עקרונות אלו מבטאים את החשיבות של הקשר בין המושג, ההבנה של המושג והחוויה. המושג מאפשר ליצור שפה 

משותפת, אך היכולת לחבר בין חוויה ולמידה קונקרטית לבין המושג היא זו שעשויה לשפר את הכישורים הנלמדים בפועל.

נקודת מבט חיובית. יש להתמקד בכישורים שישנם ולא בחסרים, כדי לעודד את המשתתפים ולחזקם. 	

מבט לעתיד והבנה שהכלי מהווה התחלה של תהליך הלימוד ולא את סופו. 	

שילוב מגוון מענים בתוכנית. נוסף לאמור לעיל, מחקרים מראים כי שילוב של כמה מענים או רכיבים בתוכנית מעלה את הסיכוי 

להצלחתה. מטה-אנליזה על תוכניות לשיפור כישורים חברתיים ורגשיים בקרב ילדים ונוער מצאה כי תוכניות שכללו גם שיטות 

ללמידה פעילה, גם רכיב אחד לפחות המוקדש לכישורים אישיים או חברתיים וגם מיקוד בכישור ספציפי, הועילו לשיפור כישורים 

חברתיים ורגשיים בהשוואה לתוכניות שכללו רק חלק מן הרכיבים )Durlak et al., 2011(. נמצא כי התרומה של הרכיבים השונים 

משמעותית ביותר כשהם מופיעים יחד )Kechagias, 2011( והופעתו של רכיב אחד ללא האחר מקטינה את השפעתו.

מציינים   )Shuman, Besterfield‐Sacre & McGourty, 2005( ומקגורטי  בסטרפילד-סקר  שומן,  ומורכבת.  מהימנה  תוכנית 

שבין  הדמיון  היא  מהימנות  מורכבות.  של  ורכיב   )fidelity( מהימנות  של  רכיב  בה  שיש  ככל  יותר  מוצלחת  כישורים  שלמידת 

להגיע  כדי  להפעיל  שיש  הקוגניטיבי  ובמאמץ  באתגר  ביטוי  לידי  באה  המורכבות  העבודה.  במקום  זו  לבין  בכיתה  הסיטואציה 

לפתרון. על פי החוקרים, ככל שרמת המהימנות והמורכבות גבוהה יותר, כך הלמידה תהיה אפקטיבית יותר. 

8.2 התרומה של אקרדיטציה לרכישת כישורים 
בשוק  לפרט  מקנה  הסמכה  היתרון שתעודת  הם  המרכזיים שבהם  כישורים.  בתוכניות  לשילוב אקרדיטציה  יתרונות  מגוון  ישנם 

עושות באקרדיטציה  והשימוש שממשלות   ,)Jonyniene, 2017( העבודה, התרומה של התעודה לתחושת המסוגלות של הפרט 

כתמריץ לעידוד מעסיקים להקניית כישורים לעובדיהם )שורץ ויאירוב, 2018(. בהתאם לכך, בעשור האחרון ישנם יותר ויותר גופים 

המספקים אקרדיטציה בעת רכישת כישורים רכים.

מוסדות אקדמאיים. ישנם מוסדות להשכלה גבוהה אשר מעניקים תעודה למשתתפים אשר סיימו בהצלחה קורסים להקניית  	

כישורים במסגרתם. נראה כי המשמעותי ביותר מבין הארגונים הללו הוא EDX, שנוסד בשנת 2012 על ידי האוניברסיטאות 

מרובי  קורסים  גם  ובהם  מוכרים,  אקדמיים  מוסדות  ממגוון  מקוונים  אקדמיים  קורסים  מספק   EDX  .MIT-ו הארוורד 

משתתפים להקניית כישורים רכים כגון עבודת צוות ושיתוף פעולה, חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות, דיבור בציבור ומנהיגות. 

בסיום ההשתתפות מוענקת למשתתפים תעודה מן המוסד האקדמי האחראי על הקורס. 
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והן  מקוונים  הן  למסיימים,  תעודה  מוענקת  ובסיומם  רכים  כישורים  לרכישת  קורסים  מציעים  נוספים  אקדמיים  מוסדות 

פרונטליים. דוגמאות לכך הם Stautzenberger College שבאוהיו; ואונבירסיטת דבנפורט במישיגן, שהקימה תוכנית לימודים 

מקוונת בשיתוף המועצה המקומית לכלכלה. גם בישראל ישנם מוסדות אקדמיים המציעים קורסים לפיתוח כישורים רכים 

לא  הללו  אך  בטכניון(,  המחשב  למדעי  והחוג  הבין-תחומי  במרכז  עסקים  למנהל  החוג  )בהם  האקדמית  ההכשרה  מן  כחלק 

מאפשרים קבלת תעודה.

	  ,ACT ארגון  לאקרדיטציה.  האפשרות  את  שמציעים  פרטיים  ארגונים  גם  ישנם  האקדמיים  לגופים  נוסף  פרטיים.  גופים 

מגוון  על  הפרט  רמת  של  בהערכה  גם  עוסק  הוא  אך  מציע,  שהוא  לאוניברסיטה  הכניסה  מבחן  בשל  בעיקר  מוכר  לדוגמה, 

כישורים, ובהם מוכנות לעבודה, כולל יכולת מתמטית ופתרון בעיות, אוריינות גרפית )היכולת להסיק מסקנות ולהבין גרפים( 

 NCRC( והבנה טכנולוגית. למשתתפים שעוברים את מבחן ההערכה בהצלחה, ניתנת תעודת שמעידה על מוכנותם לעבודה

הכישורים  את  גם  כוללת  רמה  וכל  שונות,  רמות  בארבע  קיימת  התעודה   .)– National Career Readiness Certificate
ברמה מתחתיה. על פי ה-ACT, תעודת ה-NCRC הופכת את תהליך גיוס העובדים למהיר ואיכותי יותר בכך שהיא מהווה 

אינדיקציה לכישוריהם של העובדים.

המפתחים  ארגונים  ישנם  תעודה.  בגינה  ומעניק  המשתנה  העבודה  לעולם  רלוונטיים  כישורים  בהקניית  עוסק   WIN ארגון 

וגם  רכים,  IITTI המציע תעודה בסיום קורסים לכישורים  ובהם ארגון  רכים,  ומדריכים לכישורים  אקרדיטציה עבור מורים 

 .)ISSTA( רישיון למדריכים מורשים להוראת הקורסים של הארגון

	  ,(Investment in People( IiP מתן תעודה למעסיקים לצורך עידוד הקניית כישורים לעובדיהם. הארגון הממשלתי הבריטי

מעניק תעודה לארגונים שמשקיעים ב-upskilling של עובדיהם. הארגון פועל כיום בעשרות מדינות, ומציב בפני המעסיקים 

כי התעודה אכן גרמה לארגונים  )Haile, 2018( מצא  והעבודה עם הארגון. מחקרו של הייל  דרישות לצורך קבלת התעודה 

להשקיע יותר בכישורי עובדיהם. עם זאת, נדמה שהתופעה מתקיימת כמעט רק בארגונים פרטיים, ולא בארגונים ציבוריים. 

תמריץ מסוג זה מצטרף לשורה של תמריצים לעידוד מעסיקים להקנות כישורים לעובדיהם )להרחבה ר’ שורץ ויאירוב, 2018 

— סקירה בנושא הכשרת עובדים(.



32

I PRO 9. מודל
כישורים,  על  להשפיע  ניתן  למידה שבה  התייחסנו  העבודה,  בשוק  להצלחה  תרומתם  הראינו את  כישורים,  הגדרנו מהם  כה  עד 

הצגנו מגוון תוכניות לשיפור כישורים ודרכים מגוונות למדוד אותם. כעת נבקש למקם את מודל I PRO לאור הכישורים והתוכניות 

שנסקרו.

 I PRO 9.1 תיאור מודל
ג’וינט-תבת במטרה לעדכן את הידע ואת הכלים להערכה ולפיתוח כישורים בתוכניות תעסוקה לפי  ידי  I PRO פותח על  מודל 

עדכני  מודל  לייצר  ושואף  המשתנה  העבודה  בעולם  והמגמות  השינויים  את  בחשבון  מביא  הוא  העבודה.  בשוק  השינוי  מגמות 

הפוטנציאל  בעלי  והמוטיבציות  הכישורים  עיקר  את  בתוכם  שמכילים  אשכולות  משישה  מורכב  המודל  תעסוקתית.  למסוגלות 

I AM אשר מכיל את המוטיבציות הפנימיות  לסייע לעובד להשתלב שילוב מיטבי בעולם העבודה. במרכז המודל עומד אשכול 

I CAN המכיל את שלוש השפות שבאמצעותן עובד מתקשר בעולם העבודה. ארבעת האשכולות הנוספים  של האדם, ואשכול 

מכילים את הכישורים הרלוונטיים לעובד לצורך השתלבות, התמדה וקידום. האשכולות משפיעים זה על זה, במובן זה שכישורים 

:I PRO באשכול אחד הכרחיים לפיתוח כישורים באשכול אחר. כעת נפרט את האשכולות השונים של מודל

של  	 החזקתם  את  המאפשרים  הפנימיים  הגורמים  את  כולל  הוא  המודל.  בליבת  זה  אשכול  פנימיים(.  )מאפשרים   I AM
הכישורים באשכולות האחרים – מוטיבציה, גישה חיוביות ופרואקטיבית, וחוללות עצמית תעסוקתית.

זה מתייחס לשלוש שפות בסיסיות הן להשתלבות מוצלחת בעולם  	 I CAN )מיומנויות תשתית — שלוש השפות(. אשכול 
העבודה ובחיים בכלל והן ליכולת לבצע משימות ולנהל תקשורת בכלים דיגיטליים. שלוש השפות הן: יכולת לקרוא, לכתוב 

ולהציג בעברית; יכולת לקרוא, לכתוב ולהציג באנגלית; ויכולת להבין ולקבל החלטות מבוססות נתונים.

את  	 נכון  לנהל  איך  לדעת  ויותר  יותר  מעובדים  מצריכה  והאינטנסיבית  הדינמית  העבודה  סביבת  עצמי(.  )ניהול   I BUILD
I Build שם דגש  כן, יש צורך מהותי ביכולת התמודדות עם מצבי עמימות והסתגלות מהירה לשינויים. אשכול  זמנם. כמו 

על כישורים אלה: יכולת ניהול זמן ותעדוף משימות, יכולת הסתגלות לשינוי ופעולה במצבי עמימות, ויכולת לאזן בין עבודה 

ותחומי חיים נוספים.

אנשים  	 בעבר  אם  מתמיד.  באופן  ולהתפתח  להמשיך  העובדים  מן  נדרש  כיום  לעבר,  בניגוד  מתמדת(.  )למידה   I GROW
הן  למידה  יכולות  לכן  הקריירה.  שנות  כל  לאורך  שלהם  הידע  לחידוש  נדרשים  הם  כיום  בלבד  הקריירה  בתחילת  הוכשרו 

I Grow שם דגש על כישורים אלה: יכולת לראות תמונת עתיד ומפת  מהותיות להצלחה בעולם העבודה המשתנה. אשכול 

דרכים, יכולת ללמוד ולהתעדכן באופן מתמיד ועצמאי, ויכולת לרפלקציה אישית ולמידה מניסיון.

I MIX )יחסים בין אישיים ומסוגלות תרבותית(. היכולת לתפקד בצורה יעילה ומיטבית בצוות ולפתח אינטראקציות חיוביות  	
עם אחרים נתפסות כיום כחיוניות בעולם העבודה. הדגש על גיוון ועל יתרונותיו מצריך מעובדים להיות בעלי רגישות תרבותית 

ובעלי יכולת לנהל תקשורת אפקטיבית גם עם אנשים השונים מהם. אשכול זה מתמקד בכישורים אלה: יכולת לפעול במגוון 
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מצבים בין-אישיים, יכולת לפעול בצוותים רב-תחומיים, ויכולת לפעול בסביבה רב-תרבותית.

I NET )מיתוג חברתי-תעסוקתי(. יכולת שיווק עצמי ויצירת נטוורקינג, במדיה החברתית ומחוצה לה, חשובה לצורך קידום  	
עצמי, והיא כוללת יכולת למתג ולשווק את העצמי ויכולת לפעול ולתקשר במגוון רשתות וקהילות.

9.2 כישורים אשר אינם מופיעים במודל I PRO אך רלוונטיים לעולם העבודה המשתנה
אף  ולעיתים  אחרת  או  כזו  במידה  ביטוי  לידי  באים  המשתנה  העבודה  לעולם  כרלוונטיים  בספרות  נמצאו  אשר  הכישורים  רוב 

חופפים לכישורים המצויים במודל I PRO. תרשים 2 מדגים את החפיפה בין הכישורים הרלוונטיים על פי הספרות לבין הכישורים 

.I PRO המצויים במודל

תרשים 2: מידת החפיפה בין כישורי I PRO לכישורים אשר נמצאו רלוונטיים לעולם העבודה המשתנה בספרות

:I PRO עם זאת, קיימים כמה כישורים שנמצאו רלוונטיים להצלחה בעבודה אך אין להם ביטוי במודל

מועילה  	 ומנגד  חדשנית  אחד  מצד  שהיא  כהתנהגות  מוגדרת  יצירתיות  בתחום,  הבולטים  החוקרים  מרבית  פי  על  יצירתיות. 

סומנה  והיא  רב,  כמיומנות בעלת ערך  יצירתיות  ומעסיקים תופסים  )Hennessey & Amabila, 2010(. מחנכים  ערך  ובעלת 

כאחת מן המיומנויות המרכזיות ביותר למאה ה-21. רכיב מרכזי של יצירתיות הוא החדשנות, שנחשבת כישור בעל ערך בעצמו 

)Soland, Hamilton & Stecher, 2013(. מטה-אנליזה שכללה 70 מחקרים מצאה כי ניתן להשפיע על יצירתיות של אוכלוסיות 



34

 Intrinsic( )Scott, et al, 2004(24 ובעיקר תוך כדי שימת דגש על פיתוח מוטיבציה פנימית  שונות באמצעות הכשרה ואימון 

 .)Hennessey & Amabila, 2010( המוגדרת כמוטיבציה לבצע פעולה מתוך מניעים של הנאה, עניין ואתגר ,)motivation

כישורי תקשורת,  	 כגון  תוכן שונים,  כישורים מעולמות  בתוכה  מנהיגות מגבשת  והנהגה של אחרים.  הובלה  יכולת  מנהיגות. 

יכולת שכנוע והנעה לפעולה, יצירתיות וכמובן יכולות הובלה )Doyle, 2019( 25. בעולם העבודה המשתנה יותר ויותר צעירים 

להצלחה  ומרכזית  חשובה  הופכת  זו  יכולת  לכן  יזמו.  עצמם  שהם  סטארט-אפים  במסגרת  ניהול  בעמדות  עצמם  מוצאים 

בעבודה גם בקרב צעירים. 

שליטה עצמית. שליטה עצמית רלוונטית מאוד להצלחה בעבודה )Converse, Piccone & Tocci, 2014(. קיימים כלים רבים  	

עצמית  שליטה  למדידת  הכלים   .)grit( ונחישות  עצמי  ויסות  רגשות,  ויסות  כגון  סמוכים  וכישורים  עצמית  שליטה  למדידת 

מגוונים וכוללים שאלוני דיווח עצמי, סימולציות )מדדים התנהגותיים(, מדדים עקיפים וקוגניטיביים. נוסף לכך, שליטה עצמית 

אימון  )לדוגמה,  אלו  יכולות  כדי לשפר  ניתן להשתמש  מגוון אסטרטגיות שבהן  וקיימות  כבנות שינוי,  נמצאו  רגשות  וויסות 

 .)Suri, Whittaker & Gross, 2014 ;הערכה מחדש לשיפור ויסות רגשות

Growth Mindset. אנשים בעלי GM) growth mindset( תופסים אינטליגנציה כיכולת בת שינוי וככזאת אשר ניתן להשפיע  	
עליה באמצעות מאמץ )Molden & Dweck, 2006(. קרול דוואק הדגימה במשך למעלה מעשור את היתרונות של GM לצורך 

GM התרחבה מעבר לתפיסות לגבי אינטלגנציה בלבד  ידע והצלחה אקדמית. מאז פיתוח התיאוריה, המשמעות של  רכישת 

 mindset-מחקרים מראים שניתן להשפיע על ה .)Heslin, Keating & Ashford, 2019( לתפיסות לגבי כישורים ויכולות בכלל

בעולם  להצלחה  לתרום  מסוגלים  בתורם  אשר  נוספים  וכישורים  יכולות  כמשפר  נמצא  שהוא  ומכיוון  מחזיקים,  אנשים  שבו 

 .)Dweck, 2009; Heslin et al., 2019( העבודה, ניתן להתייחס אליו ככישור נדרש בעולם העבודה המשתנה

והם נתפסים בעיני קובעי מדיניות  	  (social emotional learning(  SEL-אמפתיה. כישורי אמפתיה עומדים במרכזם של ה

הם  לכך  דוגמה  אותם.  ולפתח  עליהם  להשפיע  ניתן  אשר  וככישורים  המשתנה  העבודה  בעולם  להצלחה  כמהותיים  בעולם 

שיעורי SEL שנוספו לתוכנית הלימודים במחוז קולומביה הבריטית בקנדה. 

בעשור החולף אנו עדים להתבססותו ההולכת וגדלה של גוף מחקר אשר מראה את התרומה של כישורים רכים להצלחה בעולם 

ניתן להקנות כישורים ולשפרם במיוחד בקרב  העבודה. העיסוק בכישורים מודגשת במיוחד לאור מחקרים עדכניים שמראים כי 

במדידת  הצורך  את  העצימה  כישורים,  להקניית  ומדיניות  תוכניות  של  פיתוחן  העבודה.  בגיל  מבוגרים  בקרב  גם  אבל  צעירים, 

 I השיפור בכישורים ובבחינת יעילותן של התוכניות. בסקירה זו, הצגנו דרכים שונות למדידת כישורים במטרה לסייע לביסוס מודל

PRO, הרחבתו והקניית כלים יישומיים לצורך הטמעתו בתוכניות תעסוקה.

.)Goldenberg & Mazursky, 2002( 24  לקריאה נוספת על התערבויות שונות להגברת יצירתיות ר’ פרק מס’ 3 בספרם של גולדנברג ומזורסקי

https://www.thebalancecareers.com/top-leadership-skills-2063782  25
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נספח א
)Lippman et al., 2015( לוח א-1: הקבלה בין פנים של תכונות שונות לכישורים התואמים אותם

SkillFacet indie the trait (IPIP)Trait
OrganizationOrderlinessC
Hardworking and DependableDutifulnessC
Self-motivationAchievement strivingC
Self-controlSelf-disciplineC
Positive attitude(-) DepressionN
Positive self-concept(-) Self-consciousnessN
Self-control(-) ImpulsivenessN
Resilient(-) VulnerabilityN
Social skillsFriendlinessE
PersuasiveAssertivenessE
Positive attitudeActivity levelE
Initiative-takingExcitement-seekingE
Positive attitudePositive emotionsE
Integrity/ethicsMoralityA
Empathy/Care for othersSympathyA
Social skills CooperationA
CreativityImaginationO
CreativityArtistic interestsO
Higher-order thinking skillsIntellectO
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נספח ב
 DIGCOMP לוח ב-1: הערכת מידת שליטה בכישורי עיבוד מידע – דוגמה מתוך המחוון שפותח על ידי

Proficient user Independent userBasic user
 I can use advanced search
 strategies (e.g. using search
 operators) to find reliable
 information on the internet. I
 can use web feeds (like RSS) to
 be updated with content I am
.interested in

 I can assess the validity and
 credibility of information using
.a range of criteria

 I am aware of new advances
 in information search, storage
.and retrieval

 Ι can save information found
 on the internet in different
 formats. I can use cloud
.information storage services

 I use different search engines to
 find information. I use some filters
 when searching (e.g. searching
.(only images, videos, maps

 I compare different sources
 to assess the reliability of the
.information I find

 I classify the information in a
 methodical way using files and
 folders to locate these easier. I do
 backups of information or files I
.have stored

 I can look for information online
.using a search engine

 I know not all online information
.is reliable

 I can save or store files or
 content (e.g. text, pictures,
music, videos, web

 pages) and retrieve them once
.saved or stored

 Information
processing
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נספח ג
לוח ג-1: דוגמה מתוך המחוון להערכת כישורים של ה-26NSP, הערכת כישורי תקשורת

levelSkill
 He/she formulates his/her ideas in both speech and writing with big
 difficulties; his/her ability to listen to others is limited; provision of
.information is occasional, sporadic and fragmentary

0 Description

 It is an ability to communicate
 actively (incl. presentation skills),
.listen and argue

 Sub-skills

  ability to take reactions of
 others into account (ability to
understand verbal and non-ver-

 (bal information

  ability to overcome barriers in
 communication

  ability to accept and work with
 arguments of others

 ability to express oneself clearly 
 and comprehensibly

 ability to express oneself in 
writing

 ability to be assertive, express 
 disagreement

 capability of self-reflection 

 ability to adjust communication 
 style, get attention of recipients
 and anticipate their reactions

 ability to present information 
 to others

 Communication

 He/she formulates ideas, especially in writing form, with difficulties;
 tends to have problems with listening to others; provides information
 only on request; his/her reactions to unexpected situations are not
predicable

1

 He/she manages to formulate ideas clearly both in speech and writing
 in regular situations; listens to others without significant problems;
 provides information to others; reacts to the situation adequately;
.his/her communication is not always convincing

2

 He/she formulates ideas in both speech and writing clearly; listens
 to others; reacts assertively to a developing situation; is capable to
.capture other people’s attention; tolerates other people’s opinions

3

 His/her ability to formulate ideas in both speech and writing is at a
 very good level; he/she listens to other people actively; adequate
 level of self-enforcement is natural for him/her; is capable of
 presenting to a group; is capable of opening the communication;
 provides an environment conducive to communication of all
 participants; welcomes and works with other people’s opinions; can
create constructive conflict; requests feedback

4

 His/her ability to formulate ideas in both speech and writing is
 excellent, he/she practices active listening without exception in all
circumstances; adequate level of self-enforcement is natural for him/

 her; is able to address big audience and persuade others; can elicit
 real opinion from other people and work with them; uses constructive
conflicts; utilizes feedback; communicates with other cultures

5

http://homen.vsb.cz/~bal112/app-02-01.pdf  26
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נספח ד
לוח ד-1: דוגמה מתוך המחוון להערכת כישורים של ה-CRP 27, הערכת כישורי תקשורת

 Points
given

 

 Communicate Clearly, Effectively, and with Reason
 Career-ready individuals communicate thoughts, ideas, and action plans with clarity, whether using written,
 verbal, and/or visual methods. They communicate in the workplace with clarity and purpose to make maximum
use of their own and others’ time. They are excellent writers; they master conventions, word choice and orga-

 nization and use effective tone and presentation skills to articulate ideas. They are skilled at interacting with
 others; they are active listeners and speak clearly and with purpose. Career-ready individuals think about the
 .audience for their communication and prepare accordingly to ensure the desired outcome

Keyword(s) 4
 Exceeds
 Competency

 3
 Meets Competency

 2
 Approaching
 Competency

 1
 Not Yet Reached
 Competency

 Individual
Competencies

 Valuing diversity Different ideas are
 appreciated and
 diverse opinions
 are sought out
 while developing
 a common
 understanding.

 Different ideas and
 diverse opinions
 are accepted.

 Different ideas
 and diverse
 opinions are
 sometimes ignored
 however when
 acknowledged can
 be resolved.

 Differences and
 diverse opinions
are rejected and/

 or ignored and
 sometimes result
 in arguments

Respond open-
 mindedly to different
 ideas and values.

 Communicating
 on environment

 Communicates
 effectively with
 others on diverse
 environments,
 understanding fully
 the influences of
 the environment.

 Communicates
 with others on
 environments
 while
 understanding the
 influences of the
 environment.

 Communicates
 with others about
 environment,
 but often fails to
 understand the
 influences of the
 environment.

 Fails to
 communicate
 or understand
 the interactions
 of diverse
 environments

 Communicate
 effectively in diverse
 environments and
 realize the impact
 that environment will
 have on decisions
 made.

 Verbalizing
 culture

 Consistently
 communicates
 both verbally
 and non-verbally,
 with a deep
 understanding and
 respect of cultural
 differences.

 Understands and
 effectively uses
 proper verbal
 and non-verbal
 communication in
 respect to cultural
 differences.

 Understands
 there are cultural
 differences,
 but does not
 effectively
 communicate.

 Disregards cultural
 differences
 and does not
 effectively
 communicate any
 lack of understand

 Understand and
 effectively utilize the
 most appropriate
 expressions and
 interpretations
 in multi-cultural
 situations.

https://www.nd.gov/cte/services/career-ready/docs/Entire_Career_Ready_Rubric_Document.pdf  27


