ממנהל למוביל דיגיטלי
כיצד להוביל בעידן של מהפך דיגיטלי

כיצד להוביל בעידן של מהפך דיגיטלי
דיגיטציה ,הפקת נתונים ,אוטומציה ,בינה מלאכותית ,ענן פרטי וענן ציבורי ,למידת מכונה ,חוק מור,
חוק מטקלף ועוד .ההשפעה של טכנולוגיה על ארגונים בכל גודל וענף היא אינסופית ,ואנו יודעים שקצב
השינויים הולך ומואץ .עד שנת  30% ,2020מההכנסות בתעשייה יגיעו ממודלים עסקיים חדשים1.נחוץ
מהפך דיגיטלי מהיר לעסקים שחושבים קדימה ,כדי שיוכלו למצות הזדמנויות ולהיות תחרותיים בשוק של
ימינו ,ומנהלים חייבים להיות מוכנים להוביל בעידן הדיגיטלי.

חברות שמעודדות מהפך דיגיטלי...
הן עד

26%

רווחיות יותר
מהמתחרים שלהן

2

נהנות
מעד

12%

ערך שוק
3
גבוה יותר

כבר חזינו בעבר בתמורות ושינויים בתחום הטכנולוגיה ,אך המחזורים העסקיים כיום קצרים יותר.
במהפכה התעשייתית ,נדרשו  50שנים כדי להגדיר מחדש תהליכים ולנצל את הטכנולוגיה באופן המיטבי.
כיום לארגונים יש רק כששה חודשים כדי להשתנות  -או לדרוך במקום .ביצוע המהפך במהירות עשוי לקבוע אם
הארגון יצליח או ייכשל ,והוא חייב להיות מתמשך כדי שארגונים יוכלו להמשיך להוביל ולהיות תחרותיים.
מהפך דיגיטלי לא מבוצע באופן חד-פעמי.

1

'מגמות של שינויים ותמורות שיחוללו מהפך בתעשיית הרכב' ,חברת מקינזי ()2016

3 ,2

היתרון הדיגיטלי :כיצד מובילים דיגיטליים עוברים בביצועיהם את עמיתיהם בכל תעשייה)2012( Capegemini Consulting ,
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מה יש בפנים
הקדמה עמ' 2
חסרים מנהיגים :מה שהביא אותנו עד הלום לא יקדם אותנו הלאה עמ' 4
הובלה בעידן של מהפך :ברוכים הבאים לחבילה הדיגיטלית  DIGITAL SUITE -עמ' 5
כלל ה :80/20-זה אותו הדבר ,אבל שונה עמ' 7-6
להזרים חיים חדשים בייצור באמצעות מהפך דיגיטלי עמ' 8
זיהוי וטיפוח מובילים דיגיטליים :מודל המנהיגים  P3עמ' 9
מינוף מובילים דיגיטליים :קידום מהפך בכוח העבודה עמ' 9
אל תיתקעו בעידן האנלוגי :התכוננו לעידן הדיגיטלי עמ' 10-11

"ההובלה של מחר צריכה להיות שונה מהיום .מה שהביא אותנו עד הלום ,לא יקדם אותנו הלאה".
 -ד"ר תומאס צ'אמורו-פרמוזיק ,מנכ"ל  Hogan Assessmentsופרופסור לפסיכולוגיה עסקית בקולג' האוניברסיטאי של לונדון ובאוניברסיטת קולומביה
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חסרים מנהיגים :מה שהביא אותנו עד הלום לא יקדם אותנו הלאה.
כדי להיות מוכנים למהפך ,ארגונים חייבים
ליצור תרבות של חדשנות .עליהם להיות
פתוחים לשינוי ,להיות מוכנים לקחת
סיכונים מחושבים ומוכנים להפסיק מיידית
את מה שהם עושים עם זיהוי של כשל.
המהפך חייב להתחיל מלמעלה ,ומנהיגים
צריכים להנהיג בצורה שונה כיום מבעבר.
רוב הארגונים  -כולל המובילים מביניהם -
אומרים שהמנהיגים הפוטנציאליים והקיימים
שלהם עדיין אינם מוכנים להתמודד ללא סייג
עם האתגרים של מהפך דיגיטלי4.אתגרים של
דפוסי חשיבה ומיומנויות  -כולל התנגדות
לדרכי עבודה חדשות וחשש ממורכבות -
מונעים מארגונים רבים להגיע למהפך דיגיטלי
יעיל .נקודת המבט של חצי הכוס הריקה
מצביעה על כך שרק  47אחוזים מהמנכ"לים
התחילו במהפך עסקי דיגיטלי ,והפעילות
הענפה ביותר מתרחשת בענפי המדיה,
השירותים הפיננסים ,הקמעונות ושירותי
הבריאות 5.נקודת המבט של חצי הכוס
המלאה אומרת ש 89%-מהמנהיגים
העסקיים מתכננים ,בודקים ומיישמים
יוזמות דיגיטליות ,ו 34%-כבר נוכחו
6
שהדבר תורם לצמיחה העסקית.

89%

34%

כבר ראו
שהמהפך תורם
לצמיחה העסקית

מהמנהיגים העסקיים
מתכננים ,בודקים
ומטמיעים יוזמות
דיגיטליות

המהפך חייב
להתחיל מלמעלה,
ומנהיגים צריכים
להנהיג בצורה שונה
כיום מבעבר.

47%

מהמנכ"לים החלו
במהפך דיגיטלי

כמעט  9מתוך  10מנהלי משאבי אנוש אינם
מאמינים שיש להם טלנטים מתאימים להובלה להצלחה
עסקים נמצאים בשלבים שונים של מהפך :קביעת חשיבות אסטרטגית ,החלטה על מי מוטל התפקיד הזה ,או פשוט 'חימום מנועים' .המסלול
של כל חברה שנמצאת במסע הדיגיטלי שלה הוא ברור :עליה להיות עוד יותר גמישה ,ועליה להיות מסוגלת לספק תוצאות בטווח
הקצר ,תוך ביצוע התאמות לטווח הרחוק .עליה להשתמש בכלים חדשים ובחשיבה רעננה ,שיסייעו לה למקסם את ההזדמנויות .מנהלים
חייבים להמשיך לנהל את העסק בצורה חלקה מצד אחד ,ולהיערך לעתיד שונה וחסר ודאות מצד שני.

4

משבר מנהיגות במהפך הדיגיטלי ,עידן המידע ()2017

5

)Driving Digital Transformation: Many Businesses are just beginning their digital transformation journeys, CIO (2017

6

חברת פוג'יטסו סוקרת מנהיגים עסקיים ב 15-מדינות לגבי הסטטוס של יוזמות מהפך דיגיטלי ,פוג'יטסו ()2017
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הובלה בעידן של מהפך :ברוכים הבאים לחבילה הדיגיטלית
שינוי האופן שבו דברים נעשים עלול לגרום לחיכוכים .השינוי עשוי להשפיע על החלטות ,להפריע
להתקדמות ולגרום לעובדים לאבד עניין .לכן ,החובה של המנהיגים הנכונים לקדם התנהגויות נכונות
מעולם לא הייתה גדולה יותר .אולם השיטות הקיימות של זיהוי ופיתוח של מנהיגים אינן יעילות.
שמונים ושבעה אחוזים ממנהלי משאבי אנוש אינם מאמינים שיש להם טלנטים מתאימים להובלה
להצלחה 7.והפער בין תפיסות מסורתיות בנוגע ליעילות המנהיגות לבין מה שנדרש בפועל כדי לקדם
ביצועים עסקיים בני קיימא בעידן הדיגיטלי הולך ונעשה בולט יותר.

החדשות הטובות :הובלה דיגיטלית אינה מחייבת שינוי מוחלט של מאפייני הבסיס שעליהם מתבססת
יעילות ההנהלה .במקום זאת ,חל כלל ה 80% .80/20-מהכישורים ומהגורמים המאפשרים שתמיד הפכו מנהלים
ליעילים  -נותרו זהים 20 .האחוזים הנותרים מורכבים מהיכולות שלא היו נחוצות במיוחד עד כה ,אך עתה הן קריטיות
עבור מנהיגים מודרניים ועתידיים.

החבילה הדיגיטלית

קהילה של מנהלים מוכנים לעידן הדיגיטלי ,מחוברים ובעלי צורת מחשבה אנליטית,

הנחושים ליצור את התרבות והיכולות הנחוצות בארגון כדי לנצל הזדמנויות ולהוביל למהפך דיגיטלי מוצלח.

7

)2014( R
ניהול טלנטים :האצת הביצועים העסקיים ight Management ,
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כלל ה:20 / 80-
 :80%אין לזלזל בכישורי הנהגה מפותחים
מנהלים הקדישו שנים לפיתוח מיומנויות יקרות ערך ,לניווט בסבך הקריירה וברכישת ניסיון מכלי ראשון בשינויים ,עם הנחישות לצלוח
כשלונות .החלפת צוות ההנהלה במנהלים מדור המילניום ,המוכנים לעידן הדיגיטלי ,איננה התשובה .השינויים הנוכחיים והמהירים של
הובלה בעידן של מהפך דיגיטלי הופכים את הניסיון הזה לחשוב יותר ,לא פחות .פיתוח המיומנויות הקריטיות והיכולות הניתנות לאימון
של מנהלים קיימים ,תוך טיפוחם כמנהלים בסגנון העבודה של הדור הבא ( ,)NextGenנחוצים כדי לחולל מהפך מהיר בארגונים .בנוסף
להחזקה בגורמים המאפשרים הפנימיים המותרים ,לכל המנהלים חייבות להיות סקרנות ולימודיות ( )learnabilityיחד עם מיומנויות
ומומחיות דיגיטליות.

 :80%גורמים מאפשרים פנימיים

20%

השילוב רב-העוצמה של חשיבה מבריקה ,יכולת
הסתגלות והנעה הם הגורמים המאפשרים
והבסיס המוצק למנהלים יעילים .תכונות אלה
מנבאות הצלחה עתידית.

ה20%-

כושר הסתגלות :להרגיש נוח עם אי-בהירות,
מורכבות ואי-ודאות

ה20%-

מוטיבציה :רעב ,אנרגיה ותשוקה להצליח

ה20%-

כושר עמידה :גמישות ,נחישות וסיבולת
חשיבה מבריקה :סקרנות וחדות אינטלקטואליות,
למידה מתמשכת
לימודיות ( :)learnabilityבעולם של שינויים תכופים
ומהירים ,צצות מיומנויות חדשות באותה המהירות
שאחרות הופכות ללא רלוונטיות .מה שאתה יודע הוא
פחות חשוב ממה שאתה יכול ללמוד .מנהיגים צריכים
לשמש כדוגמה באמצעות בדיקת חוויות שונות,
נקודות מבט רעננות ופתיחות לרעיונות חדשים.
מיומנויות ומומחיות דיגיטליות :המנהלים חייבים
להיות גם בעלי הבנה במיומנויות הטכניות הדרושות
כדי לחולל מהפך יעיל בחברות שלהם .עליהם להקיף
את עצמם במומחים ,ולהקדיש זמן להתעדכנות
במגמות ,ההזדמנויות והאתגרים האחרונים העומדים
בפני הארגון שלהם.
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אומץ
להוביל

80%

ה80%-

סבלנות
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ה80%-

ה80%-
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זה אותו הדבר ,אבל שונה
התמקדות ב :20%-יכולות חדשות למנהיגים המוכנים
לעידן הדיגיטלי
מנהיגים המוכנים לעידן הדיגיטלי זקוקים לבסיס החזק של מיומנויות מנהיגות מסורתיות,
וכן להיות מסוגלים להפגין בהתנהגותם באופן עקבי את  20האחוזים הנותרים .הם זקוקים
ליכולת למצות את הפוטנציאל של טלנטים ,להעז להוביל וכן להיות מסוגלים לשפר
ביצועים .ניתן לשדרג מיומנויות של מנהלים קיימים ושל בעלי פוטנציאל גבוה ,וכן לחזק
מיומנויות אלה באמצעות צירוף של מנהלים מוכנים לעידן הדיגיטלי מחברות אחרות,
שעשויים להיות בשלב מתקדם יותר במסע המהפך שלהם ,אל מאגר הטלנטים.

-2ה

 :20%יכולות ניתנות לאימון
מנהלים חייבים לפתח את היכולת למצות
את הפוטנציאל של טלנטים ,לטפח לימודיות
( ,)learnabilityלשפר ביצועים ,לעודד יזמות ואת
היכולת להעז להוביל.

ה20%-
ה20%-

שיפור הביצועים

-8ה

ה20%-

ה80%-

-8ה

מוטיבציה

ה80%-

-80%ה ה80%-
-80%ה

מיצוי הפוטנציאל של טלנטים :מנהלים יעילים חייבים
לשפר את הביצועים באמצעות משיכה ופיתוח של
טלנטים בעלי פוטנציאל גבוה מתוך הארגון ומחוצה לו.
עליהם לבנות תרבות שמעודדת פיתוח קריירה מתמשך
אצל עובדים ,ומספקת לעובדים תחושת יעד .בניית אמון
בהנהלה היא חיונית למנהלים של ימינו.

ה20%-

מיצוי הפוטנציאל
של טלנטים
כושר
הסתגלות

ה20%-

ה80%-

לימו

דיות

וסק

רנות

שיפור הביצועים :השגת ביצועים יציבים לאורך זמן
מחייבת מובילים דיגיטליים אשר יכולים לאזן אסטרטגיות
לטווח הקרוב לפיתוח עסקי .מנהלים מצליחים מסייעים
לעובדים להבין את החשיבות של תפקידם בסיוע לחברה
להגיע ליעדיה ,והם מעודדים שיתוף פעולה בין פונקציות
בארגון כולו.
להעז להוביל :מצפים ממנהלים בדרגי הביניים לקדם
שינוי ,אך הם לעתים קרובות לכודים בין יעדים עסקיים
שאפתניים לבין תהליכים שאינם אופטימליים .מתן כלים
למנהלים בדרג הביניים כדי שיוכלו לעודד חדשנות ,נטילת
סיכונים וניהול החלטות אמיצות הוא חיוני למהפך יעיל.
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 3.5מיליון משרות
ייצור בארה"ב
ייווצרו בעשור הבא
להזרים חיים חדשים בייצור
באמצעות מהפך דיגיטלי
הענף שהושפע ביותר מהמהפך הדיגיטלי הוא היצור .בארה"ב ,הענף ושרשרת
ההספקה שלו מהווים  32אחוזים מהתמ"ג 8.ובעוד שיש החוזים שרובוטים יעלימו
משרות 9,למעשה ,ככל שהאוטומציה ממשיכה בקצב הנוכחי ,צפויות להתווסף 3.5
מיליון משרות ייצור בארה"ב בעשור הבא .הדבר נכון לכל הענפים ,החל במכשור
רפואי ואקלטרוניקה ,מכוניות וספקי מדפסות תלת-ממד ,וכלה במזון ומוצרי צריכה
רבים אחרים .האיום הגדול ביותר על הייצור אינו מכונות — אלא אנשים .עד 2
מיליון משרות עלולות להפוך לבלתי מאוישות בגלל שלעובדים קיימים וחדשים אין
10
המיומנויות הדרושות.
הייצור גם מייצר יותר נתונים מכל ענף אחר ,אך משתמש בחלק זעום
בלבד11.מנהלים בתעשייה רואים מהפך דיגיטלי כהזדמנות להפיח חיים חדשים
בענף ,להגביר את הפרודוקטיביות באופן קיצונני ,לאפשר ניתוח נתונים וחדשנות
באסטרטגיה ,כוח העבודה ,המוצרים וחוויית הלקוח .הפיכת ההזדמנות הדיגיטלית
למציאות מחייבת את הטכנולוגיה הנכונה ,המיומנויות הנכונות והאנשים
הנכונים.
סגירת פער המיומנויות וידיעה אילו מיומנויות דרושות להם לעתיד הן אתגרים
שעומדים בפני מעסיקים מכל התעשיות .עד שנת  ,2020יותר משליש ממערכי
המיומנויות המבוקשות ברוב העיסוקים יורכב ממיומנויות שאינן נחשבות לחיוניות או
12
אפילו אינן קיימות כיום.
לכן ,בשנת  ,2017המכון לחדשנות בעיצוב ייצור דיגיטלי ( )DMDII13חבר עם
 ManpowerGroupועם מעסיקים אחרים בענף כדי לזהות ולהגדיר את
המיומנויות המבוקשות לתפקידי ייצור מתקדמים ודיגיטליים במאה ה.21-
יצרנו את טקסונומיית המשרות הראשונה בסוגה ,המזהה  165משרות
14
שמתבססות על נתונים ,אשר יגדירו את עתיד הייצור בארה"ב.
מובילים דיגיטליים שיכולים למפות מסגרת אופרטיבית
לארגון הדיגיטלי החדש ,לתאר ביעילות חזון מעורר השראה
ולהפיח מוטיבציה בכוח העבודה הדיגיטלי  -צפויים להצליח.

 | 8הובלה בעידן של מהפך דיגיטלי :ממנהל למוביל דיגיטלי

33%

עד שנת  ,2020יותר משליש
ממערכי המיומנויות המבוקשות
ברוב העיסוקים יורכב ממיומנויות
שאינן נחשבות לחיוניות או אפילו
אינן קיימות כיום.

זיהוי וטיפוח מובילים דיגיטליים :מודל המנהיגים P3
ארגונים זקוקים למתודולוגיה פרקטית כדי לחזות ,לפתח ולמדוד יעילות של מנהלים .מודל המנהיגים  P3(– )Performance ,Purpose ,People
ובעברית :עובדים ,מטרה ,ביצועים – מסייע לארגונים לזהות ,להדריך ולפתח מנהיגים נוכחיים ועתידיים .בהתבסס על ההערכה שלנו בנוגע לכישורי
ההנהגה של למעלה מ 13,000-מנהלים מענפים שונים  -ייצור ,אנרגיה ,תשתיות ,טכנולוגיה ,מערכות בריאות ,בנקאות ופיננסים ופארמה  -מודל
המנהיגות  P3מזהה את הגורמים המאפשרים הפנימיים ואת היכולות הניתנות לאימון ,שמסייעות לפתח מנהיגות המתאימה לעידן הדיגיטלי.
 Right Managementחוברת לארגונים בכל הגדלים כדי לפתח את מיומנויות המנהיגות הנכונות בעובדים הנכונים ובזמן הנכון ,כדי להאיץ את
הצלחת המהפך ,בכל מקום שבו יש מנהלים שנמצאים במסע המהפך.

מינוף מובילים דיגיטליים :קידום מהפך
בכוח העבודה
כדי להוביל בעידן הדיגיטלי ,מנהלים עסקיים חיייבים לשלב את המיטב
של בינה אנושית ובינה מלאכותית ,כדי ליצור חברה מכלילה ,תומכת
בטכנולוגיה ובעלת חשיבה קדימה .ארגונים בכל שלב של מסע המהפך
שלהם יצטרכו לזהות ,לטפח ולפתח את כוח העבודה הקיים ואת
המנהלים העתידיים שלהם ,כדי להגביר מה שאפשרי מבחינה אנושית
בעולם דיגיטלי .מנהלים שמקדמים אסטרטגיה ארגונית ,מגדירים את
התרבות הארגונית ומספקים חזון ומפת דרכים ברורים לעובדים שלהם,
תוך זיהוי ,טיפוח ופיתוח מנהיגים קיימים ועתידיים ,יחולל מהפך מוצלח
בארגונים שלהם.

כוח עבודה
יש צורך במיומנויות ומודלים של עבודה
חדשים כדי לאפשר מהפך מוצלח

ארגון
בעקבות השינויים שעוברים על ארגונים,
עליהם להתמקד במעורבות של עובדים,
ניידות בקריירה ושדרוג מיומנויות

מוביל דיגיטלי
מנהיגים מקדמים
תרבות של חדשנות כדי
שכוח העבודה שלהם
יעבור מהפך

Manufacturing’s Economic Impact: So Much Bigger Than We Think, IndustryWeek (2016)
)Forrester Predicts Automation Will Displace 24.7 Million Jobs and Add 14.9 Million Jobs by 2027, Forrester (2017
)The Skills Gap in US Manufacturing: 2015 and Beyond, Deloitte (2015
)The Digital Manufacturing Revolution: How It Could Unfold, McKinsey & Company Operations (2015
)Future of Jobs, World Economic Forum (2016
A UI Labs collaboration in partnership with the U.S. Department of Defense to transform American manufacturing through the digitization of the
supply chain
)Manufacturing is Dead? Think Again. Here are 165 Digital Roles Shaping NextGen Manufacturing in the United States, ManpowerGroup (2017
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אל תיתקעו בעידן האנלוגי :התכוננו לעידן הדיגיטלי
מהפך דיגיטלי לא נעשה באופן חד-פעמי .השינוי הוא דינמי ,כך שגמישות והסתגלות מתמשכת הן חיוניות .משוב מלקוחות,
עובדים ,משקיעים ,מתחרים ואפילו מחשבים ומערכות ייחשב כגורם מרכזי בביסוס החלטות של המנהלים.
מנהיגים בעידן הדיגיטלי חייבים לעודד תרבות של חדשנות וניסוי שקולים בפרמטרים ברורים ,ועליהם ללמוד מהר.
עליהם להיות מוכנים לשנות מסלול במהירות ולנצל הזדמנויות בצורה הטובה ביותר .עליהם לנתץ קירות ולעודד שיתוף
פעולה הדוק וחילופי מידע .וגורם חשוב נוסף  -עליהם להתחרות על מיומנויות נדירות ,לעורר עניין בקרב הטלנטים בדרכים מגוונות
עוד יותר מהעבר ,ולעודד חשיבה רחבה ולימודיות כדי להאיץ את שדרוג המיומנויות וההכשרה מחדש של העובדים.

כדי להיות מוכנים לעידן הדיגיטלי ,מנהיגים צריכים להתחיל בכך שישאלו את עצמם:

האם אנחנו מוכנים לסיכונים
מחושבים ולהגדיר הפסקת
פעולתנו במקרה של כשל?
האם אנחנו גמישים ופתוחים
לשינויים ,עכשיו ולאורך כל
מסע המהפך?

כיצד יכולים מנהיגים לשלב את המיטב
של בינה מלאכותית ובינה אנושית ,כדי
ליצור חברה מצליחה שתהיה מכלילה
ובעלת חשיבה קדימה בעידן הדיגיטלי?

האם התהליכים שלנו
מתעדכנים בתובנות לגבי העידן
הדיגיטלי?
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כמה אנחנו מוכנים לשדרג
מיומנויות לקראת העידן
הדיגיטלי?

רוצים להתחיל וללמוד כיצד לפתח מהפך שמקדם צוות הנהגה
עם מיומנויות דיגיטליות ומוכן למהפך?
צור קשר עם  Right Managementבכתובתwww.right.com/digitalleader :

האם תוכניות הפיתוח שלנו
נועדו לטפח ולקדם מובילים
דיגיטליים עתידיים?

האם לצוות ההנהלה ולערוץ גיוס הטלנטים שלי יש
גורמים מאפשרים פנימיים ,ויכולות הניתנות לאימון,
כדי להניע מהפך מוצלח בעידן הדיגיטלי?

האם אנחנו
יוצרים תרבות של
חדשנות?
האם אנחנו משתמשים
בקריטריונים הנכונים כדי
לזהות מנהיגים עתידיים?
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אודות Right Management
 Right Managementהיא המומחית
העולמית לפיתוח קריירה וטלנטים בקבוצת
® .ManpowerGroupאנו מסייעים לארגונים להפוך
לגמישים ,אטרקטיביים וחדשניים יותר באמצעות
יצירת תרבות של פיתוח קריירה ולמידה שמטפחת
טלנטים עתידיים ,מפיחה מוטיבציה ומושכת עובדים,
וכן מספקת לאנשים הזדמנויות להגדיל את הערך
התעסוקתי שלהם במהלך הקריירה .אנו מקצרים
את משך הזמן עד למימוש הערך הודות למומחיות
שלנו ביעילות ארגונית ,פיתוח קריירה והתפתחות
אישית .הגישה שלנו מתמקדת בעובדה שארגונים
משגשגים כאשר העובדים מצליחים בקרירות
שלהם .הקדשנו למעלה מ 35-שנים בזיהוי אתגרים
בכוח העבודה ובפיתוח פתרונות חדשניים ,תוך שאנו
מאפשרים לשיטות שלנו ,המבוססות על ידע עולמי,
להיבדק לאורך זמן בלמעלה מ 50-מדינות.

הצטרפו לשיח המקוון
www.right.com/thoughtwire
www.linkedin.com/company/right-management
www.twitter.com/rightupdates #CareersMatter
www.facebook.com/rightmanagement
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