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החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תכנית לסוציולוגיה ארגונית יישומית

מבוא למורכבות 

?מדוע הבנת המורכבות קריטית ליכולת לנהל
?ואיך נפעל בסביבה מורכבת



ולבחור  ' סופרמקט רעיוני 'מדינות התנסו ביכולת ללכת ל

איזו דוקטרינה לאמץ

הסופרמרקט הזה ריק היום

.ואנחנו לא יודעים עדיין מהי הדוקטרינה החדשה

ואי אפשר לשכפל את מה שקורה  אין מודל מוכן על המדף 

במדינות הנורדיות

.נדרשת כאן מחשבה חדשה
2011דצמבר  22דה מרקר , עמנואל טרכטנברג                                     
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?מה גרוע מאי ודאות

...ודאות כוזבת



כאב גב תחתון

,  מהאוכלוסיה הבוגרת במערב סובלת מכאב גב תחתון 80%•
בכל רגע נתון 30%

עדיין לא נמצאה הסיבה למרבית המקרים  •
'כאב גב תחתון'של 

יש דרכים מועילות לטיפול בכאב גב תחתון•

...וגם זה לא בטוח•

פיזיותרפיסט, ר אלון רבין"ד



...  הוא מוטעה הסיבתיותהפירוש הנפוץ של " 

,  בין תופעות טבעיותזיקה הדדית תפיסה יותר מעמיקה מניחה 

בין כל החלקים  פעילות גומלין כוללת והיא המוליכה למושג של 

"המהווים את העדות האינטגראלית של המערכת העולמית

). 1972:54בכור המהפכה המדעית  , קציראהרון (              

?שאנו חיים בההודאות הכוזבת מהי 
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בסיבתיות  מתי אנחנו משתמשים 

?מפקדים/ כמנהלים  



:  השימוש במודלים לוגיים בתכנון תכניות
"מיישמים מההתחלה, מתכננים מהסוף"

תפוקות

מהן המטרות הסופיות

?שלך

ה/אילו שינויים את

?בארגוןמקווה לראות 
?בלקוחות

' ?שרשרת הערך'ב
?בסביבה התפקודית

איזו רמה של
/שירותים
משאבים

נדרשת

להשגת

המטרות

?האלה

תוצאות פעילויות

באילו פעילויות

יש לנקוט 

כדי לספק

את

/השירותים
המשאבים

?האלה

אילו משאבים

יידרשו

כדי לבצע

את 

הפעילויות

?האלה

תשומות

משוב בזמן אמת' , מקרים ותגובות'+ 
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?לאן הגענו 
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?סוגי לחם יש כאןכמה 

?אחראי מי
?איך זה עובד



?איך העולם עובד באמת

אנשים וארגונים בוחרים את דרכם בתוך מגוון רחב ביותר של   –עצמאות גדלה של השחקנים 1.
אפשרויות ורמה גבוהה יחסית של חופש פעולה  

?איך נשלוט -                
.    מבקש הכרה ביחודיות שלו, מבדל עצמו, במערכת) Agent(כל רכיב  - הגדלת רמת השונות2.

    ""We are all individuals                 - איך נהיה רלונטיים?
מוצרים והון מגבירה את קצב השינוי בסביבות , רעיונות, ניידות גדלה והולכת של אנשים -קצב שינוי 3.

.  הפנימיות והחיצוניות של מערכות חברתיות
?האם אפשר ללמוד מהנסיון -                    

ישנן השפעות גומלין רחבות היקף בין תופעות המרוחקות לכאורה   - השפעות גומלין רחוקות4.
.  'אפקט הפרפר' 'הכפר הגלובלי' -. במקום ובעניין, בזמן

' ?תכנית' 'הערכת מצב', 'תמונת מצב'איך נגבש  -                  
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ורכבותמימויים של ד

עץ רשת

סדר חברתי
חברת סיכון

מוצק
נוזלי

סיבה ותוצאה
מרחב אפשרויות

תוצאות צפויות
תוצא מתהווה

מכוונות מטרות
'מושך מוזר'אגן משיכה של 



?במצבים מורכבים מה קורה 

)חיזוי מגמה לעתיד או ניתח מצבי עבר(קושי במציאת קשר סיבתי •

כך . המערכת נעה לעבר מקור משיכה הנע במגמה משתנה -)  strange Attractor(' מושך מוזר'•
.'מדד מניות'או ' שוק האופנה', 'חדשנות', 'בידול'למשל 

'תאוריית החלונות המנופצים'למשל . המחזקות את עצמןסטיות מנתיב  –' משוב חיובי'•

ניתוח סטטיסטי של תופעות מורכבות מזהה אוכלוסיה מעטה עם ערכים גבוהים  –' זנב ארוך'•
)' חוק החזקה'עקומת (ואוכלוסיה רחבה עם ערכים נמוכים מאד ) העשירים מתעשרים(

מערכת מגיעה למיצוי יכולותיה בשדה נתון ומכאן משנה באופן מהותי את תפקודה –נקודת מפנה •
...קריסה או צמיחה', הכרעה', 'ש"טר/ש"צל'נקודת ה 

ריבוי נתיבי פעולה אפשריים לשחקנים ולמערכת בכל   -) אפקט הפרפר(' רגישות לנקודת התחלה'•
חוקים פשוטים יוצרים תוצאות מורכבות. מצב נתון

.מצב של סדר ואי סדר השלובים זה בזה –גבול הכאוס •

)Emergent property( 'תוצאים'ו' דפוסים'התהוות •

מ שונה  "דמיון עצמי בקנ - פרקטלים•



מצב מורכב

*בין סוכנים מסתגלים, מערכת ובה השפעות גומלין רבות ותכופות

המתנהל  במערכת שחקן  -)  (Adaptive agent   מסתגלסוכן *

הסתגלות מתמדת לשינויים בסביבתו להשגת מטרותיו תוך 
)  Lansing(2003):197-198,33-36):2004(הסגל(

המצבים המורכבים מתרחשים כאשר כמות הגרויים הנכנסים למערכת גדול מיכולתה להגיב להם -הגדרה יחסית 
).Prigogine(המערכת יכולה לצמוח או לקרוס , מנקודת פיצול זו  

במצב מורכב כמות האפשריות הסבירות לפעולת המערכת –הגדרה מתמטית 

 Bar Yam )(השחקנים המזוהים גדולה מכמות   

מורכבת היא התנהגות המתהווה מתוך השפעות גומלין בין רכיבים רבים מערכת  - הגדרה סובייקטיבית

דפוסים , בהשפעתם של עקרונות פעולהאלא , להיות מוסברת בקשרי סיבה תוצאהשאינה יכולה   

)( Santa Fe Groupובסביבתה מתמדת לשינויים בתוכה והתאמה   
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'  מערכת'ו' ארגון'מ

להתארגנות עצמית  
ודפוסים

בסביבה מורכבת

' מערכתית' 'הסדרה'מ

יצירת מוקד משיכה ל                  

?ננווט במורכבות  איךאז 
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 איךאז 
?ננווט במורכבות 

איסוף ושימוש תכליתי 

בחכמת הרבים והשונים
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Figure 1. 
Ralph Stacey’s Com plexity Landscape 
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Ralph Stacey’s Complexity Landscape

Stacey, 2000. 
SStrategic 

Management 
& 

Organizational 
Dynamics. , 



רמות מורכבותניהול ומנהיגות על פי 

:שונההגדירו ארבעה מצבי סביבה הדורשים התייחסות ניהולית ) 2007(סנואודון ובון 

.פתרונות יעילים לבעיות מוכרות, יחסי סיבה ותוצאה ברורים –סביבה פשוטה •

בקרה   –ביצוע  –תכנון  -המנהל כמומחה   

למערכתמחוץ קיימת אך נמצאת ' תוצאה–סיבה 'היכולת לאבחן  –סביבה מסובכת •
מאתר ומגייס יכולות למערכת מן הסביבה  -המנהל כגייס משאבים       

.  ריבוי קשרי גומלין, שינוי מתמיד', תוצאה-סיבה'אין יכולת לאבחן יחסי  – סביבה מורכבת•
. מקשה על האפשרות לחזות את השפעת הפעילות

יצירת קבוצת חשיבה ותכנון לגיבוש פתרונות פורצי דרך   –המנהל כמאפשר שיח 

.  מחיר גבוה לכישלון, צורך בקבלת החלטות רבות בזמן קצר, מצב בלתי ברור –סביבה כאוטית •
המנהל מחליט למקד פעולה לפי מיטב נסיונו ושיקוליו   –ניהול סיכונים אינטואיטיבי 

.תוך הזנחה מודעת של אזורים אחרים  



?במצבים מורכביםאיך נפעל אז 

,  מעודדים ספקנות, חשוב רחב, אומרים לא לודאות כוזבת -תרבות של סקרנות •
,  מוכנים להיות מופתעים

נרחיב ונגוון את מקורות המידע, כל שחקן הוא מקור מידע – חיישנים•

ניהול המידע כצומת קריטית בארגון, פתוחים, ערוצים רבים –תקשורת•

)?יכולות? מה נשמר(נדע לשנות אמצעים ומטרות  –סוכנים מסתגלים נהיה •
,  קישוריות, שילוביות, הנמכת חומות, התאמת רמות מורכבות –'רשת ערך' ,מבנה•
 פעולה•

', אגן משיכה'יוצרת , תכלית משותפת מאתגרת –ארגוני ' מושך'יצירת  -      
,  התארגנות עצמית, ביזור –גמישות וזריזות  -      

גישה  –לצד שליטה ובקרה נפתח יכולות ' סוכן מסתגל'המנהיג כ – מנהיגות•
'רשת ערך'יצירת , השפעה, מערכתית



Block 2009פי על לדיאלוגמנהיגות 

גישה קלאסית –מנהיגות 

?  מיהו •
מאפיינים אישיים , דוגמא ומופת

מיוחדים

? משימתו •
ולהנחות את הדרך  להגדיר כיוון 

לשם

?  דרכו•
תפקיד לתת להם , אנשים לצוות

והשראה

האמצעים הנדרשיםמספק את •

הערכה ובקרהמקיים •

מנהיגות לדיאלוג

?  מיהו •
המאפשר עתיד   הקשריוצר 

,  המבוסס על יכולות, אחר
ומחוייבותאחריותיות , נדיבות

? משימתו •
לאסוף אנשים להגדיר את 

דרכי השיח ואת  השאלות

המקדמות התארגנות

? דרכו•
העינייםבגבה אותנטיות 

סביבה  יצירת  - שירות•

המאפשרת שיח והתארגנות

לבונותן תשומת  מקשיב•



כח מבוזרמנהיגות בעידן של 

  ’The true ‘Whyהאמיתי  ' למה'ה -תקווה •

תנאים לתקשורת מתאימה, הכוונה מספקת -איפשור •
ואקלים לחדשנות וצמיחה               

חכמת  'לעורר שאלות משמעותיות וליצור מנגנוני שיח לאיסוף  -סקרנות •
והתהוות תשובות חדשות    'הרבים

לזהות בעלי עניין וליצור יחסי גומלין ורשתות ערך בינהם -רישות •

לחבק שיבושים ולפענח את סוד ההצלחות•

להקשיב•

לבנות תנאים ארגוניים ובין ארגוניים להתארגנות עצמית ומימוש יוזמות•



?עלינו את ההתנהלותמקשה מה 

הקושי לייצר תמונת מצב ותחזית סבירה •

חוסר יכולת להתאים רמת מורכבות מפשטים את המורכב ומסבכים את הפשוט•

י שליטה ובקרה לגישת  "ניהול ע' תהליך סדור וצפוי'הקושי לשלב בין גישת •
ויצירת תנאים להתארגנות עצמית אופטימלית' ניהול הפתעות'

נוזלית -' רשתית'מוצקה לסביבה  –' ארגונית'מעבר מסביבה •



משימתיות
מטרות ויעדים

משמעות
, תרבות

חזון, ערכים

)engagement( מחוברות 
קשרים ותקשורת, יחסים, אנשים

שיטתיות
, נהלים, מנגנונים
תהליכים, תפקידים

מעגל המנהיגות

:מקורות
תל אביב, ריקובר'ניהול לקוי סיבות וטיפול צ. 1979. י, ס'אדיג

Owen, H. 1997 (2nd Ed)  Open Space Technology Berret & Koehler Inc. San Francisco: 141
Quinn, R.E. et al. 1996 (2nd Ed)  Becoming A Master Manager: A. Competency Framework. New York: John Wiley & Sones INC



ק לפעולה בין ארגונית במצב מורכב"מודל ממש
'ב 2010בן יוסף 

)אינטגרציה(תכלול )דיפרנציאציה(בידול 

פעילות

)מימד דינמי(

משימות1.

מה המטלות הנדרשות  

?לביצוע מיטבי

קישוריות. 4

האמצעים והפעילות  , מה המדיניות

?להפצת מידע בין בעלי העניין

מבנה

)מימד סטטי(

מוסדות. 2

מי הם בעלי העניין המעורבים ומה  

?תפקידיהם

שילוביות. 3

מהם דפוסי יחסי הגומלין בדגש על 

?תיאום וסיוע הדדי בין בעלי העניין
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Thank You! ודה      ת


