
חלק ראשון

מבוא

המחקר על סיפורים וסיפור סיפורים בארגונים )Organizational Storytelling( משתייך לתחום 
מבנים  ארגונים  כיצד  ולהבין  ללמוד  בניסיון  מתמקד  זה  מחקר  בארגונים.  הנרטיבי  המחקר 
דרך  ולהתנהגויות שבמסגרתם,  לאירועים  זהותם הקולקטיבית באמצעות מתן משמעות  את 

טקסטים מסוגים שונים. 
ראשיתו של מחקר זה בשנות השמונים; אז התייחסו אל הסיפורים כאל כלי מחקר, ובהמשך 
סיפורים  בדרכים שבהן  להתעניין  החלו  בשנות התשעים  חקר מקרים.  להוראת  כאמצעי  גם 
לארגון  מסייעים  ולאירועים,  למציאות  משמעות  ומעניקים  מבנים  נחשפים,  בארגון,  נולדים 
דרך הזדהות, משמשים אמצעי  עובדים, מגבשים  מניעים  בסוציאליזציה, מעצבים התנהגות, 
ללמידה  בעיות,  לפתרון  אסטרטגי,  לתכנון  תורמים  ולהפצתו,  ידע  וניהול  לארגון  לשליטה, 
ארגונית, לשינוי ארגוני ואף לפיתוח מוצרים חדשים. אולם גם לאחר למעלה משלושים שנות 
מחקר עדיין מועטה ביותר ההתייחסות לאיכותם התרפויטית של סיפורים אלה בהקשר הארגוני 
ולפוטנציאל הטמון בכך. מכאן הטעם להציע מחקר ופרקטיקה שיתמקדו במה שניתן לכנות 
'ביבליותרפיה ארגונית'. מונח זה עשוי לשמש תחום־על עבור תת־תחומים הקיימים במחקר 
ושאותם אזכיר בהמשך. במאמר זה, המתפרסם בשני חלקים, אבקש להציע את אבני היסוד 
של התחום ולשרטט קווים לדמותו. בחלק זה של המאמר אעסוק בהיבטים התאורטיים של 

התחום; בחלקו השני, שיפורסם בגיליון 20, אעסוק בהיבטיו הפרקטיים.

בשם  פרקטי  ותחום  מחקר  תחום  של  היסוד  אבני  את  להניח  אבקש  זה  במאמר 
'ביבליותרפיה ארגונית'; אשרטט קווים לדמותו ואציע לראות בהם מתווה ראשוני, מצע 
לדיאלוג ולפיתוח. בחלק זה של המאמר אעסוק בעיקר בהיבטים התאורטיים של התחום; 

בחלקו השני, שיפורסם בגיליון 20, אעסוק בעיקר בהיבטיו הפרקטיים. 
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כיוון שרוב  בלבד,  מוגבל לטקסטים ספרותיים  אינו  הסיפורי  כי הטקסט  היא  רווחת  הסכמה 
השיחות בין אנשים עונות לקריטריונים של הגדרת הסיפור. לכן אבקש לראות בסיפור )ובסיפורו 
של הסיפור( בארגון לא רק כלי מחקר, אלא גם אמצעי אבחון וייעוץ ואמצעי תרפויטי המשמש 
סיפורים  של  טקסטואלי  כמרחב  הארגון  את  תחילה  אציג  כך  לשם  לארגון.  הפרט  בין  גשר 
שבעבודה עמם טמון פוטנציאל תרפויטי. לאחר מכן אפנה לבחון את השורשים התרפויטיים 
טענה  לבסס  אבקש  'סיפור'.  של  הגדרתו  במרכיבי  דיון  דרך  הארגוני,  בהקשר  סיפורים  של 
בדבר האיכויות התרפויטיות של הסיפור בארגון, ולהראות כיצד מרכיבים אלה תורמים להבנת 
היחסים שבין העולם החיצוני לעולם הפנימי שבחיי בני אדם במקום עבודתם. בהמשך אסקור 

בקצרה ספרות מחקר על אודות הקשרים שבין ספרות לפסיכולוגיה בהקשר הארגוני. 

ביבליותרפיה והגדרת הביבליותרפיה הארגונית

הביבליותרפיה היא אמצעי לאבחון, לייעוץ ולטיפול שבמרכזה נעשה שימוש בתהליכי קריאה 
וכתיבה של טקסטים ספרותיים למטרות תרפויטיות. הטקסטים שעמם עובדים יכולים להיות 
שירה  ומעשיות,  אגדות  קצרים,  סיפורים  דוגמת  תרפויטיות,  איכויות  בעלי  קיימים  טקסטים 
ופזמונים, ספרים וסרטים, או טקסטים שכותב או מספר המטופל עצמו. התהליך הביבליותרפי 
כולל ארבעה שלבים מרכזיים שצריכים להתקיים באינטראקציה הדינמית שבין הקורא לטקסט, 

בליווי המטפל: הזדהות, השלכה, קתרזיס ותובנה. 
לא  מפגש  לקיים  למטופל  המאפשר  עקיף,  אמצעי  בהיותה  הוא  הביבליותרפיה  של  יתרונה 
מאיים ובטוח יותר עם הלא־מודע שלו באמצעות הזדהות עם דמויות ועם מטפורות התואמות 
את תפיסת עולמו ואת בשלותו בתהליך הטיפול. כוחו התרפויטי של הנרטיב טמון בעצם היותו 
מבנה המארגן משמעויות עבור המספר. בדומה לטיפול הנרטיבי, לטיפול המטפורי ולדרמה־
תרפיה, הביבליותרפיה שואלת את עקרונותיה מן הספרות ומסתייעת במרכיבים השונים של 
השפה הספרותית כדי לעצב ולבנות את שפת הטיפול המשמשת את המטפל ואת המטופל, 
האחרות,  לשיטות  בניגוד  אולם,  דרמה(.  מטפורה,  )נרטיב,  ספרותיים  יסודות  באמצעות 

הביבליותרפיה שואבת מן הספרות לא רק את השפה אלא גם את הטקסטים שלה. 
הביבליותרפיה הארגונית היא אמצעי לאבחון ולייעוץ ארגוני. במרכזה נעשה שימוש בכתיבה 
של טקסטים סיפוריים וספרותיים ובקריאתם.2 כתיבה זו מקדמת יכולת התבוננות רפלקסיבית 
יכולת המסייעת לקדם הבנה  בתהליכים אישיים, קבוצתיים וארגוניים, מודעים ולא מודעים, 
עניינו של תחום  ומאפשרת לארגון להתפתח.  ופתולוגיות ארגוניות  ולפתור בעיות  מערכתית 
הביבליותרפיה הארגונית בפיתוח תאוריות ושיטות התערבות ביבליותרפיות וביישומן בעולם 
צריכות  הארגוני  הביבליותרפיסט  של  בחשיבתו  והארגון.  הקבוצה  הפרט,  ברמת  העבודה 
הביבליותרפיה,  של  בתשתיתה  הנמצאות  הספרותית  וההבנה  הפסיכולוגית  ההבנה  להימצא 

בתוספת ההבנה הארגונית־ניהולית.
החיבור בין ביבליותרפיה לייעוץ ארגוני מאפשר להשתמש במושגים ובכלים מן הספרות, כגון 
נקודות מבט, זמן ומרחב, קריאה צמודה וכתיבה רפלקטיבית. מושגים וכלים אלה משכללים 
נרטיבית  הבנה  ומקדמים  היועץ  של  והפרשנות  התפיסה  ההתבוננות,  ההאזנה,  יכולות  את 
הייעוץ  בארגון.  שיח(  )של  סיפוריים  טקסטים  של  ובניתוח  בקריאה  יותר  מעמיקה  חווייתית 
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הארגוני־ביבליותרפי מכוון לסיפורם של העובדים, של המנהלים ושל כל בעלי העניין האחרים 
בארגון. היועץ מנסה להבין את האופן שבו סיפורים אלו פועלים במרחב הארגוני. 

רובד משמעותי נוסף בתהליך הייעוץ הביבליותרפי־ארגוני הוא שימוש בטקסטים ספרותיים. 
ספרותיים  ומאמצעים  לשוניים  מחומרים  עשוי  האישי־ארגוני  הסיפור  גם  אחר,  סיפור  ככל 
'תסמינים' של הכותב. הנחת העבודה היא שקריאת הסיפורים  שניתן להתייחס אליהם כאל 
ובהקשרים  וכו'(  פולקלוריסטית  נרטיבית,  סוציולוגית,  )פסיכולוגית,  שונות  מבט  מנקודות 
שונים )פוליטיקה, ג'נדר, תרבות, מנהיגות וניהול, שינוי, מוטיבציה, רגשות וכו'( יכולה לסייע 
לנו להבין את המציאות הארגונית הגלויה, הסמויה והבלתי מודעת. כך, סביר להניח שהאזנה 
לכמה סיפורים אישיים באותו ארגון תניב תמות חוזרות, משותפות, שהן מעבר ליחיד, והעשויות 

ללמד אותנו על הכלל ועל הארגון.

הארגון כמרחב טקסטואלי בעל פוטנציאל תרפויטי

א. טקסטים במרחב החיים הארגוני
הטקסטים הרבים והשונים הארוגים במרחב החיים הארגוני כוללים בראש ובראשונה, באופן 
פורמלי ובלתי פורמלי, את סיפוריהם של האנשים העובדים בארגון. במרחב הארגוני קיימים 
ולתצוגה,  לשימוש  אובייקטים  טקסט:  כאל  אליהם  להתייחס  שאפשר  נוספים  אובייקטים 
תמונות, כיתובים, כרזות, לוחות מודעות, אתר אינטרנט, יומן הרשת )Blog( של הארגון, שם 
הארגון, שמות מוצריו ומותגיו, הסיפורים שעל אריזות מוצריו, רכילויות, טקסים, מחוות, שפת 
גוף, חזון ומטרות הארגון, תקנון, מסמכים, דו"חות, סיכומי ישיבות, תכניות עבודה, פתגמים, 
שמות חיבה, סלנג, משחקי מילים, בדיחות, גרפיטי וקריקטורות. גם לאופן השימוש במרחב 
הפיזי ניתן להתייחס כאל טקסט שיש בו אמירה. כל הטקסטים הללו הם בעיניי עדות ליחסי 
הגומלין המתקיימים בסביבתו הפנימית ובסביבתו החיצונית של הארגון ומספקים חלון הצצה 
בסיפורים  בעיקר  להתמקד  אציע  ביבליותרפית־ארגונית,  מבחינה  הארגוני.  הלא־מודע  אל 
הפורמליים והבלתי פורמליים המתקיימים בו בזמן במרחב הארגוני, שכן לדעתי אלה יוצרים 

עבור היועץ מרחב טקסטואלי בעל פוטנציאל תרפויטי לעבודת הייעוץ. 

ב. שפה
הרעיון לראות בארגון מרחב טקסטואלי נסמך בין היתר על הגישה הנרטיבית לחקר ארגונים. 
 Collective Storytelling( סיפורים'  'מערכות מספרות  זו מתייחסת אל הארגונים כאל  גישה 
 Brown &(  )Discursive Spaces( שיח'  'מרחבי  וכאל   )Boje, 1991, p. 106(  )Systems
הפנומנולוגיות  הפילוסופיות  המסורות  על  נסמך  זה  רעיון   .)Humphreys, 2006, p. 733
בצורות  בשפה,  כמאורגנת  האנושית  החוויה  את  המבינות  החברה,  במדעי  וההרמנויטיות 
לשוניות או טקסטואליות )כולל סמלים, מטפורות, נרטיבים( המקרבות אותנו לטבע החוויה 

האנושית דרך מחשבות הבאות לידי ביטוי בפרשנויות.3 
ואף  שונים  שיח  לסוגי  אחרות,  לדמויות  גם  אלא  לעצמו  רק  לא  ביטוי  העובד  נותן  בסיפורו 
באינטראקציה  לראות  מבקש  אני  זו  ברוח  אליהם.  ביחס  עצמו  את  וממצב  שונים,  לארגונים 
החברתית־ארגונית — סיפור, ובארגון — ספר המשמש מסגרת לסיפורים רבים, קצרים וארוכים, 

עלילות ראשיות ועלילות משנה; חברי הארגון יכולים לשמש בד בבד סופרים וקוראים. 
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ג. האנלוגיה הטקסטואלית 
הארגון כמרחב טקסטואלי מתכתב גם עם האנלוגיה הטקסטואלית במדעי החברה. זו תופסת 
פי  על  כהתנהגות  מתוארות  בארגון  הבעיות  התנהגות;  המתאר  כטקסט  החברתי  הארגון  את 
ידע או על פי סיפורים דומיננטיים ומדכאים, והפתרונות מתוארים במונחים של פתיחת מרחב 
לחיבור סיפורים חלופיים )וייט ואפסטון, 1999(. אנלוגיה זו מאפשרת להתייחס ליחסי גומלין 
בין אנשים כאל יחסי גומלין בין קוראים ובין טקסטים מסוימים, ולתפוס את התפתחות החיים 
ומערכות היחסים במונחים של כתיבת טקסטים וקריאתם; כל קריאה של טקסט היא פרשנות 
חדשה לאותו הטקסט.4 ניתן לראות בכל 'קריאה' של טקסט דבור מעין קריאה ביבליותרפית של 
טקסט כתוב, כלומר קריאה שהיא בו בזמן האזנה לטקסט הנפשי של מחבר העלילה, לטקסט 
הנפשי של גיבור העלילה )הוא מחבר העלילה במקרה שהסיפור מסופר בגוף ראשון( ולטקסט 

הנפשי של הקורא הפוגש את העלילה בתוכו )ובהקשר הארגוני — היועץ או הנועץ(. 
בהתייחסות אל סיפורי העובדים כאילו היו טקסטים ספרותיים, שיטת העבודה הביבליותרפית־
ארגונית היא למעשה נרטיבית־פרשנית. ההנחה היא כי פתולוגיות ארגוניות מקורן ב'סיפורים 
פגומים' או 'תקועים' )תפיסות או הבניות שמשמרות הוויה שאינה משרתת את חברי הארגון 
או  אלה  סיפורים  של  ולחקירתם  לבירורם  יכוון  הייעוץ  תהליך  השונים(.  העניין  בעלי  ואת 
'להנעתם', דרך בחינתם וכתיבתם מחדש באופן המשרת את הארגון המספר, עד כדי רה־ארגון 
העוזרת  החברה,  במדעי  הפרשנית  השיטה  לפי  השונות.  הארגוניות  ברמות  למעשה  הלכה 
לבחון את התהליכים שבאמצעותם אנו מסבירים את העולם, ובהשאלה מהטיפול המשפחתי 
)וייט ואפסטון, 1999(, אפשר לומר כי המשמעות שחברי הארגון ייחסו לאירועים היא שתקבע 
את התנהגות חברי הארגון ואת היחסים ביניהם, ולא הפתולוגיה הארגונית. לכן אטען כי יש 
להתחקות אחר האופן שבו העובדים מארגנים את חייהם בארגון סביב משמעויות מסוימות, 
ולהבין כיצד בכך הם תורמים באופן לא מודע ליצירת מערכת התומכת בבעיה ולהמשך קיומה 

ומהלכה של הבעיה. 

ד. מהפרט לארגון - קריאות ורמות ניתוח
"לכל ספר, לכל כרך שאתה רואה, יש נשמה. הנשמה של מי שכתב אותו, ונשמתם של 

אלה שקראו בו וחיו אותו וחלמו עליו..."
קרלוס רואיס סאפון )2006(

ההקשרים התרבותיים־ארגוניים־ניהוליים שבהם נתונים הסיפורים מציבים אותם כמשקפים 
יחסי פרט־חברה ומאפשרים באופן טבעי את המעבר מרמת הפרט )המיקרו — סיפורי עובדים, 
מנהלים( לרמת הארגון )המקרו — ההנהלה כקבוצה, הארגון(. במובן זה, ההתבוננות בסיפורים 
דרך ההתמקדות  )מיקרו(,  בחברה  האדם  מבט של  מנקודת  הן  להיעשות  צריכות  ופרשנותם 
באדם  החברה  של  מבט  מנקודת  הן  הסובייקטיבית,  למציאות  מעניק  שהאדם  במשמעויות 
)מקרו(, דרך ההתמקדות במגבלות שעמן מתמודד העובד בשל ציפיות של הארגון ושל חבריו 
ממנו. מאבקו של העובד בציפיות המופנות כלפיו טמון במבנה החברתי ובערכים המתחרים 

המשתקפים בשיח ובתרבות המניעים את הקונפליקטים במקום העבודה.
בהגישי לעובדים את סיפורם בהקשר ארגוני רחב יותר של קונפליקטים ושל זהות, מתווספות 
על הבנות אלה הבנותיי ופרשנויותיי כיועץ וכחוקר; לא תמיד מודעים העובדים לנרטיב־העל 
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קיימות מראש,  ראוי לגשת לטקסט ללא הבניות  לכן  סיפורם.  הוא מבנה את  לאופן שבו  או 
לרמה  רלוונטיים  אשר  היגדים  לרכז  וקטגוריות,  תמות  להציע  צמודה,  בקריאה  אותו  לקרוא 
שמעבר לרמה האישית, ולנסח הצעה למסקנות כוללות לשם הצגת תאוריה אינטגרטיבית של 
ובמקרה שלנו — לשם   ;)2011 וזילבר,  )ליבליך, תובל־משיח  הממצאים — במקרה של מחקר 
אבחון וסימון המלצות לפעולה. ככל שייכתב דו"ח בנדון, על המלצותיו — זה יחתור לשקף את 

ההבנה של המציאות הארגונית ואת הפערים העולים ממנה דרך ניתוח הסיפורים. 

ה. השפעתה של התרבות הארגונית על הסיפור
המשפיעה  ארגונית  בתרבות  מאופיינת  הסיפורים  מתרחשים  שבה  הארגונית  הזירה  כאמור, 
על האופן שבו חווה העובד את התמודדותו היום־יומית במקום העבודה. במחקרים העוסקים 
בסיפורים ובסיפור סיפורים בארגונים נמצא כי הללו משקפים את התרבות הארגונית, מושפעים 
ממנה ומשפיעים עליה )Boje, 1995 ;Feldman, 1990 ;Gabriel, 2000 ;Wilkins, 1984(. מכאן 
אני מניח שבסיפורים אלה טמון הפוטנציאל לסייע להתפתחות ארגונית, כפי שמעשיות ואגדות 
 Mitroff( גם ראלף קילמן ואיאן מיטרוף .)מסייעות להתפתחות הנפשית על פי בטלהיים )1980
הארגון  של  הלא־מודע  לחקירת  כלי  מנהלים  שמספרים  בסיפורים  ראו   )& Kilmann, 1975
וכי יש ללמוד  שביכולתו לקדם פתרון בעיות בארגון; הם טענו כי סיפורים דומים לחלומות, 
בתרבות  ראה   )2012 כ"ץ,  אצל   ,Bruner( ברונר  ג'רום  חשיבותם.  את  ולהעריך  אותם  לזהות 
לדידו,  פירושה.  על  ומתן  ומשא  סיבתיות  של  תפיסה  המציעה  נרטיבית'  'מציאות  הארגונית 
תרבות זו מספקת תפריט אפשרי של התנהגויות, מיתוסים, סיפורים, נורמות, ערכים ותפיסות 
של ה'עצמי'; מתפריט זה יכול האדם לבחור כיצד לחיות את חייו ולעצב את זהותו הסיפורית. 

למעשה, האדם חופשי לבחור ובו בזמן מוגבל על ידי ה'ראוי' וה'בלתי ראוי' בתרבות. 
של  התרבותית  לסביבה  קשורה  ה'עצמי'  של  הבנה  או  תפיסה  כל  הנרטיבית,  הגישה  פי  על 
מכיוון   .)2010 וספקטור־מרזל,  תובל־משיח  אצל   ,Bruner( ולערכיה  למאפייניה  האדם, 
שסיפורים מגלמים את הערכים ואת הנורמות הרווחים בתרבותו של המספר, הם מאפשרים 
גם לחקור תרבות זו )Howard, 1991 ;Gergen, 1991(; הם משמשים גשר המחבר בין ה'עצמי' 
לבין הארגון, אמצעי שיכול להתחקות בהצלחה אחר האופן שבו חברי הארגון )ברמת המקרו — 
ההנהלה או הקבוצה, וברמת המיקרו — המנהל או העובד( מבנים את המציאות ומבינים אותה. 

ו. הלא־מודע הקולקטיבי־ארגוני
'הבלתי  של  כמאגר  המעשיות  ושל  האגדות  של  חשיבותן  את  המדגישה  היונגיאנית,  הגישה 
מודע הקולקטיבי', מתיישבת היטב עם תפיסתי את הסיפורים האישיים־ארגוניים ככלי לחקירת 
הלא־מודע של הארגון. מנקודת מבט יונגיאנית, החלומות מכילים שכבות עמוקות של תכנים 
על־ קולקטיבי',  'לא־מודע  לכדי  האנושי  המין  של  ברוחו  דורות  במשך  שהתהוו  מודעים  לא 
אישי, שתכניו הם ארכיטיפיים; סיפורי־העם, המעשיות והאגדות הם שיקוף של תכנים אלה 
1990(. באופן דומה, אני מציע לראות בסיפורי העובדים שבמרחב הארגוני שיקוף של  )כהן, 
הארגונית  לחוויה  הפרטית  החוויה  בין  קשרים  של  מארג  הקולקטיבי־ארגוני',  'הלא־מודע 

והאוניברסלית ותוצר של הקשרים היסטוריים, חברתיים ופסיכולוגיים בתודעה הארגונית. 
לתפיסתו של קרל יונג )Jung( שתי השלכות חשובות לגבי האופן שבו אנו מגלמים את המציאות 
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הארגונית בהקשר הסיפורי )מורגן, 2006(. האחת נוגעת ליחסים שבין העולם החיצוני לעולם 
הפנימי, והאחרת — לתפקידם של הארכיטיפים בעיצוב תפיסתנו את העולם החיצוני. 

על פי יונג, הנפש מחולקת לשני חלקים: למודע וללא־מודע, ולכל אחד מאלה שני חלקים — 
וקולקטיבי. בהקשר הארגוני, המערכת המודעת תכלול את האישיות המודעת  אינדיבידואלי 
של העובד ואת התודעה הקולקטיבית המאפיינת את התרבות הארגונית. תודעה זו מבוססת 
ועל  התפקיד  תפיסת  על  והאמונות,  הערכים  על  הנורמות,  על  בארגון,  היום־יום  אירועי  על 
הציפיות מן התפקיד, על ההיסטוריה הארגונית, החברתית והפוליטית וכן על המתרחש בסביבה 
החיצונית של הארגון. לפי יונג, הלא־מודע מורכב מארכיטיפים; ארכיטיפ הוא אב־טיפוס של 
ישות עצמאית ונפרדת מרצון האדם, המתורגמת לעמדה רגשית טיפוסית או לתבנית מסוימת 
של התנהגות; כל ארכיטיפ בנוי מקטבים. הארכיטיפים משפיעים על האופן שבו האדם חושב, 
מרגיש ומתנהג באינטראקציות שלו עם אחרים )לפי מידת הזדהותו עם הארכיטיפ — הזדהות 
עם קוטב אחד תגרור תגובה לא מודעת של התת־מודע כלפי הקוטב האחר(, והם מאפשרים 
להבין את ההיבטים המודעים והלא מודעים של הנפש. המערכת הלא־מודעת תכלול את הלא־
מודע האינדיבידואלי ואת הלא־מודע הקולקטיבי המכיל את אותם אירועים, נורמות, ערכים, 
אמונות, הקשרים והתרחשויות )כולל בסביבה החיצונית של הארגון( שהודחקו מהתודעה, אך 
שהשפעתם על ההתנהגות הארגונית רבה )ושהפכו למובן מאליו במודל התרבות הארגונית של 

שיין, קרי לחלק מרובד ההנחות הבסיסיות(. 
בהקשר הארגוני — לפי ג'ון קורלט וקרול פירסון )Corlett & Pearson, 2004(, אם ארכיטיפ מסוים 
בהיסטוריה  או  בספרות  באמנות,  שמצויים  זה  לארכיטיפ  בנוגע  הסיפורים  אזי  בארגון,  שכיח 
מודעות  לא  התנהגויות  בהפיכת  לסייע  יכולים  אלה  סיפורים  הארגונית.  במציאות  משוחזרים 
למודעות, ובדרך זו מאפשרים להבין טוב יותר את התרבות הארגונית. לטענת קורלט ופירסון, 

הארגון אף יכול לחזק תכונות של ארכיטיפ שאותן הוא מעריך ולדכא תכונות אחרות שלו. 
הארגוניות  למטרות  להיכנע  העובד  נדרש  כיצד  הראתה   )Jacobson, 1993( יעקובסון  קארן 
של  האגו  בין  הזדהות  המייצגים  קולקטיביים  סטנדרטים  לאמץ  קרי  הארגונית,  ולהיררכיה 
התת־ אל  האינדיבידואל  את  למשוך  למעשה  נועדו  אלה  סטנדרטים  הארגון.  לבין  העובד 
בולטות  זה מפתח תכונות  זכר המזדהה עם ארכיטיפ  ואל ארכיטיפ האם.  מודע הקולקטיבי 
חוסר  ביטחון,  חוסר  שמרנות,  תלותיות,  ילדותיות,  כגון  ממנו,  להתנתק  קושי  על  שמעידות 
יצירת  ובין רגשותיו לרגשות אחרים )תכונה המקשה על  יכולת להבחין בין רגשותיו השונים 
ואת עצמאותו לטובת הפרסונה  ייחודו  וכיוצא באלה. כך, העובד מאבד את  יחסים(  מערכות 
הארגונית הקולקטיבית, קרי נבלע על ידי התת־מודע הקולקטיבי. מצב זה מוביל למיזוג האגו 
של העובד עם מטרות הארגון, אך גם לסדרת התנהגויות לא מודעות של הזדהות עם ארכיטיפ 
האם הגדולה, קרי איבוד יכולת מחשבה ופעילות עצמאית, נכונות לסבול השפלות, הסתגלות 
לדרגי ביניים, סגידה, ריצוי וציות להחלטות לא רציונליות של המנהל, העלמת עין מפעילויות 
עבודה  ביחסי  ביטוי  לידי  הבאים  רגשות  והדחקת  עצמי  סירוס  יוזמה,  היעדר  אתיות,  שאינן 
שטחיים וחוסר רגישות כלפי אחרים — כל אלה בשל הפחד הלא־מודע להינטש ובשל הדחקת 
או  לעובד  מועילות  אינן  והכניעה  ההזדהות  תופעות  כי  יעקובסון  הראתה  זו  בדרך  האנימה.5 
לארגון. כדי למתן את השפעת ארכיטיפ האם היא ממליצה, למשל, לעודד הבעת רגשות בארגון 
)שחרור האנימה(, להגביר עצמאות ואינדיבידואליות של עובדים, למתן את הדרישה להזדהות 
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עם מטרות הארגון ולשמר את הזהות העצמית של העובד באמצעות יצירת תרבות של שיתוף 
בקבלת החלטות, הצבת אתגרים, נטילת סיכונים ועידוד גילויי יוזמה מצד העובדים. 

אם כן, מבחינה ביבליותרפית־ארגונית, בחינת האופן שבו סיפוריהם של חברי הארגון חוברים 
לארכיטיפים המשמשים סיפורים בפני עצמם תאפשר לנו להציע חיבורים נוספים או אחרים 

שעשויים להיטיב יותר עם הארגון, כפי שהוצג בדוגמאות שהובאו לעיל.

השורשים התרפויטיים של סיפורים בארגונים 

מחקרים  מאוד  מעט  מניבה  מחקר  שנות  משלושים  למעלה  פרי  הספרות  סקירת  כאמור, 
המציגים את הערך ואת הפוטנציאל התרפויטי של סיפורים בהקשר הארגוני. לעתים אלה באים 

לידי ביטוי בדרך אגב. 
סיפור סיפורים בארגון עשוי להיות תרפויטי, ולפעול כמעין שסתום ביטחון במקרים של קושי 
 Reason & Hawkins,( ושל חוסר שביעות רצון או כדרך לשיפור הארגון ויחסי העבודה שבו
תמות  תחשוף  לסיפורים  הקשבה  של  ארגונית  תרבות   .)Akin & Schultheiss, 1990  ;1988
משותפות המאפיינות את העבודה ואת הקשיים שנתקלים בהם עובדים רבים אחרים. תרבות 
כזו תאפשר לא רק את פורקנו של העובד היחיד, אלא גם תבטיח חשיפה של עובדים רבים 
לקשיים משותפים, ובכך תמנע מהם את הצורך להסתיר או להעמיד פנים ולהציג חזות תקינה, 
תפחית תחושה של בדידות בשעת צרה, וכמובן תמנע מהמנהלים לקבל תמונת מצב לא נכונה. 
לחזות  מעבר  מעמיקה  התבוננות  בכך  יעודדו  לסיפורים,  שיקשיבו  ועובדים  מנהלים  יועצים, 
)התקינה לכאורה( אל המשמעויות הנסתרות, התבוננות החותרת תחת הרציונליות  המוצגת 
ומגיעה אל הרגשות הנמצאים בתשתית הסיפור והמניעים את הארגון ביום־יום. לעתים, עצם 
ההקשבה מאפשרת לאנשים להיחלץ מהמצב שהם 'תקועים' בו — המאזין עוזר להם לשחרר 

את הסיפור שהם 'תקועים' בו ולפנות מקום לסיפור אחר. 
בטענה כי הסיפור בארגון משמש לא רק כלי מחקר אלא גם אמצעי תרפויטי, אבקש לדון בעזרת 
שלושה מושגים מרכזיים: הסיפור, שאדון בערך התרפויטי האימננטי שלו דרך מרכיבי הגדרתו; 
'תופעת המעבר' של דונלד ויניקוט )Winnicott(, מונח הלקוח מהתאוריה הפסיכואנליטית; ו'אי 

מוגדרות ועמימות' של וולפגנג איזר )Iser(, מונח הלקוח מהתאוריה הספרותית. 

א. הסיפור 
אשר א' ריבלין )1988( הגדיר 'סיפור' כך: "שם כולל ליצירה אפית שיסודה הוא עימות, המניע 
דמויות בזמן ובמרחב, במציאות ובדמיון, ובנוי כרצף עלילה של התחלה אמצע וסוף".6 להלן 

אבחן את הערך התרפויטי האימננטי של הסיפור בהקשר הארגוני דרך מרכיבי הגדרתו.

הקונפליקט 
העימות האימננטי שריבלין מצביע עליו ביסוד הסיפור מצוי גם ביסודם של סיפורים בארגונים, 
ולמעשה ניתן לראות בהם קונפליקטים בהקשר הארגוני. אין כוונתי בהכרח לסיפורי קונפליקט 
מודעים, שכן אפשר לאתר קונפליקטים בכל סבטקסט וללא תלות בז'אנר. בפסיכולוגיה רווחת 
ההסכמה כי קונפליקטים ומתחים מלווים את התפתחותו של האדם לאורך חייו ומכוננים את 
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זהותו האישית; משכך, נדמה כי הסיפור ניחן באיכות תרפויטית פוטנציאלית מעצם הקונפליקט 
הטבוע בו, וכל קונפליקט יכול לשמש פתח להתפתחות )אם כי גם להרס(. 

זהותו  את  מכוננים  ובתפקידו  עבודתו  במקום  העובד  את  המלווים  והמתחים  הקונפליקטים 
הללו  הקונפליקטים  כן,  כמו  העצמית־מקצועית.  להתפתחותו  תנאי  ומשמשים  המקצועית 
מכוננים את הזהות הארגונית ומשמשים תנאי להתפתחות הארגון. מובן שבהתערבות רגשית 

מושכלת של היועץ אפשר יהיה לנסות לשכתב את הקונפליקטים לסיפורים בונים ומפתחים. 
העובד המספר את סיפורו האישי־ארגוני 'מטעין' אותו בזהותו האישית והמקצועית,7 כמו גם 
בתרבות הארגונית )וכל הקשר אחר שנטמע בסיפור, דוגמת הפוליטי, החברתי, הכלכלי וכיוצא 
בכל  קרי,  הארגונית;8  בזהות  'טעון'  נרטיב־העל  כי  לטעון  ניתן  הארגונית  ברמה  כך,  באלה(. 
במידת  כתלות  כמובן  מחדש,  להיטען  הארגונית  הזהות  עשויה  בארגון  סיפור  שמסופר  פעם 
הדומיננטיות של הסיפור, היותו פורמלי או בלתי פורמלי, טראומטי, אירוע מכונן וכיוצא באלה. 

זמן ומרחב
על פי בכטין )2007(, הזמן והמרחב שבהם נעות הדמויות מגדירים את המוסכמות החברתיות, 
אחרות  רבות  ומוסכמות  מילוליות  שאינן  ההבעות  ואת  המחוות  את  והלשוניות,  התרבותיות 
המהותית  הגומלין  לזיקת  מתכוון  בכטין  מסוימת.  בתקופה  בארגון,  שלנו  במקרה  הנהוגות 
ותופס  חווה  כפי שהסובייקט  אלא  מופשט  באופן  לא  אך  לזמן,  מקום  בין  תמיד  המתקיימת 
אותם, קרי מעניק להם משמעות — כל אחת מהדמויות בסיפור חווה את הזמן והמקום באופן 

אחר. 
ובזמן אחד. כל חבר  כי כל חברי הארגון נמצאים במקום אחד  יהיה זה מדויק לומר  לכן לא 
ושעה  תאריך  בהינתן  למשל,  כך,  משלהם.  בקצב  מתנהלים  בו,  יחידה  כל  ובוודאי  בארגון, 
מסוימים, משתלבים בהם מרחבים וזמנים שונים. בכטין יציע לנו לזהות מרחבים וזמנים אלה 
ולבחון את יחסי הגומלין ביניהם כדי להגיע להבנה טובה יותר של הארגון ושל המשמעויות 

המקבלות ביטוי במסגרתו. 
כיועץ אני תופס את סיפורי העובדים כקפסולות של מקום וזמן, 'בועות' הלוכדות בתוכן חוויות 
שאירעו בעבר, מביאות אותן ל'כאן ועכשיו' ומאפשרות לי לחבור רגשית לסיפורים אלה כדי 
להבין את משמעותם. אולם כדי שחבירה כזו תתאפשר יש לגרום למספר לחזור נפשית למקום 
ולזמן של הסיפור, ולספר אותו ללא מסקנותיו האישיות; חזרה לנתונים ה'נקיים' של הסיפור 

תאפשר למספר להיות פתוח למסקנות חדשות שיציע המאזין. 

מציאות ודמיון
ביטוי ספרותי  בו  רואה  כיוון שאני  בסיפור האישי־ארגוני  דווקא  אני מבקש להתמקד  כאמור, 
המקשר ומגשר בין העולם הפנימי לעולם החיצוני שבחיי בני אדם במקום עבודתם. גשר זה יכול 
לשמש ערוץ שבאמצעותו ייבחנו החיבורים שבין הפרט לארגון וה'מתקפות' על החיבורים9 הללו. 
הדמיון שאותו מציין ריבלין בא לידי ביטוי ב'קישוטים' שבהם משתמשים המספרים. הקישוטים 
מוסיפים לסיפור המקורי המסופר מחדש פריטי עלילה ותכנים חדשים או אף משמיטים ואולי 
מצנזרים חלקים ממנו; בכך הם מניבים גרסאות שונות לאותו אירוע, מבעד לפילטרים השונים 

המשפיעים על תפיסותיהם של המספרים, כמו גם לנוכח אינטרסים פוליטיים. 
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רצף עלילה
"יש אומרים שתכליתו של כל סיפור היא לתת סדר במציאות. לא רק סדר של זמנים, 
על  לענות  כדי  רק  לעולם  סיפור בא  ויש אומרים שכל  גם מעלות של חשיבות.  אלא 

שאלות..."
מאיר שלו )1994(

כאמור, מבנה הסיפור מקנה גם הוא לנרטיב את איכותו התרפויטית, מעצם היותו מבנה המארגן 
לסיפורים  גם  כי  לציין  חשוב  העלילה  רצף  מבחינת  הארגון.  ועבור  המספר  עבור  משמעויות 
פוטנציאל  יש  מההווה(  הלקוחים  סיפורים  )דוגמת  פתוח  שסיומם  לסיפורים  או  קטועים 
תרפויטי, שכן הם פתוחים למשא ומתן על המשכיותם )מובן שחשובות נסיבות הקטיעה של 
הסיפור ומידת החרדה שבה נתונים המספר או הארגון, הכרוכה במשא ומתן על המשמעות של 

ההוויה היום־יומית בארגון(.
 במסגרת הייעוץ או המחקר מוצע להתמקד במיוחד בסיפורי העובדים — 'אירועים קריטיים' 
של קונפליקט במסגרת תפקיד. אלה הם סיפורים קצרים בעלי ממד אוטוביוגרפי; הם עונים 
להגדרה של 'נרטיב עצמי תחום', המשמש כלי אותנטי לחשיפת עולמם הפנימי של המספרים 
התבוננות  מאפשרים  אלה  סיפורים   .)2010 וקינן,  טוהר  הלר,  אסף,   ;2011 )ספקטור־מרזל, 

מעמיקה בתהליכי הזהות הכרוכים בתפקידם של העובדים. 
כאמור, הבחירה בסיפורי קונפליקט נובעת מכך שהם מייצגים מורכבות, מתחים ופערים בין 
ערכים שיכולים ללמד על הפרט ועל התרבות הארגונית, ומקיומו של פוטנציאל להתפתחות 
הטמון בקונפליקט. בחרתי להתמקד בסיפורים קטנים ומתוחמים ולא בסיפורי חיים מקצועיים 
כלליים מתוך הזדהות עם התפיסה הפוסט־מודרנית של הפרדיגמה הנרטיבית; על פי תפיסה 

זו, הזהות הסיפורית היא תוצר מקומי של דיאלוג )ספקטור־מרזל, 2008(. 

ב. הסיפור האישי־ארגוני כתופעת מעבר
המושג השני שבאמצעותו אבקש להציג את הסיפור כאמצעי תרפויטי בהקשר הארגוני הוא 
ביניים  תחום  ויניקוט  מתאר   )1995( ומציאות  משחק  בספרו  ויניקוט.  של  המעבר'  'תופעת 
בין פנים לחוץ כ'מקום' שבו מתרחשת החוויה התרבותית, וקושר בין המושג 'תופעת מעבר' 
לבין החוויה התרבותית, הדמיון והיצירה. בכך פותח ויניקוט פתח לתפיסת הטקסט הספרותי 

כתופעת מעבר. 
שלא  מפני  תיגר,  עליו  קוראים  שאין  "תחום  כך:  ויניקוט  של  בשפתו  מתואר  האשליה  אזור 
נתבע ממנו אלא להיות קיים כמקום מנוחה לאדם, הטרוד במשימה האנושית המתמדת לשמור 
שהמציאות הפנימית והחיצונית יהיו נפרדות, ועם זאת קשורות בקשרי גומלין" )ויניקוט, 1995, 
עמ' 36(. כלומר נוצר תחום אוטונומי שמתקיים בין מציאות חיצונית לעולם פנימי. מתאפשר 
צורך  ללא  שביניהן  בתחום  להתקיים  וחופש  המצאה,  ושל  מציאות  של  בזמן  בו  קיום  כאן 
בהכרעה חד־משמעית, גם אם מתקיימות בתחום זה משמעויות מנוגדות או סותרות. ויניקוט 
מקשר זאת לאשליה המותרת לתינוק, שנע בין היעדר היכולת להכיר ולקבל את המציאות לבין 
יכולתו הגדלה והולכת )בתהליך ההתפתחותי( להכיר אותה. לדעת ויניקוט, בחיי התינוק והילד 
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)אצל  ובדת  — באמנות  בחיי המבוגר  ואילו  זו של מצב אשליה מתקיימת במשחק,  אפשרות 
פרויד עבודת המבוגר היא גלגול המשחק של הילד(.

)ולארגון(  לעובד  מאפשרת  )והארגוני(  האישי  הסיפור  יצירת  התרפויטי־ארגוני,  בהקשר 
סותרות  או  מנוגדות  משמעויות  לנוכח  גם  במשימה,  ולהתמקד  לעבוד  להמשיך  החופש  את 
המתקיימות בתחום הביניים, ללא צורך בהכרעה חד־משמעית. כלומר, אזור האשליה הארגוני 
לו,  יכול העובד לבחור את החלקים שמתאימים  סיפורים מתחרים שמתוכם  מציע שפע של 
של  עבודה  בתכניות  למשל  מצוי  לכך  ביטוי  הארגונית,  ברמה  שלו.  בסיפורו  להחזיק  ועדיין 
מחלקות שונות הסותרות זו את זו ובמטרות שונות וסותרות של הארגון. מבחינה פוליטית — 
כאשר כל מחלקה ממסגרת את המציאות באופן שונה, המשרת אותה, מתאפיין החזון הארגוני 
בעמימות ובכך מותיר מקום רב לפרשנות, להסתגלות וגם להתנערות, ובה בעת אמור ללכד 
את חברי הארגון סביב מטרה משותפת )סיפור משותף(. אם כן, הסיפור יוצר מרחב ביניים אך 
הוא גם תוצר שלו, משפיע עליו ומושפע ממנו, אזור סחר חליפין של משמעויות, 'אזור אשליה' 
המסייע לעובד לשמר את היחסים עם הסביבה הארגונית שהיא העולם החיצוני ולפתח אותם. 
על  הן  הסיפור  יוצר  על  הן  רבות  ללמוד  אפשר  האשליה'  ל'אזור  מבעד  שנוצר  הנרטיב  דרך 

הארגון כפי שהוא מתגלם בסיפורו של היחיד.

מרגע  אותם.  שהמציאו  לאלה  או  בהם  שנכחו  לאלה  רק  שייכים  אינם  סיפורים   ..."
שסיפור מסופר הוא שייך לכל אחד, הוא הופך מטבע משותף, הוא מתעוות ומתפתל, 
שום סיפור לא מסופר באותו אופן פעמיים או בדיוק באותן המילים, אפילו סיפר אותו 

אדם אחד פעמיים, אפילו יש רק מספר סיפורים אחד ויחיד..."
חוויאר מריאס )2006(

את  שקוראים  אחרים  אנשים  שלנו,  לסיפור  שותפים  למצוא  יכולים  אנחנו  הביניים  במרחב 
המציאות באותו אופן שאנו קוראים אותה. בשפתו של ויניקוט: "אנחנו יכולים לרחוש במשותף 
כבוד לחוויה אשלייתית, ואם נרצה, אנחנו יכולים להתכנס ולייסד קבוצה על יסוד הדמיון בין 
חוויותינו האשלייתיות. זהו שורש טבעי להתקבצות בקרב בני האדם" )ויניקוט, 1995, עמ' 37(. 
'אזור סחר חופשי'  )2000( מדמה את האינטראקציה הבין־אישית באזור הביניים למעין  צורן 
המאפשר מפגש בין בני אדם על בסיס כבוד הדדי, דיאלוג הדדי מקרב והרגשת שיתוף. כלומר, 
דיאלוג  לנהל  ובאמצעותו  ודרכו  דומה  באופן  אחד  לטקסט  להתייחס  עשויים  קוראים  כמה 

ביניהם.
יכולים  סיפורים  משותפת,  משמעות  בהינתן  הארגוני,  בהקשר  כי  להסיק  אפשר  אלה  מכל 
לגלם הרמוניה )תרבות ארגונית פונקציונלית(, אך גם שוני )תת־תרבויות בארגונים כסיפורים 
מתחרים(. כך תתי־קבוצות של עובדים או של מנהלים עשויות להציג גרסאות שונות לאותו 
אירוע ולהתלכד סביבן )מסגור(, מה שעשוי לשקף ולשמר את המתח והשוני בין הקבוצות ואת 
 — )Gabriel, 2000( יחסי הכוחות החברתיים והפוליטיים השוררים ביניהן, בשפתו של גבריאל

בין השלטון הפוליטי לבין האופוזיציה.

 "סיפורים הם נשק יעיל יותר מחרבות, חרבות יכולות להרוג רק את מי שניצב מולן, 
ואילו הסיפורים קובעים מי יחיה ומי ימות גם בדורות הבאים". 

יוכי ברנדס )2008(
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אבקש לסכם ולהמחיש את הדברים עד כה באמצעות שני תרשימים. בתרשים הראשון מוצג 
מבט מנקודת  לארגון10  העובד  בין  היחסים  השתקפות  של  כתיעוד  האישי־ארגוני   הסיפור 
מבט  ומנקודת   ,)Jacobson, 1993( האם  ארכיטיפ  כהתגלמות  הארגון  תפיסת   — יונגיאנית 
ולמשפחה  )הארגון(  לאם  ויניקוט  שייחס  הראי  בתפקיד  הארגון  תפיסת   — ויניקוטיאנית 
)הקבוצה( בהתפתחותו של הילד )הפרט העובד(. הסיפור האישי־ארגוני מאפשר לנו ללמוד 
על משמעויותיהם של יחסים אלה. מרחב המעבר, המתקיים בין המציאות החיצונית לעולם 
סיפורים  של  שפע  ומציע  זו,  לצד  זו  להתקיים  ולהמצאה  למציאות  כאמור  מאפשר  הפנימי, 
מתחרים שמתוכם יבחר העובד את החלקים המתאימים לו. במרכז התרשים — הסיפור; כיוצר 
של מרחב זה אך גם תוצר שלו, משפיע עליו ומושפע ממנו, מוצג הסיפור בחתך אורך הכולל 
את ההקשרים המודעים והלא־מודעים שבמבנה הנפש על פי יונג, הבאים לטענתי לידי ביטוי 

גם בסיפור. 

הסיפור האישי־ארגוני כתיעוד של השתקפות היחסים בין העובד לבין הארגון: במרכז התרשים חתך אורכי של 
הסיפור מלמעלה למטה, הכולל את ההקשרים המודעים והלא־מודעים שבמבנה הנפש על־פי יונג. הגדלים השונים 

של בועות הסיפורים מסמלים את מידת הדומננטיות של הסיפור במרחב הארגוני.

תרשים 1: מרחב הביניים | אזור האשליה

מרחב הביניים | אזור האשליה

העובד

ארגון
ה
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התרשים השני הוא מבט אינטר־פסיכי ואינטרה־פסיכי על הסיפור האישי־ארגוני. הסיפור מוצג 
בו כגשר בין הפרט לארגון; כמו כן מוצגות בו ההקבלות בין המודע לבין הסמוך למודע ולבין 
ההדדיות  ההשפעות  את  מסמנים  החצים  הארגון.  ושל  הסיפור  של  הפרט,  של  מודע  הבלתי 

והחוזרות ביניהם.

תרשים 2

ג. העובד מחפש משמעות
"גם אם אלך בגיא צלמוות, לא אירע רע, כי הסיפור שלי עמדי..."

דוד גרוסמן )2008(

בהקשר  תרפויטי  כאמצעי  הסיפור  את  להציג  אבקש  שבאמצעותו  והאחרון  השלישי  המושג 
הארגוני הוא 'אי־מוגדרות' ועמימות. איזר )1975( הצביע על האי־מוגדרות של הטקסט הספרותי 
וטען שתיאור העולם המעוצב בטקסט כולל אזורים של אי־מוגדרות לגביהם לא ניתן להכריע 
באופן חד־משמעי. עמימות זו, המאפיינת למשל את הלשון הפיוטית, מרחיבה ומעמיקה את 
יוצרת מרחב, מעניקה חופש ומאפשרת דיאלוג בעל ערך תרפויטי.  ההבנה ואת החוויה; היא 

מבט אינטר פסיכי־ואיטרה־פסיכי על הסיפור האישי־ארגוני: הסיפור כמגשר בין הפרט )המודל הפסיכואנליטי־
טופוגרפי של פרויד( לבין הארגון )מודל הקרחון לתרבות ארגונית של שיין( במרחב הפוטנציאלי )הוא מרחב הביניים 
בתאוריית תופעת המעבר של וינקוט(, מחבר בין העולם הפנימי לעלום החיצוני, בין פנטזיה למציאות, בין בלתי מודע 
)של  והחוזרת  והחיצים מסמנים את ההשפעה ההדדית  בזהות הארגון,  הן  העובד  בזהות  הן  טעון  למודע. הסיפור 
תהליכי הזדהות, העברה והעברה נגדית( בין הפרט לבין הסיפור ולבין הארגון ושל השלכה בין הפרט לארגון דרך 

הסיפור.
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של  הממשית  למציאות  הפנימית  המציאות  בין  מוגדר,  שאינו  תחום  הדרך,  באמצע  מדובר 
הקורא )ואני מוסיף — של הקורא את המציאות, קרי מספר הסיפור11(. היחס בין סיפורו האישי 
של העובד למציאות הארגונית הוא מורכב ורב־משמעי. אל הפערים שאנו מזהים בסיפורו של 
העובד מוצע להתייחס כאל סדקים, 'חלונות ראווה' שדרכם אפשר להתבונן כדי להתחקות אחר 
מקור הפערים ולאתר להם פתרונות אפשריים. ראשית יש טעם להתמקד בפערים המופיעים 

בסיפורו של כל עובד ועובד, ובמעבר לרמת המקרו לקבץ אותם לפערים קולקטיביים.
הגישה הנרטיבית מתייחסת לחיי הפרט כאל תהליך של מתן משמעות לאירועים שאותם הוא 
חווה בחייו. בזירה הארגונית יכול אירוע מסוים לזכות לפרשנויות שונות, בין היתר מבעלי עניין 
שיתקיים  להניח  סביר  לכן  שונות.  משמעויות  אירוע  לאותו  להקנות  שיבקשו  בארגון  שונים 
יותר  משא ומתן על משמעותו של האירוע, ושהגרסה ה'מנצחת' תהיה הרווחת והדומיננטית 
למתן  במאבק  אמצעי  הוא  הסיפור  לתפיסתי,  המספרים(.  של  הכוח  בעמדת  כתלות  )כמובן 
ושל  אנשים  של  להתפתחותם  תנאי  והוא  לארגון,  הפרט  שבין  במרחב  למתרחש  משמעות 
ארגונים. בסיפורים שאנחנו מספרים, במיוחד לעצמנו אך גם לאחרים, אנו עשויים לתאר בצורה 
מקלה היבטים סיזיפיים של העבודה שלנו או עוולות וחוסר צדק שנגרמו לנו; סיפורים אלה 
יכולים לאפשר לנו להמשיך לעבוד למרות ובגלל האילוצים והמגבלות שאנו ניצבים בפניהם 
במערך הארגוני. הקלה זו עצמה טומנת בחובה היבט תרפויטי. כמו סיזיפוס, גם העובד והארגון 
של  ממטרותיו  אחת  עבורם.  שמישים  אינם  וכבר  התרוקנה  שמשמעותם  בסיפורים  נתקלים 

תהליך הייעוץ הביבליותרפי־ארגוני היא לעזור להם לגלות מחדש את משמעות הסיפור.
את תהליך מתן המשמעות לאירועים אפשר לקשור לשאלת משמעות החיים העומדת בבסיסה 
זו, השאיפה למצוא  ויקטור פרנקל. על פי גישה  של גישת הלוגותרפיה, גישה שאותה פיתח 
משמעות היא הכוח המניע הראשוני של האדם; אדם המוצא משמעות מוכן לסבול ואף לשלם 
מחיר אישי גבוה בשל כך, ובהיעדר משמעות יחוש ריקנות ודיכאון )כהן, 1990(. במרחב הסיפורי 
לנו מהפסיכותרפיה — המשמעות  וכפי שידוע  כרצונו עם המציאות,  חופש לשחק  יש לאדם 
כדי  משמעות  מחפש  העובד  מהאמת.  יותר  לפעמים  לנו  חשובה  למציאות  מעניק  שהמספר 
שיוכל להמשיך בעשייתו חרף הקשיים השונים שעמם הוא מתמודד, והוא יכול למצוא אותה 

בסיפוריו. 
כך גם ברמת הארגון — כדי שישרוד בעתות משבר, העומדים בראשו חייבים להעניק משמעות 
כשמסתיים  לו.  ומחוצה  בארגון  למתרחש  שלהם  הפרשנות  למשל(,  החזון  )דרך  משלהם 
המאבק להישרדות מתעוררת השאלה 'לשם מה?' )כהן, 1990(. מבחינת הניהול, החל משנות 
השמונים של המאה העשרים זוכה הממד הסמלי שבניהול למקום בולט יותר, והניהול נתפס 
כיכולת להגדיר את המציאות עבור אחרים, תפיסה המקרבת את רעיון הניהול לרעיון המנהיגות 
)במסגרתה נתפס המנהל כסוכן של שינוי, של חידוש ושל למידה(. הגדרת המציאות עבור אחרים 
פירושה ניהול המשמעויות של השחקנים, הרשתות, האינטראקציות, המצבים, ההקשרים ורצף 
של  חשיבותם  את  ממחישה  זו  הגדרה   .)Gabriel, 2009( נתונה  תרבות  במסגרת  האירועים 
סיפורי המנהלים כיוצרי משמעות )Sense making( וכמבנים מציאות. מנקודת מבט ניהולית־
פונקציונלית ניתן לראות בסיפורים ובסיפור סיפורים )Organizational Storytelling( כֵלי ניהול 
וערכים מסוימים בארגון פנימה  העומדים לרשות הנהלת הארגון, לשם הדגשה של תפיסות 

ולהפצתן כלפי סביבתו. 
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המאבק על המשמעות כרוך בעמימות. חברי הארגון עסוקים באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי 
מעצם  משמעות.  ליצירת  אמצעי  הם  הסיפורים  הארגוני.  הכאוס  בתוך  זו  משמעות  ביצירת 
היותם מובנים בסדר של התחלה, אמצע וסוף הם מאפשרים לארגן את החוויה האישית ואת 
החוויה הארגונית. סיפורים ומטפורות מדגימים את טווח הפרשנויות שמעניקים חברי הארגון 
 Feldman,( פלדמן  מרת'ה  זו.  לעמימות  תגובותיהם  ואת  תפיסותיהם  את  ולוכדים  לעמימות 
1991( הדגישה כי עמימות מתקיימת כאשר אין פירוש ברור של תופעה או של סדרת אירועים, 
נתונים. משמעות העמימות אינה  יכולה להתבהר בדרך של איסוף  בניגוד לאי־ודאות שאינה 
שווה לעמימות עצמה — משמעותה יכולה להשתנות מאדם לאדם ומהקשר להקשר. יש אנשים 
של  מההיסטוריה  מושפעת  העמימות  משמעות  ממנה.  המדוכאים  ויש  מעמימות  המעודדים 

האדם, מהביוגרפיה שלו ומגורמים חברתיים )שהתרבות הארגונית היא אחת מהם(. 
במקום שבו קיימת עמימות מתעורר צורך לספר סיפור )הן מטעם הפרט הן מטעם הארגון(; 
בכוחו של הסיפור להעניק משמעות וליצור סדר, לבחור את התסריט שימלא את החלל. בהקשר 

זה מוצע לראות בסיפור אמצעי שביכולתו ליצור הבניה ארגונית חדשה.

הסיפור כאמצעי לשינוי

רק  ולא  המציאות  להבניית  אמצעי  מהיותו  נובעת  לשינוי  אמצעי  בסיפור  לראות  האפשרות 
אמצעי המשקף את המציאות. הבחנה זו נשענת על שתי הגישות להבנת השפה: שפה כמשקפת 
מציאות — גישה שביסודה ההנחה שהשפה משתמשת במידע על עובדות קיימות, קרי נקודת 
 .)Alvesson & Karreman, 2000( מבט מציאותית; ושפה כמבנה מציאות — קרי הבניה חברתית
מציאות  הסיפור משקף  אחת משולבת, שלפיה  לגישה  ומאחדן  הגישות  את שתי  אני מאמץ 
הוא מעניק  הרי  בסיפורו,  לסוגי השיח הקיימים  גם אם העובד מתייחס  אותה.  גם מבנה  אך 
להם משמעות )העובד כשחקן אקטיבי( ולא מקבל אותם כמובן מאליו בהכרח )העובד כשחקן 
פסיבי(. שינוי הסיפורים יכול להתרחש ברמת הפרט או הקבוצה, על ידי בחינה משותפת של 
סיפורי העובדים ועריכה שלהם, ולהגיע עד לעריכת נרטיב־העל של הארגון כולו ותרגומו לרמות 
ההיררכיה השונות. קיימות שיטות שונות לשנות את הסיפור, החל בשינוי השפה, המטפורות 
והדימויים שבהם משתמש הנועץ וכלה בשינוי ז'אנר הסיפור. על שיטות אלה ארחיב בחלקו 

השני של המאמר.
מרגרט פרקין )Parkin, 2004( השוותה את השלבים השונים המופיעים בכל מבנה של סיפור 
השלבים  ששת  את  מהדהדים  הללו  השלבים  ארגוני.  בשינוי  המתרחשים  השונים  לשלבים 
והם  שבחנה,  המעשיות  כל  של  בבסיסן   )Von Franz, 1985( פון־פרנץ  מארי־לואיז  שזיהתה 
 )Olrik, 1965) אולריק   בזיקה לחוקים האפיים של הסיפור העממי שפרסם אקסל  עומדים 

במחקרו משנת 1908. פרקין )2004( מנתה שישה שלבים:
'היו היה פעם' — תחילת הסיפור, סטטוס קוו, הצגת הדמויות. המקבילה הארגונית: במשך . 1

תקופת זמן ממושכת פעל הארגון באותה הדרך. 
'ואז, יום אחד' — הדמויות נתקלות בבעיה, באתגר או בקונפליקט, והסטטוס קוו נשבר. . 2

המקבילה הארגונית: כוחות פנימיים או חיצוניים מכתיבים שינוי צפוי או בלתי צפוי.
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'בשל כך' — העלילה משנה כיוון כדי להתמודד עם הבעיה. המקבילה הארגונית: הארגון . 3
מגיב לשינוי ועשוי לשנות חזון, מוצר, אנשים או מיקום.

'השיא' — הדמויות מתמודדות עם השינוי, בהצלחה או שלא בהצלחה. המקבילה הארגונית: . 4
הארגון מתכנן שינויים, מחיל ומטמיע אותם ונוקט בצעדים לקראת כיוון חדש.

דעת . 5 חוות  הארגונית:  המקבילה  הדמויות.  שנקטו  הפעולה  של  ההשלכות   — 'הפתרון' 
מקצועיות נמסרות להערכת התוצאות החיוביות או השליליות.

'ומוסר ההשכל הוא' — הדמויות לומדות לקחים מפעולותיהן וחייהן משתנים. המקבילה . 6
הארגונית: הארגון יכול ללמוד לקחים חשובים מתוך שיקוף השלבים שעבר. ייתכן שיש 

עובדים שהתפתחו ואשר לא שרדו את השינוי. 
השוואת שלבי הסיפור לשלבי השינוי האישי או הארגוני יכולה לספק הסבר מבני־פסיכולוגי 
לסיפורם של העובדים או של הארגון, כמו גם ציוני דרך והבנה מעמיקה של השלבים השונים 

הבונים ומניעים את השלד של תהליך השינוי הארגוני.12 
לניהול תהליכי  תאוריית תופעות המעבר, שבה דנתי קודם, תורמת גם היא תובנות חשובות 
אותה  ומבנים  הארגונית  במציאות  משתלבים  אנו  שבו  האופן  להבנת  ארגוני,  ופיתוח  שינוי 
ולהבנת תפקידו של הלא־מודע בכל אלה )מורגן, 2006(. תפקידו של הביבליותרפיסט הארגוני 
הוא לסייע לחברי הארגון להכיר במרחב הפוטנציאלי הסיפורי הקיים, ובכך לאפשר להם לבחור 
בחלופות הסיפוריות הניצבות לפניהם ואף לתרום להתחדשות או לאינטגרציה בין הגרסאות 

השונות.

הקשר בין ספרות לפסיכולוגיה בהקשר הארגוני

לביסוס הגדרתה של הביבליותרפיה הארגונית אבקש בחלק זה להציג סקירה מתומצתת בדבר 
הקשר שבין ספרות לפסיכולוגיה בהקשר הארגוני, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעבודות מחקר 
רבות ובפרקטיקה. חוקרים רבים בחנו את הקשר שבין ספרות לפסיכולוגיה ולטיפול. אסקור 

להלן את השימושים השונים בספרות ובפסיכולוגיה הקיימים בחקר ארגונים.

א. שימוש בספרות לשם קידום התאוריה הארגונית ולהמחשת תהליכים ארגוניים
ניתן לחלץ מהספרות הבדיונית דפוסי יחסים מהותיים כדי לנסח ולהמחיש תהליכים ארגוניים. 
ספרי  בשני   )2006( בליץ  ותמר  וסרמן  ורדה  השתמשו  וארגונים'  פילים  'על  במאמרן  למשל, 
ילדים וניסו לבחון באמצעותם את היחסים המורכבים בין הקבוצה לבין ה'אחר' בתוכה. דוגמה 
אחרת מצויה במאמרה של אירית לוי )1995(, שבו ניסתה להמשיג ולפתח את התאוריה ואת 
הפרקטיקה של הייעוץ הארגוני באמצעות השוואה בין מקצוע הבלש כפי שהוא מופיע בספרות 
 Badaracco,( הבלשית לבין עבודת היועץ הארגוני. דוגמה נוספת מצויה בספרו של ג'וזף בדרקו
2006(; בדרקו הציג שמונה סוגיות מרכזיות בנושא אופיו של מנהיג )ארבע מהן עוסקות במבחני 
אופי בתחילת הקריירה של המנהיג, וארבע נוספות עוסקות במשברים בשלבים מאוחרים יותר(, 
באמצעות סיפורים מהספרות )ובהם 'מותו של סוכן', מאת ארתור מילר(. דוגמה רביעית מצויה 
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בספרו של גבריאל )Gabriel, 2004(, אסופת מאמרים שכל אחד מהם נפתח במיתוס, באגדה, 
בסיפור או במשל, ואלה נבחנים בהקשר הארגוני. בספרו של פול קריגן )2002( הוא הציג ניתוח 
של קבלת החלטות ושל פעילויות של דמויות כמו הנרי החמישי, ריצ'רד השני, מקבת' והשוטה 

של המלך ליר, כדי ללמוד לקחי מנהיגות מהצלחותיהן ומכישלונותיהן של דמויות אלו. 

התייחסות אל המחקר הארגוני בכלל ואל חקר מקרים בארגונים בפרט כאל  ב. 
ז'אנר ספרותי בפני עצמו

בארגונים  הנרטיבי  המחקר  של  זיקתו  על  כתבה   )Czarniawska, 1999( צ'רנייבסקה  ברברה 
לספרות. על פיה, למחקר הנרטיבי בארגונים ארבעה אופני ביטוי שונים: מחקר ארגוני שנכתב 
כסיפור, מחקר ארגוני האוסף סיפורים מהשטח, מחקר ארגוני הממשיג את חיי הארגון כסיפור 
)גישות פרשניות( ומחקר ארגוני בתפקיד של  ואת התאוריה הארגונית כקריאת סיפור  נכתב 

ביקורת ספרותית כדיסציפלינה. 

הבנת המחקר והייעוץ בארגונים קריאה ספרותית של כתיבתם של  ג. 
החוקרים והיועצים 

בהמשך להתייחסותה של צ'רנייבסקה אל המחקר הארגוני כאל ז'אנר ספרותי בפני עצמו, מוצע 
לבחון את המחקר ואת הפרקטיקה בכלים ספרותיים. במחקר — בחינת המטפורות, הדימויים 
התפתחות  על  ללמד  יכולה  התאוריה  בכתיבת  שימוש  בהם  עושה  שהחוקר  המילים  ואוצר 
החשיבה בתחום. בפרקטיקה — מתקיימת קריאה ספרותית של סיפורי העובדים ושל סיכומי 
פגישות הייעוץ כאמצעי המקדם את הבנת הנועץ, היועץ והייעוץ — כפי שארחיב בחלקו השני 

של המאמר.

שימוש במתודות ובמושגים מתחום הפולקלור והאתנו־פואטיקה לניתוח  ד. 
תהליכים ארגוניים 

סיפורים  ולסיפור  למעשיות  המשותפים  והתרבותיים  הפולקלוריסטיים  האספקטים  למרות 
בארגון )בראש ובראשונה המאפיין האוראלי — סיפור סיפורים בעל־פה(, מעטים הם החוקרים 
דנדס  אלן  האתנו־פואטי.  מהמחקר  מתודות  לאמץ  כדי  לפולקלור  שפנו  הארגוני   בתחום 
)Dundes, 1980( ראה בפולקלור אתנוגרפיה אוטוביוגרפית המשמשת מראה לתרבות; במובן 
כל  בסך  לראות  מוצע  דומה,  באופן  העם.  של  השלכה  מבחן  לדעתו  הפולקלור  משמש  זה 
הסיפורים האישיים־ארגוניים מראה של התרבות הארגונית, ובפולקלור הארגוני מבחן השלכה 
של חברי הארגון. על אף היותם של סיפורים אלה ֵראליסטיים, בניגוד לאגדות ולמעשיות הם 

עדיין מאפשרים תהליכי הזדהות והשלכה. 
המונח 'פולקלור ארגוני' נטבע לראשונה באביב Jones, 1991( 1981(. מחקר הפולקלור הארגוני 
ובלתי  ספונטני  באופן  ביטוי  לידי  באות  סמליות  והתנהגויות  מסורות  שבו  באופן  מתעניין 
פורמלי, באינטראקציות הבין־אישיות בארגון כלשהו. במסגרתו נבחנת השפעתם של ארגונים 
על פולקלור והשפעתו של פולקלור על ארגונים, בנושאים שונים כגון חיי עבודה, מסורות, דת 
ועוד. בהקשר זה אני תופס את הפולקלור הארגוני כמורכב מאותם טקסטים שהופכים לחלק 
מהמסורת הארגונית מעצם היותם משוחזרים ומיוצרים מחדש — כל עוד מישהו זוכר אותם, הם 
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חיים. כפי שציין גבריאל )Gabriel, 1991(, מקובל לחקור את 'הידע העממי הארגוני' במונחים 
מקבילים לפולקלור כדי להבין לעומק את החיים ואת התהליכים הארגוניים כפי שחווים אותם 

העובדים עצמם.
מאמרם  את  למשל  אציין  האתנו־פואטי,  מהמחקר  במתודות  שימוש  שעשו  המחקרים  מבין 
של יוהא־אנטי למברג וקאלה פיינין )Lamberg & Pajunen, 2005(. למברג ופיניין השתמשו 
בפונקציות הסיפוריות שאיתר ולדימיר פרופ במעשיות )ושבהן דן בפירוט בחיבורו 'מורפולוגיה 
מודעים המניעים תהליכים של  לא  גורמים  )Propp, 1968( כאמצעי החושף  של המעשיות'( 

שינוי ארגוני. 
דוגמה אחרת היא מאמרו של פול מוקסנס )Moxnes, 1998(. מוקסנס הסתייע בתאוריה של 
וילפרד ביון והרחיב אותה; הוא הראה כיצד תפקידים המצויים במעשיות ובאגדות מתגלים גם 

בארגונים, ויכולים להסביר את יחסי העבודה בהם. 

הזיקה בין אגדות ומעשיות לסיפורים ארגוניים כאמצעי לבחינת הלא־מודע  ה. 
הקולקטיבי־ארגוני

פרקטית  ולעבודה  מחקר  לעבודת  אמצעי  לשמש  יכולות  המיתוסים,  כמו  ומעשיות,  אגדות 
בהקשר הארגוני. פון־פרנץ )Von Franz, 1985(, תלמידתו של יונג, החוקרת אגדות וסיפורים 
מנקודת מבט יונגיאנית, טענה כי האגדות מבטאות תהליכים נפשיים קולקטיביים לא מודעים 
וכי הן נוצרות באמצעות חוויותיו והתנסויותיו של הפרט. בדבריה היא הסתמכה על דברי יונג, 
של  האנטומיה  על  ביותר  הטובה  בצורה  ללמוד  ניתן  שמתוכו  המקור  הן  האגדות  שלפיהם 
הנפש. לטענתה של פון־פרנץ, מעשיות הן הביטוי הטהור והפשוט ביותר של תהליכים נפשיים 
קולקטיביים לא מודעים, כיוון שלעומת מיתוסים ואגדות יש בהן פחות חומר תרבותי מודע; לכן 
הן משקפות את התבניות הבסיסיות של הנפש בבהירות יתר, ומכאן ערכן הרב לחקירה מדעית 

של הלא־מודע.
בעבודותיו  ליישם  ניסה  פרוידיאני,  פולקלוריסט  עצמו  המגדיר   ,)Dundes, 1975( דנדס  אלן 
שימוש  שעשו  לפסיכואנליטיקאים  בדומה  פולקלור,  יצירות  להבנת  פסיכואנליטיים  מושגים 
ביצירות פולקלור לשם הדגמת מושגים פסיכואנליטיים. דנדס גרס כי מטרת הפסיכואנליזה היא 
להביא את הלא־מודע למודע, באותו אופן שהתחברות לחומרי תרבות קדומים עשויה להחזיר 
של  חשיבותם  את  הדגיש   )Dundes, 1976( דנדס  הרוחניים.  נכסיה  את  העכשווית  לתרבות 
המקורות הפולקלוריסטיים של טקסטים, וטען כי כדי לפרש את היצירה בפרשנות פסיכולוגית 
תקפה, יש לנקוט בשני שלבים מתודולוגיים: השלב הראשון הוא זיהוי )Identification( — מהלך 
שהציעו  במושגים  הקשורים  היבטים  במסגרתו  ונידונים  בפולקלור,  ידע  הדורש  אובייקטיבי 
אנשי האסכולה ההשוואתית.13 השלב השני — פירוש )Interpretation(, כולל התייחסות לנרטיב 
דרך מושגים השייכים לתאוריות פסיכו־דינמיות; בשלב זה ניתן מקום ליצירתיות של המפרש 

וליכולת לקשור בין הדברים. 
אם כן, זיהוי נקודות דמיון בין סיפורים אישיים לבין מיתוסים, מעשיות ואגדות, מקובל מאוד 
היסודות  זיהוי  לאחר  רק  עשירה.  תרפויטית  לעבודה  פורייה  קרקע  ומשמש  בביבליותרפיה 
העממיים הנמצאים בבסיס הנרטיב אפשר להחיל עליו פרשנות תקפה. כלומר, בהקשר שלנו, 
דרך זיהוי נקודות הדמיון )שלד עלילתי ומוטיבים משותפים( בין הסיפור האישי־ארגוני לבין 

45 ביבליותרפיה ארגונית: תאוריה ופרקטיקה - פרספקטיבה חדשה לחקר ארגונים ולייעוץ ארגוני |



מעשיות ואגדות אפשר להשלים פערים בנרטיב, להציע הסברים אפשריים לפערים אלה, ובדרך 
זו להגיע לפרשנות מקיפה יותר. 

גם מולי להד )1999( ציין כי פעמים רבות אפשר לזהות את הקונפליקטים בסיפור הפנימי שלנו 
באמצעות קישור הסיפור עם תבנית סיפור אגדה, מיתוס או מיתולוגיה מוכרים. ברונו בטלהיים 
)1980( השתמש במודל הפסיכואנליטי של האישיות לניתוח מעשיות העשויות לטענתו לסייע 
להתפתחות הנפשית של הילד ושל המבוגר, באמצעות הבנה טובה יותר של ה'עצמי' בעולם. 
ועל  בני האדם  יותר על הבעיות הפנימיות של  כי מן המעשיות אפשר ללמוד  בטלהיים טען 
הפתרונות למצוקותיהם בחברה מאשר מכל סוג אחר של סיפורים. מכאן אני מסיק שמן הזיקה 
שבין סיפורים אישיים־ארגוניים לבין מעשיות ואגדות ניתן ללמוד על הבעיות הארגוניות ועל 

הפתרונות האפשריים לבעיות אלה. 
והציע  בין אגדות לסיפורים ארגוניים  והשונה  )Baruch, 2009( סקר את הדומה  ברוך  יהודה 
בין  וניהוליות.  לחקור את האגדות בהקשר הארגוני כדי לקדם פיתוח של תאוריות ארגוניות 
)שמוביל  הקונפליקט  את  אזכיר  שציין  ארגוניים  ולסיפורים  לאגדות  המשותפים  המרכיבים 
נדרש לבצען כדי לסיים את המסע  ואת המשימות )שהגיבור  את התפתחות הגיבור במסעו( 

בהצלחה(. 

הזיקה בין מיתוסים לסיפורים ארגוניים כאמצעי לבחינת הלא־מודע  ו. 
הקולקטיבי־ארגוני 

"המיתוסים נוצרו כדי שיפיח בהם הדמיון רוח חיים"
אלבר קאמי )1978(

על מקומם של המיתוסים, המעשיות והאגדות ביצירת חיינו נכתב רבות )כהן, 2005(. 'מיתוס' 
ביוונית פירושו סיפור עם המתאר אירוע בעל חשיבות בתרבות מסוימת )דוגמת סיפורי בריאה 
ומיתה(, תורם לעיצוב זהותה של תרבות זו ומסביר את תפיסת עולמה. המיתוס מאפשר לא רק 
לראות את השלם כסכום חלקיו, אלא נושא את החוויה מעבר לזמן, מנתק אותה מהתרחשותה 

ההיסטורית ומספק לדור הנוכחי השתתפות בדבר שאירע זמן רב קודם לכן.
מוניקה  שערכה  בטרילוגיה  למשל  מצויה  הארגוני  בהקשר  מיתוסים  של  לעבודות  דוגמה 
מצויים  הראשון  בחלקה   )Kostera, 2008a ;Kostera, 2008b ;Kostera, 2008c( קוסטרה 
טקסטים על דמויות אינדיבידואליות ועל תפקידים; החלק השני עוסק במאפייניהם המיתיים 
של סיפורים ארגוניים; ובחלק השלישי נדון תפקידם של מיתוסים וביצירת מיתוסים בארגונים 

ובשיח הארגוני. 
של  הרלוונטיות  את  המחברים  בחנו  שבה  מאמרים  אסופת  ערך   )Gabriel, 2004( גבריאל 
כיצד  והראו  עכשוויים,  וארגוניים  חברתיים  למערכים  ּוְמָׁשִלים  סיפורים  אגדות,  מיתוסים, 
סיפורים עתיקים קמים לתחייה בזמן הווה ויכולים להיות מסופרים מחדש ומפורשים מחדש 
נושאים ארגוניים שכיחים. על המיתוס כמאפשר או מונע שינוי  באופן השופך אור חדש על 
 — ניהול  של  ובהקשר   ,)Movva, 2004( מובה  רמקרישנה  אצל  למשל  לקרוא  אפשר  ארגוני 

 .)Ingersoll & Adams, 1986( במאמרם של וירג'יניה אינגרסול וגאי אדמס
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ז. הזיקה בין ארכיטיפים לבין סיפורים ארגוניים 
טענתי כי אפשר לזהות את הלא־מודע הקולקטיבי־ארגוני בטקסט של הסיפור האישי־ארגוני 
יונג בדבר מבנה הסמל  יונג ושל לאקאן: על דבריו של  נסמכת בין היתר על רעיונותיהם של 
והיותו חלון אל הלא־מודע האישי והקולקטיבי )אצל גלדמן, 1998(, ועל גישתו הסטרוקטוראלית 
של לאקאן )אצל גלדמן, 1998(, אשר חידש את גישתה של התאוריה הפסיכואנליטית להבנת 
הכתיבה, הקריאה והטקסטואליות. לאקאן טען כי הלא־מודע של הטקסט מצוי בטקסט ולא 
אצל הסופר, וכי השפה היא היוצרת את הסובייקט, המודע והלא־מודע, על ידי עיכוב תשוקתו 

של הסופר ועיצובה ב'צורות לשוניות'.
הבסיסיות  ההנחות  רובד  עם  בבד  בד  מתקיים  הקולקטיבי־ארגוני  שהלא־מודע  הנחה  מתוך 
בין הגדרת הלא־מודע  של התרבות הארגונית, אני מסתמך על המכנה המשותף שאני מוצא 
והאגדות  המעשיות  המיתוסים,  של  במקומם  העוסקת  הספרות  לבין  יונג  פי  על  הקולקטיבי 
ביצירת חיינו, הספרות העוסקת בסיפורים ובסיפור סיפורים בארגון והספרות העוסקת בתרבות 

ארגונית.
 .)Smetana, 2006( דוגמה לספרות ארגונית יונגיאנית מצויה בעבודת המאסטר של ג'ודי סמטנה
בעבודה זו הציעה סמטנה לבחון את הארכיטיפים ולהבין את הסיפור הארכיטיפי בארגונים כדי 
להבין טוב יותר את המבנים הארגוניים ואת תרבותם. בעבודתה העריכה סמטנה את הדמיון 
בכלי שפיתח  בעזרת שימוש  פסיכומטרית,  חקירה  לבין  אתנוגרפית  חקירה  ואת השוני שבין 
OTCI — Organizational Team Culture Indicator; זהו כלי  פירסון )Pearson, 2004(, בשם 
המודד ארכיטיפים בצוותים ובתרבויות ארגוניות כדי לזהות גישות, התנהגויות, חוקים בלתי 
פורמליים ואיסורים שעשויים לחמוק מאנשים מסוימים אך עדיין מובנים אינסטינקטיבית אף 

שאינם מבוטאים על ידי אחרים. 

לסיכום

הצעתי  הארגונית.  הביבליותרפיה  של  יסודותיה  את  להניח  ביקשתי  המאמר  של  זה  בחלק 
וייעוץ, אלא גם אמצעי  לראות בסיפורים ובסיפור סיפורים בארגון לא רק כלי מחקר, אבחון 
תרפויטי להבנת ארגונים, תמות יסוד המעסיקות את האדם ואת הארגון ומה שביניהם, ואמצעי 
להבין ולקדם שינוי. לשם כך בחנתי מושגים מרכזיים בספרות ובפסיכולוגיה בהקשר הניהולי־
ארגוני וסקרתי את נקודות המפגש שבין פסיכולוגיה לספרות במחקר הארגוני. בחלקו השני של 
המאמר, שיפורסם בגיליון 20, אציג את השימושים הפרקטיים־קליניים־תרפויטיים האפשריים 
שימושים  הארגוני,  בשדה  והמחקר  הייעוץ  במסגרת  למעשה  הלכה  ביבליותרפית  לעבודה 

המושתתים על הרעיונות התאורטיים כפי שהוצגו בפרק זה. 
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הערות
למאמר זה שני פרקים. הפרק השני יובא בגיליון 20.  .1

התייחסותי לסיפורו של העובד כאל טקסט ספרותי אינה במובן האמנותי, אלא כאמצעי ביטוי עצמי,   .2
ברונר  ג'רום  העובד.  של  הקוגניטיבי־נרטיבי  העיבוד  אופן  אחר  להתחקות  המאפשר  סיפורי  כטקסט 
הצעות  לפתח  מכוון   — פרדיגמטי  האחד  קוגניטיביים,  עיבוד  אופני  שני  בין  הבחין   )Bruner, 1986(
לבדיקה אמפירית, והאחר נרטיבי — מכוון לפתח סיפורים. באופן דומה, וייט ואפסטון )1999( טענו כי 
גם אם ברונר התייחס לטקסטים ספרותיים, הרי את רוב השיחות מעצבות הדרישות היסודיות של סיפור 

)התחלה, מהלך אירועים וסוף(, ולכן הטקסט הסיפורי אינו מוגבל לטקסטים ספרותיים בלבד.
פרשנויות הן הבניות חברתיות של המציאות )Hatch, 1997(, המקשרות בין רמת הפרט לרמת הקבוצה   .3

או הארגון.
לרעיון של הארגון כמרחב טקסטואלי שותף גם ישראל כ"ץ )כ"ץ, 2012(, הדן באפשרות לראות בארגון   .4
טקסט; הוא נשען על עבודתו של דרידה בדבר הדקונסטרוקציה, הנקשרת עם העולם הארגוני בעיקר 
עבודתו  ארגוניים.  ולטקסטים  ארגוניים  לסיפורים  התייחסות  ודרך  ולהבניה  למבנים  התייחסות  דרך 
של דרידה שמה דגש בריבוי אפשרויות לפרשנות ובקושי לאחוז בפרשנות סופית אחת של המציאות. 
דוגמאות למהלכים שעשויים להיות רלוונטיים לחקירה דקונסטרוקטיבית של טקסטים בארגונים ראו 

אצל כ"ץ, 2012, בעמ' 45—46.
ומחוויות  נשים  עם  הגבר  של  האישיות  מחוויותיו  הנבנה  בגברים,  המצוי  הנשי  היסוד  היא  האנימה   .5
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קולקטיביות של גברים עם נשים בהיסטוריה. האנימוס הוא היסוד הגברי המצוי בנשים, הנבנה מהחוויות 
האישיות והקולקטיביות שלהן עם גברים וקובע את יחסה של האישה לגברים ולצד הגברי שבה.

של  השונות  ולפונקציות  השונים  להיבטים  המתייחסות  שונות  הגדרות  קיימות  הארגונית  בספרות   .6
 Hansen, Kahnweiler & Wilensky, ;Martin, 1983  :סיפורים וסיפור סיפורים בארגונים. ראו למשל

.Gabriel, 2000, p. 239 ;Boje, 1995 ;1994
כדי  בהם  משתמשים  שאנשים  וערכים  אמונות  תכונות,  של  כמערך  מוגדרת  מקצועית  זהות   .7
לעיסוקם  או  למקצועם  בקשר  וחינוכם  מיומנויותיהם  מומחיותם,  על  בהתבסס  עצמם,  את   להגדיר 
עצמו  את  תופס  האדם  שבו  האופן  את  הכוללת  ספציפית  תת־זהות  זוהי   .)Ibarra, 1999(
Bamber & Iyer,( במבר  ומייקל  אייר  ונקט   .)Joakim & Kerstin, 1998(  כמקצוען 
אני' כאיש מקצוע, את ההערכה  'מי  כוללת את התשובה לשאלה  כי הזהות המקצועית  2002( טענו 
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