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למה לשנות?
הצורך בשינוי יתעורר כאשר יוצר פער ביצוע המאיים על
יכולת התפקוד של הארגון או חלקיו
-

פער זה יכול לבוא לידי ביטוי במונחי כמות ,איכות ,עלות ,יעילות ,כושר תחרות או
כל מדד רלוונטי אחר.

הפער צריך להיות מוכר ומזוהה בידי גורם אשר יש בידיו הכוח להניע תהליך של שינוי
במטרה לצמצם פערים ולהביא לשיפור ביכולת התפקוד של הארגון או אחד מחלקיו.

או אז יתחיל תהליך השינוי....

שלבים של ניהול השינוי -
החלטה  -אבחון הצורך בשינוי והחלטה על רמת השינויהנדרש.
הערכות – הגדרת גבולות תהליך השינוי ,תכנון התהליךוקביעת מדדים למדידת התהליך ותוצאותיו.
ישום  -ביצוע שלבי השינוי.מצוינות – מדידת תוצאות השינוי על פי המדדיםשהוגדרו.

את השינוים ניתן לקבץ
לשלוש קבוצות:
 (1שינויים טכניים – תפעוליים :שינוי שיטות עבודה נהלים,
טכנולוגיות ,ציוד ,תהליכים.
 (2שינויים פוליטיים :מרכוז/פיזור סמכויות ,סגירה/הקמת של
יחידות ,שיטוח/תיסוף רובדי היררכיה וכפיפויות
 (3שינויים תרבותיים – התנהגותיים :שינוי דרכי תקשורת ויחסי גומלין ,תפיסות
וסגנונות ניהוליים.
בכל הקבוצות ,עומקו של השינוי יקבע על פי היקפם ועומקם של פערי התפקוד אל מול
האתגרים.

 שינויים שיגעו במרכיב של אחת הקבוצות או בקבוצה כלשהי יחשבו לשינוי טקטישיהיה בעל השפעה על מקטע צר יחסית של חיי הארגון.
 שינויים שייגעו בכל הקבוצות ייחשבו לאסטרטגיים ויהיו מיועדים להביא לתמורהמשמעותית במהות הארגון ופעילותו .הם יבדלו מהשינויים הטקטיים במורכבותם,
בעלותם ,בטווח הזמן שידרש להשלמתם וכן בסיכוי הצלחתם.

ככל שהפערים רחבים יותר ונוגעים במספר רב יותר של
מרכיבי מערכת כך השינוי יתאם יותר את הפרמטרים
המגדירים שינוי מדרגה שניה.

טכניקות של ניהול שינוי -
 (1גישת הפריצה – מאופיינת במשך זמן קצר ,בתכליתיות וברצון להישגים מהירים.
גישה זו תגרום לזעזוע בארגון ,תהיה מלווה ביצירת "מצב חרום" ותחושת בהילות
ותהיה אפקטיבית כאשר יש צורך בשינוי תחת לחץ זמן או בעקבות משבר.
לאחר השינוי תתבצענה פעולות לייצוב הארגון מחדש תוך ספיגה והטמעה של
השינוי ותוצאותיו.
 (2שינוי מתוזמן – גישה המגדירה פרק זמן מוגדר מראש להצגת תוצאות ברורות.
יכול לנוע בין חודשים לשנים.
 (3גישת הטווח הארוך – גישה המגדירה תוצאות רצויות ,אך
לוח זמנים גמיש ,עם שלבי ביניים הנבנים זה על זה .מועדי
וטווחי החלת השינויים נבחרים על פי מידת הנוחות לארגון
(לדוגמא :עושים שינוי כאשר יש עודף במשאבים).

הקושי הייחודי להובלת שינוים בארגון ,נובע מהיותו של הארגון לא רק
מערכת אלא גם ובעיקר מערכת חברתית
בלמים מרכזים לשינוי נעוצים בהתנגדות אישית וקבוצתית לשינוי

עלינו לזכור –
כל שינוי צופן בחובו איום על המוכר והידוע .שינוי בארגון עלול להיות מלווה
במתח ,לחץ ,האטה בעבודה ,חבלה מכוונת ,קרבות פוליטיים וזמן מיותר –
כולם סימפטומים של התנגדות לשינוי המביאים בסופו של דבר (ללא ניהול
נכון של השינוי )...לתוצאה הפוכה מזו שאליה כיוונו – קרי לירידה ביעילות
ארגונית.
אחד המפתחות העיקריים לניהול השינוי – הוא מציאת מקורות
ההתנגדות ,התמודדות עימן והפיכת ההתנגדות למחויבות לשינוי.

אחד המפתחות העיקריים לניהול השינוי

הוא מציאת מקורות ההתנגדות,
התמודדות עימן והפיכת ההתנגדות למחויבות לשינוי

אבדן שליטה
שינוי הוא מרגש כאשר הוא נעשה על ידנו ומאיים כאשר הוא
נעשה לנו
רוב האנשים רוצים לחוש בשליטה על המאורעות המתרחשים סביבם .יש לשתף את
העובדים בתהליכי קבלת ההחלטות ,אם אנו מעוניינים שהם יהיו מחויבים להן.
כאשר אנשים מרגישים חסרי השפעה ,הם מתנהגים בדרכים הרסניות.

פגיעה בדימוי העצמי
אם קבלת השינוי משמעה הודאה בכך שהדרך בה הדברים
התנהלו עד כה היא שגויה – צפויה לשינוי התנגדות נמרצת
אנשים יתאמצו מאד להציל את כבודם .אף אחד לא אוהב לחוש חסר ערך בפני עצמו
ואחרים .המחויבות לשינוי תושג ,כאשר פעולות העבר תושמנה בפרספקטיבה – "אז
התאים לפעול בדרך זו ,כיום ,הזמנים השתנו" – כך אנשים מקבלים את הכבוד עבור מה
שעשו בעבר ונתפסים בעיני עצמם כחזקים וגמישים בקבלת השינוי.

הפתעה
אנשים נבהלים בקלות כאשר החלטות או הנחיות "מונחתות
עליהם" ללא הכנה מוקדמת
התגובה הראשונית של מרבית האנשים לדבר חדש ,עליו לא שמעו קודם ,היא דחייה.
לכן חשוב לא רק לספק מידע כדי לבנות מחויבות לשינוי אלא גם לתזמן היטב את
המועדים בהם מידע זה יימסר.

דאגה לגבי יכולות עתידיות
לעיתים אנשים מתנגדים לשינוי ,כיוון שהם מודאגים מיכולתם להיות
אפקטיביים לאחריו .האם אני מסוגל לכך?? האם יש לי את

הכישורים???
מכאן יש לתת את הדעת ,כאשר אנו מובילים שינוי לאפשר לאנשים לרכוש תחושות
מסוגלות ,לספק הכשרה ולימוד ולטעת בהם את התחושה כי הם מסוגלים ויכולים.

חוסר ודאות
אחת הסיבות המרכזיות להתנגדות לשינוי נובעת מרמת אי-
הודאות לגבי התנאים שיוצרו בעקבות השינוי
אם חברים בארגון ,לא ידעו לאן הצעד הבא יוביל אותם ,הם יתפסו את השינוי כמאיים:
"עדיף להישאר עם השטן שאתה מכיר "...כדי להימנע מכך עלינו להשקיע מאמץ מיוחד
בהזמנת השותפים לתהליך במידע מפורט לגבי העומד להתרחש .מידע הוא מרכיב
קריטי בבניית המחויבות לשינוי.

אפקט הגל
שינויים יוצרים גלים של השפעה מעבר לתחום הספציפיים,
אליו כוונו
שינוי עלול להפריע לפרויקטים אחרים ועלול אף ליצור התנגדות מסיבות הנוגעות לחיים
האישיים.
עלינו להיות רגישים לגלים שהשינוי יוצר .רגישות כזו תעזור ליצור מחויבות לשינוי.

יותר עבודה
אחת הסיבות המובנות ביותר להתנגדות ,היא שהוא פשוט
דורש יותר מאמץ והשקעה
השינוי עצמו דורש יותר אנרגיה ,זמן והשקעה ולעיתים גם התוצאה שלו .אם אנשים לא
רוצים להשקיע זמן ומאמץ נוסף הם יתנגדו לשינוי .לנו צריכים להיות הכלים לספק
תמורה חומרית ומנטלית .עלינו לוודא כי אנשים מקבלים קרדיט על המאמץ שהושקע
ותגמול על הזמן הנוסף (מילה טוב ,בונוס וכו').

לעיתים האיום הוא אמיתי
הסיבה האחרונה ואולי החזקה והמובנת מכולן -
לעיתים האיום שהשינוי מביא הוא אמיתי
לעיתים שינוי אכן יוצר מנצחיים ומנוצחים .לעיתים אנשים באמת מאבדים מעמד או
נוחות בגלל השינוי .ניהול השינוי משמעו הכרה במשמעויות הפוליטיות שלו .המנע
מהעמדת פנים והבטחות חסרות בסיס .אם מישהו הולך לאבד משהו ,רצוי כי ישמע על
כך מוקדם ככל הניתן .לאנשים קל יותר להתקדם לקראת העתיד כאשר האובדן של
העבר ,זוכה להכרה.

סל של טיפים כשאנו הולכים להוביל שינוי -














אפשר מקום להשתתפות בתכנון השינוי
ספק תמונה ברורה ומפורטת של השינוי
שתף באינפורמציה לגבי תוכניות השינוי
ליצור קואליציה תומכת בשינוי
חלק את השינוי הגדול ,ליחידות קטנות וקלות יותר לניהול
הקטן ככל הניתן את גורם ההפתעה ,תן לאנשים התרעה מוקדמת לגבי דרישות
חדשות
בטא באופן חוזר את המחויבות שלך לשינוי
הבהר את הסטנדרטים והדרישות – פרט מה מצופה מכל אחד
תן לאנשים את ההרגשה כי הם מסוגלים לכך
חפש ותגמל חלוצים והצלחות ראשוניות שישמשו כמודל
תן פיצוי ותגמול עבור זמן נוסף ואנרגיה שנדרשת מהשינוי
המנע מיצירת מפסידים ברורים מהשינוי (אולם אם ישנם כאלו ,היה כן וישיר עימם)
אפשר לאנשים להביע צער ונוסטלגיה כלפי העבר – ואז צור התלהבות לגבי העתיד

ה CFO -כגורם שמזהה פערים ומוביל שינויים בארגון

קבוצת דיון
 -ציין  3שינויים מדרגה ראשונה שהובלת בשנה האחרונה.

 ציין שינוי אחד מדרגה ראשונה שהובלת בשנה האחרונה. ציין את הסיבות שהביאו אותך לבצע את השינוי.* האם השינוי היה יוזמה שלך או שנאלצת לבצעו.
* האם השינויים הצליחו ,כיצד נמדדה הצלחתם.

