
(COVID-19) המהות של מנהיגות מקדמת חוסן: התאוששות ארגונים מוירוס הקורונה

תקציר המאמר המובא כאן נכתב כחלק מסדרת מאמרים בנושא מנהיגות בעת משבר על ידי מנהל

בכיר בחברת Deloitte. אנו נכנסים כעת לשלב הבא או אולי לשלב 'אחר' בהתמודדות החברתית,

האנושית והעסקית עם וירוס הקורונה והשלכותיו מרחיקות הלכת. המאמר הבא מתמקד במנהיגות

מקדמת חוסן ככזו שיכולה לסייע להתאוששות ארגונים מהמשבר. בתוך כך דן הכותב במרכיבי הליבה

של מנהיגות מקדמת חוסן – השינוי המחשבתי שהיא דורשת ממנהיגים ומעובדים, החשיבות של בניית

אמון כזרז לתהליכי התאוששות והחלמה, היכולת לפעול תחת אי וודאות ועוד.

קריאה מועילה!
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הסיטואציה נעה מלהיות מאוד בלתי צפויה ורוויית התמודדויות, למעין מצב ביניים מעט רגוע יותר אשר עדיין מאופיין בחוסר וודאות.

המשמעות היא שלמנהיגים יש כעת את האפשרות לייצר חזון לתקופה שלאחר ההתאוששות ולשתפו עם העובדים.

המיקוד של המנהיגים מתרחב מנושאים פנימיים של הארגון (כמו למשל בריאות עובדים) וכולל כעת גם התמודדות של העובדים עם

החזרה החוצה אל השוק ואל הלקוחות. המשמעות היא שמנהיגים צריכים לכוון ליעדים ולדבר במושגים של תפוקות ולא של

תהליכים פנימיים.

מעבר של ההנהלה מניהול המשבר ושמירה על הארגון פעיל ומתפקד, לניהול השינויים הנדרשים ושיקום הארגון עם המבט לעתיד.

המשמעות היא שהיכולות אליהן נדרשו מנהלים להפעיל בתקופת ניהול המשבר הן שונות מאלה שאליהן נדרשים מנהלים

בתקופת ההתאוששות.

מעבר מתכנון לטווח הקצר לתכנון לטווח בינוני-ארוך. המשמעות היא שיש חשיבות לפעולה של מנהיגים על בסיס הגיונות

חדשים ולניצול המשאבים הקיימים לצורך מימוש תכניות עבודה מעודכנות.

מעבר מגישה מנהיגותית אשר בעיקר מגיבה לאירועים, לגישה מנהיגותית אקטיבית הממציאה מחדש את הארגון. המשמעות היא

שמנהיגים צריכים לנצל את ההזדמנות ולעורר מוטיבציה בצוותים על ידי יצירת חזון משותף וביסוס אמון כדי להגשימו.

The essence of resilient leadership: Business recovery from COVID-19

Building recovery on a foundation of trust

Punit Renjen | Deloitte Insights | April 2020

קישור למאמר
 

מנהיגות מקדמת חוסן מחייבת שינוי תפיסות ארגוניות, יכולת ניווט באי וודאות והשקעה בבניית אמון מול העובדים, על מנת לפתח תכנית

.(COVID-19) שתאפשר התאוששות איתנה בעידן שאחרי וירוס הקורונה
 

חוסן כדרך חיים ארגונית

בעוד שארגונים לרוב מגדירים את המושג אג'יליות בתור היכולת "לתקן את התכנית בזמן שהיא באוויר", וירוס הקורונה שינה את הכללים

ועכשיו מנהלים נדרשים לא לתקן את התכנית כשהיא באוויר אלא לבנות את התכנית בעודה באוויר. 

מנהיגים בעלי חוסן גבוה מבינים את עומק השינויים שחלים בשוק, ובמקביל מבינים שעליהם לנווט בתוך אי הוודאות ולנצל את ההזדמנות

לצמיחה ולשינוי חיובי. חוסן אינו יעד אלא הוויה או דרך חיים. ארגון בעל חוסן הינו ארגון שיש לו את היכולת לשנות דרכי חשיבה,

אמונות ומאפיינים ששזורים ב-DNA הארגוני. אלה יאפשרו לארגון לא רק לחזור למקום שבו היה לפני המשבר, אלא אף לצמוח

ולפרוץ קדימה.
 

השינוי התפיסתי: מתודעת "היום" לתודעת "מחר"

מנהיגות מקדמת חוסן משמעה שעל המנהיגים לעבור ממצב תודעתי הישרדותי של "היום" למצב תודעתי מאושש של "מחר". לשינוי זה

מספר משמעויות:

 

 

https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html


שינויים בחוזה החברתי: הנחות יסוד בנוגע לעולם העבודה נבחנות מחדש, כך למשל נבחנות "אמיתות" בנוגע לאיזון בית-עבודה,

נזילות וגמישות תעסוקתית, well-being של העובדים ועוד.

שינויים בתפקידים ובכללים של מוסדות עבודה: במהלך המשבר היו ארגונים עסקיים שהובילו מדיניות עוד בטרם הממשלה

גיבשה כזו (לדוגמא בכל הנוגע לעבודה מהבית, מניעת התקהלות וכו'); היו ממשלות שפעלו כעסקים וארגונים ללא מטרות רווח

שהובילו מדיניות וגם פעלו באופן עסקי (כדוגמת ארגון הבריאות העולמי). במקביל נרקמו שיתופי פעולה יוצאי דופן בין המגזר

הפרטי והציבורי (כדוגמת שיתופי הפעולה בין צבאות ומדינות לבין חברות הפארמה) כך שנוצר טשטוש של הגבולות

המסורתיים בין ארגונים פרטיים לציבוריים.

חוסר וודאות בנוגע למשאבים פיננסים ושוק ההון: המשבר פגע בכלכלות, מגזרים, ממשלות, עמותות ובכיס הפרטי של

האזרחים. תזרים המזומנים נפגע ועל המנהיגים יהיה לתכנן בקפידה את צעדיהם הלאה תוך התחשבות בהתפרצות המגיפה

והתמריצים מהממשלות. 

שינויים בהרגלי הצריכה: המשבר גרם לשינויים בתרבות הצריכה אשר יתכן כי ישפיעו על התנהגות הצרכנים לתמיד. כך למשל,

אנשים זהירים יותר בהגעה פיזית למקומות מסוימים ותרבות הצריכה של מוצרים באמצעות משלוחים התפתחה משמעותית

בתקופה זו.

ציפייה לביטחון פיזי, רגשי, כלכלי ודיגיטלי: מנהיגים אשר חפצים לייצר מחדש את הביטחון בקרב בעלי העניין, נדרשים להבין

לעומק את החרדות שלהם ואת הציפיות המתהוות בעולם פוסט-קורונה.

לאמון יש ערך ממשי בכל הנוגע לסחר חליפין עם אנשים אחרים, לקוחות, ספקים, עובדים, משקיעים וחברי צוות. אמון הוא מרכיב

הכרחי היכן שיש מערכות יחסים. אמון משפיע לחיוב על צמיחה כלכלית, חדשנות, יציבות חברתית ויתרונות בריאותיים נוספים.

אמון הוא מרכיב אנושי שניתן לבנייה על ידי בני אדם, והוא בא לידי ביטוי בארבעה מימדים עיקריים: תחושה שהמרחב הפיזי הוא

בטוח; ביטחון של הפרט שדואגים לצרכים הרגשיים והחברתיים שלו; ביטחון של הפרט בכך שיהיה מענה לקשיים הכלכליים

שלו; ביטחון שהמידע האישי הדיגיטלי של הפרט שמור ומאובטח היטב. 

הודאות היחידה היא... אי הוודאות 

השינויים הרבים שהתרחשו במהלך המשבר בחברה ובמוסדותיה, הביאו עימם מגוון של אי וודאויות לזירות החיים המוכרות לנו. הנחות

שעד היום נראו ברורות ויציבות, כמו למשל חופש התנועה, מאותגרות לאור המציאות החדשה. השינויים הללו מציבים מספר מאתגרים

למנהיגים:

 

אמון כגורם מזרז של התאוששות

בתקופה זו של ההתאוששות מהמשבר, הקשר שבין המנהיגים למונהגים ניזון ואף נשען על האמון בין שני הצדדים. למעשה, הרבה

מנהיגים שפעלו נכון בתחילת המשבר יכולים בנקודה הזו להסתמך על האמון שהם בנו בקרב העובדים. ערכו של האמון נובע בעיקר

מהסיבות הבאות:

.1

.2

 

 

 



הגדרת היעד: הגדרת יעד ברור אשר ממנו ייגזרו תכניות הפעולה יכולה לאפשר למנהיגים מרחב פעולה גמיש ויצירתי. שיתוף בחזון

ומתן השראה לעובדים יכולים לסייע להשתחרר מקשיי ההווה ולהתמקד בעתיד. חשוב להגדיר יעדים קצרי טווח אשר ייצרו תחושת

הצלחה בקרב העובדים ויאיצו תהליכים קדימה. המשבר הנוכחי גרם לשינויים בתהליכים הבירוקרטים של הארגון ובאופן שבו

מתקבלות החלטות, וניתן לעשות בכך שימוש לטובת ביצוע מהלכים מהירים.

ניבוי תוצאות ארגוניות: בתוך כך ארגונים נדרשים לייצר הלימה בין יעדים פנים ארגוניים לבין צפיות בעלי העניין. הכותב מזהה

שישה מרכיבים ש"חוברת ההפעלה" ליציאה מהמשבר צריכה לכלול: הגדלת הכנסות, הגדלת רווחים, התייעלות כלכלית בתכנון

הוצאות והכנסות, האצת שינויים דיגיטליים, תמיכה בכוח העבודה ובאופרציות התפעוליות, וניהול ציפיות בעלי העניין.

ריצה בספרינטים למרחקים קצרים: שימוש בתהליכים קצרים וזמישים על מנת להתמודד עם מגוון אי הוודאויות. לא רק

שהמשימות עשויות להשתנות בעקבות בעיות לאורך הדרך, אלא שהיקף ה-unknown unknowns גדל. לכן כדאי לייצר משימות

קצרות טווח אשר יאפשרו את ההתאמות והשינויים השונים שעלולים להופיע ולא בהכרח ניתן לצפותם מראש.

בחינת התזמון המתאים לביצוע מהלכים שונים: הגבול בין שלב התגובה לשלב ההתאוששות אינו חד משמעי. הזמן המתאים

להתחיל בתכנית התאוששות יכול להשתנות בין אזורים גאוגרפים שונים ובין סקטורים שונים, ואף להיות שונה בין ארגונים שונים

הפועלים באותו אזור גאוגרפי ובאותו סקטור. ישנם משתנים רבים שכדאי לקחת בחשבון וכל ארגון צריך לעשות את ההתאמות

הייחודיות לו.

לצפות את היעד

התאוששות ממשבר בסדר גודל שכזה הינה אירוע שקורה פעם בחיים, אם בכלל. בהתחשב בחוסר הוודאות הקיים, סביר שחברות שינסו

להתאושש בהתאם לכללי המשחק המסורתיים יגלו מהר מאוד שהעולם שהם הכירו כבר לא משחק באותם כללים. ארגונים שרוצים

להצליח להתאושש מהמשבר חייבים לקבל החלטות בנוגע לאיפה, איך ומתי הם רוצים להתחיל לפעול בארבעת הכיוונים הבאים:

 

לסיכום: מה הוא הנורמלי החדש?

בעוד ארגונים מנסים להתאושש מהמשבר הנוכחי, אנו מוצאים כי מנהיגות מקדמת חוסן, שליבתה מבוססת על יחסי אמון בין מנהיג

למונהגיו, והיא כוללת שינוי תפיסתי וניווט נכון בתוך אי וודאות, יכולה לשמש כיסוד יציב עליו מנהיגים יוכלו לבנות מודלים עסקיים ולפעול

בשווקים חדשים העשויים לצמוח.

סוציולוגים הבחינו שלאורך ההיסטוריה, האנושות לא מתקדמת באופן ליניארי אלא באופן ספירלי המאופיין במשבר גדול שמתרחש אחת

לכ-80 שנים (על פי מודל זה, המשבר האחרון היה מלחמת העולם השנייה). חוקרים זיהו מחזוריות כזו בהיסטוריה האנגלו-אמריקאית

מאז אמצע המאה ה-15 ומציינים כי בכל פעם שמגיע משבר כזה, נדרשת מהחברה הקרבה אישית למען הכלל. בעתות משבר, מנהיגים

נדרשים להנהיג ואנשים נדרשים לבטוח בהם. בזכות חוזה חברתי שמתעצב מחדש, ארגונים יכולים להתגבר על מה שהיה נראה

בעבר כבלתי אפשרי ולקדם את האנושות בהיבטים רבים.

אמון הוא המהות של מנהיגות מקדמת חוסן, ואם המנהיג ישקיע את משאב האמון בצורה נכונה, הפירות לא יאחרו להגיע.
 

 

 


