
 

 

 

 אפקטיבי של קונפליקטים בצוות ההנהלהניהול 

 )2005דצמבר , משאבי אנושבירחון פורסם ( תמר חושן 

 

 

מנהל בכיר  בארגון טכנולוגי בצמיחה אמר לי באחת מפגישותינו כי יש אמנם הרבה בעיות 

אף פעם . וזה מה שמחזיק אותנו כצוות זה שאנחנו נורא נחמדים, המזל שלנו"בחברה אבל 

 ".מתווכחים או רביםלא תשמעי אותנו 

החשש . אם לוקחים בחשבון את המציאות הדינאמית בה חי הארגון, ממש לא? נשמע אידילי

, ן ביקורתי על מצב החברהופגעה ביכולתם לנהל די, של חברי ההנהלה להתעמת זה עם זה

  מכיוון שחשוב היה להם כל כך. להציף בעיות, להוביל שינויים נדרשים, לקבל החלטות קשות

 .םהארגון במקונשאר  –להיות נחמדים 

". נחמדות יתר"נוכחות בישיבות הנהלה של ארגונים אחרים חושפת את הפאן הנגדי של 

ם דיון ענייני בנושאים לקיי יכולת הקונפליקטים בין חברי ההנהלה הם קשים עד כדי חוסר

הויכוחים בנושאים אלה הופכים אמוציונאליים ופרסונאליים עד כדי קושי . קשים ורגישים

 .ל החלטהבאמיתי לק

  כי אם 'ארגון סימפטי'אינו  " אין קונפליקטים" ארגון בו -  ין שני הקצוות הללואמת נמצאת בה

להט ותשוקה , מחויבות גבוהה, חברי הנהלה חייבים להיות בעלי מוטיבציה. 'ארגון אפטי'

אלו תכונות שיש לשמר . לשפר ולהשתפר, ביקורתיות ורצון להתקדם, להצליח בתחומם

ארגון לא יכול לקיים דיון אמיתי .  וטוב שכך.כר פורה לקונפליקטיםוהן מהוות בארגון 

מבלי להתמודד עם , במבנה הארגוני שלה, במדיניותה, ופרודוקטיבי באסטרטגיית החברה

מטרות ומשאבים משותפים , חילוקי דעות על סדרי עדיפויות. חילוקי דעות בין חברי הנהלה

ויב להצלחת הארגון ולתפקוד היחידה עליה הוא הם הכרחיים בארגון דינאמי בו כל מנהל מח

 .אחראי

החכמה היא . החוכמה אינה להימנע מקונפליקטים שכן אלה הכרחיים להתקדמות הארגון

 ?"נכוןלריב " יכולים חברי ההנהלה  אם כן כיצד.לעשות זאת נכון

ים המאפשר, מספר עקרונות המאפיינים הנהלות המצליחות לנהל קונפליקטים בריאיםלהלן 

בחינת חלופות מנוגדות וזאת מבלי לפגוע ביכולת ההנהלה , מתן וקבלת משוב, דיון ביקורתי

 .לקבל החלטות ומבלי לפגוע במערכות היחסים בין חברי ההנהלה
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 ?"נכוןלריב "כיצד יכולים חברי ההנהלה 

 

לעתים מתקיימים קונפליקטים על דרכי פעולה מבלי שקיימת הסכמה  –הסכמה על מטרות 

יכולה לספק מסגרת , הסכמה על מטרות משותפות.  מטרת הדיון או הגדרת הבעיהעל

מחלקת  ל"סמנכ: לדוגמא. הסכמה עקרונית שתקל על ההתמודדות עם נקודות אי הסכמה

ל המחקר כועס על "סמנכ. מנהלים עימות טכנולוגית-ל האיכות בחברה ביו"מחקר וסמנכ

קטים בכך שכל פעם הוא נזכר באיזה נוהל ל האיכות אשר מעכב את התקדמות הפרוי"סמנכ

אם שני המנהלים יסכימו על . מחדשהכל התחיל לשצריך לעמוד בו ולכן צריך לחזור אחורה ו

 על מנת שאפשר יהיה לקבל אישור על FDA -לעמוד בדרישות ה: המטרה המשותפת

המחקר על ל "של סמנכו' יקיות'ל האיכות על " ניתן יהיה לעבור מהאשמה של סמנכ-הפיתוח 

למחשבה משותפת כיצד ניתן לעמוד בדרישות מבלי לפגוע ) עימות אישי(חוסר אחריות 

של נהלים ודרישות בשלבים מוקדמים משותפת למשל על ידי הגדרה , ברציפות העבודה

 ).קונפליקט ענייני(בפרוייקטים 

 

נהל זהו מרכיב חיוני בעימותים של הנהלות המצליחות ל –שימוש בנתונים ועובדות 

מבססים חברי ההנהלה את , כאשר לא נעשה שימוש בנתונים.  ובריאיםםעימותים ענייניי

 . על אינטואיציות אפשר להתווכח עד עולם מבלי להגיע להחלטה. טיעוניהם על אינטואיציות

 משום אסטרטגיהצליחה לקבל החלטה על הלא , עמה עבדתי הנהלה של חברה -למשל 

שחייבים להתמקד בטכנולוגיה אחת כי זה היתרון התחרותי היה ל הפיתוח ברור "שלסמנכ

, פשוט משוכנע שאם החברה לא תשלב מספר טכנולוגיותהיה ל השיווק "של החברה וסמנכ

הוא : " האשמות קשות כמועלה גם טון הדיבור ונשמעו, ושא עלהבכל פעם שהנ. היא תיכשל

הוא פשוט חסר ניסיון ", "ברהאם נקשיב לו הוא יהרוס את הח", "פשוט לא מבין את החברה

 כל אחד מהם איך הוא יודע שזה הכיוון הנכון הם אלתיכשש".  צריך להביא מישהו במקומו–

כל האנשים שדיברתי איתם "או " יש לי ניסיון של שנים בשוק הזה, אני פשוט יודע: "עונים

משמעויות , נתונים על מתחרים, מחקרי שוק(שימוש במידע אובייקטיבי . "מסכימים איתי

ויכוח המתמקד .  לענייני יותר ואישי פחותותומעגן את הדיון במציאות והופך א) כספיות

כאשר .  מצב בו כל אחד מנסה להוכיח שהאינטואיציות שלו נכונות יותררבאינטואיציות יוצ

 .האגו מפנה את מקומו להגיון, מסתכלים על בסיס משותף של נתונים
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ולהימנע מעימות אישי הוא בעובדות המסייע להתמקד עיקרון עבודה חשוב 

כאשר קיימת חלופה אחת או שתיים בלבד לפתרון . בחינה של מספר חלופות

 רבים הסיכויים שהעימות יהפוך לאישי משום שמה שיבחר הוא -קונפליקט 

חברי הנהלה נוטים במצב זה להגן בלהט על . 'החלופה שלך'או ' החלופה שלי'

משנה , לעתים מפתיע לראות איך הוספה של חלופה אחת. עוהחלופה שהם הצי

האישית הופכת לדיון ענייני ' הורדת הידיים'. את כל הדינאמיקה של דיון ההנהלה

 . פרמטרים מוסכמיםלמול ביתרונות וחסרונות של החלופות השונות 

 

הנהלות ? מה קורה כשלא מסכימים –הסכמה על תהליך קבלת ההחלטות 

ח חודשים מבלי לקבל החלטה אם לא הסכימו לגבי תהליך קבלת יכולות להתווכ

בחלק מהמקרים ? מי מחליט ואיך מחליטים כאשר לא מסכימים. ההחלטות

 חברי הנהלה לנסות לשכנע זה את זה במטרה להגיע לקונצנזוסממשיכים 

. אך לא תמיד ניתן להגיע לקונצנזוס ולא תמיד צריך לשאוף לכך. מיוחל

ניתן לקבל החלטה , תהליך קבלת ההחלטותמת הסכמה על הנהלות בהן קייב

 להיות מחויבים להחלטה גם כאשר אינם לחברי ההנהלהמהר יותר וכן קל יותר 

בהנהלה של אחד הארגונים הטכנולוגיים עמו אני למשל . מאמינים שהיא טובה

, צב של אי הסכמהבמ - ניהול קונפליקטים הסכמה לגבי תהליךקיימת , עובדת

הלך הדיון מביאים כל חברי ההנהלה במ. ל" החלטה על ידי המנכמתקבלת

אם מישהו מהמנהלים מרגיש שלא קיבל . נימוקים והוכחות, עמדות, נתונים

ניתן לדחות את קבלת , הזדמנות להביא את כלל הנתונים התומכים בדעתו

ההחלטה אולם בסופו של דבר מוגדר מועד לקבלת ההחלטה וההחלטה 

 כל חברי ההנהלה –ברגע שהתקבלה ההחלטה . ל"מנכמתקבלת על ידי ה

). ”disagree and commit“(גם אם אינם מסכימים שהיא טובה , מחויבים לה

כאשר חברי ההנהלה מרגישים שקיבלו הזדמנות להביא את עמדתם וכאשר הם 

קל להם יותר להתחייב , מסכימים עם תהליך קבלת ההחלטה ומכבדים אותו

כאשר אין הסכמה לגבי התהליך . ות חוסר ההסכמהלמר, החלטה שהתקבלהל

 הופכים העימותים למאבקי כוח אישיים, ולא ברור מי אמור לקבל החלטה

כמו גם טינה  המעכב ביצוע – תסכול על חוסר היכולת להחליט מצטבר. וארוכים

 .עקש הצד השני שממשיך להתכלפי
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 מסוגל לקבל ל צריך להיות"המנכ, כאשר קיימת אי הסכמה – מובילל "מנכ

הוא צריך לעשות זאת באופן הוגן לאחר שחברי הנהלה קיבלו הזדמנות . החלטה

ל לקבל היא "לעתים ההחלטה שעל המנכ. מספקת להשפיע על ההחלטה

ל חזק מידי "מנכ. ל האחראי על התחום הרלוונטי"העברת זכות ההחלטה לסמנכ

יט בתחומם או לים שלו את הסמכות להחל"שאינו מסוגל לתת לסמנכוריכוזי 

קל ו שאינועלול להיתקל בבעיות ביישום משום ש, שיתופםמקבל החלטות ללא ה

 והוא מפתח תלות וחולשה אינו מודע לתמונה השלמה, את כלל מרכיבי הבעיה

לחתוך ולקבל ל חלש מידי שאינו מסוגל "מנכ, מאידך. בקרב הצוות הניהולי שלו

גם ( החזק ינצח – אישיים בקי כוחיוצר וואקום ניהולי הפותח פתח למא, החלטות

אפ בהם ההנהלה -ארגוני סטארטייתי עדה לתופעה זו במספר ה). אם אינו צודק

בעת הקמת החברה בוחרים השותפים . מורכבת ממספר שותפים שווים בכוחם

ל אך אינם מכירים במשמעות בחירתו במונחי קבלת "באחד מהם להיות מנכ

ים ברור להם כי החלטות צריכות להתקבל מכיוון שכולם שותפים שוו. החלטות

לקבל מבנה כזה של יחסי כוחות יכול לשתק הנהלה ולא לאפשר לה . בקונצנזוס

 .החלטות חשובות בזמן

 

עומס ואי וודאות הופכות , בעיקר בתקופות לחץ, לעתים –על כובד וכבוד 

, יםהדיונים הופכים אמוציונאלי. פגישות הנהלה למוקדים של כובד וחוסר כבוד

ל או חבר "מנכ. חברי הנהלה תוקפים זה את זה אישית והאווירה כבדה מנשוא

לאפשר הנהלה שיוכלו בתקופה כזו להכניס קצת קלילות והומור לדיון יכולים 

אובדן כבוד הדדי . ולהחזיר את הברק לעיני הנוכחים, לישיבה תקועה להמריא

ל "ים המסמנת למנכבדיוני הנהלה הוא נורת אזהרה להידרדרות מערכות היחס

 . שיש לטפל ביחסים בין חברי ההנהלה ולא רק במשימה

 

, הנהלות העושות שימוש בכללים אלה בתהליכי קבלת ההחלטות שלהן

גמישות ויעילות תוך ניצול מקסימאלי של , מצליחות לקבל החלטות בזריזות

כאשר צוות הנהלה מתקשה באופן עקבי לקבל החלטות . כישורי המשתתפים

 דיון בו ייבחנו חברי ההנהלה את אופן  Metaמומלץ להוביל ,  להןמחויבות ולהי

 .לשינוייאתרו תחומים לשיפור ויקבלו החלטות , קבלת ההחלטות בצוות


