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  מבוא

כלכלות ". מטה- מעלה"מודלים של מנהיגות במאה האחרונה היו תוצרים של פרדיגמות ביורוקרטיות מן הסוג של 

אך אלה אינם מתאימים דיים לכלכלה היום , מיישמות את המודלים הללו) physical production(הנשענות על ייצור פיזי 

  . כלכלה המכוונת ידע- 

פרדיגמה הממסגרת את המנהיגות כדינמיקה .  תאורית המורכבות מציע פרדיגמה שונה למנהיגותהמדע החדש של

. ויכולת הסתגלות, חידושים, למידה: כגון, )סתגלנים(אינטראקטיבית מורכבת שמתוכה מתהווים תוצרים אדפטיביים 

זוהי פרדיגמת . רכבותתאוריית מנהיגות המבוססת על רעיונות המו: המאמר הנוכחי מפתח מסגרת למחקר חדש

) CAS: להלן(יצירתיות ויכולת הסתגלות של מערכות אדפטיביות מורכבות , מנהיגות המתמקדת ומאפשרת לימוד

  .בסביבה של ארגונים מבוססי ידע

מנהיגות אדפטיבית : תפקידים הקשורים זה בזה/המסגרת המושגית של המאמר מחלקת את המנהיגות לשלושה חלקים

כל אחד מהם משקף את היחסים הדינמיים שבין . ומנהיגות מאפשרת) מנהלת(גות אדמיניסטרטיבית מנהי, )סתגלנית(

פורמלית של מערכות אדפטיביות - הבלתי, הפונקציות הביורוקרטיות והמנהליות של הארגון לבין הדינמיקה המתהווה

  .CAS, מורכבות

  

כזה שיתאים את ,  זהו הזמן למודל חדש למנהיגותהמאמר מתחיל בציטוט שלושה חוקרים בתחום המנהיגות הטוענים כי

  .  כלכלה בעידן הידע- עצמו לכלכלה החדשה 

  

"As we advance deeper in the knowledge era, the basic assumptions underlining much of what is taught and 



practiced in the name of management - are hopelessly out of date…Most of our assumptions about business, 

technology and organization are at least fifty years old. They have .outlined their time" (Drucker, 1998: 162)    

  

"We're in a knowledge economy but our managerial and governance systems are stuck in the industrial era. It's 

time for a whole new model" (Manville and Ober, 2003: 48).  

  

טוען כי אנו נמצאים באמצעו של עידן כלכלי חדש שבו ארגונים ) Hitt 1998  (חוקר נוסף בשם, בהמשך לציטוטים שלעיל

.  מתמודדים עם תמונת נוף מורכבת ותחרותית המונעת ברובה על ידי הגלובליזציה והמהפכה הטכנולוגית21 - במאה ה

יכולת הארגון ללמוד . ידע הוא קריטי להישרדות הארגוןבעידן חדש זה הידע הוא מצרך מרכזי והייצור המהיר של 

עידן .  בעיקר כשמדובר ביתרון תחרותי- ולהתחדש כמו גם יכולתו להציג גמישות וסתגלנות הופכים משמעותיים ביותר 

בכלכלה התעשייתית האתגר בתוך הארגון היה טמון . חדש זה יוצר אתגרים מסוגים שונים לארגונים ולמנהיגים שלהם

תעשייתית הצלחת הארגון הייתה תלויה בנכסים - בכלכלה הפוסט; יקר בייעול הייצור ובזרימה פיזית של מוצריםבע

, כלכלה מכוונת ידע, בכלכלה החדשה. וביכולתו ללמוד יותר מאשר בנכסיו הפיזיים)  הארגוניIQ- ה(החברתיים שלו 

  . ף לאנשים רבים ככל האפשר בארגוןהאתגר הוא ליצור סביבה שבה הידע מצטבר בעלות נמוכה והוא משות

אך עם זאת יש בספרות המחקר רק התייחסות , מנהיגות היא גורם מרכזי בהתמודדות ארגונים עם אתגרי עידן הידע

על . מועטה למנהיגות בעידן זה ויש הכרח ביצירת שינוי רדיקלי משום שההקשר שבו מנהיגים פועלים הוא שונה ומגוון

המודל . הרי שהוא חלק מהקשרים רבים אחרים, עדיין קיים, שאפיין ארגונים בעבר,  המסורתיתאף שעולם הביורוקרטיה

  . המוצג במאמר מרחיק מעבר להנחות היסוד הביורוקרטיות המסורתיות בכך שהוא נשען על רעיונות המורכבות

  

וטוענים כי אין ) Complex Adaptive Systems" (מערכות אדפטיביות מורכבות"החוקרים במאמר נשענים על המושג 

כהשפעה הדדית מורכבת , לראות את המנהיגות כעמדה וכסמכות בלבד כי אם גם כדינמיקה מתהווה ואינטראקטיבית

שבה גורם הפעולה והשינוי של הקולקטיב מתהווה כשסוכנים הטרוגניים מנהלים ביניהם אינטראקציה באמצעות 

  .  או דרכי פעולה חדשותרשתות ובדרכים המייצרות דפוסי התנהגות חדשים

  

  תאוריית מנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבות 

)Complexity Leadership Theory(  

אלו . הן היחידה הבסיסית לניתוח בתאוריית המורכבות) Complex Adaptive Systems( מורכבותמערכות אדפטיביות 

) אינדיבידואלים(ציה ניטרליות המורכבות מסוכנים רשתות אינטראק, מבנים משתנים בעלי היררכיות חופפות ומרובות

. 1 צורך או השקפה משותפים,התלויים אחד בשני וקשורים ביניהם ברשת משותפת דינמית ואינטראקטיבית למען מטרה

ללמוד ולהסתגל , הן מסוגלות לפתור בעיות באופן יצירתי. מערכות מורכבות מתהוות באופן טבעי במערכות חברתיות

מעוניינים לנצל את , החוקרים המציגים את תאוריית המנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבות במאמר. במהירות

ומתמקדים בזיהוי ובחקירה של אסטרטגיות וצורות , )CAS(היכולות הדינמיות של המערכות האדפטיביות המורכבות 

  .  בתוך ארגוניםסתגלנות ויצירתיות של ארגונים ושל יחידות משנה, התנהגות המטפחות חדשנות

  מנהיגות הפועלת על פי רעיונות המורכבות
  

  :מנהיגות הפועלת על פי תאוריית המורכבות נשענת על מספר רעיונות



בהקשר הכוונה לטבען של האינטראקציות ושל התלות ההדדית . הדינמיקה הבלתי פורמלית משוקעת בתוך הקשר •

מערכות אדפטיביות . בין ארגונים ובין סביבות משתנות, ררכיותבין מחלקות הי, )'רעיונות וכו, אנשים(בין סוכנים 

 הקשר שבו דפוסים שונים צריכים להילקח בחשבון - מורכבות ומנהיגות מובנות חברתית בתוך הקשר ומתוכו 

  . והקשרים שבהם ההיסטוריה חשובה

רייה מורכבת של מנהיגות תאו. מנהיגות הפועלת על פי רעיונות המורכבות דורשת הבחנה בין מנהיגות למנהיגים •

שאותם ) סתגלניים(רואה את המנהיגות כדינמיקה מתהווה ואינטראקטיבית המסוגלת לייצר תוצרים אדפטיביים 

זוהי השקפה הרואה במנהיגים אינדיבידואלים הפועלים בדרכים . סתגלנית, ניתן לכנות בשם מנהיגות אדפטיבית

  .2ועל התוצרים הנוצרים בעקבותיה, בין סוכניםהמשפיעות על הדינמיקה המתהווה באינטראקציה 

מנהיגות נחקרה על . מנהיגות הפועלת על פי רעיונות המורכבות מסייעת להבחין בין מנהיגות לבין עמדות ניהוליות •

כותבי , החוקרים. ולא התמודדה עם מנהיגות שהתרחשה בכל הארגון, הניהוליים, פי רוב בתפקידיה הפורמליים

כדי להתייחס לפעולות פורמליות המבנות ומתאמות את הפעולות " מנהיגות פורמלית"במונח משתמשים , המאמר

, כדי להתייחס למנהיגות המתרחשת בדינמיקות בלתי פורמליות. כלומר זוהי פונקציה ביורוקרטית, הארגוניות

  ". מנהיגות אדפטיבית"משתמשים החוקרים במונח , מתהוות

, האופייניים לעידן הידע, מורכבות מתרחשת בהתמודדות עם אתגרים אדפטיבייםמנהיגות הפועלת על פי רעיונות ה •

אתגרים אדפטיביים הם בעיות ). Heifetz, 1994; 2001(האופייניות לעידן התעשייתי , ולא עם בעיות טכניות

ות ידע הם שונים מבעיות טכניות הניתנות לפתרון באמצע. חידוש ודפוסי התנהגות חדשים, הדורשות למידה חדשה

אתגרים אדפטיביים אינם מושפעים בקלות מצווי סמכות או מאופרציות פעולה ). Parks, 2005(ופרוצדורות קיימים 

מתייחס לכך כהבדל בין ניהול לבין פיתוח ) Day (0002. גילויים חדשים והתאמות, סטנדרטיות כי אם דורשים חקירה

מוכחים לבעיות ידועות בעוד שפיתוח מנהיגות מתייחס אל פיתוח ניהול מערב את יישומם של פתרונות : מנהיגות

  . סיטואציות שבהן קבוצות נדרשות ללמוד כיצד לפתור בעיות שלא ניתן היה לחזותן

  

ניתן לסכם ולומר שתאוריית המנהיגות המוצעת במאמר מתארת כיצד לאפשר למידה , לאור הרעיונות שפורטו לעיל

וזאת בתוך , ")יחידות עבודה"אני מכנה אותן בשם  (CAS אדפטיביות מורכבות יצירתית ויכולת אדפטיבית של מערכות

  .הקשר של ארגונים מבוססי ידע

  

, מנהיגות אדמיניסטרטיבית: תאוריית המנהיגות הפועלת על פי רעיונות המורכבות מזהה שלושה סוגים של מנהיגות

  . 3מנהיגות אדפטיבית ומנהיגות מאפשרת

  מנהיגות אדמיניסטרטיבית

ניהולית מתייחסת לפעולות של אינדיבידואלים בתפקידי ניהול פורמליים המתכננים את - מנהיגות אדמיניסטרטיבית

של מערכים , זוהי מנהיגות המעוגנת ברעיונות מסורתיים של היררכיה. הפעילויות השונות של הארגון ומתאמים אותן

מגייסים משאבים כדי להשיג , בונים חזון, ים בחינוךמתעסק, מנהיגים אדמיניסטרטיביים מבנים משימות. ושל שליטה

טבעה של המנהיגות . מנהלים משאבים וקונפליקטים אישיים ומנהלים את אסטרטגיית הארגון, מטרות

  . האדמיניסטרטיבית משתנה בתוך הרמה ההיררכית של המערכת

על כן מנהיגות זו היא .  ועל עמדהוהיא מבוססת על סמכות" מטה- מעלה"מנהיגות אדמיניסטרטיבית היא פונקציה של 

מתבקשת מנהיגות , בתוך המבנה של תאוריית מנהיגות מורכבת. שמקבלת החלטות עבור הארגון ומתאימים אותן



להסתגלות , ללמידה, אדמיניסטרטיבית לבטא את הסמכות שלה תוך כדי התחשבות בצורך של הארגון ליצירתיות

  . משמעותית על דינמיקות אלהוזאת משום שלמעשיה יש השפעה, ולחדשנות

  מנהיגות אדפטיבית

מדובר . מנהיגות אדפטיבית היא דינמיקה מתהווה ואינטראקטיבית המייצרת תוצרים אדפטיביים במערכת חברתית

מתוך המרווחים , באופן מדויק יותר, ליניארי מתוך חליפין אטרקטיביים או- בתנועת שינוי משתפת המתהווה באופן בלתי

זוהי מנהיגות הנוצרת מתוך המאבקים שמתנהלים בקרב סוכנים וקבוצות על , במילים אחרות. ם השוניםשבין הסוכני

רעיונות או טכנולוגיות , בהתקשרויות של אנשים, רעיונות או העדפות וסופה בתנועות, צרכים קונפליקטואליים

בודד מסוים אלא בקבוצת אנשים אין מדובר באדם . מנהיגות אדפטיבית היא דינמיקה מורכבת. ומאמצים משותפים

הכותבים מכנים זאת מנהיגות משום שלדעתם . 'פעולה מסוימת וכו, לצורך הגשמת רעיון מסוים) מתכנסת(המתהווה 

  . מדובר במקור הקרוב ביותר לשינוי בארגון

-א: מטריהסי- קיימים שני סוגים של א. סימטרית- מנהיגות אדפטיבית נובעת מתוך אינטראקציה א, על פי הכותבים

אם . 'באמונות וכו, במיומנויות, סימטריה הקשורה להעדפות וכוללת הבדלים בידע- סימטריה הקשורה לסמכות וא

". מטה- מעלה"כיוונית ומבוססת על סמכות ניתן לומר כי מדובר באירוע מנהיגות מן הסוג של - האינטראקציה היא חד

על ) ככל הנראה(כי אז מדובר באירוע מנהיגות המבוסס , תכיוונית פחות ומכוונת יותר להעדפו- אם הסמכות היא חד

  . דינמיקה אינטראקטיבית המונעת מתוך הבדלים בהעדפות של סוכנים שונים

או טכנולוגיות קיימות שאינן מתאימות זו לזו או למצב , ידע, שינוי אדפטיבי בארגון מופק על ידי התנגשות של רעיונות

צורה מוכרת של שינוי . אדפטציה, למידה, רעיונות יצירתיים, קבל בצורת ידע חדשהשינוי האדפטיבי מת. החדש שנוצר

אודות תפיסות מנוגדות בנושא נתון - אדפטיבי מתרחשת כששני אינדיבידואלים התלויים אחד בשני מתווכחים על

הרגע ". Aha moment "- ניתן לכנות את הרגע הזה . מפיקים הבנה מחודשת של נושא זה, או בעת ובעונה אחת, ולפתע

הזה הוא מוצר שאינו ליניארי המייצג שילוב בין התפיסות המקוריות או הרעיונות המקוריים שיש לדחותם משום שאינם 

ר בתהליך המתרחש בקרב אינדיבידואל בודד כי אין מדוב, כאמור. מספקים פתרונות לבין יצירתו של רעיון חדש לגמרי

מנהיגות אדפטיבית מזוהה ככזו כשמדובר בתוצר משמעותי , לסיכום. אם בתוצר של אינטראקציה בין אינדיבידואלים

השפעה משמעותה אילו סוכנים . משמעות היא פוטנציאל לידע חדש ויצירתי או לרעיונות אדפטיביים. ובעל השפעה

  . 4או את הידע החדשים מעבר למערכת הגנרטיבית שמפתחת אותומאמצים את הרעיון 

ההקשר הוא האווירה האינטראקטיבית שבתוכה מתרחשת . מנהיגות אדפטיבית מתרחשת בתוך דינמיקה רשתית

מתנגשים עם רעיונות אחרים ובכך מגדילים את , נעלמים, משתנים, משתלבים, דינמיקה זו שבה רעיונות מתהווים

וגם דפוסים מורכבים של , כאמור רשתות של אינטראקציה, שר שמעצב את הרעיונות הללו כוללההק. המורכבות

הפלטים העיקריים . יחסים הדדיים ודרישות סביבתיות המשתנות במהירות, דפוסים של מתח, אילוצים קונפליקטואליים

  . חדשנות ולמידה, יצירתיות, אדפטציה: של דינמיקות רשתיות ומורכבות אלה הם

  היגות מאפשרתמנ

מנהיגות מאפשרת פועלת כדי לזרז את התנאים שבהם מנהיגות אדפטיבית יכולה לשגשג ולנהל את המארג הנוצר בין 

ניהול . של הארגון) מנהיגות אדפטיבית(לפונקציות המתהוות ) מנהיגות אדמיניסטרטיבית(הפונקציות הביורוקרטיות 

כדי לקדם ) ליצירת תנאים מאפשרים( תנאים ארגוניים הולמים יצירת, האחד: מארג מעין זה דורש שני תפקידים

הקלת זרם המידע והיצירתיות , האחר; מנהיגות אדפטיבית אפקטיבית במקומות שבהם נדרשים חידוש והסתגלות

חייבת מנהיגות מאפשרת לסנכרן בין , כדי להשיג זאת. שמקורו במבנים אדפטיביים לתוך מבנים אדמיניסטרטיביים



, בין היתר. תנהגות של המנהיגות האדמיניסטרטיבית לבין דפוסי ההתנהגות של המנהיגות האדפטיביתדפוסי הה

מנהיגות מאפשרת מתרחשת . באמצעות טיפוח תנאים מאפשרים וניהול הממשק שבין שני סוגי המנהיגויות האחרות

  . הרמה הבכירה בארגוןאך טבעו של תפקיד זה משתנה בהתאם להיררכיה ולעמדה של , בכל הרמות של הארגון

  סיכום

את המנגנונים ניתן לתאר כדינמיקות . מורכבות היא תאורייה של מנגנונים ואינטראקציה והיא משוקעת בתוך הקשר

 Complex Adaptive - התנהגותיות המתנהלות במבנה רשתי המכונה ומתואר במאמר זה כמערכות אדפטיביות מורכבות 

Systems .אם ניתן ". מסובכות"בות הן המתאימות ביותר בעידן הידע והן שונות ממערכות מערכות אדפטיביות מורכ

אם האינטראקציות בין ). complicated(מדובר במערכת מסובכת , לתאר מערכת במונחי מרכיביה האינדיבידואלים

אלא רק מרכיבי המערכת והאינטראקציות בין המערכת לסביבתה הן כאלו שאינן מאפשרות לתאר את המערכת כשלם 

  ). complex(מדובר במערכת מורכבת , על ידי ניתוח המרכיבים שלה

מערכות אדפטיביות מורכבות דורשות מודלים חדשים של מנהיגות משום שבעידן הידע פתרון בעיות מתבצע על ידי 

ושה סוכנים אלה מתנהלים על פי של. רשתות דינמיות של סוכנים בלתי פורמליים המנהלים ביניהם אינטראקציה

עתיד : והשלישי; ההיסטוריה של המערכת היא בלתי נמנעת: השני; סדר מתהווה ואינו נקבע מראש: הראשון: עקרונות

מתרחשים ) ואף שינויים(רעיונות , אירועים, במערכות אדפטיביות מורכבות סוכנים. המערכת לרוב בלתי ניתן לחיזוי

מקריות זו והעובדה שדינמיקה מורכבת יכולה להפגין רגישות . ויונתקלים זה בזה בתהליך אינטראקטיבי ודינמי בלתי צפ

  . להפרעות קטנות גורמת לכך שמערכות אדפטיביות מורכבות הן אורגניות ובלתי צפויות

צריכים  מנהלים לאפשר ולעודד את התהוותן של , לחידוש ולסתגלנות, בתנאים של ייצור ידע ודרישה ליצירתיות

. ולזנוח את דפוס פעולתם הישן שעודד סמכות וריכוזיות) פורמליות- דינמיקות רשת בלתי(ת מערכות אדפטיביות מורכבו

השפעת מנהיגות אפקטיבית בעידן הידע מתרחשת באמצעות מנגנונים בלתי ישירים ובאמצעות : במילים אחרות

  . אינטראקציה

  

"Complexity leadership theory suggests that the role of managers should not be limited to aligning worker preferences with 

centralized organizational goals. Rather, managers particularly under conditions of knowledge production, should act to enable 

informal emergence and to coordinate the contexts within which it occurs" (Uhl-bien et al., 2007: 305).  

  הערות שוליים
Hedlund (28 :4991 (קונסטלציות זמניות של אנשים ושל : ומכנה אותם בשם, מתאר מבנה כללי דומה לניהול זרמי ידע בארגונים

  יחידות

ליכים ואת המערכות תאוריות אלו לא בדקו את התה. בפעולות של אינדיבידואלים, תאוריות מנהיגות מסורתיות התמקדו במנהיגים

) Rost (1991החוקר ). Gronn, 1999(�ועל כן נטען כי הן אינן פרקטיות ואינן שלמות , הדינמיות והמורכבות המתווכות את המנהיגות

  ! תהליך-החיוני של מהי מנהיגות , מגדיר זאת כבעיית ההתמקדות בפריפריה ובתוכן של המנהיגות ללא התייחסות לטבעה ההכרחי

: להלן" (entanglement "-שלוש פונקציות מנהיגות אלה משולבות לידי ה ,  מנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבותבתאוריית

לבין ) ביורוקרטיה(אלה המכוונים מלמעלה למטה , מונח זה מתאר את היחסים הדינמיים בין הכוחות האדמיניסטרטיביים). המארג

  .של המערכות החברתיות) מערכות אדפטיביות מורכבות(ים והמתהווים האדפטיבי, המורכבים, פורמליים-הכוחות הבלתי

  .מערכות  מורכבות תלויות במומחיות ומגרות יצירתיות



  

  

  

על " שולחן עגול"
  מנהיגות ומורכבות 

  ממנהיגות בעידן התעשייתי 
  למנהיגות בעידן הידע

  
  
  כרמית פדן: סיכום ועיבוד דיון

  
  

במסגרת זו אנו דנים במאמר . מ" מתקבצים אחת לרבעון אנשי מקצוע מביסלכשמו כן הוא וסביבו" שולחן עגול"

  .מדעי במטרה להעמיק את הידע בתחומים הנוגעים לעבודתנו והמשיקים לה- תאורטי

  .תקציר הדיון שנערך בעקבות קריאת המאמר הדן במנהיגות ומורכבות מובא בפניכם להלן

  

  :את המאמרמובאים לפניכם עיקרי הדברים שעלו בעקבות קרי

  

  ?   האם זוהי בשורה חדשה בתחום המנהיגות- מנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבות 

חלק ממשתתפי הדיון טענו כי בעוד שהמאמר מזמין את הקורא להתבונן על מנהיגות כמתהווה באופן טבעי באמצעות 

ך להפנות את מלוא תשומת הלב אל רשתות אינטראקציה ואינו עורך אבחנה בין מנהיג לבין מנהיגות הרי שהוא ממשי

מה עליו לבצע על מנת לפעול על פי מודל : וממשיך להתמקד באופן שבו הוא צריך לפעול,  המנהיג- הפרט הבודד 

  ? המתבסס על רעיונות המורכבות

מנהיגות , מנהיגות אדפטיבית: המסגרת המושגית של המאמר מחלקת את המנהיגות לשלושה חלקים, זאת ועוד

נראה כי המאמר מכוון לכך שכל אחד מהחלקים הללו צריך להימצא אצל . טרטיבית ומנהיגות מאפשרתאדמיניס

עוד נטען בהקשר זה כי  כותבי המאמר מסמנים . וזאת למרות רעיון ההתהוות העומד בבסיס המורכבות, המנהיג הבודד

  ). מנהיגות אדפטיבית(כבות יתמקד באיזה חלק משלושת חלקי המנהיגות ראוי שהמנהיג הפועל על פי רעיונות המור

  

  ? האם מנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבות היא רלוונטית במצבי כאוס

הוודאות ואת היעדר הליניאריות כגורמים מרכזיים - את אי, רעיונות המורכבות מדגישים את הסביבה הכאוטית

מקרים שבהם הארגון מתמודד עם סיטואציות ב. אופן פעולה אחר מזה שהתקיים עד כה) אך לא רק(המכתיבים לארגון 

בדיון נטען שהרגרסיה מחזירה את האנשים בארגון לצורך הבסיסי ביותר . כאוטיות מתרחשת רגרסיה לעתים קרובות



בכך באה לידי . כזה שעל יכולת ההובלה וההנעה שלו ניתן להישען במצבים אלו, ריכוזי, המתבטא בכמיהה למנהיג חזק

מכאן נשאלת השאלה האם . המבחינה בין מנהיג לבין מונהגים באופן ברור, נהיגות בצורתה הקלסיתביטוי חזרה אל המ

  ?"באזורים הרגרסיביים"מנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבות רלוונטית גם 

  

האם ארגון יכול להמתין עד להתגבשות תוצרים אדפטיביים בהינתן הצורך לתת מענה מהיר בסביבה עוינת או בשוק 

  ? תחרותי

) 'רעיונות וכו, אנשים(התוצרים האדפטיביים המתהווים באינטראקציה שבין הסוכנים השונים בארגון , לטענת הכותבים

על מנת שתתקיים אינטראקציה . סתגלנות ויצירתיות, הם המפתח להישרדותו משום שהם יכולים לפתח חדשנות

ל "נשאלת השאלה האם מפקד בארגון צבא או אף מנכ. ייהניסוי וטע, נדרשים בין היתר זמן, שתוביל לתוצרים אלו

) בהתאמה(בארגון עסקי יכולים לאפשר את הזמן הדרוש לניסוי ולטעייה בהתחשב בסביבה עוינת ובשוק תחרותי 

  ?הדורשים פתרונות מהירים

  

  ? ארגוןהאם ניתן להכיל את מודל המנהיגות הפועל על פי רעיונות המורכבות על יחידות ומחלקות שונות ב

לפי ) בין אם מדובר בארגון צבא ובין אם מדובר בארגון מסוג אחר(בדיון נטען כי לא ניתן לנהל את כל היחידות בארגון 

הטענה היא שארגונים כיום משכילים לעשות אבחנה בין יחידות . מודל המנהיגות הפועל על פי רעיונות המורכבות

לבין יחידות היכולות להתנהל באופנים , כמו מנהיגות ריכוזית, היגותשאותן ניתן לנהל על פי מודלים קלסיים של מנ

בהקשר זה ניתן לשאול האם אופן הניהול של יחידות . כמו מנהיגות המבוססת על רעיונות המורכבות, אחרים

 יחידות ומה השוני בניהול? פרופסיונליות צריך להיות דומה לאופן הניהול של יחידות לוחמות או של יחידות לוגיסטיקה

  ?אלו במצב שגרה לעומת מצב מלחמה

  

  ? האם ניתן לפרש את עידן הידע כעידן כלכלי חדש בלבד

, עם זאת. להקשר המשתנה, נקודת המוצא של כותבי המאמר היא שארגונים צריכים לייצר התאמות לסביבה המשתנה

ידן הידע היא כאל עידן כלכלי וגם בהקשר זה ההתייחסות אל ע, הם מתמקדים בהקשר אחד בלבד והוא עידן הידע

וזאת מעבר להתחשבות בסביבה ? מה מקומם של ההקשרים האחרים המתקיימים בסביבה: בדיון עלתה השאלה. חדש

המשפיעים על הארגון ולכן ) תרבותיים ואחרים, חברתיים(האם יש מקום להתחשב בהקשרים נוספים . הכלכלית

  ?מכתיבים לו אופן התנהלות אחר

  

  ? ל"טריציוני מתאים לצההאם מבנה מ

זאת בהתחשב . ל"המאמר מעלה מחשבות הקשורות בצורך להכניס רעיונות של מבנה מטריציוני כמודל עבודה בצה

ההשקפה כי בארגון היררכי יש צורך במנהיג ריכוזי . ל מתקשים לקבל רעיונות של מודל עבודה מטריציוני"בכך שבצה

התהוויות מקומיות וחלוקת .  והמומחיות עדיין דומיננטית ביחידות רבותבודד המאגד תחתיו את כל תחומי האחריות

האם ניתן לומר כי מבנה מטריציוני יהיה ניתן . היררכי- תחומי אחריות ומומחיות אינם מתקבלים בברכה בארגון הצבאי

  ?  מלחמה כאחד מצב שגרה ומצב - האם מבנה מעין זה יהיה יעיל בכל מצב ? ל או רק בחלקן"ליישום בכל יחידות צה

  

  ?עד כמה מותאמת מנהיגות מורכבת ליישום מיידי

 - " מה שקורה"הטענה שנשמעה בדיון בקרב רבים היא שתאוריית המורכבות משמשת כפריזמה שדרכה ניתן לבחון את 



. זואך מודל זה אינו מספק כלים אופרטיביים ליישום פרדיגמה , בארגון העסקי ובארגון הצבאי כאחד, בחברה בכללותה

להשתמש כשארגון מעוניין לפעול על פי מודל של מנהיגות המבוסס על רעיונות , ואף עדיף, באילו כלים כדאי

יצירת סביבה מאפשרת להתהוות אינטראקציות "מה המשמעות של ? לפעול" מנהל האדפטיבי"כיצד על ה? המורכבות

ואף , ות המורכבות נשאר ברמה התאורטיתהטענה היא שמודל המנהיגות המבוסס על רעיונ, כלומר? "בין סוכנים

  .האבסטרקטית

  

“Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era"/ Mary Uhl- 

Bien,    Russ Marion, Bill McKelvey (Leadership Quaterly, 18, 2007) 


