
ifeel.co.il 2012 מרץ סטטוס

42

ifeel.co.il 2012 מאי סטטוס

42

בין ע למצוא,  ניתן  לכך  הוכחה  משתנה.  הניהול  ולם 
יבמ,  היתר, בתוצאות סקר המנכ"לים הדו שנתי של 
מכל  מנכ"לים   1,541 בו  והשתתפו  ב–2010  שנערך 
ממש  לא  שבעצם  מודים  המנכ"לים  בסקר  העולם. 
אחרות,  ובמלים  המחר.  עמו  יביא  מה  להם  ברור 
בעולם  ביותר  הגדולים  הארגונים  של  המנכ"לים 
מוגבלת.  היא  העסקי  העתיד  את  לחזות  שלהם  שהיכולת  מעידים 
בו  הבכיר,  הניהול  בעולם  יחסית  חדשה  מנגינה  שזו  אתי  תסכימו 

ודאות לצד ביטחון עצמי תמיד שיחקו תפקיד מרכזי. 
לפי הסקר, 85% מהמנכ"לים צופים שארגונים יהיו הפכפכים יותר, 
אי וודאיים יותר ובעיקר מורכבים יותר. חלק לא מבוטל מהם מעיד 
המורכבות  עם  להתמודד  הכלים המתאימים  את  להם  כך שאין  על 

הצפויה, ושהפער זה רק ילך ויגדל בחמש השנים הבאות.
 Capitalizing on למסמך:  לקרוא  בחרו  הסקר  שעורכי  פלא  לא 
complexity. בכלל, נדמה שהמושג הזה — מורכבות — נדחף לכל 
שאנחנו  ואתגר  קושי  לכל  הסבר  ומהווה  הארגוניים  בחיים  מקום 

חווים כמנהלים בארגון.

מה מאפיין מערכות מורכבות
מערכת  מבחין  באמת  מה  אבל  מורכבות,  במונח  משתמשים  כולם 
מורכבת ממערכת שאינה כזו? לשם הפשטות, אנסה לאפיין מערכת 

מורכבת על ידי שלוש תכונות ייחודיות:
1. המערכת אינה מתנהגת באופן ליניארי. כלומר, היחס בין אירועים 
שקורים במערכת ובין ההשפעה שהם מחוללים אינו ישר בהכרח. זה 
יורק.  בניו  הבסיס לסיפור משק כנפי הפרפר בטוקיו שמחולל סופה 
כלומר, במערכת מורכבת הקשר בין סיבה לתוצאה הוא מקרי לחלוטין 

)בעצם, לא קיים( ועל כן היא לא מתנהלת בהתאם לחוקיות ברורה. 
2. התנהגות המערכת אינה ניתנת לחיזוי. דפוסי ההתנהלות מגיחים 
קחו  השונים.  המערכת  חלקי  בין  האינטראקציה  מתוך   )emerge(
פעולה  בדפוס  מתנהל  ממשק  כל  במטריצה.  הניהול  את  לדוגמה 
לעבודה  השותפים  בין  הייחודית  האינטראקציה  של  תוצר  שונה, 

במטריצה ושל המאפיינים הייחודיים לכל אחד מהם. 

קבלת החלטות בתנאי אי ודאות

העולם הפך לתזזיתי ומורכב, בלי יכולת לנבא את העתיד ולצפות את הבאות. ניהול 
אפקטיבי בעולם כזה יתקיים רק אם המנהל יוותר על השליטה ועל הבלעדיות על 

קבלת ההחלטות ויפסיק להחזיק את הקלפים קרוב לחזה
ירון בלומנטל

בעידן של כאוס: 
ניהול הופך לשיתוף

נקודת  את  ומוצאים  עצמם  מתוך  מתארגנים  המערכת  רכיבי   .3
בהם.  ששולטת  מכוונת  יד  וללא  ספונטני  באופן  שלהם  האיזון 
נהדרת.  דוגמה  היא  החברתית(  )כמו במחאה  שינוי  התאגדות לשם 
מקרה בו אין התאגדות מתוכננת, אלא התארגנות עצמית ספונטנית 

שבאה מלמטה ומקבלת צורה מערכתית.
כלומר, התנהלות המערכת המורכבת מנוגדת במידה רבה לעקרונות 
הניהול המוכרים לנו. שיטת הניהול המקובלת נשענת בבסיסה על 
התנהלות  על  מוגבלת  שהשפעתם  אלמנטים  וסדר,  תכנון  שליטה, 

של מערכת מורכבת.

העולם משתנה, שיטת הניהול לא
נדמה  בארגונים,  המורכבות  נושא  סביב  הבאזזז  כל  למרות  אבל 
שלא הרבה השתנה בשיטות הניהול במהלך מאה השנים האחרונות. 
מהם  הגלם  חומרי  עדיין  הם   — היררכיה  האצלה,  השגחה,  בקרה, 
עשוי הניהול. אם תחשבו על זה, דימוי הארגון כמכונה הוא עדיין 

אחד הדימויים הנפוצים לתיאור עבודת הניהול.
החידושים,  כל  למרות  כי  שטען  מאמר  פעם  שקראתי  לי  מזכיר  זה 
תעשיית הרכב עדיין תקועה. גם אחרי יותר ממאה שנות רכב, מכוניות 
עדיין מונעות על ידי אותו מנוע בעירה פנימית, בדיוק כפי שהונעו 
בתחילת המאה ה–20. נכון שהטכנולוגיה התקדמה — המנועים של 
ימינו חזקים יותר, שקטים יותר וחסכוניים הרבה יותר — אבל עיקרון 

הפעולה הבסיסי של מנוע השריפה הפנימית נשאר אותו עיקרון.
כך גם בניהול. ברור שחלה התפתחות בעשורים האחרונים: העובד 
הוא במרכז הרבה יותר משהיה בעבר; הבנת חשיבות ההון האנושי 
להצלחת הארגון גדלה פי כמה מונים; יש ממשקים ומטריצה וניהול 
נשארו  המובילים  שהעקרונות  נדמה  זאת  בכל  אך  ולרוחב.  שטוח 

אותם עקרונות. כבר אמרנו: בקרה, שליטה, השגחה, האצלה.
שיטות  אך  פניה,  משנה  הארגונית  הסביבה  ביניים:  סיכום  נעשה 
לוגית,  ניהול  שיטת  מפעילים  רבים  מנהלים  ממש.  לא   — הניהול 
סביר  לחיזוי  שניתנת  תוצאה  יש  פעולה  שלכל  המניחה  מיושנת, 
מצייתת  ולא  שכמעט  ארגונית  סביבה  על  מראש(,  ידועה  )כלומר, 
לחוקיות של סיבה ותוצאה. במלים אחרות, הם מחילים שיטות ניהול 
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הדרך להצלחה הפוכה ממה שלמדנו 
בבית הספר לניהול: במקום לשלוט 

ולקבל החלטות מתוך סמכות, יש 
לחלוק ולשתף. זה קשה מאוד לביצוע, 

כי בני אדם הם יצורים אגוצנטריים 
השמים עצמם במרכז; אך אין  ברירה, 

עלינו לפעול נגד האופי האנושי, כי 
הניהול הריכוזי כבר לא עובד

מבוססות סדר על סביבה שפועלת תחת עיקרון של אי סדר.

הגיע הזמן לשנות את פרדיגמת הניהול 
נדמה שבעבר הניהול היה פשוט. הקשר בין סיבה לתוצאה היה ברור 
ומוחשי ושיטת הניהול התבססה על נהלים ותהליכים ידועים מראש 
)Best practices(. בהמשך הדברים הלכו והסתבכו קצת יותר. אמנם 
הוביל  דבר  עקיף:  היה  הוא  אך  נשמר,  לתוצאה  סיבה  בין  הקשר 
להצליח,  שכדי  כך  הסופית.  לתוצאה  ועד  לדבר  שהוביל  לדבר, 
את  ולהגדיר  שלו  הניהולי  הניסיון  את  להביא  המנהל  על  היה 
ביותר  דרכים אפשריות, המתאימה  כמה  מתוך  הפעולה; אחת  דרך 

.)Good practice( לסיטואציה הניהולית
היום, בסביבה המורכבת, יש לא מעט רגעים בהם אין חוקיות ואין 
סדר, ואת הקשר בין סיבה לתוצאה ניתן להבין רק בדיעבד. זו סביבת 
ניהול בה הניסיון והידע שיש למנהל אינם מהווים ערובה להצלחה. 
גם אם המנהל חושב שיש לו את הידע הנדרש, הרי שבסופו של דבר 
המציאות מוכיחה לו שהקשר בין התכנון שלו לתוצאה הסופית הוא 

במקרה הטוב רופף ולעתים כלל לא קיים. 
על  הנשענת  לחלוטין,  שונה  ניהול  תפיסת  שמחייבת  מציאות  זו 
פרדיגמות של שיתוף ואינטראקציה ולא על פרדיגמות של בקרה, שליטה 
והירארכיה. ניהול אפקטיבי בסביבה מורכבת יתרחש רק אם המנהל יידע 

לשחרר ולא להחזיק את הקלפים קרוב לחזה, לוותר ולא לשלוט. 
לניהול: שליטה  הספר  בבית  מה שלמדנו  מכל  הפוכה  פרדיגמה  זו 
הוא  המסר  כאן  באחריות.  עמידה  מאפשרת  וסמכות  סמכות  היא 
שונה: שחרר ותצליח לנהל. קל להגיד, אך קשה לבצע. כבני אדם, 
אנחנו במהותנו יצורים אגוצנטריים וברירת המחדל שלנו היא לשים 
לאינטואיציה  מנוגד  הזו  בגישה  שמשהו  כך  במרכז,  עצמנו  את 
האנושית. אבל כנראה שאין לנו ברירה; שיטת הניהול המכניסטית, 

הריכוזית, פשוט לא עובדת יותר.  

המציאות הניהולית מתחילה להשתנות
מכאן שהמיקוד של תפקיד המנהל משתנה. במקום להיות ה"מבוגר 
האחראי" והמנוסה, זה שמחליט, מתווה ואחר כך מבקר, זה שמתכנן 
ומוציא לפועל, יודע הכל ומצליח לפתור כל סיטואציה — המנהל 
את  למצות  לאנשיו  לסייע   ,)facilitator( ולקדם  לאפשר  צריך 

היכולות המשותפות לשם מציאת דפוסי הפעולה המתאימים ביותר 
להתמודדות עם אתגרי הסביבה המורכבת.

פרופ' קרל מור מאוניברסיטת מק'גיל מדבר על כך שככל שהדבר 
קשור בניהול, כבר בעתיד הקרוב הערך "שותפות" יהיה הרבה יותר 
חשוב מהערך "הובלה". הוא מציין זאת בהקשר של שינויים בסביבה 
העסקית לצד כניסת בני דור ה–Y וה–Z לשוק העבודה. המסר שלו 
 People don't want to be managed, they want to be worked" :הוא

with". מתמצת במשפט אחד את כל הדברים שהוזכרו כאן. 
 פרופ' איימי אדמונדסון מאוניברסיטת הרווארד טוענת שצוותים, כפי 
הרבה  בוטה  היא  נכחד.  לזן  להפוך  עומדים  אותם,  מכירים  שאנחנו 
יותר ממני. הציטוט המדויק הוא: "The death of teams". לטענתה, 
)teaming( במובן של יכולת בינאישית  מה שצריך היום הוא צוותיות 
ובמקביל  ולהתחבב על אנשים במהירות, לרכוש את אמונם  להתחבר 
לדעת לתת בהם אמון, לשתף בידע ולדעת למצות את הידע של אחרים. 
פרופ' אדמונדסון מתארת עולם של שווים במהותו, בו ארגונים פועלים 
אין  "הקלאסי"  לצוות  בהם  מתחלפים  ובהרכבים  משתנים  בצוותים 

תפקיד ומכאן שהוא מייתר גם את תפקיד מנהל הצוות הקלאסי.
חייב  תחרותי  ארגון  ברורה.  המגמה  אבל  מעבר,  בתקופת  אנחנו 
לתת  חייב  כן  ועל  המורכבת  העסקית  בסביבה  אפקטיביות  לשמר 
למנהליו את הלגיטימציה ואת הסיוע לשנות את דרך הניהול שלהם, 

גם אם היא נדמית לרגעים כמנוגדת לכל היגיון ניהולי מוכר.
אני מניח שיש לא מעט מנהלים ויועצים ארגוניים שיטענו שהדרך 
האפקטיבית ביותר להתמודד עם כל מה שתיארתי פה היא על ידי 
חזרה לבסיס — back to basics. יסלחו לי המבקרים, אבל אני חושב 

שמדובר בטעות גמורה. 
העולם משתנה ויחד עמו משתנות התפיסות בעזרתן אנחנו מפרשים 
את המציאות ופועלים בתוכה. חזרה ליסודות הניהול, קרי: להאצלה, 
הנוחות  לאזור  אמנם  אותנו  מחזירה  ולריכוזיות  לשליטה  לבקרה, 
המוכר והחמים, אבל היא אינה אפקטיבית. יש מספיק תיעוד ניהולי 
לניהול  היסוד  שהנחות  יפנים  שלא  מי  זאת.  להוכיח  כדי  מצטבר 
השתנו, יגלה שהוא עלול להפוך ללא רלוונטי. זוהי, גבירותיי ורובתיי, 

הקריאה האחרונה להתחיל בשינוי רגע לפני שיהיה מאוחר מדי. 

הכותב הוא יועץ ארגוני בבלומנטל ושות'
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