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  דווקא ולאו והמחקר המדע תחומי לכל כמובן מתייחסת שלו האמירה .להציג צורך אין הוקינג סטיבן את

  .הארגוני או הכלכלי לתחום

  כל של המדע כאל אליה המתייחסים כאלה יש כבר ויש ,המורכבות חקר .צדק שהוא כך על עוררין אין

  .בעולם ומדענים חוקרים מעט לא מעסיק ,המדעים

2



  פועלים בה העסקית הסביבה על המורכבות השפעת את להדגים שתסייע )רבות מני( אחת דוגמא אולי

  רואיינו ובמסגרתו בשנתיים פעם שנערך ,יבמ של לים"המנכ סקר את להביא בחרתי .וחברות ארגונים

  מעמודי אחד והוא בעולם שנעשים ביותר המקיפים הסקרים אחד זה .העולם בכל בכירים מנהלים 1,541

www:http//- :הסקר באתר פרטים עוד( .בעולם הניהוליות המגמות בהבנת התווך

html./index2010com/services/us/ceo/ceostudy.ibm.935(

  ארגונים חוזים המכריע רובם .תהפוכות עובר הארגוני שהעולם מציינים לים"מנכ לראות שניתן כפי

 מה .המחר איתו יביא מה להם ברור שלא  מודים והם יותר ומורכבים יותר וודאיים-אי ,יותר הפכפכים

.ארגונית והתנהלות שירות ,ניהול על לנו שיש היסוד בהנחות שינוי יחייב שהעתיד הוא שבטוח
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  נוכחת כבר המורכבות כמה עד ממחישים ,יבמ של לים"המנכ מסקר הם גם שלקוחים ,הללו הנתונים

  מסדר מורכבות עכשיו כבר חווים שהם כך על דיווחו בסקר שהשתתפו לים"מהמנכ 60% .הניהול בחוויית

.הבאות השנים בחמש ותגדל תלך רק המורכבות שרמת צופים שהם ציינו 79% .מאוד גבוה אפילו או גבוה

  כלומר .הזו המורכבות עם להתמודד מוכנים שהם מרגישים 49% רק - 79% אותם מתוך ,זאת עם יחד

.מטריד והוא 30% על עומד )הסקר עורכי לו שקוראים כפי(    המורכבותהמורכבותהמורכבותהמורכבות    פערפערפערפער
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 מורכבת מערכת מבחין מה הסברנו לא ובכלל מורכבות המילה פה הוזכרה פעמים הרבה כך כל

  הנושא את להגדיר אנסה אני אבל ,מורכבות על שלם קורס להעביר אפשר .כזו שאינה ממערכת

:ייחודיות תכונות שלוש ידי על מורכבת מערכת לאפיין אפשר .בתמציתיות

 במערכת שקורים אירועים בין פרופורציה אין ,כלומר .ליניארי באופן מתנהגת לא המערכת1.

  כנפי שמשק הרעיון מאחורי שעומד הרעיון בדיוק זה .עליה מחוללים שהם ההשפעה ובין

 של בהתנהגות    חוקיותחוקיותחוקיותחוקיות    שאיןשאיןשאיןשאין היא הדבר משמעות .יורק-בניו סופה מחולל באסיה פרפר

  .)קיים אינו ,כלומר( לחלוטין מקרי לעתים הוא ותוצאה סיבה בין והקשר מורכבת מערכת

.גבוהה היא מורכבות במערכות הסדר-אי שרמת כשאומרים מתכוונים ולזה

  מאינטראקציה כתוצאה 'מגיחים' שונים ודפוסים    לחיזוילחיזוילחיזוילחיזוי    ניתנתניתנתניתנתניתנת    אינהאינהאינהאינה המערכת התנהגות2.

  הייתם שרובכם בטוח אני .תנועה פקקי היא לכך טובה דוגמה .המערכת חלקי בין מרובה

.'הגחה' -ל מצוינת דוגמא זו .סיבה בלי ואיננו מתפוגג כמו שלפתע פקק יש בו במצב

  .בהם    ששולטתששולטתששולטתששולטת    מכוונתמכוונתמכוונתמכוונת    ידידידיד    ללאללאללאללא בהתאמה ספונטני באופן מתארגנים המערכת רכיבי3.

  היא ,מאקרו דוגמת שהיא אף על ,לכך הטובה והדוגמא עצמית התארגנות נקראת התופעה

.הבורסות ואת הכלכליים השווקים את המכוונת 'נעלמה יד' אותה

 על נשען ניהול אם .לנו המוכרים הניהול לעקרונות מנוגד באופן פועלת מורכבת מערכת ,כלומר

  עליה אותם להחיל ניסיון וכל אותם וחסרה נעדרת מורכבת שמערכת הרי ,וסדר תכנון ,שליטה

.מראש לכישלון נדון
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  ,הארגונית האנושית המערכת ומורכבות העסקית הסביבה מורכבות של והאזכורים הדיבורים כל למרות

 עם להתמודד לנו נוח .הזה הדבר עם )מהתעמתות אפילו ואולי( מהתמודדות מתחמקים עדיין אנחנו

  .באמת שהיא ממה קטנה שהשפעתה לעצמנו מתרצים שאנו כך ידי על המורכבות

 השיעורים ,ארגוני שינוי תהליכי הצלחת של הנמוכות הסטטיסטיקות :ממנה להתעלם אפשר אי אבל

  תולדה הם אלה כל - (PMI) מיזוג תהליכי בביצוע והקושי אסטרטגיה יישום תהליכי הצלחת של הנמוכים

  שהלך ,בברצלונה ESADE לניהול ס"מביה( בואזו מקס 'פרופ זאת לנסח היטיב  .המורכבות של ישירה

.בשקף שמופיע בציטוט )שעברה בשנה לעולמו
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  לא היא מורכבות מדוע ולהסביר משתנה הסביבהש להראות הרצאתי של הראשון החלק את הקדשתי

  ומערכות חברות של והארגונית העסקית ההצלחה על ישירות השלכות לו שיש מושג אלא מילה סתם

.זה בעניין אתי מסכימים שכולכם בטוח אני .אנושיות

  לא שהרבה נדמה ,שלנו בארגונים מנהלים פועלים לאורם העקרונות על כשמתבוננים ,זאת למרות אבל

 הם –היררכיה ,האצלה ,השגחה ,בקרה  .העשרים המאה בראשית טיילור פרדריק של ימיו מאז השתנה

.בימינו גם ,ניהול עשוי מהם הגלם חומרי עדיין

  באותו מונעות שלנו המכוניות –ממונע רכב שנות ממאה יותר למרות .הרכב תעשיית את קצת מזכיר זה

 –הטכנולוגית להתקדמות להתכחש אפשר אי .טי מודל פורד מכוניות שהונעו כפי פנימית בערה מנוע

  מנוע של הבסיסי העיקרון אבל ,יותר הרבה וחסכוניים יותר שקטים ,יותר חזקים ימינו של המנועים

.עיקרון אותו עדיין הוא הפנימית השריפה

  בעבר משהיה יותר הרבה במרכז הוא העובד :התפתחות חלה כאן גם .הניהול בתחום גם קרה דבר אותו

  המובילים העקרונות – זאת ובכל .מונים כמה פי גדלה הארגון להצלחת האנושי ההון של חשיבותו והבנת

  ניהולי רגון'ז עדיין הוא המכניסטי הדימוי .הירארכיה ,השגחה ,האצלה ,בקרה :עקרונות אותם נשארו

.מוביל
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  ניהול שיטת מפעילים רבים מנהלים    ....לאלאלאלא    הניהולהניהולהניהולהניהול    ושיטותושיטותושיטותושיטות    לחלוטיןלחלוטיןלחלוטיןלחלוטין    השתנתההשתנתההשתנתההשתנתה    הסביבההסביבההסביבההסביבה – אחרות במילים

  ארגונית סביבה על –מראש ידועות תוצאות לייצר שאמורה - ותוצאה סיבה של לוגיקה על המבוססת

  בעולם סדר על המתבססות שיטות מחילים אנחנו .ותוצאה סיבה של לחוקיות מצייתת ולא שכמעט

.דיגיטאלי בעולם אנלוגיות שיטות ,תרצו אם .סדר-אי שמרביתו

  בעולם מיושנות למידה בשיטות שימוש שעושה ,החינוך מערכת כלפי שיש מהטענות חלק מזכיר זה

  האינטרנט ,הטאבלט מול דיגיטאלי באופן מתנהל ובבית וטוש לוח עם לומד שבכיתה ,שלי הבן .דיגיטאלי

  .והטלביזיה

        שעומדותשעומדותשעומדותשעומדות    בפרדיגמותבפרדיגמותבפרדיגמותבפרדיגמות    ––––אמיתיאמיתיאמיתיאמיתי    שינוישינוישינוישינוי    ????שלנושלנושלנושלנו    הניהולהניהולהניהולהניהול    בתפישתבתפישתבתפישתבתפישת    משהומשהומשהומשהו    לשנותלשנותלשנותלשנות    הזמןהזמןהזמןהזמן    הגיעהגיעהגיעהגיע    אוליאוליאוליאולי    אזאזאזאז

....הניהולהניהולהניהולהניהול    בבסיסבבסיסבבסיסבבסיס
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  מאוניברסיטת סטייסי ראלף של הזו המטריצה את זוכר בוודאי ,שלנו בכנס שעברה בשנה אותי ששמע מי

  ארבעה שיש טוען סטייסי .אנושיות מערכות של מורכבות על המחקר ומחלוצי באנגליה הרטפורדשייר

  בכל המערכת בתוך הקיימת והוודאות ההסכמה ממידת הנגזרות ,ניהול סביבות ארבע תרצו אם ,מצבים

.נתונים סיטואציה או רגע

 הסכמה-באי כשמדובר .פשוטה ניהול בסביבת מדובר אזי ,וודאות הסכמה קיימת בו במצב כשמדובר

 יש נוספים מצבים שני ישנם בתווך .כיאוטית ניהול סביבת או אנרכיה זוהי ,כוללת ודאות-אי לצד כוללת

  ניהול סביבת זוהי )הסכמה קצת חסרה אבל וודאות יש –ההפך או( וודאות קצת חסרה אך הסכמה

  .מורכבת ניהול סביבה זו )קיצוני באופן לא( וודאות ואין הסכמה וכשאין מסובכת
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  שההשלכות כך ,לתוצאה סיבה בין ומוחשי ברור קשר קיים בה סביבה זו .הפשוטה הניהול בסביבת נתחיל

  ההגה של סיבוב .במכונית לנהיגה דומה הדבר .בביטחון אותם לחזות וניתן ברורות הן שקורים דברים של

  תוצאה יש פעולה לכל .'וכד אותה מאטה הבלמים על לחיצה ,כיוון באותו המכונית את מסיט ימינה

.וצפויה מיידית ,ברורה

  של קליטה על מבוססת הניהולית הפעולה דרך כן ועל ברורים ותהליכים נהלים של בעולם מדובר

best הוא הדברים של היוצא הפועל .בהתאם ותגובה שלהם קטלוג ,הדברים practice, ניהולית תשובה  

  .)שונים ובמקומות( דומים במצבים לשכפול ניתנת שלרוב ,נכונה אחת
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  ברור אינו הוא אולם ,לתוצאה סיבה בין קשר םקיי כאן גם .המסובכת הניהול סביבת היא הבאה הרמה

  .747 בואינג להטסת זאת להשוות ניתן .אותו לזהות מנת על מומחיות של סוג ודורש מיידי באופן ומוחשי

 מספר של קומבינציה ורק במישרין בהכרח לא אבל ,המטוס טיסת על משפיעה הטייס בתא פעולה כל

  הפעולות רצף את לתכנן וניתן מראש לחיזוי ניתנים הדברים ,עדיין .הרצויה לתוצאה תביא פעולות

.הנדרש

  זו בסביבה גם .התשעים בשנות אופנתי מאוד שהיה ,המערכתי הניהול זהו הרי ,מוכר נשמע שהדבר למי

  את לחזות ניתן נכון בניתוח אבל ,ישיר אינו לתוצאה סיבה בין הקשר אמנם .וסדר חוקיות קיימים

  ,הדברים של קליטה על מבוססת הניהולית הפעולה ודרך וניסיון מומחיות הוא המשחק שם .התוצאה

good הוא הדברים של היוצא הפועל .בהתאם ותגובה )והניסיון המומחיות על בהתבסס( שלהם ניתוח

practice– המדובר הספציפי למצב המותאמת ,אפשריות כמה מתוך אחת ,פעולה דרך.  
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  אלו .מורכבת סביבה של הקריטריון על עונות אינן הן – קרי ,סדר קיים בהן בסביבות עסקנו עתה עד

  מורכבת ניהול בסביבת אולם .בהצלחה ועובדים אפקטיביים שלנו הניהול כלי בהן העבודה סביבות

  מהתוצאה אחורה לגזור ניתן ,בדיעבד רק מובן לתוצאה סיבה בין הקשר כלומר ,קיימת לא כבר החוקיות

  .תוצאה אותה מתקבלת הייתה לא שוב קורים היו הדברים אילו אבל .התרחשותם סיבת את להבין כדי

  הספרות כל אף ועל קודמים שינוי תהליכי מתוך והלמידה הניסיון למרות .ארגוני שינוי תהליך :למשל

   .כמתוכנן מצליחים לא השינוי תהליכי מרבית ,בנושא שנכתבה

  הסיטואציה של חיזוי או לתכנון הנדרש הידע את או הניסיון את אין למנהל בו ,ודאות אי של עולם זהו

  התוצאות ובין התכנון בין קשר שאין לו מוכיחה שהמציאות הרי ,לו שיש חושב הוא אם וגם הניהולית

  הפתרונות .והמנוסה 'האחראי מבוגר'-כ או הכל שיודע כמי למנהל ערך אין ,כלומר .ממנו שנבעו

  מהו שיחליטו מנת על העניין בעלי כל בין לחבר שלו ביכולת דווקא אלא בו תלויים אינם הניהוליים

  .יחידנית סיטואציה לאותה הנכון הפתרון

  מנת על של וגישוש חקירה על נשענת והיא ומובחן סגור ידע עולם על מסתמכת אינה הפעולה שיטת

  החשיבה מתוך (emerge) ומגיחים יחידניים הם גם שמתקבלים הפתרונות .בהתאם ולהגיב לקלוט שיוכל

  .אותם לחזות אולי היה יכול שמישהו מבלי ,המשותפת

  בקרה על ולא ואינטראקציה שיתוף של פרדיגמות על הנשענת לחלוטין שונה ניהול בתפישת מדובר

 ימינו של בארגונים המאקרו תהליכי מרבית כי להבין חשוב .בהמשך כך על ארחיב ועוד והירארכיה

  את לנטוש מנהלים ויכולים יודעים כמה עד היא הגדולה והשאלה מורכבת ניהולית סביבה מייצרים

  פרדיגמות פי על לפעול ולעבור וברור קיים הסדר מרכיב בה ניהול לסביבת שמתאימות הניהול פרדיגמות

.גבוהה סדר-אי ברמת המאופיינת מורכבת לסביבה המותאמות לחלוטין אחרות
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  הסדר- אי .צפויים ובלתי חמורים משברים מאפיינת והיא סדר-אי של קיצוני מקרה היא כאוטית סביבה

  עיוורון ,מוחלט ודאות חוסר של עולם זהו ,כלומר .לתוצאה סיבה בין קשר כל שאין בעובדה לביטוי בא

  חסרי כולם –אחרים שעושים הדברים ,המומחיות ,הניסיון –עליו להישען דבר שום אין למנהל .טוטאלי

  הפעולה ומתוך עשייה דרך הסביבה על להשפיע לנסות .פעולה כל קודם היא לפעולה הדרך .משמעות

  התוצר .מורכבת לסביבה כאוטית מסביבה לעבור היא המטרה .להגיב לכך ובהתאם קורה מה להבין

novel –מאין יש של גילוי –חדשה פרקטיקה הוא כאוטית בסביבה פעולה של הניהולי practice.
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  להבין צריך שהמנהל היא ,מורכבת בסביבה הניהול דרך סביב ,שהצגתי התפישה של המרכזית המשמעות

  להחזיק ולא לשחרר יידע המנהל אם רק יצליח מורכבת בסביבה אפקטיבי ניהול .השתנו העולם שסדרי

.המסר זה אז ,אחד למשפט הדברים את לתמצת צריך הייתי אם .לשלוט ולא לוותר ,אליו קרוב

  מאפשרת וסמכות סמכות היא שליטה :לניהול הספר בבתי אותנו שלימדו מה לכל הפוכה  פרדיגמה זו

  ההיגיון את מבינים שאתם מקווה אני .לנהל ותצליח שחרר ,שונה הוא המסר כאן .באחריות עמידה

 אנחנו ,אדם כבני .לביצוע קשה זה כמה עד לי ברור אבל .המצגת של הראשון החלק לאור במיוחד ,שבדבר

  בגישה מוצגת ופה במרכז עצמנו את לשים היא שלנו המחדל וברירת במהותנו אגוצנטריים יצורים

  לא פשוט ריכוזית/המכניסטית הניהול שיטת .ברירה שאין כנראה אבל .אנושית אינטואיציה לכל שמנוגדת

  .ארגוניים מאקרו תהליכי בניהול שקשור מה בכל לפחות ,יותר עובדת

  בסביבה אפקטיביות לשמר חייב תחרותי ארגון ,ברורה המגמה אבל .מעבר תקופת עדיין שזו לי ברור

  היא אם גם ,שלהם הניהול דרך את לשנות הלגיטימציה את למנהליו לתת חייב כן ועל המורכבת העסקית

.היגיון לכל כמנוגדת לרגע נדמית

  כ"ואח שמתווה זה ,לפועל ומוציא שמתכנן זה להיות במקום .לחלוטין משתנה המנהל שתפקיד מכאן

  כזה ,(facilitator) פסיליטאטור יותר להיות צריך המנהל –סיטואציה כל לפתור שמצליח הכל יודע ,מבקר

  ביותר המתאימים הפעולה דפוסי מציאת לשם המשותפות היכולות את למצות לאנשיו שמאפשר

.המורכבת הסביבה עם להתמודדות
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  ניתן ,זאת עם יחד ,אולם .שהצגתי בפרדיגמות לשימוש ועבר הפנים כבר הניהול שעולם להגיד קשה

  העשייה לתוך שמחלחלים סימוכין .ובאקדמיה הניהולית בספרות לדברים סימוכין ויותר יותר למצוא

  לקראת שעשיתי החקר עבודת במסגרת שמצאתי רעיונות שני הנה ,דברי את להמחיש כדי רק .הארגונית

:שלי ההצגה

  יותר הרבה ערך תהיה שותפות הקרוב שבעתיד כך על שמדבר גיל'מק מאוניברסיטת מור קרל 'פרופ1.

  וכניסתם הדורות מעברי לצד העסקית הסביבה שינויים של בהקשר זאת מציין הוא .מהובלה חשוב

People" :הוא שלו המסר .העבודה לשוק Z - וה Y - ה דור בני של don’t want to be managed, they

want to be worked with”. שדיברתי מה כל את בתוכו מגלם שהוא כיוון מעניין מסר שזה חושב אני  

  תלוי אלא בקרה או שליטה של עניין אינו הקיימת במציאות הניהול סיפור כמה עד .כה עד עליו

.מעורבת שווים כקבוצת ביחד ולעבוד לשתף ביכולת

  עומדים ,אותם מכירים שאנחנו כפי ,שצוותים שטוענת הרווארד מאוניברסיטת אדמונדסון אמי 'פרופ2.

 מאתנו אחד שכל בינאישית יכולת של במובן teaming הוא היום שצריך מה לטענתה .נכחד לזן להפוך

  לתת לדעת ובמקביל אמונם את לרכוש ,במהירות אנשים על ולהתחבב להתחבר היכולת זו .לה זקוק

  של עולם מתארת אדמונדסון 'פרופ .אחרים של הידע את למצות ולדעת בידע לשתף ,אמון בהם

  'הקלאסי' לצוות אין בהם מתחלפים ובהרכבים משתנים בצוותים פועלים עובדים בו ,במהותו שווים

.'הקלאסי' הצוות למנהל תפקיד שאין גם ומכאן תפקיד
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  שטוענים ארגוניים ויועצים מנהלים מעט לא שמעתי .אחרון אחד רעיון עוד עם לסכם רוצה אני

back –ליסודות חזרה היא המורכבות נושא עם להתמודד ביותר האפקטיבית שהדרך to basics. 

  אנו בעזרתן התפישות משתנות עמו ויחד משתנה העולם .גמורה בטעות שמדובר חושב אני

 לשליטה ,לבקרה ,להאצלה :קרי ,הניהול ליסודות חזרה .בתוכה ופועלים המציאות את מפרשים

   קיים .אפקטיבית אינה היא אבל ,והחמים המוכר הנוחות לאזור אמנם אותנו מחזירה ולריכוזיות

  יגלה השתנו לניהול היסוד שהנחות יפנים שלא מי .זאת להוכיח כדי מצטבר ניהולי ניסיון מספיק

  לפני רגע בשינוי להתחיל האחרונה הקריאה ,וגבירותי רבותי ,זוהי .רלבנטי ללא הופך שהוא

  .מדי מאוחר שיהיה
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