פלאפל בטעמים
מגישור לרישות בחברה דיאלוגית
-

מבט עולמי על מאבק התרבויות
מגמות השינוי – מה קורה לנו?
 – Zoom inומה במשפחה ?
ומה השפעתנו בעניין? קוים לחברה דיאלוגית
ד"ר שי בן יוסף ניווט במורכבות
www.shayby.co.il
Shayby1@gmail.com
054-2112383
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תופעות בגלובליזציה
•
•
•
•
•
•
•

דעאש
המפלגה הסקוטית הלאומית
גוגל
בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג
חברות דרוג האשראי
פייסבוקWhatsApp ,
OECD

• רעש האדמה בנפאל
• איקאה
• מועדון הכדורגל ברצלונה

© ד"ר שי בן יוסף

תופעת הגלובליזציה – חמישה מאפיינים
על פי דיויד הלד)Held 2000 A Globalizing World ( ,
.1
.2
.3
.4
.5

הנמכת מחיצות  -מתיחת יחסים חברתיים חוצי גבולות
התלכדויות  -לפי תחומי עניין או אזורים
תנועה  -זרימה אינטסיבית של אנשים  /הון  /מידע
השפעה  -חדירה הדדית בין תרבויות ((Interpenetration
תשתית עולמית – סטנדרטים ,תקשורת ,תחבורה.

© ד"ר שי בן יוסף

תאוריות על גלובליזציה
•

•

•
•
•

שינוי יחסי זמן מרחב
– המרחק מתקצר  ,הזמן מתכווץ
גלוקאליזציה
– בנג'מין בארבר )  (Barber 1995מזהה שתי תופעות
תרבותיות מנוגדות המתקיימות בו זמנית בעולם הגלובלי.
האחת התחזקות זהויות ,קשרים ומערכות חברתיות גלובליות
והשניה התחזקות הזהות הלוקאלית
”Benjamin Barber 1995 “Jihad vs. McWorld
תרבות הצריכה
– יוצרת האחדה של תרבויות ,פונקציות ,מוצרים
'שומקום' בכל מקום
– מותגים ,רשתות הפצה ,סימנים מבנים ...כל הקניונים נראים
אותו דבר
סדור וכאוטי
– מצד אחד יש נסיונות לחולל 'סדר עולמי' ומצד שני קושי
במימוש שליטה ובקרה .פלורליות ,קישורים היוצרים
הזדמנויות חדשות ,הגוונה .מבנים חדשיםJan Nederveen .
”Pieterse “Globalization as Hybridization
© ד"ר שי בן יוסף
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מבוכה ,אי ודאות ,קושי להסתגל
אתגרי עליית המורכבות במאה ה 21
.1

עצמאות גדלה של השחקנים – אנשים וארגונים בוחרים את דרכם בתוך מגוון
רחב ביותר של אפשרויות ורמה גבוהה יחסית של חופש פעולה

 -איך נשלוט?

 .2הגדלת רמת השונות

 -כל רכיב ( )Agentבמערכת ממלא מגוון ביצועי זהות ותפקידים

חברתיים ומעורב במגוון תהליכים.

 -איך נהיה רלונטיים?

.3

קצב שינוי  -ניידות גדלה והולכת של אנשים ,רעיונות ,מוצרים והון מגבירה את קצב השינוי
בסביבות הפנימיות והחיצוניות של מערכות חברתיות.

.4

השפעות גומלין רחוקות  -ישנן השפעות גומלין רחבות היקף בין תופעות המרוחקות
לכאורה בזמן ,במקום ובעניין' - .הכפר הגלובלי' 'אפקט הפרפר'.

 -האם אפשר ללמוד מהנסיון?

 איך נגבש 'תמונת מצב'' ,הערכת מצב' תכנית ?© ד"ר שי בן יוסף

מלחמת העולמות  -ה'קוד הסגור' מול ה'קוד הפתוח'

• קוד סגור – התבדלות – בעולם גלובלי אנחנו חשופים לאיום מתמיד על זהותנו ,על
ערכינו ,על עצם קיומנו – לכן נבצר את קו ההגנה ,נתבדל מן הסביבה בלבוש ,בשפה,
במינהגים ...נשתדל למצות את האפשרי מהסביבה מבלי להיבלע בה ,נקפיד על סינון
בגבולות ,נילחם להגנתנו כשצריך ,נבנה 'בועה' במקום מתאים,
• קוד פתוח – שילוביות – עולם גלובלי מתאפיין בהנמכת גדרות ,על מנת לחיות ולשרוד
בעולם כזה עלינו להכיר מגוון שפות ,תרבויות ,קודי התנהגות.
בעולם כזה נצטרך להתנהל באופן מורכב ,טיפוח הזהות 'שלנו' ערכי הליבה ויכולות הליבה,
לצד טיפוח מגוון רחב של קשרים ושיתופי פעולה חוצי גבולות.
© ד"ר שי בן יוסף

תמורות בחיי המשפחה  – 1העולם נכנס הביתה
•
•
•
•
•
•
•
•
•

גיל נישואין עולה ,היקף גירושין עולה
מונוגמיה סדרתית  -עליה בשיעור מערכת זוגיות שניה
משפחות מורכבות
הסדרת מעמד כלכלי בין בני זוג וילדיהם גם לאחר גירושין
נישואין ומשפחה כמערכת יחסים שויונית
דפוסים שונים של זוגיות
לגיטימציה לזוגיות חד מינית
הפרדה בין מין ומשפחה והולדה
הטכנולוגיה הרפואית פותחת אפשרויות חדשות
© ד"ר שי בן יוסף

תמורות בחיי המשפחה 2

המשפחה בצומת ההשפעות החברתיות הרחבות

-

הויכוח על 'ערכי המשפחה'
הגשמה אישית וקרייירה
פמיניזם ומיגדר
'שיח זכויות' – זכויות הילד
'חברת הצריכה' – אהבה זוגיות ומשפחה כ'מוצר' של תעשיית התרבות
'קפיטליזם רגשי' (אילוז)  -גישות פסיכולוגיות ,הרגש במרכז טיפולי זוגיות
© ד"ר שי בן יוסף

שינוי אופיה של האינטימיות – גידנס
Giddens (1992) The Transformation of Intimacy

• תקופה טרום מודרנית – משפחה תוצר חברתי/כלכלי
• החל מסוף המאה ה  18אהבה רומנטית – מבוססת על משיכה הדדית.
 חלק מהניתוק מהמשפחה המורכבת המסורתית משק בית פונקציונלי – הוא מפרנס היא עקרת בית שויון לכאורה  -שליטת הגברים בפועל 'מוסר כפול' – חיי נישואין לצד קיום קשרים מיניים נוספים (גברים)• בשלב הנוכחי של העידן המודרני (בחברה המערבית)
 מיניות גמישה אהבה זורמת מיקוד  -במערכת היחסים הזוגית ובפרוייקטים :בית ,ילדים ,רכוש© ד"ר שי בן יוסף

הכאוס הנורמלי של האהבה – בק ובק-גרנשיים
Ulrich Beck and Elisabeth Beck-Gernsheim (1995) The Normal Chaos of Love

•
•
•

•

תנאי אי ודאות ,סיכון
בחירה חופשית – חרויות חדשות ולחצים חדשים
מתחים והתנגשות אינטרסים
 התפתחות אישית – זוגיות – משפחה עבודה – משפחה אהבה – התמדה 'מלחמת המינים'  -היבטים מגדריים ('גבר' 'אשה' )ומדוע בכל זאת ממשיכים ,מה מחזיק את זה?
" אהבה היא מסע של חיפוש עצמי .כמיהה למגע אמיתי ביני לבינך ,לשיתוף
בגוף ובנפש ,למפגש הדדי ללא סודות ומחיצות ,לנכונות לקבל ולסלוח ,להכרה
במה שהיה ובמה שהווה ... .אם גם הנשימה מסוכנת בעולמנו המזוהם לא נותר
לנו אלא לרדוף אחר החלומות המטעים של האהבה( " ...שם )175-176
© ד"ר שי בן יוסף

אהבה נזילה  -שבריריות הקשרים האנושיים – באומן
Zygmunt Bauman (2003) Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds

• נסיבות משתנות ,האינדבידואל במרכז ,יחסים רופפים
• יש הנאחזים בחיי הנישואין ובמשפחה כעוגן של יציבות ובטחון
• ויש המחליפים את האיכות והעומק בכמות ושטחיות – האינטרנט כמשל

© ד"ר שי בן יוסף

החיים האישיים :כיוון חדש לחשיבה סוציולוגית  -קרול סמרט
Smart C. ( 2007) Personal Life. Cambridge: Polity.

• קישוריות () Connectednessאנחנו לא לבד
 האנשים מחברים את ה'פרוייקט האישי' שלהםלרשתות הקשרים במשפחה ובחברה.
 אנחנו שזורים במבנה החברתיבשיוכים מגדריים/אתניים  /מעמדיים  /דתיים  /קהילתיים
• מסורות בונות משמעות (  – )Meaning –constitutive traditionsזכרונות
קולקטיביים עוברים מדור לדור

• המשפחה אינה 'אי בודד' ,היא מרכז משמעותי לרשת הקשרים
הבין אישית ,תוצר מתהווה של יחסי גומלין משמעותיים נרחבים
המתפתחים ומשתנים כל הזמן.
© ד"ר שי בן יוסף

ׁשּום ָאדָ ם ֵאינֶּנּו ִאי ,כֻּלֹו ִמשֶ ל ַעצְמֹו;
כָל ָאדָ ם הּוא ִפסָ ה ִמן ַהיַבֶׁשֶ ת,
ֵחלֶק ֵמאֶ ֶרץ ַרבָה.

שום אדם איננו אי
ג'ון דאן ( ( )1532-1631תרגום :רמי דיצני)

ִאם גּוׁש עָ פָ ר יִג ֵָרף ַעל־י ְֵדי ַהיָם,
ֵאירֹופָ ה ִתהְ י ֶה נֶחְ סֶ ֶרת,
ַממָ ׁש כְמֹו לּוא הָ י ָה ֵכף־סֶ ַלע,
כְמֹו לּוא הָ י ָה אֲ חֻּ ַזת ֵמ ֵרעֶ יָך
אֹו אֲ חֻּ ַזתְ ָך ׁשֶ לְָך הָ י ָה:
מֹותֹו ׁשֶ ל כָל ָאדָ ם מְ ַפ ֵחת ִבי,
י ַ ַען־ ִכי אֲ נִי מְ ש ָֹׂרג ְב ֶג ַזע הָ ָאדָ ם.
ו ְ ָל ֵכן לְעֹולָם ַאל ִתׁשְ ַלח ִלׁשְ א ֹׂל ל ִ
ְמי ִצ ְלצְלּו ַה ַפעֲ מֹונִים-
 -לְָך ֵהם מְ ַצ ְל ְצ ִלים.

© ד"ר שי בן יוסף

קוים לחברה דיאלוגית
• “Nothing exists in isolation. We have to stop pretending we are individuals that
can go it alone… To make a change these days there no need for a critical mass,
”but critical connections are necessary
- Margaret J. Wheatley

• האחרות ,מעצם היותה לא מוכרת ובלתי צפויה ,היא מאיימת .הסרת האיום פירושו
– עמנואל לוינס
הבנה ,וכך האחרות מניעה את הצורך בהבנה.
• מהאחר כ'אובייקט' לאחר כ'סובייקט' – מרטין בובר,
• מיחסי 'תועלת' ו'ניצול' ליחסי 'מהות' ו'פליאה' ,מיחסי 'ספק-לקוח' ליחסי רשת ערך
 אברהם יהושוע השל• גישה דיאלוגית לפיתוח ארגוני (.)Bushe, &. Marshak 2009, 2015
 התרומה המרכזית של מנהלים ויעצים ,במצב מורכב ,היא ביכולת לאפשרתקשורת טובה בין כלל בעלי העניין (.),Snowden & Boone. 2007
© ד"ר שי בן יוסף

גישה דיאלוגית לעומת גישה
גישות
משפיעות

גישת אבחון וטיפול
מדע קלאסי ,פוזיטיביזם ,מודרנה

אבחונית( ,מבוסס על (Bushe, &. Marshak 2009 :357

גישת דיאלוג והתהוות
גישה פרשנית ,הבניה חברתית ,פוסט מודרנה,
ביקורתיות

 החברה מבנה את תמונת המציאותעמדה כלפי  -המציאות היא עובדה אובייקטיבית
 יש 'מציאויות' רבות המציאות היא אחתהמציאות
 ה'אמת' היא תכונה צומחת מתוך המציאות ניתן לדעת את האמת על המציאות תמונת המציאות נתונה לדיון בתהליך בובדרך רציונלית ואנליטית
מעורבים יחסי כח
 השינוי לרוב תוצר שיח דיאלוג וויכוחאיך מתחולל  -בדרך כלל טכנולוגי
 איסוף וניתוח מידע ,תכנון על פי יעדים - ,יצירת מרחב מכיל ותהליך המעודד יצירתיותשינוי?
מובילים לשינוי
מוביל ליישום
 ניתן לעודד שינוי ,אך בעיקרו הוא תוצר של שינוי יכול להיות מתוכנן ומנוהלהתארגנות עצמית
 שינוי יכול להיות מקומי ,לינארי ומכוון שינוי יכול להיות המשכי ו/או מחזורימטרות
דגש על שינוי אורח החשיבה  .מה האנשים
מיקוד השינוי דגש על שינוי התנהגות.
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חושבים?
מה שאנשים עושים

מגישור לרישות  -כלים לניהול מתחים בחברה דיאלוגית
•
•
•

•
•
•
•
•
•

פרואקטיביות – לחפש הזדמנויות
חשיבות הקונטקסט
גישה נראטיבית
– הסיפור ככלי תקשורת
מיסגור רחב
תהליך נושם
חכמת הרבים והשונים
שיח רבים תכליתי
רשתות ערך
מודל ממש"ק
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