
 קבלת החלטות : 10יחידה 
 

אחד הגילויי� המובהקי� של צבירת כוח ושימוש בו כדי לקד� את מטרות הארגו�  וג� את מטרות בעלי 
החלטות ה� אמצעי עיקרי בארגוני� המתיר ומאפשר להמיר . הכוח הוא תהלי� של קבלת החלטות

 .משאבי� במוצרי� ובשירותי�
 ?כיצד לעשות ומי יעשה? כ בשאלות כמו מה לעשות" בד– כל פעילות ארגונית מחייבת קבלת החלטות

 ?מה לעשות
זהו תרשי� גרפי של חצי� היוצאי� מנקודת מוצא ". ע� ההחלטה"לצור� זה נסתייע בכלי המכונה 

נקודות . מקצת הצמתי� מכוני� צמתי החלט ומקצת� אירוע.ומתפצלי� לצומתי ביניי� ולנקודות סופיות
 .ש� תוצאותהקצה בע� ההחלטה יקראו ב

זיהוי הבעיה הדורשת החלטה : בכל תהלי� של קבלת החלטה ארגונית קיימי� שני מופעי� בסיסי�
עיצוב פתרונות , זיהוי הבעיה: יש המבחיני� בשלושה מופעי�. ועיצוב הפתרו� שיש בו משו� החלה

 :ישנ� ארבעה מודלי� לקבלת החלטות. חלופיי� והכרעה לגבי פתרו� מסוי�
 מערכותמודל ניתוח 

 אנשי� כטיילור סברו כי כל בעיה ניתנת לזיהוי מושל� ויש בעבור� פתרונות –מודל ניתוח מערכות 
סדורות זו , א� זה נכו� תהלי� קבלת החלטות כרו� בהפעלת פרוצדורות טכניות.  הניתני� לעצוב ומימוש

 .בטכניקת ניתוח מערכות גישה זו מיוצגת . אחר זו
כדי " חקר ביצועי�"לי� מתמטיי� וסטטיסטיי� בעיקר מתחו� הידוע בש� בטכניקה זו משתמשי� במוד

 :בניתוח מערכות קיימי� שמונה שלבי�. אבל פתירות, למצוא פתרונות לבעיות סבוכות

 ניטור סביבת ההחלטה .1

 הגדרת הבעיה .2

 הגדרת יעדי החלטה .3

 אבחו� הבעיה .4

 פיתוח פתרונות חלופיי� .5

 הערכת החלופות השונות .6

 ובה ביותרבחירה בחלופה הט .7

 .ביצוע ההחלטה שנבחרה .8

. ארבעת השלבי� הראשוני� ה� זיהויי הבעיה ואילו ארבעת השלבי� האחרוני� ה� עיצוב הפתרו�
. בשלבי� השוני� מקבלי ההחלטות עובדי� בשיטתיות משלב לשלב לא לפני שמיצו את השלב הקוד�

� ורק זיהוי מושל� של סביבת במודל זה אי� מגבלות של זמ� או של משאבי� למיצוי השלבי� השוני
 .ההחלטה והערכת כל החלופות האפשריות תביא להחלטה נכונה ובת ביצוע

 מודל קארגני
נגי הטילה ספק ביכולתו של הארגו� לזהות בוודאות בעיות רקבוצת מדעני� ידועה מאוניברסיטת קא

 החלטות בארגוני� לטענת� מקבלי. ארגוני וחומרי, ולגבש לה� פתרונות שהושקע בה� מאמ� אנושי
מורכבי� הקובעי� מדיניות וסדרי עדיפויות פועלי� בתנאי� מופלגי� של אי וודאות ועמימות עד 

סימו� .  שאינ� מתאמצי� לפתור את כל הבעיות שלה� בצורה מיטבית  היות והדבר אינו אפשרי
צבות בפני יות הנועמיתיו גילו כי מקבלי החלטות בארגו� מנסי� לנסות ברמה סבירה כלשהי את הבעי

החידוש של קבוצת . לי שאיננו בר השגהאהארגו� ולמצוא לה� פתרו� מספק ולא פתרו� אופטימ
בשלב . טי של זיהוי הבעיות האמיתיות הדורשות פתרו� אקארנגי היה בהדגשת השלב הפרובלמ

הזיהוי נחשפת חשיבותה של הסכמה חברתית סביב הסוגיות הדורשות החלטה ואשר בלעדיה אי 
בסופו של דבר הפתרו� הנבחר בארגו� הנוהג על פי דג� זה אינו מושג בתהלי� . אפשר לעצב פתרונות
.   ומיקוח ע� גורמי הכוח השוני� בסביבת ההחלטהבטכניקות של משא ומת�סדרתי מחושב אלא 

 . יותר מכ� משהושגה הבנה מוקדמת בנושא אופי הבעיה וחשיבותה נראה עיצוב הפתרו� פשוט וטכני
 גנו� אישי של מקבלי החלטותס

דרכי איסו* מידע ותקשורת בי� מקבלי ההחלטות וסביבת� תלויות בהתנהגות וסגנו� אישי של מקבלי 
 זיהו חמישה וורו�  וייטו�. לא כל אחד נוטה לאסו* מידע ולהיווע� באחרי� באותו אופ�. החלטות

 :סגנונות החלטה בסיסיי�

 תו בעת ההחלטהמשתמש במידע העומד לרשו, מחליט לבד .1

 מקבל מידע מ� הכפופי� לו ואז מחליט לבד .2

 ואז מחליט לבד, משת* בבעיה כל אחד מ� הכפופי� לו בנפרד .3

 משת* בבעיה את הכפופי� לו כקבוצה שואב מה� רעיונות ועצות ואז מחליט לבד .4

משת* בבעיה את הכפופי� לו כקבוצה ומגיע יחד עמ� להחלטה משותפת באמצעות דיו�  .5
 .והסכמה

ורו� וייטו� מציעי� ע� החלטה המסייע בידי מקבלי ההחלטות לבחור בסגנו� ההחלטה המתאי� ביותר ו
 . לנושא ההחלטה ולתנאי הארגו� הפועלי� בעת הצור� להכריע בעניי� הנדו�

 :לפני� רשימת שאלות בצמתי החלטה חשובי�

A. �הא� קיימת דרישה מהותית ההופכת פתרו� מסוי� לרציונאלי יותר מאחרי. 



B. 2 .הא� יש בידי המחליט מספיק מידע כדי להגיע להחלטה נבונה? 

C. כלומר מוגדרת היטב ובעלת מאפיינ� שאפשר למדוד ולהערי� במדויק, הא� הבעיה מובנית 

D. הא� הסכמת מצבעי ההחלטה חיונית לביצוע מוצלח. 

E. הא� היו מבצעי ההחלטות מסכימי� להחלטה, לו היה המחליט מקבל החלטה לבוד 

F. ההחלטה שותפי� למטרות הארגו� שיושגו א� הבעיה תיפתרהא� מבצעי  

G. *הא� צפי קונפליקט בי� מבצעי ההחלטה עצמ� בנושא הפתרו� המועד 

 21' שרטוט בחבורת המטלות עמ
 

 עסקנו בחשיבה קבוצתית וראינו את פגיעתה הרעה בשיקול הדעת של חברי הקבוצה בקבלת 5ביחידה 
 . ות בסופו של דבר נגד הקבוצה עצמההחלטות המנותקות מ� המציאות והפועל

המודל שפיתחה קבוצת קארנגי לקבלת החלטה בארגו� מטפל בעיקר בשלב הזיהוי של הבעיה ומזניח את 
אי� ספק שנושאי החלטה רבי� בארגו� ה� פוליטיי� ונדרשת . הדילמות המורכבות של עיצוב הפתרו�

אבל בחיי היו� יו� . השקיע משאבי� בפתרונ�עבור� הסכמה מוקדמת של גורמי� שוני� לפני שניגשי� ל
 " .טכניי�"של הארגו� לא נית� להתעל� מ� הקשיי� בעיצוב פתרונות 

 מודל ההתווספות
מודל ההתווספות מאפיי� את מרבית ההחלטות הארגוניות החשובות בעיקר כאשר אי� חילוקי דעות 

� בשלבי הזיהוי של הבעיות וה� בשלבי במודל זה מטפלי� בקפידה ה. עמוקי� מידי באשר ליעדיה הארגו�
 :המודל מפרט שלושה שלבי� בתהלי� קבלת ההחלטות. הפתרו�

 שלב הזיהוי הכולל הכרה בבעיה ואבחונה בדומה לגישת קארנגי. א
 י�יהכולל חיפוש ועצוב פתרונות חלופ, שלב הפיתוח. ב
 שלב בחירת הפתרו� והרשאתו . ג

 22' שרטוט עמ
 התהלי� להפרעות ושיבושי� ולכניסת מידע חדש העשויי� לחייב את מקבלי בכל אחד מהשלבי� צפוי

 . ההחלטות לשנות את הערכותיה� ולחזור ולשקול את צעדיה� בכיוו� של חיפוש הפתרו� ועיצובו
מודל ההתווספות מדגיש את הדינאמיקה של תהלי� ההחלטה בעצמו כפעולה של התווספות והצטברות 

 .יסוי וטעייה ותיקוני� בעקבות שינויי� והפרעות בסביבת ההחלטהנ, של נתוני� הערכות מצב
מעצבי הפתרונות . ש נדרש לא פע� בחינה מדוקדקת ששל מצאי הפתרונות הקיי� בארגו�ובשלבי החיפ 

רק כאשר אי� פתרו� מ� המוכ�  . מחפשי� פתרו� שכבר נוסה בעבר על בעיות דומות והוכיח את עצמו
ג� שהפתרו� הנבחר יהיה שילוב של מרכיבי פתרו� שכבר נוסו ייתכ� . דשי� ניגשי� לעיצוב פתרונות ח

 .בעבר ומרכיבי� חדשי� שעוצבו במיוחד לבעיה הספציפית
 שלב שנוטי� להזניח –במודל ההתווספות מודגשת ג� חשיבותה של הרשאת הפתרו� המוצע ואשרורו 

ר עברו את מסלול המכשולי� מתו� הנחה שפתרונות שכבר השוקע בה� מאמ� ניכר בעיצוב� ואש
 .י הממוני�"כ ע"הארגוני יאושרו בד

 קבלת החלטות ותקשורת בארגו� 
לפיכ� . בכל אחד מ� המודלי� הקודמי� מודגשת חשיבות זיהוי הבעיה לפני שניגשי� לעצב פתרונות

מעצבי ההחלטות עושי� שימוש אינטנסיבי באמצעי התקשורת הארגונית על מנת לשפר את יכולת� 
 :מוצאי� כא� ארבע פעולות זיהוי טיפוסיות. הות את הבעיותלז
 .לסורק אי� מטרה ספציפית בסריקתו � סריקה בלתי מכוונת . א
  –סריקה מכוונת אבל בלא חיפוש אקטיבי . ב
 . מאמ� מוגבל ובלתי מובנה המכוו� להשיג מידע מוגדר בעבור מטרה מוגדרת–חיפוש לא פורמאלי . ג
תוכנ� ומחושב לצור� השגת מידע מוגדר בעבור מטרה מוגדרת כאשר הבעיה מזוהה חיפוש פורמאלי מ. ד

בסוג זה של פעילות הסריקה מוחלפת .  ויש לגביה הערכה כלשהי של עלויות חלופות ואפשרויות לפתרונה
 .קארנגי או היתווספות,  ניתוח מערכות–בפרוצדורות של פתרו� בעיות באחד מ� המודלי� שלעיל 

וונת או בלתי מכוונת לצור� השגת מיד כללי כאשר המטרות אינ� ספציפיות נבחרי� אמצעי בסריקה מכ
 .סריקה פסיביי� ובדר� כלל כאלה שאינ� דורשי� אינטראקציה או תיאו� ע� אחרי�

היוועצות ופעילויות אחרות הניתנות לתצפית ולרישו� בשלבי הזיהוי של הבעיה , ניתוח , איסו* מידע
מבולית בקבלת ההחלטות שכ� מנהלי� ומקבלי החלטות אחרי� י� בעלות חשיבות סועיצוב הפתרו� ה

לפיכ� חשוב לה� .  לעיתי� תוצאות שאי� עליה� שליטה מלאה –אחראי� לתוצאות  החלטותיה� 
� כדי להגיע להחלטות נבונות אלא שלעיתי� קרובות ה� נמצאי� יליאלהראות כי נקטו אמצעי� רציונ

 .לקבל החלטות אחדות בעת ובעונה אחתבלח� זמ� שבו עליה� 
יש , נגישות היא מושג מורכב. דע מתחיל מ� המקורות הנגישי� ביותרילמדנו שחיפוש מממארש וסיירט 

נגישות פיזית ויכולת שליפה של נתוני� ממקור כלשהו ותרגומ� למידע בעל משמעות בלא שתהיה לכ� 
י� יותר ית תהלי� זיהוי הבעיה יהיו חיונכלומר מקורות מידע בראשי.  השפעה על המידע שנשל*

 .ממקורות בשלבי� המאוחרי� יותר של עיצוב הפתרו�
כ באמצעי� "התקשורת הטיפוסית המופעלת היא מלמעלה למטה בד, בשלב ההרשאה של ההחלטה

, א� יש חשש לעמימות ולאי בהירות באשר להחלטה).  'הודעות וכו, חוזרי�(ליי� בלתי אישיי� אפורמ
, כינוסי�, � יותר כגו� אסיפות ייש שהיא מלווה באמצעי� אינטראקטיבי, ה עצמה חשובהוההחלט

 . תדרוכי� בי� אישיי�
 



 מודל סל האשפה
יש מצבי� בה� יש להחליט בתנאי� של אי וודאות שבה� שוררת אי בהירות או אי הסכמה קיצונית 

לעיתי� נלווית למצבי� כאלה . וטביחס למטרות הארגו� ומחסור קיצוני בידע  באשר לצעדי� שיש לנק
 .תחלופה מהירה של המשתתפי� בקבלת החלטות ובביצוע�

אחד הסימני� לאנרכיה מאורגנת  הוא "  אנרכיות מאורגנות"ארגוני� במצבי� כאלה נקראי� בש� 
עבור סוג זה של מצבי החלטה פותח מודל הידוע בש� . רפיפות הקשר בי� זיהוי הבעיות ודרכי פתרונ�

באנרכיות מאורגנות מתקבלות החלטות רק כאשר נוצר מפגש אפקטיבי בי� בעיות ".  סל האשפהמודל"
כלומר מצב שבו אנשי� שיש לה� כוח החלטה בארגו� משתכנעי� כי . פתרונות   משתתפי� והזדמנויות

� הבעיה המוצגת לה� היא חשובה דייה ויש לה פתרו� מעשי וכי הנסיבות והזמ� מתאימי� ליישו� הפתרו
אלא במצבי אנרכיה ארבעת הגורמי� האלה אינ� מתואמי� זה לזה  והתוצאה השכיחה היא מצב . המוצע

שבו לא נוצר מפגש אפקטיבי בי� הבעיות לפתרונ� ההחלטות רבות שהיו צריכות להתקבל מוצאות את 
 .עצמ� בסל האשפה הארגוני

י� עשויי� להציע פתרונות החלטות במצבי אנרכיה מתקבלות כמעט באקראי שכ� המשתתפי� השונ
 .בשעה שאחרי� אינ� רואי� כל בעיה או חשי� צור� למצוא פתרו� ולעיתי� אפילו מתנגדי� לו

במצבי אנרכיה מתקבלות לא אחת החלטות מבלי שהקרקע תוכשר למימוש� דבר המנתב אות� לסל 
 מקבלי ההחלטות לעיתי� קורה שפתרונות הולמי� פוגשי� בבעיות אמיתיות בזמ� מתאי� א�. האשפה

כלומר המשתתפי� התחלפו וצרי� להתחיל לבנות מהתחלה את ההסכמה סביב הפתרו� ג� כא� גדלה 
 .הסבירות שההחלטה תמצא את דרכה לסל האשפה

נתוני הפתיחה לקבלת החלטות באנרכיות מאורגנות ה�  איפא גרועי� ביותר ואול� ג� בתנאי� שבה� 
ות ואבד� מתמיד של רעיונות ומשאבי� הארגו� עדיי� יכול לשפר קיימת תחלופה גבוהה של מקבלי החלט

 . את קבלת ההחלטות וכא� מסר של מודל סל האשפה
הוא יכול להשקיע מאמצי� ומשאבי� בעצוב פתרונות לבעיות העלולות לצו� וג� א� אינ� כרגע : ראשית

בכ� הוא מגדיל את . יד מעי� פתרונות ותרחישי� ולתכניות מגירה למצבי� שוני� בעת.על סדר היו�
ספריית הפתרונות שלו שתשמש אותו במצבי אנרכיה וה� במצבי� שבה� אפשרית קבלת החלטות 

 .מתווספת
בכ� הוא מגדיל במכוו� את ) ה� כבעיות וה� כפתרונות(שנית הוא יכול לעודד את כל עובדיו לייצר רעיונות 

 .גש אפקטיבי ביניה�זרמי המשתתפי� הפתרונות והבעיות ומגדיל את הסיכוי למפ
מחקרי� מראי� כי ארגוני� אשר עמדו לפני החלטה במצבי� של אנרכיה הדורשי� יצירתיות ומקוריות 
הגיעו להישגי� והצטיינו בפתרו� בעיותיה� בזכות אותה השקעה שהשקיעו בתרחישי� ובפתרונות כאשר 

 .לא היה ברור א� ההשקעה תכליתית
  החלטותאינטגרציה של ארבעה מודלי� לקבלת

 :המשות* לכל המודלי� לקבלת החלטות הוא הצור� להבי� כיצד מתבצעות שלוש פעולות הכרחיות

 זיהוי הבעיות המאיימות על תפקודו של ארגו�  .1

 עיצוב פתרונות חלופיי� .2

 .הכרעה בי� הפתרונות השוני� ומימוש הפתרו� הנבחר .3

 
 .לות הבסיסיות השוני בי� המודלי� השוני� הוא בדגשי� השוני� של שלש הפעו

חשיבות� היחסית היא תוצאה טכנית . ל" אינו מיחס משקל לא* אחת מהפעולות הנ–מודל ניתוח מערכות 
 .של שלבי הניתוח השוני�

מחויבות להשקיע משאבי� בעיצוב .   מוענק משקל מכריע לפעולות של זיהוי הבעיות–במודל קארנגי 
 לא –הפתרו� המתקבל הוא מספק או נסבל . הבעיהההכרעה נוצרת רק לאחר שהושגה הסכמה על אופי 

 .אופטימאלי
 נעשה מאמ� לתת משקל הול� לכל אחת מ� הפעולות הבסיסיות תו� הדגשת –מודל ההתווספות 

מודגש בו הצור� להכניס שינויי� בכל שלב  רק הצטברות מוצלחת של צעדי� . של התהלי�" השבריריות "
תהלי� . חה הגעה נכונה לשלב ההכרעה וא* הוא אינו מובטח כללזהירי� הננקטי� בשלבי� קודמי� מבטי

קבלת החלטות זה אינו רק כוחני וחברתי או רק תוצר של ניתוח מערכות מחושב ומדוד אלא שניה� ג� 
 .יחד

 מניחי� כי באנרכיות  מאורגנות יותר מאשר בארגוני� אחרי� המפגש בי� זיהוי –מודל סל האשפה 
 . וההזדמנויות למימוש ופתרונות אינו מובטח מפני שאי� קשר בי� שלוש הפעולות,סוג הפתרונות, הבעיות

  בעיות 
 הסכמה מעטה הסכמה רבה פתרונות

 מודל קארנגי ניתוח מערכות הסכמה רבה 
 מודל סל האשפה מודל ההתווספות הסכמה מעטה

o ודאות גבוהה כאשר יש הסכמה ה� על הבעיות וה� על הפתרונות האפשריי� ומונחת בו רמת ו
 . הוא מודל ההחלטה המתאי� ביותר למצבי ההחלטה בתא זהניתוח המערכותיחסית נראה כי 

o  �כאשר אי� מחלוקת על הפתרו� אבל אי� הסכמה על מהות הבעיות ומצבי ההחלטה בתא זה ה
טיפוסיי� לזיהוי סוגיות שלגביה� יש לקבל החלטות וההסכמה עליה� היא הפעילות המרכזית 

לכ� לצורה זו מתאי� . לטה נכונה בדר� של משא ומת� בי� גורמי הכוח השוני� בארגו� בדר� להח
 מודל קארנגי



o מודל ההתווספות מציע פרוצדורות . בתא השלישי מסכימי� על הבעיות אבל לא על הפתרו�
טכניות וארגוניות שבעקבותיה� רוכשי� מקבלי ההחלטות ניסיו� מצטבר ובדוק בכל מה שקשור 

לפיכ� מודל ההתווספות מתאי� . תרו� ובמהל�  עיצובו ואשרורו גדלה ההסכמה סביבולביצוע הפ
 .כא�

o �לעיתי� שוררי� בארגו� ובסביבתו תנאי� קשי� . תא זה הוא הבעייתי ואינו בלתי שכיח בארגוני
של אי וודאות ואי הסכמה ניכרי� ה� באשר למגמות הארגו� וה� באשר לכלי� שעליו להפעיל על 

במצבי� כאלה אי אפשר להחליט החלטות בטכניקות שיטתיות . דד ע� הבעיותמנת להתמו
וסדרתיות ג� פעולה פוליטית לא תבהיר מה לעשות ולכ� במצבי� כאלה אי� ברירה אלא להסתדר 

 .ולכ� מתאי� מודל סל האשפה. איכשהו

במציאת שכ� הוא מציע לעודד יצירתיות . א� מודל סל האשפה הוא יותר מאשר לסמו� על המזל 
באנרכיות מאורגנות המטפחות שפע . פתרונות ג� א� אי� מוצאי� לה� שימוש מיידי לבעיות קיימות

 . של פתרונות יש סיכוי שלפיו פתרו� סביר אשר נמצא היו� יהיה נכו� לבעיה שתצו� מחר

 
למעשה ג� במצבי החלטה פחות אנרכיי� כמו בתא השלישי משתמש הארגו� בפתרונות מוכני� שכבר 
התנסה בה� כלומר ג� במצבי� שגרתיי� ומובני� יש טע� להשקיע בפתרו� תרחישי� ג� א� אינ� 

 .עוני� לבעיה קונקרטית ואקטואלית


