
 

 

לימוד נרטיבי בקורסי מנהיגות: סיפורים של מסוגלות מנהיגותית, זהות עצמית ופיתוח מנהיגות
מזה זמן מה פרקטיקת הסטוריטלינג הופכת ליותר ויותר משמעותית בתהליכי פיתוח מנהיגות. המחקר הנוכחי, שפורסם

בשנת 2021, בחן באופן שיטתי את התרומה של לימוד סטוריטלינג בקרב מנהיגים צעירים. בהקשר צה"ל שמתבסס על

מספר רב של מפקדים בגילאים של משתתפי המחקר, הממצאים יכולים להיות רלוונטיים מאוד. ממצאי המחקר מראים

שאפילו הכשרה קצרה יחסית שמסייעת לפרט בגיבוש ופיתוח הסיפורים האישיים שלו, והקשר של הסיפורים הללו

למנהיגות שלו, יכולה לסייע באופן משמעותי לפעולתו של הפרט כמנהיג אותנטי. 

קישור למאמר מופיע בגוף התקציר.
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קישור למאמר המקור
 

שימוש בלימוד נרטיבי (narrative pedagogy), מושג שטבע Diekelmann בשנת 2001, יכול להוות נדבך משמעותי בתהליכי

פיתוח מנהיגות. בתהליך הלימוד הנרטיבי אנשים בוחרים את חוויות החיים הכי משמעותיות ומהן מפתחים סיפור שיוכל

לסייע ביצירה ובעיצוב של התפיסות האישיות שלהם. במילים אחרות, דרך הסיפורים האישיים, אנשים מייצרים את מציאות

חייהם ואף בונים את זהותם. הדגש בסיפורים הוא לאו דווקא על העובדות אלא יותר על המשמעות שהפרט מייחס לסיפורים

ולהתנהגויות המוצגות בסיפור. הכלי של סיפור סיפורים – סטוריטלינג – יכול להיות יקר ערך לפיתוח זהות המנהיג המתהווה.

המחקר הנוכחי הראה כיצד שימוש בפרקטיקה של סטוריטלינג מסייעת למנהיגים צעירים (גילים 18-25) בפיתוח אישי

ובפיתוח המנהיגות שלהם. בניית סיפור "מכריחה" את הפרט להתבונן פנימה, להציף חוויות עבר ולבחון את הדרכים שבהן בחר

לפעול, כיצד הרגיש וכיצד זה השפיע עליו. בעת גיבוש סיפור מתקיים תהליך של יצירת היגיון נרטיבי כחלק מהבנת חוויות החיים

של הפרט. כאשר התהליך נעשה על ידי כמה אנשים יחד (במסגרת קבוצה או קורס) נוספים גם אלמנטים של חשיפה עצמית,

פגיעות, כנות, יכולות הקשבה ופיתוח אמפתיה. 

מחקר זה מתבסס על ניתוח קורס שעסק בבניית נרטיביים עצמיים, נרטיביים של הקבוצה ונרטיבים של אחרים וכיצד

אלה סייעו לסטודנטים למצוא את קולם בתור מנהיגים אותנטיים. הסטודנטים שהשתתפו במחקר עברו תהליך של

התבוננות כנה פנימה על עצמם, על מנת שיוכלו לגבש הבנות נהירות ואינטגרטיביות לגבי האופי המנהיגותי שלהם. מטרת מחקר

זה להציף ולנתח חוויות נוספות של מנהיגים צעירים בקורס מנהיגות וסטוריטלינג.
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רקע תיאורטי

"בוגרים בהתהוות" (גילאי 18-25) מוגדרים בספרות כצעירים בשלב של עיצוב זהותם. תיאוריות בפיתוח מנהיגות מדגימות כיצד

חוויות משמעותיות בקרב מנהיגים צעירים הינן קריטיות בפיתוח והבנת הסגנון המנהיגותי של הפרט. יצירת היגיון, שהינו למעשה

מבט על חוויות עבר והרהור על משמעות החוויות, הינו חלק משמעותי בעיצוב העצמי כפרט וכמנהיג. ההנחה התיאורטית היא

שאנשים יוצרים משמעות דרך (1) מודעות להבניות במציאות שלהם; (2) בחירה מודעת בחתירה למציאת האמת האישית; (3) טיפוח

ושכלול היכולת להגיב ולפעול בדרכים מספקות והוגנות. 

מטרת העל של תיאוריות נרטיביות היא להבין באופן מיטבי את ההשלכות של נרטיביים אישיים, הסיפורים ופרקטיקת הסטוריטלינג. 

יצירת היגיון נרטיבי הינו תהליך להבנת חוויות הפרט באמצעות יצירה וארגון של הסיפורים, שמתרחש הן דרך התוכן והן דרך

התהליך של סיפור הסיפורים. כך למשל, דפוסי מוטיבציה של אנשים מייצרים תימות בסיפורים האישיים שלהם. בתהליך בניית

זהות אנשים הופכים מודעים יותר לסיפורים שלהם עצמם. לכן, בנייה נרטיבית בגילאים בהם עדיין מתרחש תהליך של עיצוב הזהות

יכולה להיות משמעותית עבור הפרט. כאמור, צעירים בגילאי ה-20 נמצאים בשנים מעצבות של חייהם, שכן הם חוקרים אפשרויות

שונות בדרך לקבלת החלטות משמעותיות כבסיס לחייהם הבוגרים. מנחים ויועצים העוסקים במנהיגות הפוגשים צעירים בשלב זה

יכולים לסייע משמעותית בדרך ליצירת היגיון ורצף זהותי, ועיצוב תפיסות המנהיגות האישיות של הצעירים. 

התחום של מנהיגות וסטוריטלינג תופס תאוצה בספרות ובחקר האמפירי, הן ככלי תקשורת של הפרט עם סביבתו והן

ככלי בארסנל של המנהיג, שכן הוא מסייע למנהיג להבין מי הוא, מאיפה הגיע ולאן הוא הולך. חקירת סיפורים מאפשרת

חלון הצצה לערכים שהמנהיג דוגל בהם, הדברים שחשובים לו, דפוסי המוטיבציה שלו, והגורמים המשפיעים על אמונות

שיש לו בנוגע לנושאים מסוימים. 

 

שיטה והליך

במחקר זה השתתפו 13 סטודנטים שעברו קורס של סטוריטלינג ומנהיגות. בתום הקורס הסטודנטים עברו ראיונות בהם נשאלו על

האופי הכללי של הקורס, המחשבות המלוות אותם אחרי הקורס, מידת השימוש שלהם בסטוריטלינג לאחר תום הקורס ועוד.

ממצאי הראיונות קודדו לשלושה נושאים כדי לענות על השאלות הבאות: (1) כיצד סטוריטלינג משפיע על למידה? (2) כיצד

סטוריטלינג משפיע על מציאת היגיון ורצף בזהות העצמי? (3) כיצד סטוריטלינג משפיע על פיתוח מנהיגות?

 

 



ממצאים

בהתייחס לאופן שבו פרקטיקה של סטוריטלינג משפיעה על הלמידה, סטודנטים סיפרו שהם למדו אודות איכויות ויכולות הקשורות בסיפור

סיפורים המאפשרות צמיחה אישית. מהממצאים עולה החשיבות של שיתוף ועיבוד הסיפורים. בנוסף, הסטודנטים למדו להתבונן על חוויות

משמעותיות מהעבר, לאפשר לעצמם להיות פגיעים ולהעריך חשיפה של סיפורים מחבריהם לספסל הלימודים. הממצאים מעידים על כך

שהצפה ועיבוד של חוויות מהעבר בסביבה מאפשרת, מעודדת צמיחה אישית ושינוי. בנוסף, עלתה החשיבות של התבוננות פנימית, הצפת

חוויות מהעבר והתבוננות על האופן שבו זה השפיע על הפרט והעתיד שלו. כל אלה צוינו כגורמים שסייעו למשתתפים לגבש את זהותם

האישית-מנהיגותית. הדבר אפשר למשתתפים להתבונן על מי הם היו בעבר וכיצד הם השתנו. כמו כן, המרחב שנוצר בקורס זימן גיבוש והיכרות

עמוקה בין המשתתפים וכן מתן מקום לשוני בניהם, בפרק זמן קצר.

בנוגע לשאלה 'כיצד סטוריטלינג משפיע על מציאת היגיון ורצף בזהות העצמי?' עלו תגובות הנוגעות לחוללות עצמית (Self-efficacy) ומסגור

מחדש של סיפורים (Story Reframing), שכן סטוריטלינג היא פרקטיקה המאפשרת יצירת משמעות בזהות האישית של הפרט. תהליך סיפור

הסיפורים טומן בחובו את היכולת לבנות מחדש את הנרטיב האישי ולמסגר אותו בטון חיובי וסלחני יותר. סטודנטים העידו כי סיפור

הסיפורים אפשר להם להיות פגיעים ולהתבונן על חוויות משמעותיות שאפשרו להם לצמוח ולהגביר את תחושת החוללות העצמית שלהם. הקורס

נתן להם מקום וזמן להתבוננות פנימית שאינה תמיד מתאפשרת בקצב שגרת החיים. בנוסף, מסגור מחדש של סיפורים אפשרה לסטודנטים

לקשר בין חוויות עבר שליליות לבין תוצאות סופיות חיוביות. סטודנטים סיפרו שהבחירה כיצד להגיב לאירוע שלילי נמצאת בידיהם ובכך הם

יכולים להשפיע על התוצאה הסופית. הדבר סייע להם לנהוג ביותר חמלה ואהבה כלפי עצמם. 

השאלה השלישית, 'כיצד סטוריטלינג משפיע על פיתוח מנהיגות?' הניבה תובנות לגבי השפעות ארוכות טווח של הקורס בחייהם האישיים

והמקצועיים. סטודנטים שבמסגרת תפקידם המקצועי מתאפשר להם לעשות שימוש בפרקטיקה של סטוריטלינג העידו כי היכולת לעורר רגש דרך

סיפוריהם הוכחה כמשמעותית מאוד. בנוסף, סטודנטים העידו כי כעת כשהם מול קהל, אם זה בשיחה או בהצגת מצגת, הם חשים יותר ביטחון

ברתימת הקהל אליהם. סטודנטים רבים הביעו רצון לשלב סטוריטלינג במקום עבודתם לאחר ההשתתפות בקורס.

 

סיכום

מנהיגות אותנטית מושתתת על מודעות וויסות עצמי. כשמנהיגים מכירים את עצמם דרך חקירה של ערכים מובילים, דפוסי מוטיבציה ורגשות, הם

יכולים להיות מנהיגים בעלי בסיס איתן לקבלת החלטות וביצוע פעולות. בממצאי המחקר ניתן להבחין באלמנטים של מנהיגות אותנטית, בכל

הקשור לפיתוח מנהיגות דרך התכונות של אמפתיה, הקשבה ומודעות עצמית. לימוד פרקטיקת הסטוריטלינג עורר בקרב הסטודנטים רצון

להיות יותר כנים ואותנטיים בתפקידם כמנהיגים. כמו כן, סטודנטים גילו אמפתיה כלפי חבריהם לכיתה דרך כך שהצליחו להרגיש ולהבין את

האדם שמולם, מבלי שחוו את אותן החוויות. לבסוף, סטודנטים הציפו את החשיבות בהקשבה ואת המשמעות שאפשר לדלות מהקשבה כנה

לאדם המספר סיפור אישי. 

המחקר הנוכחי הנכיח את החשיבות של פרקטיקת הסטוריטלינג בקרב מנהיגים. בהינתן מרחב בטוח המאפשר פגיעות, מנהיגים בהתהוות

יכולים להירתם מגילוי עצמי ותהליכים שמסייעים לפיתוח זהות אישית. מנהיגים יכולים להשתמש בנרטיבים ככלי למנהיגות על ידי מסגור סוגיות

כ"הסיפור שאנו מספרים לעצמינו". 

 


