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ד קאנים וראש י יח י דות אקדמ י ות  ,מראשי בתי ספר

מידע על תחומי אחר י ותו ,על היקף אחריותו ותפקידיו ועל הדרך

ועד לראשי מחלקות ,פועלים בתוך מערבולת של

הנאותה לבצעם  .בנוסף לכ,ן הוא אינו מודע לצ י פיות ממנו ,או

דרישות סותרות  .הדר י שות אליהם מגיעות מהממונים

שאינו רואה את התוצאות האפשריות של פעולותיו  .חוסר המידע

שהם שלטונות האוניברסיטה ,חבר
הנאמנים והסנאט ,ובמקרה של ראשי
דו בנור

מחלקות
שהם

-

יכול לנבוע מכך שלא קיים כלל מידע
המאמר מציג סיכום תוצאות

גם מהדקאן; מהכפיפים,

של שאלוו שהופץ בקנה מידה

היא שראש היחידה מגדיר לעצמו את

הסגל והסטודנטים;

נרחב לדקאנים ולראשי יחיודת

תפק י דיו ואחריותו בצורה שיכולה לה י ות

חברי

ומהמממנים ,שהם

הממשלה,

אקדמיות באוניברסיטאות

המחוקק ,המועצה להשכלה גבוהה
והתורמים.

כדה או ש י ש ליקוי בתקשורת  .התוצאה

הציפיות

של

כולם

מתנקדות אליהם  .מהדקאן או ראש

ומכללות בארצות הברית
לשם זיהוי הבעיות המרכזיות

שונה מהדרך שבה הממונים והכפיפים
מגד י רים

אותם.

עמימות

התפקיד

גורמת למתחים ,לטינה ולעוינות כלפי

המנהל ופוגמת ביע י לות עבודתו  .דרכי

היחידה מצפים שיהיה משכנע ,נושא

בתפקודם ,אלו הקשורות לעימות

ההתמודדות של ראש היחידה יכולות

ונותן ומפשר  .מראש היחידה נדרשת

ועמימות התפקי,ד וגם לשם

להיות מותאמות או בלתי מותאמות

זיהוי תפ י סותיהם לגבי האתגרים

למצב .התמודדות מותאמת היא יעילה,

מנה י גות ;

עליו

לספק

פתרונות

רציונליים לבעיות סבוכות וליישם
הפתרונות,

את

באופן

העומדים בפניהם בעתיד.

שיתאימו

ואילו התמודדות בלתי מותאמת מחריפה

את המצב .קבלת החלטות על בסיס

לציפיות הכפ י פ י ם והממונ י ם כאחד  .משום כך דו משימה

רגשי ,למשל ,או הימנעות מפתרון בעיות ) כדי להימנע ממצב

שסתירה פנימ י ת בתוכה ,והיא מהווה את נקודת החולשה של

דחק( והתעלמות מהמצב הן דרכי התמודדות בלתי מותאמות.

הארגון בכללו ומקור עיקרי לתסכול של המנהיג .

לפיכ,ן התנאי להצלחתו ,ואולי אפילו להישרדותו  ,של דקאן או

בתנאים האלה א י ן לדקאן או לראש היח י דה מוצא ,והוא

של ראש יחידה הוא יכולתו לאדן בין מערכת הערכים שלו לבין דו

נקלע בדרך כלל למצבי "עימות התפקיד" ) ictו  e confו  (Roאו

של הסביבה הלוחצת עליו מעברים שונים .המאמר הנוכחי בודק

או לשניהם גם י חד .

את היחס ב י ן תפקידי ראש ה י חידה ואת העמימות והעימות

"עימות התפקיד" נוצר מציפיות שאינן מתיישבות דו עם דו ,

המובנים בהם  ,וקובע שהקשיים שיעמדו בעתיד בפני ראשי

כשהוא נדרש לתמוך בצדדים מנוגד י ם שציפיות י הם א י נן נ י תנות

יח י דות לא יפחתו ,עד שעימות ועמימות התפק י ד לא יופחתו .

"עמימות התפקיד "

)  e ambiguityו (, Ro

לגישור ,למשל בין שלטונות האוניברסיטה לחברי הסגל שלו  ,בין
הסטודנט י ם לסגל או בין הצ י בור לאוניברסיטה  .במצבים האלה

שאלובום לבדוקת תפוסת תפקוד ותפקוד

הוא מרגיש כנלכד בין הפטיש לסדן .אם התנהגות המנהיג

מבהונום באקדמוה

במקרים האלה א י ננה עקבית ,נוצר מצב דחק ,חוסר סיפוק וא י

לשם בדיקת הנושאים שהוצגו לעיל הועברו שאלונים ב 360-

שביעות רצון  ,ויעילות ביצוע התפקיד הולכת ויורדת .

מוסדות להשכלה גבוהה בארצות הברית ,מחציתם פרטיים

"עמימות התפקיד" נוצרת כאשר אין בידי ראש היחידה מספ י ק

ומחציתם ממלכתיים עם ייצוג שווה למכללות  ,לאוניברסיטאות
מחקר ולמוסדות אחר י ם לל י מודים מתקדמים  .השאלונים
נשלחו בכל המוסדות האלה לראשי בתי הספר לחינו,ן למינהל

& Gmelch, W. H .( 2000 ). . 1

J.

Wolverton, M ., Montez,

The ro/es and cha//enges of deans. Paper presented at
the annu al meeting of the Association for the Study of
Higher Edu cation, Sacramento, Californi a.

.2

פרופ' דו בנור ,פרופ' אמריטוס ,בית הספר למדעי
הבריאות

עסקים ולסיעוד ולדקאני הפקולטות למדעי הרוח .סך הכול
מולאו  864שאלונים מתוך  (. 60% ) 1,370שלושת סוגי השאלונים

שנשלחו היו :שאלון תפקידי דקאן שבו התבקשו הנבדקים לדרג
 32תפקידי דקאן על פי מידת הרלוונטיות שלהם לנשאלים;
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היגדים

בנושאים אלה; ושאלון פתוח ,שבו נתבקשו הנבדקים לציין את

•

הבטחת רבגוניות של סטודנטים ושל סגל.

שלושת האתגרים העיקדיים שהם עומדים בפניהם ,ולהעדיך את
מידת היעילות של התמודדותם עם האתגרים האלה.

דוון

התוצאות מלמדות שכל הדקאנים וראשי היחידות נאלצים להיות
תוצאות

מעורבים בפעילויות סותרות ובלתי ממוקדות המוליכות לעימות

ניתוח שאלון תפקידי הדקאן זיהה שישה ממדים )רשומים לפי סדר

ולעמימות  .העובדה שהנבדקים הגדירו אתגרים לעתיד שהם בדיוק

יורד של החשיבות(:

בתחום פעילויותיהם בהווה ,מעידה שהעימות והעמימות לא יפחתו

קידום יעילות היחידה ,הכולל מעקב אחר ההוראה ובחינת

גם בעתיד  .ניתן לומר שהדקאנים וראשי היחידות מרגישים שהם

השגת היעדים של היחידה ,שמירה על אווירה מוסדית חיובית

תמיד צריכים להיות "כל הדברים לכל האנשים" ,לעולם מכוונים על

ופיתוח הסגל ועידודו .

ידי אחרים ,לעולם ללא משאבי ןמן ,כסף וכוח אדם המספיקים כדי

•

ניהול הסגל ,הכולל גיוס סגל חדש ,העדכה וקידום.

להגשים את המצופה מהם ,ותמיד "בובות על חוט" הנמשכות לכל

•

ניהול פוליטיקה ויחסי '{,וח הכולל תכנון התקציב והשגתו

•

•

•

וייצוגה של היחידה כלפי '{.וח

נשאלת השאלה :האם ראשי היחידות של היום הם מנהיגים

פעולות מנהיגות ,שפירושו יצירת תקשורת בין הסגל לשלטונות

המסוגלים להנהיג שינוי ביחידתם ,להלהיב ,להיות בעלי חזון

האוניברסיטה ולקהילה; שיתוף הסגל בהעלאת רעיונות לשיפוד;

לעתיד ויכולת לפתח את יחידתם לקראת הגשמת החןון ולהגביר

הטלת מטלות ותפקידים על חברי הסגל; וניהול ישיבות בנושאים

את המוניטין שלה; או שמא הם מנהלים המגיבים כמיטב יכולתם

האלה.

לאתגרים המנוגדים הניצבים בפניהם.

ניהול משאבים ,שמשמעותו מעקב אחר ניצול התקציב וניהול

הכשרה לתפקיד דקאן או ראש יחידה יכולה להועיל לביצוע

הסגל

•

הכיוונים

בהמנית.

המנהלי.

המשימה .הנבדקים במחקר ןה הביעו שוב ושוב מחסור במיומנויות

שמידה על הרמה המדעית האישית תוך התעדכנות ויצירת

בתחומי ניהול תקציב ,בפיתוח מערכות תקשוב ,בתקשורת וביחסי

אקדמי.

מודל לחיקוי ,שפירושו שמירת הרמה המדעית האישית של

אנוש וחוסר ידע בהיבטים החוקיים והמנהליים של ניהול

הדקאן או ראש היחידה תוך התעדכנות ויצירת מודל לחיקוי .

כדי למלא חוסר זה ,פנו אחדים מהנבדקים ביוזמתם ללימודי תואר

ניתוח שאלון עימות ועמימות התפקיד העלה שהמקור הראשון

שני בניהול .מעיק אף יותר לרבים מהנבדקים הוא חוסר יכולתם

לעימות התפקיד הוא עבודה עם קבוצות הפועלות בנפרד ובניגוד

לאןן בין דרישות התפקי,ד חייהם הפרטיים והמשפחתיים והקריירה

ןו לזו ,אי הסכמה בין חברי סגל לבין עצמם וקבלת משימות ללא

המדעית שלהם .אולם גם ןה ניתן ללמידה בדרכים אחדות ,למשל

משאבים מתאימים לביצוען )הן משאבים כלכליים והן משאבים

לימוד ניהול יעיל של הןמן .

של כוח אדם(  .לעומת ןאת נמצא כי עמימות התפקיד היא קטנה

שיפור במוכנותו של ראש יחידה או הדקאן לא פותרת את בעיית

יותר מעימות התפקי,ד היות שרוב הדקאנים יודעים מהם גבולות

יחסיו עם שלטונות האוניברסיטה  .לשם כך יש קודם כול להבהיר

סמכויותיהם ,מה מצופה מהם ומה עליהם לעשות .

את הקדימויות של המוסד .שנית ,יש לחדול מלהרחיב את תפקידיו

השוואה של שני השאלונים הראשונים לגבי היחסים בין ממדי

וסמכויותיו של ראש היחידה לתחומים שאחרים באוניברסיטה

התפקיד ועימות התפקיד מראה שככל שגדל עימות התפקי,ד כן

יכולים לטפל בהם ,ויש להגדיר מחדש את התפקי,ד באופן שמרכיבי

עולה חשיבות הקשרים הפוליטיים והחיצוניים וקטנה חשיבות

המנהיגות שבו יהיו המרכןיים ולא תפקידי הניהול  .כמו כן צריך

השמירה על הרמה המדעית האישית ויצירת דמות חיקוי .לא נמצא

לשקול את האפשרות להפעיל "מנהיגות משותפת" ,שפירושה מעבר

קשר של עימות התפקיד עם ממדי התפקיד האחרים .לעומת ןאת,

ממנהיג יחיד האחראי לכול לצוות של אנשים הפועל תוך כדי האצלת

נמצא מתאם שלילי חןק בין עמימות התפקיד לבין כל אחד מממדי

סמכויות .מנהיגות משותפת מוכרת בארגונים לא אקדמיים ,מחברות

התפקיד  .נראה שהדקאנים מתקשים להחליט באיזה ממד להתרכן

תעשייתיות ועד למשרדי עורכי דין ורואי חשבון .קיימת ספרות ענפה

כאשר תפישת תפקידם עמומה.

העוסקת ב"מנהיגות משותפת" ,אך אין הסכמה על אופן יישומה .אי

ניתוח השאלון הפתוח לגבי האתגרים ןיהה שבעה אתגרים ,כדלהלן

ההסכמה אופיינית בעיקר למוסדות שמרניים כמו מוסדות להשכלה

)רשומים לפי סדר יורד של החשיבות(:

גבוהה ,אם כי בית הספר ללימודי מוסמך בחינוך של אוניברסיטת

•

השגת משאבים וחלוקתם.

•

תכנון לטווח ארו.ך ארגון מחדש והפניית הפנים לקהילה.

הפעלת מנהיגות משותפת הן שתהליך קבלת החלטות בהכרח איטי

•

פיתוח תכניות לימודים ,גיוס סטודנטים בעלי רמה וטיפול

יות,ר וש"מפלצת דו-ראשית" שכןו מחייבת את המשתתפים לוותר

בסטודנטים

•

נכשלים.

גיוס סגל ושמירה עליו ,טיפול בחברי סגל בעייתיים והנעת הסגל

הרווארד הנהיג ב  1999-נוהג של שני דקאנים משותפים  .סיבות נגד

על האגו שלהם במידה רבה .הצלחת המנהיגות המשותפת תלויה
ביחסי האנוש השוררים בין

המנהיגים.

לקראת שינויים.

בכל מקרה ,הגדרה מחודשת של תפקידי ראש יחידה במוסד

•

פיתוח טכנולוגיה מתקדמת וקידום למידה מתוקשבת.

להשכלה גבוהה היא צו השעה ,אם אין האקדמיה רוצה להמשיך

•

איןון בין חיים ומטרות אישיות של הדקאן לבין עבודתו וחובותיו.

ולדון את מנהיגיה לעימות

ולעמימות.
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