)לואיס קרול – עליסה בארץ הפלאות(

• במהרה הגיעה עליסה לכלל מסקנה כי אכן זהו משחק שקשה עד
מאד לשחק בו.

• עד מהרה נתמלאה המלכה זעם נורא ,רקעה ללא הרף ברגליה
וצעקה מידי דקה לערך 'כירתו את ראשו'

• רגע לפני המכה ,היה הקיפוד מרים ראשו ומסתלק .הכדורים
נפלו לתוך התלמים .החיילים היו מזדקפים ומטיילים להם
להנאתם ברחבי המגרש .השחקנים כולם שיחקו בבת אחת בלי
לחכות לתורם ,הם רבו כל הזמן נלחמו על הקיפודים...

• הקושי הראשון שעליסה נאלצה להתמודד איתו היה עוף
הפלמינגו שאחזה בקושי כשצווארו שמוט כלפי מטה .בכל עת
שניסתה להכות בקיפוד ,הרים הפלמינגו את ראשו במבוכה ,מה
שגרם לעליסה לפרוץ בצחוק.

• עליזה מצאה כי מעולם לא ראתה מגרש קרוקט מוזר כל כך.
עשוי כולו תלמים וחריצים ...הכדורים היו קיפודים חיים,
הפטישים עופות פלמינגו והחיילים צריכים היו להתכופף כדי
למלא את תפקיד השערים.

מערכת פשוטה

מערכת מורכבת

• קצב שינוי – אחוז התשומות  /סוכנים  /תפוקות
אפשריות – המשתנים בפרק זמן נתון.
רלוונטיות ההערכה

• רמת שונות – היכולת להכליל ממקרה אחד לאחר.
מהימנות ההערכה

• רמת הסדר – היכולת לשייך תשומה לתפוקה.
תקפות ההערכה

מה משפיע על רמת המורכבות במערכת ?

•

קשרי גומלין מורכבים – קושי להגדיר סיבה-תוצאה

• קצב שינוי מהיר – קשה ללמוד מהנסיון

• שונות גבוהה מקצועית ותרבותית – קושי בלכידות.

בשליטה.

• הגבולות הפנימיים והחיצוניים של הארגון אינם
ברורים.
• עצמאות גדלה והולכת של תת-מערכות -.קושי

מה הביטוי המעשי להיותם של ארגונים מערכות
מורכבות?

• התהוות  –Emergenceהופעת דפוסים חברתיים מורכבים ,כתוצאה של
אינטראקציות חברתיות פשוטות ביותר .למשל טיסה משולבת בין חברות תעופה
החולקות בינהן הסכמי שיתוף פעולה.
)( Bar-Yam 2004

• שזירות  /שילוביות – ריבוי יחסי גומלין בין השחקנים ,היוצר השפעה הדדית
מתמדת) .עפרון ויחזקאלי .(2006
)
• רשתות  -המבנה הארגוני נשען על רשת זיקות גומלין חוצת גבולות יותר מאשר
על מבנה ותפקידים .מבנה הרשתות מתפתח סביב צמתים מרכזיים )ברבאשי
.(2004

• פרקטלים  –Fractalsתת-מערכות המכילות בתוכן ייצוג למערכת כולה,
המסוגלות להגיב באופן עצמאי לסביבתן .צוות משימה רב מקצועי הוא דוגמא
ליצירה מכוונת של פרקטל) .גליק .(1987

מאפיינים מבניים:

• דפוסים – Patternsזיקות גומלין בין מרכיבי המערכת יוצרת
חלחול של דפוסי התנהגות,(Levin 2003:3 Bar-Yam 2004) .

• מושכנים  –attractorsמוקדי התגבשות /מרכזי כובד המהוים
מוקד להתארגנות  /התארגנות מחודשת של המערכת .כך למשל
חברות עסקיות הממוקדות לקוח או גישה ניהולית ממוקדת משימה.
)(Battram1996
• מערכת בהתארגנות עצמית -Self Organized System
מערכת המושתת על 'סוכנים מסתגלים' נמצאת במצב מתמיד של
התארגנות אל מול שינויים בסביבה הפנימית והחיצונית כך למשל
שיטת 'ניהול מלאי ע"י ספק' המחברת נתוני מכירה בחנויות ישירות
לספקים או התארגנות קהילתית במצב חירום(Battram1996) .

מאפיינים תהליכיים:

• סוכן מסתגל  -Adaptive agentכל שחקן במערכת מתנהל באופן
עצמאי תוך הסתגלות מתמדת לשינויים בסביבתו כך למשל 'מנהלי
תהליך' המתנהלים תוך עצמאות במבנים ארגוניים קיימים.
)(Lensing 2003
• מרכזיות המידע ותקשורת  -ארגון המבקש לפעול באפקטיביות
בסביבה מורכבת מחוייב לפעול בעירנות מתמדת שמשמעה פיתוח
חיישנים ,יצירת ערוצי תקשורת פתוחים וזמינים ,ניהול נבון של
איסוף והפצת מידע מכל המערכת לכל המערכת קריטי להצלחה.
)הסגל (2004
• גבול הכאוס  -קיים מתח בין הצורך בהתנהלות סדורה לבין גמישות
המאפשרת הסתגלות למצבים משתנים) .עפרון ויחזקאלי (2006

מאפיינים תרבותיים:

• הערכת פעולה במערכות מורכבות :
יצירת תמונות מצב ; שינוי 'פאזה' ; בזמן אמת
 .1קידום התנאים המאפשרים לבעלי העניין לגבש
תמונת מצב ביחס לתהליכים והתפוקות ,בזמן אמת.
 .2בחינה מתמדת של השפעת הפעילות על הערך
הנוצר או מופחת לכלל בעלי העניין.
 .3הבנת גורמי סביבה המשפיעים  /מושפעים
מהפעילות.

• הערכת פעולה במערכות פשוטות:
השגה /שיפור יעדים .השוואה שיטתית בין התוכניות,
המטרות והיעדים לבין התהליכים והתפוקות בפועל.

האתגר שמציבות מערכות מורכבות בפני
המעריכים.

• פרקטל חברתי – בחינת ארבעת מימדי הפרקטל החברתי:
חומרי  /ארגוני  /רגשי  /ערכי .

• מוכוונות  -איתור המושכן )' (Attractorמרכז הכובד' של
התהליך  /המערכת שהיא נשוא ההערכה .והגדרת
המערכת שהיא מוקד ההערכה לאור טיבו של המושכן.

• 'פשטות במרכז שלושת המעגלים' )קולינס( –
הנעה  /מצוינות  /מועילות – סיוע למערכת להתמקד

• חשוב רחב פעל ממוקד –
ניהול המתח בין הקונטקסט המתרחב לפעולה הממוקדת.

עצות להערכת מערכות מורכבות

• שילוביות )  :(Bar yamמתן דגש על ניהול הממשקים
ועל טיב התקשורת וזיקות הגומלין הפנימיות והחיצוניות.

• מרכזיות התהליך )האמר( :מתן דגש על מאפייני תהליך,
כגון  :מוכוונות ,כוללנות ,מעגלי תגובה ,ניהול . SWOT

• גמישות :גישה גמישה ביחס למבנה  ,תהליכים ,
תוצאות.

עצות להערכת מערכות מורכבות )המשך(

למומחה המסייע למערכות לפתח אמצעים
ומיומנויות ללמידה עצמאית ומתמדת.

ייתכן שכל האמור לעיל מסמן שינוי בתפקיד
המעריך ממתבונן חיצוני האוסף ומפיץ
מידע למערכת.

לסיכום

 קצב שינוי גבוה  -חוסר עקביות ,קושי במעגלי תגובה,קושי לתכנן או ללמוד מהנסיון.
קושי בהמשגה/הכללה/שליטה.
שונות רבה –קישוריות רבה – תקשורת אינה פונקציה של קירבה ארגוניתאו מרחבית.
 ריבוי נקודות מבט  -היער אינו רק תוצאה מצרפית של העצים.השלם אינו סך כל חלקיו.
 תלות הדדית גבוהה – הקושי בשליטה על תשומות,גבולות וממשקים מקשה על שליטה בתפוקות.

האם זו מערכת ?

האם תורת המערכות
מסבירה את המציאות?

)מבנה  /תהליכים  /תרבות(

