
:  אי ודאות

האם הבנתי  

?את הפרק



איזו  )תוצאה -אובדן היכולת להעריך על בסיס יחסי סיבה1.
;  או להעריך הסתברויות( החלטה תביא לאלו תוצאות

חוסר היכולת לחזות במדויק מה תהינה התוצאות של 2.
.מקרה מסוים

מבלי  , כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי3.
או כאשר ; שלאדם תהייה שליטה על התרחשותם

שהסתברות ההופעה שלו הייתה נמוכה  , התממש אירוע
.  מלכתחילה

.נכונות1-2תשובות 4.

.נכונות3, 2, 1תשובות 5.
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שהסתברות ההופעה שלו הייתה נמוכה  , התממש אירוע
.  מלכתחילה

.נכונות1-2תשובות 4.
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-אובדן היכולת להעריך על בסיס יחסי סיבה•

או ( איזו החלטה תביא לאלו תוצאות)תוצאה 

;  להעריך הסתברויות

חוסר היכולת לחזות במדויק מה תהינה  •

.התוצאות של מקרה מסוים



מבלי שלאדם , הוא כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי" מזל"
שהסתברות  , או כאשר התממש אירוע; תהייה שליטה על התרחשותם

.  ההופעה שלו הייתה נמוכה מלכתחילה



;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה1.

;הטיות בהבנת המציאות2.

.ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות3.

;פרדוקס השליטה4.

;בעיות הישרדות לאורך זמן5.

.נכונות2עד 1תשובות 6.

.נכונות( 1-5)כל התשובות 7.



;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה1.

;הטיות בהבנת המציאות2.

.ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות3.

;פרדוקס השליטה4.

;בעיות הישרדות לאורך זמן5.

.עד נכונות1תשובות 6.

.נכונות( 1-5)כל התשובות  7.



"ייצור ידע"

;אבדן הקשר בין איכות העבודה לתוצאותיה-

;הטיות בהבנת המציאות-

;ארגונים ופרדיגמות מאבדים רלוונטיות-

;פרדוקס השליטה-

.בעיות הישרדות לאורך זמן-



כתוצאה מכך סביר שהבעיות תיפתרנה ברובן  1.

.ותפחתנה התקלות

.כתוצאה מכך סביר שהבעיות רק תגברנה2.

.אין קשר בין השליטה לתקלות3.



כתוצאה מכך סביר שהבעיות תיפתרנה ברובן  1.

.ותפחתנה התקלות

.כתוצאה מכך סביר שהבעיות תגברנה2.

.אין קשר בין השליטה לתקלות3.



;פרדוקס השליטה1.

;מורכבות2.

;דינאמיות3.

מהפיכת המידע והידע4.



;פרדוקס השליטה1.

;מורכבות2.

;דינאמיות3.

מהפיכת המידע והידע4.



כי  , כך גובר הסיכוי שידע פחות, ככל שהמנהל ריכוזי יותר

מתווספת מורכבות נוספת בדמות  , בנוסף למורכבות הקיימת

מערכת של הסתרה



השליטה  אפקטיביות , בגלל אי הודאות1.

.הולכת וקטנה בארגוניםההיררכית

.מורכבות היא אבדן קשר בין סיבה לתוצאה2.

הן ברמת , לזהות תהליכיםקל, בעולם דינאמי3.

.המאקרו והן ברמת המיקרו

במידה רבה לאופן שבו אנשים  מנוגדתמורכבות 4.

.  בעולם המערבי התרגלו לחשוב ולתפקד



אפקטיביות השליטה  , בגלל אי הודאות1.

.ההיררכית הולכת וקטנה בארגונים

.לתוצאהמורכבות היא אבדן קשר בין סיבה 2.

הן ברמת , לזהות תהליכיםקל, בעולם דינאמי3.

.המאקרו והן ברמת המיקרו

מורכבות מנוגדת במידה רבה לאופן שבו אנשים  4.

.  בעולם המערבי התרגלו לחשוב ולתפקד



אנטי  "מפתח חוסן ויכול להפוךדינאמיגוף1.
!הוא גוף פגיעדינאמיגוף לא: ולהיפך"שביר

רישות  , מזעור: מהפיכת המידע והידע כוללת2.
.וניידות

תמידיובילו , ניהול נכון ועבודה מקצועית וטובה3.
.להצלחה

אנשים מתקשים לקבל התראות הנוגדות את 4.
...רצונותיהם



אנטי  "מפתח חוסן ויכול להפוךדינאמיגוף1.
!הוא גוף פגיעדינאמיגוף לא: ולהיפך"שביר

רישות  , מזעור: מהפיכת המידע והידע כוללת2.
.וניידות

תמידיובילו , ניהול נכון ועבודה מקצועית וטובה3.
.להצלחה

אנשים מתקשים לקבל התראות הנוגדות את 4.
...רצונותיהם



טובה

רעה

כישלון הצלחה

!להצלחה" נכון"בין תכנון בעייתי קשר 

התוכנית טובה 
אך נכשלת

התוכנית טובה 
ומצליחה

התוכנית רעה  
ונכשלת

התוכנית רעה אך 
מצליחה



אנשים מתפתים לקבל הערכות שהולמות את 1.

...רצונותיהם ואפילו את הפנטזיות שלהם

.אי הודאות לקחה מאתנו את היכולת לנבא2.

איתור דפוסים במערכת מורכבת מחזירים  , אבל3.

.לנו חלק מיכולת הניבוי לגביה

מסגור המציאות זו דרך טובה להתמודד עם אי  4.

.ודאות



אנשים מתפתים לקבל הערכות שהולמות את 1.

...רצונותיהם ואפילו את הפנטזיות שלהם

.אי הודאות לקחה מאתנו את היכולת לנבא2.

איתור דפוסים במערכת מורכבת מחזירים  , אבל3.

.לנו חלק מיכולת הניבוי לגביה

מסגור המציאות זו דרך טובה להתמודד עם אי  4.

.ודאות



"ייצור ידע"

;התעלמות מהבעיה-

;מסגור המציאות ויצירת מומחים לעתיד-

תכנון ליניארי במקום דינאמי-



ארגונים וגם פרדיגמות מועדים להיקלע לחוסר  1.

!רלוונטיות

השכל שלנו איננו יכול לקבל את רעיון אי יכולת  "2.

...".הניבוי

נכון להישען על הערכות  , בבעיות של אי ודאות3.

.המומחים

.צים שליליים וכישלונות הם תמיד מחדל"תב4.



ארגונים וגם פרדיגמות מועדים להיקלע לחוסר  1.
!רלוונטיות

השכל שלנו איננו יכול לקבל את רעיון אי יכולת "2.
...".הניבוי

נכון להישען על הערכות  , בבעיות של אי ודאות3.
.המומחים

.צים שליליים וכישלונות הם תמיד מחדל"תב4.
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 טובהאם השלמת הביצוע על פי התוכנית זה תמיד?

מחדלצים שליליים וכישלונות הם תמיד "האם תב?

 ליניאריותלא מתן פתרונות ליניאריים לבעיות  ...



תכנון ליניארי הוא דרך טובה להתמודד עם אי 1.

.ודאות

אחת הדרכים להתמודד עם אי ודאות היא בדיקה  2.

.שנתית של תכנון מול ביצוע

.הוא יצירת אשליה של סדר' מסגור'3.

מה שמפתיע איננו גודלן ועוצמתן של טעויות "4.

אלא היעדרה של המודעות  , הניבוי שלנו

..."אליהן



תכנון ליניארי הוא דרך טובה להתמודד עם אי 1.

.ודאות

אחת הדרכים להתמודד עם אי ודאות היא בדיקה  2.

.שנתית של תכנון מול ביצוע

.הוא יצירת אשליה של סדר' מסגור'3.

מה שמפתיע איננו גודלן ועוצמתן של טעויות "4.

אלא היעדרה של המודעות  , הניבוי שלנו

..."אליהן



אם אתה רוצה  "

-שאלוהים יצחק 

ספר לו על 

"  התוכניות שלך
(וודי אלן)



 טובהאם השלמת הביצוע על פי התוכנית זה תמיד?

מחדלצים שליליים וכישלונות הם תמיד "האם תב?

 ליניאריותלא מתן פתרונות ליניאריים לבעיות  ...



.לניסיון יש ערך מוגבל, בעולם של אי ודאות1.

ספר לו על -אם אתה רוצה שאלוהים יצחק "2.

".התוכניות שלך

אי  –בפעולה /ככל שזמן ארוך יותר בתכנון3.

.הוודאות גובר

.תכנון יכול לסלק את אי הודאות4.



.לניסיון יש ערך מוגבל, בעולם של אי ודאות1.

ספר לו על -אם אתה רוצה שאלוהים יצחק "2.

".התוכניות שלך

אי  –בפעולה /ככל שזמן ארוך יותר בתכנון3.

.הוודאות גובר

.תכנון יכול לסלק את אי הודאות4.
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"ייצור ידע"


