כיווני וסרגל :תפוקות משא"ש + 2000
ד"ר אמתי ניב – ד"ר איוה חגיניב
הרקע
ארגוני של היו מודדי את תרומתו של מהל משאבי אנוש לא על פי התשומות שהוא מביא
לארגו )גיוס ,הדרכה ,תיגמול ,פרישה( אלא על פי התפוקות שהוא מייצר .ניהול משאבי אנוש
חייב לקחת חלק בעיצוב האסטרטגיה הארגונית ולהיות מחוייב לתרגומה למעשה .הוא צרי$
לסייע לארגו לגדול מבלי להגדיל את ההוצאות .משאבי אנוש אמור להפיק הגדלת מכירות
והרחבת שווקי ,להוכיח התחברות לצורכי לקוחות ,למצות פוטנציאל אנושי ,למכס
תוצאות של שיתופי פעולה בי ארגוני ,חיבורי ומיזוגי .מנהל משאבי אנוש שלא ישכיל
להבי את המעבר הזה ולעשות אותו ,טענו ,צפוי שיעל מהמפה הארגונית ) משאבי אנוש, ,
דצמבר .(1997
פרדיגמה מצויה ,פרדיגמה רצויה:
הקושי במעבר לתפישה ולפרקטיקה כזו של משאבי אנוש נעו) בהנחות שבבסיס פעילות
של מרבית מנהלי משאבי אנוש שאנו מכירי ,הנחות המכתיבות את מודל הפעולה שלה.
ההנחה העיקרית היא בדבר פער שאינו נית לגישור בי צרכי הפרט לצורכי הכלל .על פי
הגדרה זו ,הפרט והארגו ה שתי ישויות בעלות אינטרסי מנוגדי המעמידות את
המנהלי בפני דילמה מתמדת .יתכ מצב בו אחד מוותר לטובת השני  ,למשל ,הפרט
מוותר על זמ הפנאי שלו ,או הארגו מוותר על משאבי יקרי על מנת להשקיע בשכר
עבודה )  OUTSOURCINGהוא פתרו מקובל היו לדילמה הזו( .על פי פרדיגמה זו,
המצב בו הפרט והכלל נהני בו זמנית אינו אפשרי כלל.
במצב כזה ,הער $המכוו המרכזי של משא"ש הוא "תיקו המעוות" .הנורמות ה של המודל
הטיפולירפואי .על פיה ,בכל מקרה שתדרש התערבות משא"ש היא תעשה מנקודה של
'הצור $לתק' 'לטפל בבעיה' ולסגור את הפער על ידי תיוו $בי שני הצדדי ויצירת הרגשה
טובה .בתו $פעולתו על פי כללי המשחק המקובלי יטה מנהל משא"ש לתמו $ב'חלשי'
הזקוקי לעזרה )בדר $כלל  היחיד מול הארגו( לעסוק ב'אספקט האנושי' ,ולהקדיש לכ$
זמ על חשבו עיסוק באסטרטגיה ובהעצמה של המערכת הארגונית.
מול הפרדיגמה הזו אנו

מעמידי מודל חדש .הנחת הבסיס שלו היא שנית לפתח

במשולב את האד ואת הארגו .הער $המכוו המרכזי הוא העצמה מתו $שותפות ודיאלוג.
כללי המשחק ה "כול מנצחי" .החתירה היא לפתרו יצירתי משולב  ולא לוויתור,
כניעה או המנעות  בחשיבה האסטרטגית כמו ג בתכנו ובעשייה היומיומית ,בכל
אינטראקציה ,בכל רמה של הארגו .תמיד להביא למיכסו את האינטרסי של שני
הצדדי.

כללי כאלה מחייבי את מנהל משא"ש לחשיבה והתייחסות מערכתית ,להבנה והכלה
של המורכבות הכוללת אד ,קבוצה וארגו ,לדיאלוג מתמש $ולקואבולוציה כאסטרטגיה
נגזרת ,לשילוב סינרגטי של מאמצי הפרטי והכלל כתפוקה מבוקשת .על פי גישה זו
מחוייב מנהל משא"ש להתערבות בכל רמות המערכת הארגונית ולתפוקות מערכתיות
ברורות.
תפקיד חדש זה של משא"ש הוא מגוו ,מורכב ,מאתגר ועשיר מבעבר .בתפקיד הזה הוא צרי$
לכסות פעילויות לטווח קצר )אדמיניסטרציה ,הדרכה ולמידה( וארו) $השתתפות בעיצוב
האסטרטגיה של הארגו ובניית היכולת הארגונית והתשתית האנושית הדרושות למימושה(.
הוא צרי $להיות מנהל )להוציא לפועל באופ אפקטיבי ויעיל תהליכי ופעולות( ומנהיג )לספק
תמונת מציאות בעל משמעות ,להוביל יוזמות ותהליכי התחדשות(.
הכלי :כיווני וסרגל מדידה
במש $השני עיבדנו ושכללנו את הגישה הזו והפכנו אותה לכלי עבודה בידי מנהל
משא"ש השוא +להתפתח יחד ע הארגו אותו הוא משרת .המודל הנורמטיבי הישומי
שנעמיד לניסוי בסדנה מעמיד למבח את הפרדיגמה דלעיל .מולה הוא מעמיד את מרחב
הפעילות ,התשומות והתפוקות האפשריי למנהל משא"ש בארגו תחת הפרדיגמה
החדשה .הכלי שנציג בפני המשתתפי מאפשר להגדיר את מצב הפונקציה בהווה )כנגזר
מתפקידו של מנהל משא"ש( ,להתוות כיווני התפתחות רצויי ,ולהציב יעדי אופרטיביי
לתקופה הקרובה .הכלי יוצר תשתית לבנית תכנית עבודה להשגת היעדי האלה ולמדידת
הדר $שנעשתה ,לעשית תיקוני ותוספות נדרשות ולהצבת מטרות חדשות .אנו מציעי
להפעיל אותו באורח תקופתי ולהסתייע בו בעיצוב תכנית העבודה השנתית.
הכלי גמיש מספיק על מנת לכסות תכני ספציפיי ורלבנטיי של מערכות שונות .יחד
ע זאת ,כמו בכל התפתחות אישית ,מותנה הצלחת התהלי $במוכנות של איש משא"ש
לייש בעצמו התחייבות שהוא מלמד ,בדר $כלל ,לאחרי :לקחת אחריות על התקדמות
אישית והתפתחות במסגרת התפקיד ,תו $שהוא מקד את הארגו בו הוא חבר .לנסות על
עצמו את הערכי של שותפות וקואבולוציה.

המודל :תפקידי ,תשומות ותפוקות של מנהל משאבי האנוש בארגו.
לנהל
מנהל את כוח האד

להנהיג
מנהיג בארגו ,יוז ועוסק בחיבורי
פנימיי

לטווח קצר

באמצעות שינויי מבניי ,יצירת

באמצעות אדמיניסטרציה ,תאו
ע אחרי ,כלי מקצועיי.

שותפויות ,סיוע ליזמויות ובניית כלי

מפיק :יעילות ושליטה בעזרת

מקצועיי חדשניי.
מפיק :התאמה פני ארגונית

אדמיניסטרציה נכונה.

מתמשכת של המשאב וההתנהגות
האנושיי להחלטות האסטרטגיות.

ערכי תפוקתיי :שליטה ,יעילות ,ערכי תפוקתיי :שותפות ,יזמות,
תיאו  ,מקצועיות ,פתרו בעיות מקצועיות ,שינוי.

לטווח ארו$

מנהל את משאבי האנוש

מנהיג בארגו ,מחובר פנימה והחוצה

באמצעות התערבויות ,הדברות,
יצירת חוזה פסיכולוגי חדש,

באמצעות יזו ושותפות באבחו,
חשיבה והחלטות אסטרטגיות

הדרכה ,פיתוח ולמידה.
מפיק :איכות אנושית גבוהה יותר

מפיק :שותפות אסטרטגית למנהלי

ומחויבות של אנשי לעצמ

בכירי בארגו ומחו) לו

ולארגו
ערכי תפוקתיי :דיאלוג ,אמו,
מחויבות ,אנשי מפותחי,

ערכי תפוקתיי :פרואקטיביות,
חשיבה מערכתית ,התחדשות

למידה ארגונית

ומשמעות.

תשומות מנהל משא"ש :לנהל בטווח הקצר
אדמיניסטרציה נכונה
♦ אני מנהל באופ עצמאי את היחידה:
מגדיר את המטרות,
בונה סדר עדיפויות לפעולה,
מגדיר מטלות,
מחלק את העבודה,
מנהל ישיבות צוות להתייעצות ומעקב
♦ אני מנהל את התקציב העצמאי שלי:
מגבש הצעה לתקציב,
מקבל אישור,
מפעיל,
מבקר,
מדווח.
♦ אני מקיי קשר שוט +ע משלימי תפקיד ומנהלי אחרי:
מקיי ישיבות משותפות,
מקיי תכתובת,
מקיי התייעצויות ועדכוני.
♦ אני משתמש בכלי מקצועיי בעבודתי:
מראיי
ממחשב את מאגר הנתוני האישי,
מתעד שיחות ותיקי אישיי
משתמש בהכוונה מקצועית
משתמש ביעו) תעסוקתי )מבחני(
מבצע ניתוחי עיסוק
♦ אני מתכנ את מער $העבודה לטווח קצר :
ממפה היצע וביקוש של עבודה
מתאי היצע לביקושי
מאתר צרכי ,עובדי ,מגייס ,מבצע השמה.
♦ אני עוסק בפתרו קונפליקטי בי אד לאד/לצוות/לארגו
♦ אני מעורב ויוז תיקנו ,תימחור עבודה ,הסכמי שכר

תשומות מנהל משא"ש :לנהל בטווח הארו$

השקעה בהו האנושי
♦ אני משקיע ביצירת אמו:
מתערב במקרי בה יש פער בי מה שמצהירי עליו לבי מה שעושי בפועל.
דואג לפרסו מידע כולל ועדכני.
שומר על דיסקרטיות לגבי עניני שבצנעת הפרט.
♦ אני משתמש בדיאלוג ככלי מרכזי בעבודתי
להעברה וקליטה של מידע,
ליצירת הסכמות.
גור לשיחה ולהקשבה בי שני צדדי למרות הבדלי האינטרסי שביניה,
משלב כ $שיחתרו לפתרו יצירתי משות+
מבנה מצבי ומייצר הזדמנויות לדיאלוג
מלמד כיצד להשתמש בדיאלוג
♦ אני יוז ומעצב תכניות הדרכה ופיתוח
לאנשי בכל הרמות על פי צרכיה
יוז מהלכי לאיתגור וקידו של יחידי ואוכלוסיות
יוז מהלכי לפיתוח עתודה ניהולית ומנהיגות.
♦ אני מעודד למידה ארגונית
יוז ומעורב בתהלי $הפקת לקחי בכל הרמות הארגוניות
יוז ניסויי מבוקרי בנקודות מחלוקת ותקיעות.
♦ אני יוצר "חוזה פסיכולוגי" חדש מחייב וגמיש כתשתית אנושית לשינוי.

תשומות מנהל משא"ש :להנהיג בטווח הקצר

מנהיג העוסק בחיבורי פנימיי
♦ אני יוצר שותפויות פנימיות וחיצוניות.
מחפש הזדמנויות ליזמות חברתית ועסקית בה "כול מנצחי".
♦ אני מעודד ודוח +יזמי ויזמויות,
מקי מבני תומכי ,מסייע.
♦ אני מייצר כלי להתאמה מתמדת
בונה ומטמיע כלי למשוב והערכה כבסיס להתפתחות ושינוי
ברמת הפרט,
ברמת היחידה הארגונית,
ברמת המערכת,
ברמת היחידה למשאבי אנוש
בונה ומטמיע כלי נרחבי לתיגמול.
♦ אני משמש כסוכ שינוי
משמש כמומחה לתהליכי שינוי )תפישה משתפת ,אנושיתמערכתית ,פרואקטיבית(.
מעורב ודוח +שינויי מבניי המתבקשי מהאסטרטגיה
מכי תשתית אנושית לביצוע השינוי
מסייע להתמודד ע תוצאות השינוי :בהגדרת תפקידי ,בהדרכת ופיתוח מנהלי.

תשומות מנהל משא"ש :להנהיג בטווח הארו$

מנהיג בארגו ,המחובר פנימה והחוצה
♦ אני מאבח ,חוזה ומזהה צרכי
משמש חייש ומתריע,
מעלה לדיו תופעות ,מגמות וסוגיות הדורשות התייחסות וטיפול.
♦ אני מעורב ודוח +לחשיבה מערכתיתאסטרטגית.
מעורב ודוח +לתכנו ארו $טווח )מעל לשנה(
מעורב בהחלטות האסטרטגיות ואחראי על ישומ.

תפוקות משאבי אנוש – סרגל מדידה.
לנהל -לטווח קצר
תפוקה כללית :מפיק יעילות ושליטה בעזרת אדמיניסטרציה נכונה.

הערכי התפוקתיי שנמצאו :שליטה ,יעילות  ,תיאו ,מקצועיות ,פיתוח
שליטה




יש מדיניות ,מטרות ותכניות עבודה כתובות למשא"ש.
יש פעילות על פי המטרות.
יש בקרה שוטפת על התקדמות לקראת המטרות.

יעילות



התקציב תוא למטרות ומבטא את המדיניות בפועל.
התקציב מאפשר השגת המטרות

תיאום

בעיות נפתרות במשות .+אי נושאי ש'נופלי בי הכסאות'.
מקצועיות
 אנשי מטופלי בשיטתיות ובאופ אתי.
 יחידות ארגוניות מקבלות תשובות מספקות.
 מספר המובטלי נמו.$
 לקונפליקטי יש כתובת וה מטופלי.
פיתוח
יש מערכת הפועלת ביעילות ובשקט תעשייתי.

לנהל לטווח ארוך
תפוקה כללית :מפיק איכות אנושית גבוהה יותר ומחוייבות של אנשי לעצמ ולארגו

הערכי התפוקתיי שנמצאו :אמו ,דיאלוג ,פיתוח אנשי ,למידה ארגונית ,מחוייבות.
אמון






יש פחות חשש  :פחות פחד מבוטא
יש פחות מתח בי אנשי למערכות המנהלות
יש פחות חשדנות לגבי מהלכי שינוי נדרשי
יחד לוקחי סיכוני ועורכי ניסויי מבוקרי
אי תלונות על נזילת אינפורמציה

דיאלוג




יש יותר מפגשי והדברויות כאשר יש בעיה
יש יותר הסכמות והבנות הדדיות
יש מספר גדל והול $של פתרונות WIN –WIN

פיתוח אנשים

 מוטמעות גישות חדשות לפיתוח אנשי )למשל ,יש חונכות מסודרת ,יש תכניות
הדרכה המכוונות לתוצאות(.
 איכות כוח האד עולה בהתמדה
למידה ארגונית



יש תהלי $שיטתי של הפקת לקחי :מטעויות ומהצלחות.
יש אימו) שיטתי של הלקחי.

מחוייבות






קל לאייש תפקידי
תחלופה מצטמצמת
יש נכונות להשקיע בתפקידי – או לקראת תפקידי )כמו לקבל הכשרה מתאימה(
עושי מעבר לתפקיד
יש פחות אבטלה

להנהיג לטווח קצר.
תפוקה כללית :מפיק התאמה פני ארגונית מתמשכת של המשאב האנושי להחלטות
האסטרטגיות ; מתאי את ההתנהגות האנושית לאסטרטגיה; מממש את הפ האנושי של
האסטרטגיה בשוט.+

הערכי התפוקתיי שנמצאו :תיאו ,יזמות ,מקצועיות ,שינוי.
תיאום

 נוצרי שיתופי פעולה חדשי נראי לעי
 תהליכי רוחב קיימי נעשי בצורה חלקה יותר )זורמי ,לא מבזבזי אנרגיות,
מגיעי לתוצאות טובות יותר ,לא כל דבר עולה למעלה ,נתקעי פחות( ובהצלחה
יותר גדולה.
יזמות

יש יותר יזמויות היוצאות לפועל
מקצועיות
בכל הרמות משתמשי בכלי חדשניי להערכה ,למשוב ,להפקת לקחי ,לישו בכל
הרמות )לגבי יחידי ,צוותי ,הארגו(.
סוכן שינוי




יש התאמות מבניות באסטרטגיה
תהליכי שינוי מובלי מקצועית
תהליכי שינוי לא נתקעי.

להנהיג לטווח ארו.$
תפוקה כללית :שות +להפקת החלטות אסטרטגיות לקידו הפוטנציאל הארגוני

הערכי התפוקתיי שנמצאו :חיזוי ,חשיבה מערכתית ,תכנו ,ישו.
חיזוי

 קיימת מערכת סריקה הפועלת תקופתית לבחינת המצב הקיי ,הרצוי ולעריכת
שינויי נדרשי .עולה משמעותית מספר הדיוני וההחלטות הנוגעי בייזו ובביצוע
תיקוני במערכות קיימות ובשינויי שלה.
חשיבה מערכתית

יש תכניות ומהלכי לעריכת שינויי בעלי השפעה מערכתית
יש תכניות מוסכמות המתייחסות לטווח הרחוק
תכניות אסטרטגיות מיושמות בהצלחה

השימוש בכלי
מנהל משאבי האנוש
♦

מתחיל את התהלי $באיסו +משוב פשוט מלקוחות פנימיי וחיצוניי לגבי
התפוקות הנוכחיות של משא"ש ובדבר ציפיות המערכת לתפוקות נוספות .המשוב
יכול להתקבל בדר $מובנית יותר או פחות :בשיחה ,ראיו ,שאלו – על פי רצונו
וגישתו של מנהל משא"ש ,א $על פי עקרונות של דיאלוג )הקשבה ,מוכנות ללמוד(
ובמטרה להפיק מכ $למידה .המידע שנאס +בדר $זו משמש אותו למק את עצמו
על הממדי במודל המוצע.

♦

בוחר ,על פי נתוניו הספציפיי )אישיי וארגוניי( ,את כיוו ההתקדמות שלו ואת
השטחי אות יכסה בשנה הקרובה.

♦

בונה תכנית פעולה להשגת כל אחד מהיעדי האלה ומעמיד תפוקות מדידות.

♦

מביא את התכנית – )במה נעסוק השנה ,אי $זה מקד אותנו ,אי $נגיע לש ,אי$
נבקר התקדמות ונמדוד הצלחה( אל הפורו הרלבנטי של משלימי התפקיד שלו
ומתחייב פומבית ל'חוזה' שלו לשנה הקרובה.

♦

מבצע את התכנית ומתעד תשומות ותפוקות.

♦

מבקר את ההתקדמות במהל $השנה .מודד ,בסו +השנה ,את התוצאות על פי
התשומות והתפוקות ,בעזרת משוב והערכה.

♦

מציב מטרות נועזות ומתקדמות יותר לשנה הבאה.

