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מחשבה על גבול: היבטים ביקורתיים בייעוץ ארגוני 
יעל בן דוד ותמי רובל־ליפשיץ

מבוא

יסוד  הנחות  על  מסתמכת  ארגוני  ופיתוח  בייעוץ  הרווחת  הגישה 
על  וכלכליים המבוססים  לחיים חברתיים  מודרניסטיות החותרות 
 .)Alvesson and Deetz 2006( צבירת הון כסממן לצמיחה ולקדמה
לפי גישה זו, פיתוח ארגוני נועד לסייע לארגונים לשפר את יעילותם 
ואת תפוקתם, בהתבססות על סדר ועל בהירות המנוהלים על ידי 
תהליך  זו  במסגרת   .)French and Bell 2005( וסמכות  הייררכייה 
למעשה,  ובשירותה.  הארגון  הנהלת  שיתוף  מתוך  נעשה  הייעוץ 
ההנהלה נתפסת כלקוח העיקרי וכגורם המניע את תהליך השינוי 
הארגוני. לעיתים קרובות יכלול ייעוץ מסוג זה גם קשר עם מעגלים 
נוספים, כגון: העובדים, הלקוחות והספקים. אך טובתם של אלה 
אינה מטרה בפני עצמה, והם נתפסים כגורם אינסטרומנטלי שהמגע 

.)Brief 2000( עמו נועד לשרת את התייעלות המערכת כולה
חלופה לתפיסה זו היא הגישה הביקורתית. גישה זו מושתתת 
העיקרון   .)Alvesson and Deetz 2006( מרכזיים  עקרונות  שני  על 
של  וחשיפה  דה־נטורליזציה  ומציע  במהותו  תפיסתי  הראשון 
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במערכות  והוגנות  שוויון  לקדם  מטרה  מתוך  בארגון  הכוח  יחסי 
ארגוניות. ייעוץ הפועל לאור גישה זו משוחרר מתפיסת ההייררכייה 
הארגונית כמובנת מאליה ומתפיסת תפקיד היועץ כספק שירותים 
העיקרון  לקוחותיו.  שהם  בארגון,  הכוח  לבעלי  בלעדית  המחויב 
מוכוון־פעולה  שדיאלוג  ומציע  במהותו,  התערבותי  הוא  השני 
הוא  משמעות,  של  שיח  על  המבוסס   ,)Communicative Action(
מבסס  זה  מסוג  דיאלוג  בארגונים.  וטרנספורמטיבי  מתקן  מהלך 
ותקף  שווה  קול  מתן  כדי  תוך  בארגונים,  דמוקרטי  למידה  מרחב 
גורסת  הביקורתית  הגישה   .)Habermas 1984( הארגון  חברי  לכל 
שהייררכייה אינה האפשרות הארגונית היחידה ושראייה צרה של 
יחסים כמושתתים על הייררכייה בלבד אף עלולה לפגוע בקידום 
מטרות הארגון )Alvesson and Willmott 2003(. אלה הפועלים מתוך 
במבנה  הכוח  חלוקת  את  מחדש  לבחון  מציעים  ביקורתית  גישה 
חברתי או ארגוני נתון מתוך התבוננות בחלופות למבנה ההייררכי 
גישתם  את  מרחיבים  אשר  בארגון  דמוקרטיים  מנגנונים  והרחבת 
של עובדי הארגון לתהליכי קבלת ההחלטות )Deetz 1999(. הנהלת 
הארגון אינה נתפסת כלקוח הבלעדי של היועץ, ושאר חברי הארגון 
בתהליך  סובייקטים שותפים  אלא  יעילות  להשגת  אובייקט  אינם 
השינוי הארגוני. הלימה בין תפיסת עולמם של העובדים, צורכיהם 
ומטרותיהם ובין מטרות הארגון היא חלק מהותי מתהליך הייעוץ. 
מההנהלה  המחלחל  ליניארי  מהלך  אינו  בארגון  השינוי  כן,  כמו 
למטה אל העובדים, אלא תהליך מבוזר ומורכב שלעיתים מתחיל 
דווקא בשולי הארגון ומכונן מחדש את הסדר הארגוני תוך כדי יצירת 

.)Guattari and Deleuze 1977( חיבורים בין רמות שונות בארגון
ומעמיק  משמעותי  נתיב  מציעה  הביקורתית  הפרספקטיבה 
לעבודה ארגונית, הן לארגון והן ליועצת או ליועץ. ברמת הארגון, 
שינוי ארגוני ניכר, הנקרא בספרות גם שינוי מסדר שני )ואצלאוויק 
ועמיתים 1979; פוקס 1998(, מבוסס על יציאה מגבולות הנוחות 
הארגוני.  מאליו  המובן  על  שאלה  סימני  הצבת  ועל  הארגוניים 
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הגישה הביקורתית יכולה לקדם את עבודת הייעוץ מכיוון שהיא 
מסייעת לזהות את מנגנוני הכוח שנתפסים כמובנים מאליהם, כמו 
גם את המנגנונים המשתיקים קולות ומדכאים יצירתיות בארגון. 
כמו כן, היא מציעה יחסים אלטרנטיביים בין הפרט לארגון שיהיו 
על  המערכת,  לצורכי  העובדים  צורכי  בין  הלימה  על  מושתתים 
הביקורתית  הגישה  היועץ/ת,  מבחינת  השתתפות.  ועל  שותפות 
שואלת שאלות יסוד על הסדר הארגוני והחברתי ומסייעת לשמור 
על מרחב אוטונומי של חשיבה עצמאית שאינה מתמקדת בריצוי 
גישה  מתוך  ייעוץ  מזו,  יתרה  בלבד.  הארגוניים  הכוח  בעלי 
לא  שארגונים  מכיוון  ולשינוי.  להשפעה  מרחב  פותח  ביקורתית 
 Foucault( רק משחזרים את יחסי הכוחות אלא גם מחוללים אותם
1980(, בכוחו של הייעוץ הארגוני ליצור מרחבים אלטרנטיביים 
הארגון.  של  לגבולותיו  מחוץ  המתקיים  החברתי  לסדר  כחלופה 
והן  ערכית  בחירה  הן  משקפות  בייעוץ  ביקורתיות  תפיסות  כך 

בחירה תועלתנית.
אינו  בייעוץ  ביקורתית  בפרספקטיבה  השימוש  זאת,  עם 
ובערעור  הכוחות  יחסי  של  בהנכחה  כרוך  הוא  שכן  מאליו,  מובן 
מאוד  הרווחות  וניאו־ליברליות  מודרניסטיות  יסוד  הנחות  על 
לעבודת  בולטים  אתגרים  מעמידה  הביקורתית  הגישה  בארגונים. 
הייעוץ: מה ידרבן מנהלים בארגונים בעלי היגיון קפיטליסטי לאמץ 
גישה ביקורתית העלולה לערער את כוחם ואת מעמדם? האם אפשר 
בכלל לפעול כיועצים מתוך גישה ביקורתית מבלי "להיזרק מכל 
המדרגות"? הגישה הביקורתית בייעוץ מבקשת להציע חזון חלופי 
של ארגון שיתופי, דמוקרטי, שוויוני והגון, המבוסס על שותפות 
מלאה בין העובד לארגון. אולם, האם ניתן להסתפק באתגור יחסי 
שאינו  מסוים,  ובמרחב  בזמן  מושתקים  קולות  ובהשמעת  כוחות 
בהכרח כולל את כל שדרות הארגון? בפרק זה נבקש לעמוד גם על 
המגבלות של עבודה בגישה ביקורתית בארגונים, ונציג את העמדה 

שפיתחנו מתוך ניסיוננו המעשי בתור יועצות ארגוניות.
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למרות הספרות הענפה העוסקת במחקר ובניתוח ביקורתי של 
ליישום  אפשרויות  המציעים  מחקרים  חסרים  הארגוני,  המרחב 
גישות ביקורתיות אלו הלכה למעשה. חוקרים מעטים בלבד שצמחו 
 ;2008 כץ  )לדוגמה  בעצמם  יועצים  הם  הביקורתית  הגישה  מתוך 
יותר  נפוצה  מעשיים  עבודה  עקרונות  על  וכתיבה   ,)2014 קונה 
ועמיתים  )וייס־גל  סוציאלית  עבודה  כגון  אחרות  בדיסציפלינות 
Fook 2002 ;1996( וחינוך )Darder et al. 2003; Freire 1977(. בפרק 
הנוכחי נשאף לתרום לספרות המחברת בין תיאוריה למעשה בעולם 
הארגוני באמצעות המשגה של כמה עקרונות ביקורתיים המנחים 
שנתאר  הייעוץ  ממקרי  בחלק  הארגוני.  הייעוץ  בעבודת  אותנו 
שוויון,  של  בערכים  בחרו  אשר  חברתיים  ארגונים  היו  לקוחותינו 
הוגנות ושיתוף כתשתית בסיסית לעבודתם. במקרים אחרים יישמנו 
את העקרונות הללו בתוך ארגונים עסקיים המושתתים על היגיון 
ניאו־ליברלי. הקריטריון שהנחה אותנו בבחירה עם אילו ארגונים 
בארגונים  לעשות  לנו  שמתאפשר  העבודה  סוג  היה  לעבוד  ניתן 
ומקום יתאפשר אתגור של  זמן  אלו: האם במסגרת ספציפית של 
להישמע  יכולים  שבו  דיאלוגי  מרחב  יצירת  כדי  תוך  הכוח  יחסי 
קולות מגוונים ולעיתים אף מושתקים? אנו פועלות מתוך תפיסה 
שלא תמיד ניתן ליצור בארגונים שינוי כולל ההופך מן היסוד את 
ההתנהלות ואת התרבות הנהוגה בארגון. עם זאת, ניתן לפעול בתוך 
המושתתת  חלופית  התנהלות  לעודד  ובהם  ספציפיים  ומרחב  זמן 
על הנחות יסוד ביקורתיות. אין ביכולתנו לקבוע מראש את מידת 
ההשפעה של הדינמיקה החלופית שנוצרה על הארגון כולו, אולם 
אנו יוצאות מנקודת הנחה שלעיתים פעולות המתרחשות בשוליים 
כלל  על  ומפתיעות  מעניינות  השפעות  ולהשפיע  לחלחל  יכולות 
הארגון )Guattari and Deleuze 1977(. יתרה מזו, בעבודתנו גילינו 
שלא תמיד ישנה הלימה בין קיומו של אתוס ארגוני ביקורתי לבין 
המוכנות של לקוחותינו להשתתף בעבודה ביקורתית. כפי שנפרט 
הפועלים  בארגונים  גם  להתקיים  יכול  קולות  של  דיכוי  בהמשך, 
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למען שוויון אזרחי, ואילו מתן מקום לריבוי קולות יכול להימצא 
גם בארגונים עסקיים.

הפרק ייפתח בסקירת ספרות שבה נציג את התפתחות הגישה 
ארבעה  נציג  השני  בחלק  ארגוני.  ופיתוח  בייעוץ  הביקורתית 
עקרונות פעולה ייעוציים שזיהינו מתוך עבודתנו, תוך כדי שימוש 
ציבוריים  עסקיים,  בארגונים  שליווינו  ייעוץ  מתהליכי  בדוגמאות 
וחברתיים. את העקרונות נקשר לתיאוריות רלוונטיות מתוך הגישה 
הביקורתית. לבסוף, נדון במשמעויות אישיות וארגוניות של עבודה 

ייעוצית ברוח הגישה הביקורתית.

התפתחות הגישה הביקורתית בייעוץ ופיתוח ארגוני

והפיתוח  הניהול  בתחום  והמחקר  הידע  היסטורית,  מבחינה 
ומנהלים  בקרב תעשיינים  צורך שהתעורר  מתוך  התבסס  הארגוני 
בתקופה  ה־20.  המאה  של  הראשונה  במחצית  הברית  בארצות 
נדרשה  והיא  צמיחה,  בתנופת  האמריקאית  התעשייה  הייתה  זו 
במידה  התרחב  העבודה  כוח  הבירוקרטיים.  במנגנונים  לגידול 
ניכרת, ולצידו החלה להתעורר גם חשיבה על החשיבות של הבנת 
האדם, רצונותיו ומאוויו כחלק בלתי־נפרד מניהול טוב של ארגון. 
לדברי באריץ )Baritz 1960(, הידע והמחקר בתחומי הפסיכולוגיה, 
התעסוקה והארגון התפתח כתגובה וכשירות לצורכיהם של מנהלים 
אמריקאים להבין את עובדיהם, זאת כדי לתעל אותם למען הארגון. 
מלחמות העולם אף העצימו את המגמה הזאת והביאו להתרחבותם 
של כלי אבחון אשר נועדו לשמש מנהלים בניהול יעיל של עובדים. 
לייעוץ  הקלאסית  הגישה  התפתחה  זה  היסטורי  הקשר  בתוך 
המובילים  לניהול  הספר  בתי  מתוך  יצאה  אשר  ארגוני,  ופיתוח 
באוניברסיטאות בארצות הברית כדי לקדם יעילות ארגונית בשירות 

.)Brief 2000( בעלי הכוח
ביטויים ראשונים לגישה ביקורתית בחקר ארגונים אפשר לזהות 
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בתחום הפיתוח הארגוני שהתפתח בארצות הברית לאחר מלחמת 
זו היה קורט  העולם השנייה. אחד ממייסדיה הבולטים של גישה 
חוקרים  יותר של  רחב  מזרם  כחלק  פסיכולוג חברתי שפעל  לוין, 
עליה.  ולהשפיע  הזמן  בת  למציאות  המחקר  את  לחבר  ששאפו 
ורציונלי,  מתוכנן  כתהליך  לשינוי  המודרניסטית  גישתו  למרות 
בעבודת  חשובים  ביקורתיים  עקרונות  כמה  בעבודתו  הדגיש  לוין 
ושיתופיים  דמוקרטיים  בערכים  הצורך  ובראשם  הארגוני,  השינוי 
בעבודה ארגונית )Lewin 1946(. אחד הכלים המרכזיים שלוין פיתח 
לעודד פרטים לחקור  נועדו  )T-groups(, אשר  האימון  קבוצות  הן 
את רגשותיהם ולהבין את עצמם טוב יותר "כאן ועכשיו". קבוצות 
אישית  מודעות  להגברת  כלי  ושימשו  פופולריות  צברו  האימון 

וחברתית תוך כדי עידוד תהליכי דמוקרטיזציה בארגונים.
המערב,  במדינות  שוק  שינויי  התרחשו  וה־80  ה־70  בשנות 
אשר חיזקו את ההשקפות המודרניסטיות ואת תפקידם של אנשי 
לתחרות  הכניסה  הארגונים.  בידי  שרת  ככלי  הארגוני  הפיתוח 
האינפלציה  המזרח,  מדינות  עם  בעיקר  וגוברת,  הולכת  גלובלית 
בתחומי  חברות  על  וגובר  הולך  לחץ  הפעילו  האבטלה  גם  וכן 
הרוח  ואת  שינוי,  עבר  הארגוני  הייעוץ  שוק  והתוצרים.  התפוקה 
האקדמית החליפה רוח מעשית של אנשי שטח שהתמקדו בתוצאות 
 Burnes and Cooke( והיו קשובים למנהלים ולצורכיהם המיידיים 
לשפר  התפיסה שכדי  רווחה  זו  בתקופה   .)2012; Freedman 1999
את אופן התנהלותו של ארגון ולהשיג תוצאות במהירות וביעילות, 
יש להתמקד בעבודה עם ההנהלה כגורם מרכזי לשינוי, זאת כדי 
 .)French and Bell 2005( למטה  מלמעלה  פעולה  דרכי  להטמיע 
בשנים אלו התבססה הגישה המודרניסטית לייעוץ ונעשתה הגישה 
המובילה, והדגש היה על תהליכי התערבות: כיצד לזהות בעיות, 
על  להחילם  נכון  ומתי  שינוי,  של  לתהליך  נכונים  שלבים  אילו 
הארגון. תיאוריות רבות התמקדו בתהליך השינוי הארגוני, בשלביו 
ובחסמים בדרך לשינוי, מתוך תשומת לב לגורם האנושי כמשתנה 
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 Blake and Mouton( הארגון  מטרות  לטובת  ולגייס  לנטרל  שיש 
.)1983; Cameron et al. 2003; Kotter 1996

בגישה  הטמונה  הגדולה  הסכנה   ,)Brief 2000( בריף  פי  על 
המודרניסטית נעוצה בכך שהיא פועלת לכאורה ללא ערכים ואינה 
בעבודה  לעלות  שיכולות  ואתיות  ערכיות  לשאלות  מענה  נותנת 
בשירות בעלי הכוח. התפיסה שיעילות ותפוקה הן תוצרים טובים 
באופן ״אובייקטיבי״ מאפשרת להתעלם משאלות ערכיות הנוגעות 
הארגונית.  והיעילות  התפוקה  הגדלת  מחיר  את  שמשלם  למי 
בשם חזות ניטרלית לכאורה ראו גישות מודרניסטיות לייעוץ את 
מההקשרים  התעלמו  הן  מאליהם.  כמובנים  בארגון  הכוחות  יחסי 
ומהמתחים  בתוכם  קם  שארגון  הרחבים  והחברתיים  הפוליטיים 
לצד  בראשו.  העומדים  לבין  בארגון  העובדים  בין  האינהרנטיים 
שהתמקדו  גישות  גם  שנים  באותן  התפתחו  במשימה  התמקדות 
ביחסים הנרקמים בין היועץ/ת לבין הגורם הנועץ )לרוב ההנהלה(, 

.)Argyris 1990( כחלק מהותי בקידום יעילות הארגון
ביקורת על הגישה המודרניסטית לייעוץ החלה להישמע החל 
מסוף שנות ה־80, אז החלו לצמוח גישות הבוחנות בחינה ביקורתית 
בארגונים  הייעוץ  עבודת  בבסיס  העומדות  היסוד  הנחות  את 
לארגונים  הביקורתיות  הגישות   .)Alvesson and Deetz 2006(
על  אחת.  מקשה  עשויים  שאינם  ועמדות  רעיונות  מגוון  מכילות 
פי כמה מהגישות, יועצים ארגוניים הפועלים מתוך תפיסת עולם 
בידי  שרת  כלי  משמשים  והם  לכוח  עיוורים  נעשו  מודרניסטית 
הנהלת הארגון )קונה 2014(. כמו כן טענו גישות ביקורתיות אלו 
הארגון,  עם  העובדים  של  הזדהותם  חיזוק  כגון  ייעוץ,  שתהליכי 
 Brief( ולחיזוקם  בארגון  הכוח  מנגנוני  לשימור  למעשה  מסייעים 
בתהליכי  עסקו  אלו  גישות   .)2000; Clark and Fincham 2002
העומק התרבותיים, הפוליטיים והחברתיים אשר עושים את הדיכוי 
 .)Calhoun 1995( מפנימים  המדוכאים  שהסובייקטים  טבעי  לדבר 
הנובעים  א־סימטריים  כוחות  ליחסי  שיש  במשמעויות  דנו  הן 
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מתפקידים מורכבים של שחקנים בארגון ושאפו לחשוף תהליכים 
יחסי  של  למשמעויותיהם  גלויה  מתוך תשומת לב  בארגונים  אלו 

.)Pettigrew 1985; Pfeffer 1981( הכוח בהובלת שינוי ארגוני
באותה עת התפתחו גם תיאוריות פוסט־מודרניות, אשר הציעו 
שינוי  תהליכי  ושל  ארגונים  של  משמעותם  את  מחדש  לבחון 
בתוכם. בניגוד לתפיסה המודרניסטית של תהליכי שינוי המבוססים 
על תכנון ליניארי ובקרה, הציעו הפרספקטיבות הפוסט־מודרניות 
ולא־ליניאריות,  פרגמנטליות  ישויות  כאל  לארגונים  להתייחס 
המתהוות ומשתנות תדיר, ואל חברי הארגון כמי שמעצבים אותו 
 .)Burnes 2009; Cooper and Burrell 1988( בפעולתם היום־יומית 
הנעה  המציעות  מורכבות  תיאוריות  התפתחו  זו  הנחה  בסיס  על 
מביאות  רבים,  שחקנים  עם  דיאלוג  באמצעות  שינוי  תהליכי  של 
של  מגוונים  לצרכים  מענה  ונותנות  שונות  מציאויות  בחשבון 
 MacIntosh and MacLean 2001; Smircich and( במערכת  אנשים 
 - והפוסט־מודרנית  הביקורתית   - הגישות  שתי   .)Calas 1987
הציעו חלופה לגישה המודרניסטית בכך שעסקו במשמעויות של 
כוח ושל יחסי כוחות על חיי ארגון והפרטים בו, בדגש על הערך 
שבהכלת קולות ואינטרסים מרובים בתהליכי שינוי. שתי הגישות 
לפגוע  עלולות  וארגוניות  ניהוליות  שפרקטיקות  כך  על  הצביעו 
 Alvesson and( בצרכים האנושיים הבסיסיים של פרטים בארגונים
שהן  בפתרונות  מזו  זו  נבדלות  הגישות  שתי  אולם   .)Deetz 2006
מציעות: את הגישה הביקורתית מניע מצפן ערכי שעולם טוב יותר 
ובעידוד  ודיכוי  כוח  למנגנוני  בהתנגדות  רואה  היא  אפשרי.  הוא 
הפעולה  חופש  את  להגדיל  דרך  השתתפות  של  רחבים  מעגלים 
ארגונים  של  כינונם  את  ולאפשר  בארגונים  אנשים  של  והבחירה 
טובים והוגנים יותר. הגישה הפוסט־מודרנית פסימית יותר ומניחה 
שכל התארגנות - גם אם הוקמה על בסיס ערכים חיוביים - תוביל 
של  ולהתבססותן  שליטה  מנגנוני  של  לצמיחה  דבר  של  בסופו 
אליטות חדשות )Foucault 1980(. בגישה פוסט־מודרנית "טהורה", 
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עצם ההתנגדות למבנים כוחניים היא־היא המהות. בתהליך הייעוץ 
אפשר לראות את שתי הגישות כמשלימות: הגישה הפוסט־מודרנית 
ואילו  הפרגמנטלית,  וההסתכלות  הפירוק  עבודת  את  מאפשרת 
כינון  כדי  תוך  מחודשת  בנייה  עבודת  מלווה  הביקורתית  הגישה 

מבנים חברתיים שוויוניים והוגנים יותר בתוך ארגונים.
עקרונות  עולים  והפוסט־מודרנית  הביקורתית  מהכתיבה 
אולם  בתוכם.  ולפעול  בארגונים  להתבונן  המאפשרים  חשובים 
הכותבים הבולטים ברוח גישות אלו חוקרים מחוץ לשדה הארגוני 
ואינם יועצים הפועלים בתוכו. יתרה מזו, "כתיבה מבפנים" נתפסה 
היועץ,  מצד  ביקורתית  זווית  מאפשרת  אינה  היא  שכן  כחולשה, 
המקיים יחסי תלות מטריאליים עם גורמים בעלי כוח בארגון, והם 
אלה המשלמים לו על עבודתו. עמדה חיצונית זו אפשרה לכותבים 
להתבונן במבני הכוח העומדים בבסיס המציאות הארגונית, לחשוף 
אפשרה  כך  הארגוני.  מאליו  המובן  את  ולאתגר  ולתעדם  אותם 
היועצים  של  היסוד  הנחות  את  גם  לחשוף  הביקורתית  הגישה 
כבעלי  עצמם  את  להציג  כדי  נקטו  הפרקטיקות שהם  ואת  עצמם 
ערך ללקוח )Alvesson and Willmott 1996; Clark 1995(. עם זאת, 
מרבית  שכן  מחיר,  גם  גבה  הביקורתית  מהכתיבה  יועצים  היעדר 
הייעוץ  לעבודת  זו  גישה  בתרגום  עוסקת  אינה  בתחום  הכתיבה 
מבלי  העומק  מבני  את  לחשוף  היועץ  יכול  כיצד  למעשה.  הלכה 
שהדבר יאיים על בעלי הכוח בארגון? כיצד יוכל להתנגד לניסיונות 
לנצלו כדי להעמיק מנגנוני כוח מדכאים? כיצד יוכל היועץ לרתום 

את הראייה הביקורתית לטובת הארגון ומטרותיו?
מטרתנו בפרק זה להעשיר את הכתיבה הקיימת על ייעוץ בגישה 
המאפשרים  פעולה  עקרונות  של  המשגה  באמצעות  ביקורתית 
לתרגם גישה ביקורתית למעשים בעבודת הייעוץ. מתוך התבוננות 
בעבודת הייעוץ שלנו בארגונים עסקיים, ציבוריים וחברתיים זיהינו 
ארבעה עקרונות פעולה עיקריים המסייעים לנו לפעול על פי גישה 
אותו  נעגן  מהעקרונות,  אחד  כל  נציג  שלהלן  בסעיף  ביקורתית. 



328

יעל בן דוד ותמי רובל־ליפשיץ

בתיאוריה ונמחיש אותו באמצעות מקרי בוחן מעבודתנו הייעוצית. 
חשוב לציין כי בעבודתנו איננו מבקשות להסתמך על עוגן תיאורטי 
לרבות  הביקורתית  הספרות  על  להתבסס  בוחרות  אנו  אלא  אחד, 
פוסט־ היבטים  על   ,)Alvesson and Deetz 2006( ודיץ  אלווסון 
מודרניים, בהם פוקו )1980( כמו גם על כתיבתם של גואטרי ודלז 
)Guattari and Deleuze 1977(. בדיון המסכם נעסוק בממשקים בין 
העקרונות השונים בדיון אינטגרטיבי במשמעויות ובהשלכות של 

הגישה הביקורתית על עבודת הייעוץ.

הגישה הביקורתית בייעוץ ופיתוח ארגוני: מתיאוריה לפרקטיקה

זיהוי יחסי הכוחות בארגון וִאתגּורם

הפרספקטיבה הביקורתית רואה ביחסים בין פרטים ביטוי ותולדה 
של מבני כוח כלכליים וחברתיים המסדירים את התרבות באמצעות 
 Alvesson and Deetz 2006; Healy( התנהגות  וכללי  נורמות 
אלא  באדם,  תלויים  או  מקריים  אינם  ודיכוי  אי־שוויון   .)2005
רציונלי  ומדיר המוסווה בשיח  סדר חברתי מפלה  תולדה של  הם 
להבין  בניסיון  מתמקדים  הביקורתית  בגישה  מחקרים  וניטרלי. 
ובמנגנונים  את פרקטיקות השליטה המצויות בשיח הקפיטליסטי 
זה מעלה  הנותנים לגיטימציה לניצול בארגונים. עיקרון תיאורטי 
שליטתם?  את  מבססים  בארגון  הכוח  בעלי  כיצד  השאלות:  את 
כיצד אינטרסים של בעלי כוח בארגון מוצגים ומובנים כמשרתים 
גם  רחבה  הסכמה  המבססים  המנגנונים  ומהם  הכלל?  טובת  את 
 Deetz and( העובדים  לצורכי  מנוגדות  ניהוליות  החלטות  כאשר 
Mumby 1990; Kunda 1995(? עיקרון תיאורטי זה מאפשר ליועץ/ת 
להיווכח שתהליכים ארגוניים ויחסים בין פרטים וקבוצות בארגון 
אתני,  מוצא  מעמד,  מגדר,  כגון  חברתיים,  כוחות  מיחסי  נוצרים 
יוקרה ומשאבים ומושפעים מהם. ייעוץ בגישה ביקורתית מתנהל 
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והארגוניים  החברתיים  הכוח  מנגנוני  של  לקיומם  מודעות  מתוך 
מתהליך  כחלק  מחדש  ולנסחם  לאתגרם  גם  אך  לזהותם  ומבקש 
לידי  בא  זה  עיקרון  כיצד  ננסה לתאר  בדוגמאות שלהלן  הייעוץ. 
ביטוי בעבודת הייעוץ שלנו ולסמן את ההזדמנויות ואת האתגרים 

שהוא מציב.
שמה  אשר  גדולה  עסקית  חברה  עם  עבדנו  שנים  כמה  לפני 
התרחש  זה  מהלך  מיעוט.  מקבוצות  עובדים  לשלב  למטרה  לה 
לחברות  תמריצים  שנתנה  ממשלתית  בחקיקה  שינויים  בעקבות 
הוביל  הדבר  מיעוט.  מקבוצות  עובדים  להעסיק  שבחרו  עסקיות 
ארגונים עסקיים לחפש מענה ייעוצי שיסייע להם להבין לעומק את 
הצרכים, את השאיפות ואת המאפיינים של אוכלוסיות חדשות כדי 
לגייסן, לשמרן ולקדמן בתוך הארגון. מנהלי החברה הגדירו לעצמם 
מקרב  עובדים  של  והקידום  הגיוס  אחוז  להעלאת  ברורים  יעדים 
קבוצות מיעוט חברתיות. כך נוצר "סדק" שדרכו ניתן ליישם גישה 
ביקורתית אפילו בתוך ארגון עסקי - המושתת על תחרות ורווחיות.
לב  שמו  עובדיה  אשר  הגיוס,  במחלקת  התמקדה  עבודתנו 
תהליך  את  בהצלחה  עוברים  אינם  הערבית  מהחברה  שמועמדים 
שהמנהלים  גילינו  המחלקה  עם  הראשון  במפגש  הנוכחי.  המיון 
סוציו־ מעמד  ובעלי  אשכנזי  ממוצא  יהודים  הם  בה  והעובדים 
בחברה  פריווילגית  רוב  לקבוצת  שייכים  כלומר  גבוה,  אקונומי 
הישראלית. לאור הגישה הביקורתית שאפנו להרחיב את מודעותם 
החברתי  ממקומם  הנובעות  עיוורון  לנקודות  הארגון  חברי  של 
ולהשפעתו על תפיסות והנחות יסוד המקשות עליהם לעצב תהליך 
 Alvesson and Willmott ( גיוס שיתאים לעובדים מקבוצות מיעוט

.)1996, 2003
הגיוס  מחלקת  את  המשמש  השאלון  בנוסח  עסקנו  בתהליך 
הטלפוניים  הראיונות  חדשים.  עובדים  עם  טלפוניים  בראיונות 
הם התחנה הראשונה למיון עובדים, וטמון בהם פוטנציאל לגיוס 
עובדים חדשים או לחלופין להחמצת הזדמנות לאתרם. התרשמנו 
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שהשאלות בנוסח הקיים עלולות ליצור הטיה על בסיס של יחסי 
הקיימות  ובתפיסות  במודעות  שינוי  להניע  כדי  חברתיים.  כוח 
בקרב עובדי המחלקה, הצענו לערוך סדנה לעובדים שתחנוך מרחב 
משותף לבחינה מחדש של שאלונים אלו. במסגרת הסדנה ערכנו 
והתנסו  ולמרואיינים  למראיינים  התחלקו  העובדים  סימולציה: 
בחוויה גם מצידה האחר. לאחר הסימולציה ניתחנו עם העובדים 
את המשמעויות השונות שיכולות להיות לשאלות מסוימות עבור 
חברי קבוצות מיעוט. למשל, אחת השאלות ביקשה מהמרואיין/ת 
לשתף בקונפליקט מהחיים ובאופני ההתמודדות עמו. הסימולציה 
הבהירה שההקשר הייחודי של מרואיין/ת ערבי/יה מול מראיין/ת 
יהודי/יה בשיחה טלפונית טען שאלה פשוטה לכאורה זו במשמעויות 
פוליטיות שלא היו נגישות לעובדי המחלקה לפני הסדנה. בעקבות 
כדי  הגיוס  במחלקת  ערבי/יה  מראיין/ת  להעסיק  הוחלט  הסדנה 

לצמצם את ההטיות התרבותיות.
התבקשנו גם לערוך סדנאות בנושא שוויון מגדרי לחברי ועדות 
של  סימולציות  כללנו  אלו  בסדנאות  גם  אקדמי.  במוסד  מינויים 
מתוך  שעלו  היסוד  הנחות  נבחנו  ודרכן  אקדמיים,  קידום  הליכי 
הפרספקטיבה  בהשראת  והמועמדות.  המועמדים  בתיקי  הדיון 
הביקורתית, עשינו מאמץ מודע שלא להסתפק בפירוק התפיסות 
הקיימות ובאתגורן, וניסינו להקים מרחב שבו יוכלו חברי הארגון 
לבחון אפשרויות לשינוי בארגונם. כדי להסב את תשומת הלב של 
חברי הארגון לאפשרויות לשינוי ארגוני, בחרנו להציג למשתתפים 
הטיות לא־ קיומן של  ועל  אי־השוויון  על  נתונים  רק  לא  בסדנה 
במוסדות  שיושמו  ארגוני  לשינוי  הדרכים  את  גם  אלא  מודעות 
המעלות  שאלות  בהטמעת  החל  ובעולם:  בארץ  אחרים  אקדמיים 
בשילוב  שיתמכו  מנגנונים  בניית  דרך  ההערכה,  בטופסי  מודעות 

בין קריירה להורות וכלה במענקים ייחודיים לנשים באקדמיה.
מעניין לציין שבשתי הסדנאות הללו החשיפה לביטוייהם של 
יחסי הכוח החברתיים במערכת הארגונית עוררה רגשות עזים. כמה 
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מהמשתתפים הרגישו כאילו מוגש נגדם כתב אישום - על היותם 
״גזענים״, ״שוביניסטים״ ו״לא־מוסריים״. אחרים טענו ש"הבעיה 
לא אצלם" וכעסו על "בזבוז הזמן" הכרוך בהשתתפות בסדנאות. 
סדנאות  בהנחיית  לפתחנו  שעמדו  העיקריים  האתגרים  אחד  לכן 
הרגשית  התגובה  עם  להתמודדות  מרחב  יצירת  היה  זה  מסוג 
שדיון מסוג זה עלול לעורר, כגון שיפוטיות, אשמה, כעס, חוסר־
על  הנתונים  את  למסגר  בחרנו  ראשון  כצעד  ותסכול.  רלוונטיות 
בתוכו  פועלים  חיצוני שהמשתתפים  אי־השוויון החברתי כהקשר 
עליהם.  משפיע  הוא  אך  אותו,  יצרו  הם  לא  אומנם  כורחם.  בעל 
כצעד שני ניסינו ליצור מרחב שיאפשר לתעל את התגובה הרגשית 
הגישה הביקורתית,  לפי  ארגוני.  שהתעוררה לפעולה למען שינוי 
ארגונים לא רק משעתקים את הסדר החברתי הקיים, אלא משתתפים 
 .)Foucault 1980( ובהנצחתו  בשימורו  בכינונו,  אקטיבי  באופן 
הסדר  לשינוי  אקטיבי  מרחב  יכולים לשמש  נובע שארגונים  מכך 
החברתי הקיים ולאתגורו וליצירת חלופות חדשות ויצירתיות. לשם 
להציע  המשתתפים  הוזמנו  שבו  מוחות  לסיעור  זמן  הקדשנו  כך 
רעיונות משלהם לפרקטיקות ארגוניות שיאפשרו לצמצם את אי־
שינוי  סוכני  במשתתפים  לראות  בחרנו  שלהם.  בארגון  השוויון 
למרות  שלהם  הארגונית  המציאות  את  לעצב  אקטיביים שבכוחם 
בכוחם   - כוח  יחסי  על  הנשענת  חברתית  ממציאות  חלק  היותם 
הארגוני.  במרחב  ושינויים  פעילויות  יוזמות,  באמצעות  להשפיע 
על  אלו  במקרים  נשענה  הביקורתית  הייעוץ  עבודת  לסיכום, 
העלאת המודעות ליחסי הכוח ולהשפעתם על עיצוב הפרקטיקות 
הארגוניות הקיימות מחד גיסא, ומאידך גיסא על יצירת מרחב בטוח 
ולא־שיפוטי שבמסגרתו המשתתפים מוזמנים להציע אלטרנטיבות 

להתנהלות הארגונית הקיימת וכך לאתגרה ולשנותה.
ההתבוננות בכוח במערכות ארגוניות וחברתיות מאירה גם את 
יחסי הכוח הקיימים באופן בלתי־נמנע בתוך תהליך הייעוץ עצמו. 
קשר הייעוץ מבוסס על מתן שירותים בתשלום, כך שהיועץ תלוי 
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הייעוץ כפעולה של מתן שירות  בנועץ לפרנסתו. תפיסת תהליך 
מובילה מטבע הדברים  היא  הגורם המשלם:  לטובת  יוצרת הטיה 
לרצון לַרצות את הלקוחות ולסייע להם להשיג את מטרותיהם כפי 
שהם מגדירים אותן באופן יעיל ואיכותי ככל האפשר. בתוך הקשר 
הכוח  בבעלי  לתלות  בסתירה  עומדת  הכוח  יחסי  של  חשיפה  זה, 
הארגוניים. בפרספקטיבה ביקורתית, הכרה בתלות זו ובמגבלותיה 
אם  והשפעה.  משמעות  בעלת  ייעוץ  לעבודת  חשוב  מפתח  היא 
נכחיש את ההקשר של יחסי הכוחות שבתוכם אנו פועלים כיועצים, 
אנו עלולים לפעול מתוך עמדה מצומצמת של שירות בעלי הכוח 
)Brief 2000(. לחלופין, אם נעבוד בארגון מתוך עמדה אידיאולוגית 
נוקשה, אנו עלולים לפעול מתוך עמדה מצומצמת לא פחות של 

צדקנות ועליונות מוסרית.
לתפיסתנו, עבודת ייעוץ ביקורתית נשענת על המתח הדיאלקטי 
שבין ערכי היועץ ובין יחסי הכוח עם הנועץ, בין הרצון להשפיע 
ובין התלות באחר. בתפיסה זו, האפשרות לאתגר את יחסי הכוחות 
עם  הקשר  בניית  מתוך  דווקא  נוצרת  אותם  ולחשוף  הארגוניים 
הנועץ. האתגר הבולט בתהליך הייעוץ הוא ביסוס מרחב משותף 
ביטחון פסיכולוגי, שבתוכו אפשר לחשוף  ועל  המבוסס על אמון 
ולאתגר מבנים והנחות יסוד בלי לפרק את הקשר עם הנועץ. לשם 
הדגמה נביא סיפור של קולגה מתחום הייעוץ, אשר עבד בארגון 
בארגון  המכריעות  ההנהלה  שישיבות  הבחין  הוא  גדול.  ביטחוני 
זה נערכות תמיד בשעות הערב. הנשים ששוחח עמן שיתפו אותו 
להגיע  יכולות  אינן  הן  משפחתיות  מחויבויות  בשל   - בתסכולן 
לישיבות האלה. הנשים הפנימו את ציפיות הארגון וחשו אשמות 
על כך שנעדרו מחלק ניכר מהישיבות. הן לא הביעו כעס או מחאה 
הישיבות  מועד  ארגוני".  מאליו  "מובן  בו  וראו  הקיים  הסדר  על 
יותר את כוחם של המנהלים הגברים בארגון,  שנקבע העצים אף 
המרכזיות.  ההחלטות  את  דבר  של  בסופו  שקיבלו  אלו  הם  שכן 
מתוך גישה ביקורתית בחר היועץ לעשות שימוש אסטרטגי בכוחו 
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שלו: הוא טען שלא נוח לו להגיע בשעות אחר הצוהריים וביקש 
שנערכו  ישיבות  כמה  לאחר  הבוקר.  בשעות  ייערכו  שהישיבות 
בשעות הבוקר ראו חברי הארגון שישנה חלופה מציאותית להסדר 
הקודם, אשר מאפשרת לנשים להשתתף ביתר קלות. בעקבות זאת 
העזו הנשים לבקש שהישיבות יתמסדו מחדש בשעות הבוקר. כך, 
העמדה הייעוצית הביקורתית אפשרה ליועץ לזהות כיצד מבני כוח 
להשתמש  גם  כמו  בארגון,  ביטוי  לידי  באים  ומגדריים  חברתיים 

בעמדה הייעוצית כדי לקדם תמורה ביחסי הכוח הארגוניים.
היא  המממן  בגורם  התלות  אתגר  עם  להתמודד  נוספת  דרך 
החלטה פנימית של היועץ/ת שלא לראות בו את הלקוח הבלעדי 
להצלחת  חיוני  שחקן  נשארת  ההנהלה  זה  במקרה   .)Brief 2000(
התהליך - אך לצידה אפשר לבחור במחויבות כלפי מעגלים נוספים 
בארגון, כגון עובדים, לקוחות וקהלי יעד של הארגון. תהליך הייעוץ 
ולצורכיהם  שלהם  לאינטרסים  לרווחתם,  מודעות  לקדם  יכול 
משמשת  הייעוצית  העמדה  כך  בתהליך.  יישמע  שקולם  ולדאוג 
ארגוניים,  מנגנונים  על  בפני עצמו, המאפשר להשפיע  כוח  מקור 
ותפיסתם  המידע  העברת  מנגנוני  ההחלטות,  קבלת  דרכי  כגון 
דרך  הפעולה שלהם  אפשרויות  ואת  עצמם  את  הארגון  חברי  של 
הקשר הייעוצי. מודעות זו לכוח העומד לרשות היועץ/ת מאפשרת 
לפעול בארגון לא רק מעמדה של סיפוק שירותים אלא מעמדה של 

השפעה, כפי שניתן לראות בדוגמה שלהלן.
בארגון  יועצת  לשמש  מאיתנו  אחת  הוזמנה  שנים  כמה  לפני 
ושלום  צדק  שוויון,  של  ערכים  לקדם  כדי  הפועל  ותיק  חברתי 
שנכנס  חדש  ממנכ"ל  הגיעה  לייעוץ  הפניה  הישראלית.  בחברה 
לארגון ושאף להכניס שינוי בתהליכי העבודה. הוא סבר בפרט שיש 
לפי  לעבודה  מספק  שהארגון  שירותים  סוגי  לפי  מעבודה  לעבור 
סוגי זכויות שהארגון שואף לקדם. כחלק מתהליך הכניסה לארגון, 
שוחחה היועצת עם מנהלים בדרג הביניים בארגון, והם העלו לפניה 
שיקולים והשלכות שונות של רה־ארגון כזה. בפגישה עם המנכ"ל, 
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ועדת  והציעה לו לכנס  היא הציגה לו את הקולות השונים שעלו 
תהיה  הוועדה  מטרת  השינוי.  תהליך  את  שתלווה  ארגונית  היגוי 
הקיימים  השונים  הקולות  את  לייצג  מבניות,  חלופות  יחד  לחקור 
בארגון, כולל הקבוצות שקולן בדרך כלל לא נשמע במוקדי קבלת 
האמינה  היועצת  ארגונית.  המונים"  "חוכמת  ולייצר  ההחלטות, 
החדש  המבנה  את  יחד  לעצב  הארגון  לחברי  יאפשר  זה  שתהליך 

בדרך שתנצל את הידע והניסיון שנצבר בארגון.
אולם הצעה זו נתקלה בהתנגדות חד־משמעית מצד המנכ"ל, 
הביע  אף  הוא  הנדרש.  השינוי  את  תסרבל  היגוי  ועדת  כי  שטען 
כעס ואכזבה מהיועצת וטען שציפה ממנה לזהות את ההתנגדויות 
של מנהלי הביניים כדי "לרכך" אותן. המנכ"ל הוסיף שהוא מצפה 
להתנהלות "מקצועית" ולהתקדמות ללא עיכובים מיותרים. בשלב 
תהליך  על  תתעקש  אם  אחד,  מצד  בדילמה:  היועצת  עמדה  זה 
בכך  עמה.  ההתקשרות  את  לסיים  להחליט  עלול  המנהל  משתף, 
היא תסכן את מקור הכנסתה ואולי גם את שמה הטוב. מצד אחר, 
אם תחליט לסייע למנכ"ל לקדם את חזונו, היא תיאלץ להתפשר על 

תפיסת עולמה המקצועית.
בשלב זה החליטה היועצת שאין תשתית טובה דיה לשותפות 
עם המנכ"ל. יתרה מזו, השיחות שערכה עם חברי הנהלת הביניים 
לעשות  מעוניינת  הייתה  לא  והיא  כלפיהם,  מחויבות  בה  יצרו 
לפרוש  החליטה  היועצת  רצונם.  נגד  לה  שסיפקו  במידע  שימוש 
מהתהליך. בשיחת הסיכום היא הסבירה למנכ"ל שעל פי תפיסת 
עולמה המקצועית לא כדאי להוביל שינוי מהותי מסוג זה במהלך 
זאת, היא בחרה להשאיר פתח להמשך עבודה  שאינו משתף. עם 
והציעה לו להיעזר בשירותיה בעתיד אם התנאים יבשילו לתהליך 
שינוי משתף. כך, ברוח הנחות היסוד של הגישה הביקורתית, בחרה 
ומשתנה  דינמי  גורם  כאל  הארגונית  למציאות  להתייחס  היועצת 
ולהניח שמה שלא היה אפשרי בנקודת זמן מסוימת, יכול להפוך 

לאפשרי בנקודת זמן אחרת.
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ואכן, כחצי שנה לאחר מכן התקשר אליה שוב המנכ"ל. הוא 
ולמעשה  ליוזמתו  להתנגד  הביניים המשיכו  הנהלת  סיפר שחברי 
דרשו ממנו להחזיר את היועצת לעבודה. מהלך זה מדגים שוב את 
אינו מרוכז באופן  יחסי הכוח בארגונים, אשר  האופי הדינמי של 
הפנייה  חידוש  בעקבות  הארגונית.  ההייררכייה  בראש  בלעדי 
בהובלת  הארגוני  המבנה  של  מחודש  עיצוב  תהליך  החל  לייעוץ 
ועדת היגוי מגוונת שייצגה קבוצות ומחלקות שונות בארגון. ועדת 
ההיגוי נפגשה אחת לחודש במשך חצי שנה. חבריה עבדו גם בין 
הארגוני  למבנה  חלופות  ניתחו  אשר  משימה  בצוותי  המפגשים 
ולתהליכי העבודה הקיימים ובחנו סוגיות מפתח. הדיונים בקבוצה 
היו סוערים, רוויי קונפליקטים ומתחים, בייחוד כאשר עלו קולות 
של קבוצות שבדרך כלל מודרות מהשיח הארגוני. הנחיית התהליך 
דרשה מהיועצת השקעה רבה של כוחות נפשיים ומקצועיים. בסיום 
התהליך נקבע המבנה החדש, אשר ממשיך לשרת את הארגון עד 

היום )כעשר שנים לאחר מכן(.
ביקורתית  ייעוץ  עבודת  מהדוגמה,  להתרשם  שאפשר  כפי 
הכוללת דיאלוג ואתגור של יחסי הכוח לא תמיד עולה בקנה אחד 
עם ציפיות הלקוח. מתח זה יכול להתקיים לא רק בארגונים עסקיים 
היוצאים מתפיסת עולם קפיטליסטית, אלא גם בארגונים חברתיים 
החורטים על דגלם את ערכי הצדק והשוויון. ניהול דיאלוג פתוח עם 
הלקוח על היבטים ערכיים של הפעולה הייעוצית בארגון מאפשר 
בחירה מודעת והגדרה משותפת של תהליך הייעוץ, מתוך מודעות 
לתפיסת העולם העומדת ביסודו. לעיתים קרובות, דיאלוג זה מניע 
תהליך של ברירה עצמית שבו אחד הצדדים בוחר שלא להמשיך 
בתהליך הייעוץ. אומנם הדבר עלול לצמצם את אפשרויות העבודה 
בטווח הקצר, אך אולי יתברר כפורה ומבורך בטווח הארוך. על פי 
ניסיוננו, העבודה עם מנהלים המחזיקים בערכים מנוגדים לתפיסת 
העולם הייעוצית יכולה להיות מתישה ולהיעשות מאבק אין־סופי 
המכלה את הכוחות. בניגוד לכך, העבודה עם לקוחות שערכיהם 
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שותפויות  לכונן  מאפשרת  לשלנו  דומות  שלהם  העולם  ותפיסות 
חזקות ולבנות תשתית של לקוחות חוזרים לאורך השנים.

הבניה מחדש של 'האמת' בתהליך הייעוץ

ַמבנים  רק  לא  כוחניים  ֶהקשרים  הביקורתית,  הפרספקטיבה  לפי 
שאולה  זו  הנחה  האמת.  מהי  קובעים  גם  אלא  חברתיים  יחסים 
מהפילוסופיה של פוקו, המציעה לראות בידע תולדה של מנגנוני כוח 
ומכשיר לשימורם על ידי כך שידע זה, הנתפס כאמת אובייקטיבית, 
ובלתי־ניתנים  אותם כטבעיים  ומבסס  קיימים  כוחות  יחסי  מנציח 
את  לחשוף  מבקשת  הביקורתית  הגישה   .)Foucult 1980( לערעור 
"אמת"  נחשב  מה  וכוח:  שליטה  לבסס  כדי  בידע  השימוש  אופן 
בארגון? מי נתפס כמחזיק באמת? מהם האידיאולוגיות וההגיונות 
אחד  משרתים?  הם  מי  ואת  מונחלים  הם  כיצד  בארגון?  הרווחים 
של  המשמוע  מושג  הוא  הביקורתית  בספרות  הנזכרים  המושגים 
פוקו )Foucault 1977(, כלומר האופן שבו ארגונים ממשמעים את 
הפרטים בתוכם באמצעות שגרות עבודה וניהול, חניכה )מנטורינג(, 
משתעתקים  אלו  משמוע  מנגנוני  ולימוד.  הכשרה  מנגנוני 
ומתחזקים דרך פעולתם היום־יומית של פרטים במקום עבודתם. 
כלי עיקרי הנותן לגיטימציה לחוסר הוגנות ארגונית הוא השימוש 
שארגונים עושים במונחים אובייקטיבים ואוניברסליים, כגון מושג 
ה״יעילות״ )Rossiter 1996(. היעיל הוא הנכון, הטוב והראוי, והוא 
הייעוץ,  בתהליך  ומשאבים.  כסף  זמן,  כמותיים:  במונחים  נמדד 
שיח היעילות משמש פעמים רבות הסוואה להעצמה ולקידום של 
ואי־השוויון  ההוגנות  חוסר  העמקת  כדי  תוך  בארגון  הכוח  בעלי 
 Deetz and( והרגשית  המנטלית  ברמה  העובדים  את  המשעבדים 
Mumby 1990; Kunda 1995(. ייעוץ מתוך גישה ביקורתית מבקש 
לחשוף את תהליכי הבניית האמת הארגונית תוך כדי מתן אפשרות 

ליצירת אלטרנטיבות והבניה מחדש של אמת זו.
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תרבות  בארגוני  שעשינו  בעבודה  לראות  ניתן  לכך  דוגמה 
זה  פרויקט  במסגרת  בישראל.  הגדולות  הערים  באחת  ואומנות 
לקדם  שנועדה  לערוך התערבות  פילנתרופית  קרן  ידי  על  הוזמנו 
את השותפות בין הארגונים כדי לאגם משאבים, כגון מקום פיזי, 
בקידום  שהקושי  התברר  העבודה  בזמן  וקשרים.  ידע  יעד,  קהלי 
שותפות בין הארגונים נובע מהנחות היסוד ומה"אמיתות" שלהם 
על המציאות שהם פועלים בה. בפרט, ארגונים אלו תפסו את עצמם 
כלכלית  תמכו  אשר  ממסד  גורמי  של  מצומצם  במספר  כתלויים 
בזירת האומנות בעיר. הנחת יסוד זו הובילה ליחסים של חשדנות 
ואי־אמון בין ארגוני התרבות והאומנות השונים, שראו את עצמם 
תפיסה  ביקורתית,  בראייה  הקיימת.  התקציב  עוגת  על  מתחרים 
הכוח  יחסי  את  משרתת  הפיננסי  הכוח  בבעל  תלות  יחסי  של  זו 
החברתיים הכלכליים הקיימים ומנציחה את יחסי התלות בגורמים 
המממנים, וזאת דרך יצירת תחרות בין ארגוני האומנות לבין עצמם. 
בחובה  טומנת  מאליה  כמובנת  מוגבל  תקציב  על  התחרות  הצגת 

.)Alvesson and Deetz 2006( נטורליזציה של יחסי הכוח
האפשרית  היחידה  ה״אמת״  אינה  זו  שתפיסה  התרשמנו 
ושישנן ״אמיתות״ אלטרנטיביות שיכולות להרחיב את פרקטיקות 
ארגוני  בין  הכוח  יחסי  את  ולאתגר  אלו  ארגונים  של  הפעולה 
האומנות לגורמי המימון. למשל, מצאנו שבמדינות אחרות אחוז 
גבוה  ולאומנות  לתרבות  המוקדש  והממשלתי  העירוני  התקציב 
ארגוני  של  שביכולתם  מצאנו  כן,  כמו  בישראל.  מאשר  בהרבה 
אינן  מהן  שכמה  דרכים,  במגוון  כספים  לגייס  ואומנות  תרבות 
הקיימות  היסוד  בהנחות  גלוי  דיון  הממסד.  לתמיכת  קשורות 
של הארגונים וחשיפה למתרחש במקומות אחרים בארץ ובעולם 
אפשרו לארגונים לבחון מחדש את הנחות היסוד שלהם ואת אופן 
היווצרותן של הנחות אלו בתוך הקשר מבני לא־שוויוני. בעקבות 
ההתערבות הייעוצית התגבשה הנחת יסוד חדשה, שלפיה בכוחם 
הכלכלית  המציאות  על  להשפיע  כדי  יחד  לפעול  הארגונים  של 
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שהם פועלים בה ולא רק לשרוד בתוכה. בין השאר יזמו הארגונים 
פסטיבל משותף שִאפשר להם למשוך קהל רב למופעים. כמו כן, 
החליטו הארגונים לצאת יחד למאבק על הגדלת העוגה, כלומר 
על הגדלת שיעור התקציב הממסדי המוקצה לתרבות ולאומנות. 
כך השתנתה תפיסתם ההדדית של הארגונים ממתחרים לשותפים 
בינם  הקשר  בתפיסת  לשינוי  הביא  התהליך  לכך,  מעבר  לדרך. 
לא  לראשונה  נעשתה  אליהם  הפנייה  המממנים.  הגורמים  ובין 
מעמדה של תלות וחולשה אלא מעמדה של הובלה ואקטיביזם: 
קהלי  את  החלטות וגייסו  מקבלי  עם  קשר  יצרו  הארגונים  חברי 
במהלכים  לתמיכה  הפרטיים  התורמים  את  ואפילו  שלהם  היעד 
שהם הובילו. באופן זה, חשיפת הנחות היסוד אשר ביססו יחסי 
אפשרה  המממנים  הגורמים  לבין  הארגונים  בין  תלות  של  כוח 
והבין־ הארגונית  ה"אמת"  של  אחרת  תפיסה  לגבש  לנועצים 
ארגונית. תפיסה זו עודדה אותם לקחת תפקיד פרו־אקטיבי ויזמי 
ביניהם  יותר  מעמיקה  שותפות  שונים, לבסס  גורמים  עם  בקשר 

וליצור אפיק אסטרטגי חדש של התנהלות משותפת.
במסגרת  גם  התרחשה  הארגונית  ה״אמת״  של  מחדש  הבניה 
ההתערבות בתהליך הגיוס בחברה העסקית שתיארנו בסעיף הקודם. 
תהליך הגיוס בחברה נתפס במשך שנים רבות כתהליך אובייקטיבי 
לעבודה  להתקבל  שווה  הזדמנות  מועמד/ת  לכל  המאפשר  והוגן 
מעצבי  של  העיוורון  נקודות  נחשפו  הייעוץ  בתהליך  בארגון. 
התהליך, ובעקבותיה עוצבה מחדש המשמעות של "אובייקטיביות" 
בתהליך המיון הארגוני כך שהוטמעה בה רגישות תרבותית. במבט 
רחב יותר, אפשר לראות בחקיקה הממשלתית אשר סיפקה תמריצים 
שעיצב  מהלך  מגוונות  מאוכלוסיות  עובדים  המעסיקות  לחברות 
כלכלי  פוטנציאל  והעניקה  שלהן  העסקית  ה״אמת״  את  מחדש 
נחשפת  השינוי  ברגע  אלו.  עובדים  בגיוס  המשאבים  להשקעת 
הדינמיות של הבניית האמת - אך לאחר זמן מה היא שוב נעשית 
מובנת מאליה. מרגע שמערכות הגיוס הרגישות תרבותית עומדות 
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החדשה  הארגונית  ל״אמת״  נהפכות  הן  מהארגון,  כחלק  כנן  על 
כגון אנושיות,  נוספות,  זוכות להצדקה מצד מערכות ערכים  ואף 

אוניברסליזם ושוויון הזדמנויות.
האמת  בפירוק  המתמקדת  הפוסט־מודרנית  לגישה  בניגוד 
ובאתגורה מתוך הנחה שאין אמת אחת, הגישה הביקורתית רואה 
בעלת  אמת  של  מחדש  לניסוח  הזדמנות  האמת  הבניית  בתהליך 
של  הפירוק  תהליך   .)Alvesson and Deetz 2006( ערכי  בסיס 
אמיתות קיימות, לצד ניסוחה של אמת מחודשת, מאפשר לארגונים 
להשתנות ולהמשיך לפעול. עבודת ייעוץ בגישה ביקורתית יכולה 
גם  כמו  ושעתוקה  הארגונית  האמת  היווצרות  אופן  את  לאתגר 
לסייע לארגונים להשתנות דרך הרחבה של תפיסת האמת שלהם 
״שותפות״,  כגון  למונחים  להעניק  בוחרים  שהם  המשמעות  ושל 

״אובייקטיביות״, ״יעילות״ ו"הוגנות".

דיאלוג בתור מנוף ללמידה ולשינוי בארגונים

מתוך  שאוב  הביקורתית  הגישה  בבסיס  העומד  נוסף  עיקרון 
מציע  אשר   ,)Habermas 1971, 1984( הברמאס  של  הפילוסופיה 
שקיומו של דיון פתוח, המאפשר לכל פרט לשמוע ולהישמע, הוא 
בסיס לרציונליות ולהבנה "גבוהה" יותר אשר מקורה אינו בכוח, 
ביוקרה, בסמכות, במניפולציה או בכפייה - אלא בקבלת החלטות 
המבוססת על טיעונים מבוססים היטב ובהעמקה בהם המתאפשרת 
בדיון פתוח. בנוסף, הברמאס גרס שדיון פתוח יכול ליצור הזדהות 
עמוקה ואותנטית של הפרטים המשתתפים בו, לספק מענה לצורך 
החברים.  כלל  בין  רחבה  הסכמה  לקדם  ואף  ובהכרה  בשייכות 
נרחבים  הסכמה  מנגנוני  יצירת  מעודד  זה  עיקרון  ארגוני,  בייעוץ 
ההמונים  חוכמת  מתוך  להיווצר  לידע  המאפשרים  האפשר,  ככל 

ומתוך הכרה במשאב הטמון בדיון רב־משתתפים.
בארגונים,  פתוח  לדיון  רב  ערך  מייחסים  הביקורתית  בגישה 
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משותפת  בנייה  ומאפשר  הייררכית  להתנהלות  חלופה  הוא  שכן 
של האמת הארגונית. כחלק מתהליך זה יש מקום לקרוא תיגר על  
)Alvesson and Deetz 2006( וליצור מציאות  תפיסות דיכוטומיות 
נתאר  כדוגמה  קולות.  ריבוי  ועל  מורכבות  על  הנשענת  משותפת 
תהליך ייעוץ אשר היינו מעורבות בו לאחרונה בעיר קטנה. הפנייה 
לייעוץ נעשתה בהקשר של תוכנית לאומית שהעיר משתתפת בה, 
ציבוריות  מערכות  של  הפעולה  שיתוף  את  להגדיל  נועדה  אשר 
העיר.  תושבי  ההורים  עם  ורווחה(  תרבות  טיפול,  )חינוך,  שונות 
כל  את  להזמין  הצענו  בעיר  המורכבות  להבנת  ראשון  כצעד 
הגורמים הרלוונטיים לסדנה שנועדה לאפשר למידה משותפת של 

הצרכים, סוגיות המפתח והשחקנים השונים בעיר.
של  הדלה  נוכחותם  הייתה  זו  בסדנה  שעלתה  מרכזית  סוגיה 
ההורים בפעילויות בעיר. המשתתפים סיפרו שהם מארגנים מגוון 
הרצאות וסדנאות להורים - אך התושבים אינם מגיעים. בתגובה 
שיווק,  בנושא  סדנה  עבורם  שנבנה  המשתתפים  ביקשו  לכך 
שתסייע להם למסגר באופן אטרקטיבי ומושך יותר את הפעילויות 
הרבות המתקיימות בעיר. בעינינו, המעבר לשיווק היה מהיר מדי - 
ההורים  להיעדרות  הגורמים  על  מידע  לנו  שאין  שמכיוון  חשנו 
הבעיה.  את  יפתור  אטרקטיבי  שיווק  אם  לדעת  אין  מהפעילויות, 
שיקפנו למשתתפים שמכיוון שההורים עצמם לא היו נוכחים בחדר, 
קולם אינו נשמע בדיון. הצענו למשתתפים לצאת למהלך מקדים 
של למידה משותפת ומעמיקה של צורכי ההורים בעיר ומאפייניהם 

ולאחריו לחזור ולעסוק בנושא השיווק.
אשר  בעיר  להורים  אינטרנטי  שאלון  הורכב  זו  סדנה  בעקבות 
משתף  באופן  נעשתה  השאלון  הרכבת  החברתיות.  ברשתות  הופץ 
ככל האפשר: חברי הקבוצה הציעו שאלות שמעניינות אותם, ואנו 
סייענו להרכיב מהן שאלון קצר. הנתונים נאספו ונותחו על ידי חברי 
הקבוצה, בעזרתנו ובהדרכתנו. לאחר כחודשיים נפגשה הקבוצה שוב 
כדי לדון בממצאים. הסקר העלה פער מובהק בין הרצון של אנשי 
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הורות(  על  וסדנאות  הרצאות  )בדמות  ידע  להעביר  בעיר  המקצוע 
לבין רצונם של תושבי העיר בפעילויות חווייתיות לילדיהם בשעות 
הפנאי )כגון משחקייה, הצגות וחוגים(. בדיון בממצאים אלו עלתה 
לראשונה האפשרות שהניתוק בין אנשי המקצוע להורים נובע מאיום 
עמוק על זהותם. מצד אנשי המקצוע, העיסוק בפעילויות פנאי נתפס 
כמאיים על הזהות המקצועית - הרי הם למדו שנים רבות, ותפקידם 
אינו לעסוק בבידור ההורים והילדים אלא בקידום החינוך, הטיפול, 
הרווחה והבריאות בעיר. מצד ההורים, ההרצאות והסדנאות שהוצעו 
להם עד כה נתפסו כמהלך פטרוני המאיים על תחושת המסוגלות 
ההורית שלהם. מכיוון שאנשי המקצוע באים ״לחנך״ אותם - הם 

בוחרים שלא להגיע.
משימות  המקצוע  אנשי  עליהם  קיבלו  הפתוח  הדיון  בעקבות 
ערך  בעלות  חווייתיות  פעילויות  לפתח  החליטו  הם  חדש:  מסוג 
חינוכי, טיפולי או משולב, כגון הצגות איכותיות בעלות מסר, חוגים 
בלמידה  ביניהם  הקשר  את  שיחזקו  ולילדים  להורים  משותפים 
כן  כמו  משפחתיים־קהילתיים.  שבת  וטיולי  משותפת  ובעשייה 
הוחלט על יצירת לוח פעילות שנתי משותף לכל הגורמים הפועלים 
של  והחופשות  החגים  את  בחשבון  מביאים  הלוח  ביצירת  בעיר. 
האוכלוסיות השונות אשר מתגוררות בה וכך מנכיחים את תרבותם 
קבועות  פעילויות  לייסד  אפשרה  הלוח  יצירת  הציבורי.  במרחב 
לאורך השנה )כגון ״שלישי משפחתי״( לצד אירועים בולטים כגון 
חגים ומועדים של כל הדתות. לבסוף, מעניין לציין כי מספר גדל 
פנו לבית  למשל  העשייה.  למעגל  בהדרגה  הצטרפו  שחקנים  של 
ספר מקצועי הפועל בעיר, תלמידי מגמת התיירות הוזמנו להדריך 
הוזמנו  הצורפות  מגמת  ותלמידי  הקהילתיים,  השבת  טיולי  את 
להשתתף בחוג תכשיטנות. כך, בזכות הדיאלוג הפתוח בין אנשי 
ובין  בינם  התקשורת  ערוץ  פתיחת  ובזכות  עצמם  לבין  המקצוע 
ההורים בעיר, התאפשר מהלך אשר שינה לעומק את אופן הפעילות 

בעיר ולא רק "עטף" אותה בכסות שיווקית מעוצבת ושטחית.
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בתהליך  שימוש  לעשות  מציעה  הביקורתית  הגישה  לסיכום, 
ולתת  בארגון  הפרטים  את  למפות  המאפשר  פתוח  דיאלוג  של 
זה  תהליך  וארגונית.  חברתית  מקצועית,  אישית,  למורכבות  קול 
מתרחש בשיתוף עם הלקוח ונשען על סקרנות ורצון להיטיב להבין 
את הארגון ואת הסביבה שהוא פועל בה. בייעוץ המאמץ תפיסה 
ביקורתית ישנו ניסיון לבנות שותפות עם חברי הארגון - ולא רק 
והדיאלוג הוא ערוץ עיקרי לתהליכי השינוי. עם  ״לשתף״ אותם, 
זאת, חשוב לזכור שתהליכי ייעוץ עלולים לאפשר גם שימוש ציני 
לשינוי"  "התנגדויות  על  להתגבר  כדי  בדיאלוג  מניפולטיבי  ואף 
ההחלטות  זה  מסוג  בתהליכים   .)Brief 2000( העובדים  בקרב 
את  לרכך  כדי  מתנהל  והדיאלוג  הגבוהים״,  ב״חלונות  מתקבלות 
בין  הגבול  שיתופם.  ללא  שנעשו  לשינויים  העובדים  התנגדות 
דיאלוג אותנטי ובין דיאלוג מניפולטיבי אינו תמיד ברור או נראה 
לעין, והיועץ עלול בקלות להפוך לכלי שרת הממשטר את תהליך 
הדיאלוג  אותו.  המאפשר  הגורם  להיות  במקום  הפנימי  השינוי 
הביקורתי אינו מתקיים רק לשם חשיפת המורכבות אלא גם כדי 
לטרנספורמציה  תשתית  וליצור  מודרים  שהיו  קולות  להשמיע 

ארגונית לקראת מבנים שוויוניים והוגנים יותר.

התנעה או הטמעה? עיקרון ההתהוות המתמדת בעבודת הייעוץ 
הארגוני

על פי הגישה המודרניסטית לייעוץ, תהליך השינוי הארגוני הינו 
קרובות  לעיתים  נתפס  שינוי  זו,  ברוח  ושיטתי.  מוסדר  ליניארי, 
כתהליך של הטמעה הפועל מלמעלה למטה, מההנהלה ועד אחרון 
העובדים. כחלופה לגישה זו אנו מבקשות להציע את עקרון ההתנעה, 
הנשען על הביקורת של גואטרי ודלז על התנהלותן של מערכות 
במערכות  לטענתם,   .)Guattari and Deleuze 1977( הייררכיות 
המתאפיינים  ונוקשה  מוגדרת  זהות  בעלי  פרטים  נוצרים  כאלה 
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את  לתפוס  מציעים  הם  כחלופה  כוח.  ובמשאלות  בתחרותיות 
הפרט כישות מרובה ופרגמנטרית המשתנה תדיר. תפיסה זו יוצרת, 
ומוכפפים  לתשוקותיהם  יותר  המחוברים  סובייקטים  לטענתם, 
פחות להתניות ולהבניות חברתיות. לאור תפיסה זו אפשר לראות 
בארגון ישות דינמית ולא ממורכזת אשר מתקיימים בה יחסי גומלין 
מורכבים ותהליכי למידה שאינם בהכרח ליניאריים. תהליכים של 
התהוות והשתנות מתמדת נתפסים כאינהרנטיים לחיי הארגון )כץ 
2008(. בראייה זו, שינוי ארגוני אינו מהלך גורף וטוטלי אלא מהלך 
טמפורלי, חלקי לעיתים, אשר יכול לחלחל ולזלוג למקומות שונים 
בארגון באופן בלתי־צפוי. לעיתים, דווקא שינוי המתרחש בשוליים, 
בהיסח הדעת, עשוי להתגלגל ולשאת השלכות מרחיקות לכת על 
על  להתבסס  יכול  השינוי  תהליך  כן,  אם  בארגון.  אחרים  חלקים 

התנעה - במקום על הטמעה.
מספר  לפני  שעשינו  עבודה  באמצעות  זה  מסוג  מהלך  נדגים 
מתנדבות  פעילות  על  ברובו  מבוסס  שהיה  נשים,  בארגון  שנים 
ונגד קבוצות אחרות בחברה.  נגד נשים  ועסק בהתנגדות לאלימות 
ורחב:  מסיבות אידיאולוגיות בחרו החברות להתנהל במבנה שטוח 
וסוגיות  גדולה,  במליאה  כולם  התרחשו  ההחלטות  קבלת  מנגנוני 
חברות  כל  אינטרנטית שבה השתתפו  בקבוצה  לדיון  עלו  שוטפות 
הארגון. ההתנהלות במליאה הייתה חלק מתפיסת עולם פמיניסטית 
כל  את  לנהל  ושאפו  להייררכיות  התנגדו  אשר  הארגון,  של נשות 
התהליכים הפנים־ארגוניים בקונצנזוס. עם זאת, נשים רבות בארגון 
חשו שהדינמיקה הנוצרת במליאה ובמרחב האינטרנטי מקשה עליהן. 
התגובות,  ריבוי   - ככאוטי  קרובות  לעיתים  נחווה  השטוח  המבנה 
הביקורת הפנימית והרגשות העזים יצרו עומס של מידע שקשה היה 
להכיל. יתרה מזו, כמה מחברות הארגון חוו את התקשורת במליאה 
הארגון,  את  פעילות  עזבו  זו  דינמיקה  בגלל  ותוקפנית.  כשיפוטית 

ונוצר קושי בגיוס ובשימור של פעילות חדשות.
התרשמנו  הארגון,  במליאת  דיונים  בכמה  שהשתתפנו  לאחר 
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שריבוי המשתתפות והסוגיות הקשות שעלו לדיון הביאו לתקשורת 
מנוכרת ולעיתים קשה ולא אפשרו תמיכה, אינטימיות ובירור מעמיק 
של הסוגיות. כמו כן, בהיעדר מנהיגות ברורה המנהלת את הדיונים, 
היה קשה אף יותר לבלום אמירות פוגעניות ולארגן את עומס המידע, 
 .)Freeman 2013( העזים  הרגשות  ואת  השונות  המבט  נקודות  את 
תחילה הצענו לחברות הארגון לשנות את המבנה הארגוני הרחב וחסר 
הדיונים,  את  שתנהל  פנימית  מנהיגות  קבוצת  ולבחור  ההייררכייה 
השיח.  תרבות  על  ותשמור  המשותפת  ההחלטות  קבלת  את  תקדם 
אולם נשות הארגון עמדו על המבנה השטוח מסיבות אידיאולוגיות 
ולא הסכימו לערוך בו שינוי. בעקבות זאת, חיפשנו דרך אחרת שבה 
יהיה אפשר להתניע תקשורת חיובית ותומכת יותר בין חברות הארגון 

מבלי לערער את הבסיס הערכי שעליו הוא מושתת.
יומיים.  של  לסדנה  ולצאת  אווירה  לשנות  לפעילות  הצענו 
הצענו להן להשתמש בסדנה כהזדמנות להתנסות באופן זמני ולא 
מחייב בצורות תקשורת חלופיות. בפרט, הצענו שבמהלך הסדנה 
הן יחרגו ממנהגן לקיים את כל הפעילות במסגרת המליאה ושחלק 
או  ביניהן  הייררכייה  ללא  קטנות  בקבוצות  תתקיים  מהפעילות 
לשיתוף  בקבוצות  שנידונו  הנושאים  יובאו  היום  בסוף  בתוכן. 
במליאה. כך, בעזרת הסדנה יצרנו מרחב זמני מסוג חדש בארגון, 
לאמץ  אם  ההחלטה  בו.  להתנסות  הארגון  לחברות  ואפשרנו 

התנהלות זו במרחבים אחרים נשארה בידיהן.
מהן  טובה. רבות  חוויה  הנשים  אצל  יצרה  בסדנה  ההתנהלות 
שלא  ואף  וביטוי,  מקום  להן  שיש  חשו  הן  לראשונה  כי  דיווחו 
הרגישו  הן  הקבוצות,  במגוון  שנערכו  הדיונים  בכל  השתתפו 
שהשיתוף במליאה הרחבה ִאפשר להן לראות את התמונה המלאה. 
הנשים יצאו מהסדנה בתחושה שהפעילות נתנה להן כוח להמשך 
גם  קטנות  בקבוצות  העבודה  חלחלה  הסדנה  בעקבות  העבודה. 
ההחלטות.  קבלת  ממנגנון  חלק  ונעשתה  השוטפת  לפעילות 
העבודה בקבוצות אומנם לא החליפה את המליאה, אך היא נכנסה 
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החלטות  ומכינות  בצוותים  עובדות  הנשים  שבו  מקדים  כשלב 
את  פתרה  לא  שיזמנו  ההתערבות  המליאה.  של  הסופי  לאישורה 
הקשיים הרגשיים העמוקים שהנשים מתמודדות עמם בעבודתן, אך 
ואת  הכוחות  את  חיזקה  אשר  הקלה  של  למידת־מה  הביאה  היא 

המשאבים של הארגון ותרמה ליציבותו.
על פי עקרון ההתהוות, אפשר להתניע מהלכים של שינוי על 
ידי יצירת מרחב זמני המזמן התנסות בהתנהלות שונה מרגיל, שאין 
בהכרח  מתקיים  אינו  כזה  מרחב  תוצריה.  יהיו  מה  מראש  לדעת 
קרובות  לעיתים  אלא  הארגונית,  הפעילות  של  המרכזית  בשדרה 
בשולי הארגון שהפיקוח עליהם מועט ויש בהם מידה רבה יותר של 
חופש להתנעת תהליך השינוי. כך, תהליך של שינוי ארגוני יכול 
יכולים  הארגון  חברי  זמני שבו  מרחב  יצירת  באמצעות  להתרחש 
זו  התנהלות  מסוימים  במקרים  חדש.  מסוג  בהתנהלות  להתנסות 
היא  אחרים  ובמקרים  בארגון,  אחרים  לחלקים  בהדרגה  מתרחבת 

תישאר אפיזודה חולפת בחייו.
אפשר לראות בתפיסה של מציאות ארגונית מתהווה, משתנה, 
חלקית ונזילה גם מסגרת קונספטואלית מארגנת לתהליך הייעוץ 
תמיד  מקיף  אינו  הביקורתי  הייעוץ  תהליך  זו,  תפיסה  לפי  כולו. 
את כל שדרות הארגון. יתרה מזו, הוא מאפשר עבודת ייעוץ רבת 
השפעה אפילו בארגונים עסקיים או ביטחוניים, שבהיבטים אחרים 
פועלים באופן שאינו הולם את הגישה הביקורתית. לתפיסה לא־
טהרנית זו של הייעוץ הביקורתי ישנה נקודת תורפה אפשרית: היא 
דכאניים  מנגנונים  קיומם של  מוסרי להמשך  רישיון  לתת  עלולה 
ולשמש ״עלה תאנה״ לפעילויות אחרות של הארגון. עם זאת, מתוך 
 Foucault( הכרה שאי אפשר להימלט מהכוח גם בהתנגדותנו אליו
1980(, אנו רואות בגישה חלקית לשינוי מרחב בר־יישום המאפשר 
לפתוח  יכולה  זו  גישה  הכוח.  במגבלות  ההכרה  מתוך  לפעול 

אפשרות לשינוי גם בהיעדר סיכוי למהפכה מושלמת.
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הגישה הביקורתית לייעוץ: מחשבה על גבול

לראות  מציע   ,)]1984[  1997 )פוקו  מהי?"  "נאורות  במאמרו  פוקו 
את  יוצרת  בגבול  וההכרה  ״המחשבה  גבול.  על  מחשבה  בביקורת 
פעולות  המאפשר  באופן  שהננו,  כפי  אותנו  שיצרו  התנאים  הבנת 
חדשות״ )עמ׳ 92(. לדברי פוקו, הביקורת מסמנת את הגבול אך בה 
בעת גם יוצרת את ההזדמנות לפעול בדרך אחרת. בתהליך הייעוץ 
הכניסה  בראשית  עוד  אותנו  מלווה  גבול  על  המחשבה  הביקורתי, 
לתהליך הייעוץ, בזיהוי הלקוחות שלנו ובכינון הגבולות של הקשר 
הייעוצי. גם לאחר הכניסה לתהליך הייעוץ, הגישה הביקורתית מצווה 
עלינו ״בדיקת ערנות״ מתמדת: את מה ואת מי שכחתי? למה ולמי 
לא שמתי לב? מה עדיין לא ראיתי? שאלות אלה משרות מצב של 
דילמה תמידית וספק. כסובייקטים הנתונים תמיד בתוך מערך כוחות 
המגביל את יכולת הראייה, הפעולה וההבנה אנו מוקפות תמיד גם 
יותר  ובחלקי. המחשבה על גבול מאפשרת לראות  בשקוף, בנסתר 
מאשר כאשר הגבול נתפס כמובן מאליו. בה בעת, מחשבה זו מאירה 
להסתפק  אפשר  המחקר  בעבודת  לדעת.  היכולת  מגבלות  את  גם 
בהתבוננות בגבול, בידוע והנסתר, בעוול ובהטעיה, בשימוש בכוח 
ובמניפולציה שהוא מאפשר. באקטיביזם חברתי נעשה ניסיון לפרוץ 
גבול תוך כדי הפעלת לחץ על בעלי הכוח בחברה ובארגון לשנות 
את דרכיהם, לתקן את העוולות, לחשוף את המחיר שמשלמים חסרי 
הכוח. ואילו בעבודת הייעוץ, השינוי נעשה על הגבול שבין הידיעה 
השותפות  שבין  הארגון,  בתוך  לעשייה  החיצוניות  שבין  לפעולה, 
לקונפליקט. לכן עבודת הייעוץ מלווה תמיד בספק. אין בה כניעה 
עיוורת לבעלי הכוח ולכוחות השוק, אך גם לא טהרנות או עליונות 
יוקרת החוקרים  ולא  מוסרית. אין בה תהילת המנהיגים החברתיים 
הבכירים. עם זאת, יש בה מרחב להשפעה וכר פורה לעשייה. מרחב 
המאפשר להנכיח מורכבות, לקדם למידה, להאיר מקומות שקופים 

וחשוכים בארגונים ולסייע להם להשתנות.
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