החיים המ  iJצ  lJlיים של אנשי הסגל הא  iJדמי

 11דרכום לכונוו
עמוד שדרה אקדמי
שרה

זמיר ,1

אוניברסיטת בן-גוריון באילת ,המכללה האקדמית לחינוך אחווה

"לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז"
)מסכת תענית ,דף ',כ עמוד א(

ה עידן המודרני הביא בכנפיו שינויים ארגוניים

I

מהו עמוד שדרה בהתנהלות בארגון?

ניכרים ; הארגונים בני זמננו בונים עצמם במבנים

מרשל מגדירה עמוד שדרה כ"אופי נחוש ונחר'( ,בדומה

חסכניים וסתגלניים ,ע ושים שימוש בטכנולוגיות

המאופיינת בשכל ישר,

מידע  ,משנים מוצרים ,שירותים ותהליכים ומחדשים אותם ;

לאומ'( ...

מהול

בתושייה ) (gumption

יזמות ומקוריות"  .מרשל מזכירה לכולנו דמויות מופת מעברנו

ש ע מד להם ה ע וז "לעמוד על

הארגונים המתחדשים ממשיכים
שרה זמ/ר

לתור ללא הרף אחר המאפיין
המיוחד אשר יעניק להם יתרון
יחסי על מתחריהם .בה בעת הם
מנסים להתוות תרבות ארגונית,

כשמדברים על "עמוד שדרה אקדמי"

מתכוונים לקיום של יושרה

) ( Integrity

אקדמית ,השייכת ללמידה ,להוראה

שלהם " גם כאשר היה נדמה
כי ייגרם להם נזק בשל כך,
כמו התלמיד בכיתה שהוכיח
מורה

על

טעותו

בהטלת

ואידיאולוגיה

ולמחקר אקדמי ,שהיא מבוססת על

ענישה קולקטיבית  ,או עמית

ארגונית  .כל זאת כדי לסלול את

מספר ערכים מהותיים :כנות ,אמון,

שעמד בפר (' מול

חזון

ערכים,

דרכם המיוחלת להצלחה בעולם

הוגנות ,כבוד ואחריות.

של תחרות חופשית ,אי-ודאות

ושינוי

על בסיס כתיבתן של

מתמיד•4

שינויים אלו לא פסחו גם על
העולם

ה א קדמי,

המוסרות
האקדמיות

) ירמיהו,
הנושנות

ויחד
כ"ז,

עם
('ב

והטובות,

מרשל  2והייאט , 3

מאמר זה מציע  11דרכים לבנייתו
של עמוד שדרה אקדמי ומדגיש את

לעבודה

גזירות שציבור העובדים לא
היה יכול לעמוד בהן ; היו אלה
אנשים שבחרו לומר את אשר
הם האמינו בו ,לדבוק בעמדה

לא פופולרית או לעתים לנשוך
שפתררם ולא להיגרר אחר רוב

תרומתו של עמוד שדרה כזה לצמיחה

משוחד ,גם כאשר הם העמידו ,

המקצועית של אנשי האקדמיה.

כביכול ,על כף המאזניים את

הכוללות עולם של ידע ואתיקה ,

יוקרתם ומעמדם בקרב הכלל.

נדרש איש הסגל האקדמי יותר
מאי פעם לא רק לשרוד בעולם האקדמי  ,אלא אף לגדול

המשותף לכולם הייתה היושרה שאפיינה אותם  .יושרה

ולצמוח ולמצב עצמו כאיש אקדמיה מודרני ודעתן.

מחויבת לחמישה ערכים מהותרום  :כנות ) (, hon esty
מרשל 2

אמון )  ,(trustהוגנות )  ,(fairn essכבוד ) (respect/dignity

בספרה " כיצד לגדל עמוד שדרה?" מסבירה סוזן

לקוראיה את הנחיצות בפיתוחו של עמוד שדרה חזק לכל

ואחריות )  ityו (. responsibi

בהתאמה ,יושרה אקדמית היא

עובד החפ'( להצליח בעולם העבודה הדינמי של העידן

פועל יוצא של חמשת הערכים עצמם .5

המודרני  .הגם שספרה נועד מלכתחילה לעולם העסקי  ,ניתן

קשורים לשלושת תחומי העיסוק המרכזיים של האקדמיה,

כל חמשת הערכים

בנקל להשליך את תובנותיה לעולם האקדמי .

אלה המלווים את צמיחתם של אנשי הסגל האקדמי :
הלמידה הקשורה לרכישת התארים המתקדמים  ,ההוראה
והמחקר.

להלן דיון קצר בכל אחד מחמשת הערכים האלה.

.1

ד " ר שרה זמ/ר  ,ראש תכנ/ת מ/נהל מערכית ח/ניך

לתואר ראשוו ,המכללה האקדמ/ת לח/נוך אחייה

כנות היא חקר האמת במחקר האקדמי ותהליך החיפוש אחר
האמת תוך גינוי גורף של טקטיקות העתקה ,רמייה ,הונאה

52

 Iע)הנiנה ו רשות ההוראה  -המסלול האקדמ' המכללה למ/נהל

ופלגיאט וכל התנהגות לא ישרה אחרת שמטכנת את התהליך

בעוד שביטחון עצמי ממצב את הפרט ומצמיח אותו מקצועית,

החינוכי באקדמיה.

היהירות מאדירה את האגו האישי על חשבונו של הזולת וגימודו.

אמון מייצג טיפוח אווידת קבלה ,ביטחון במהימנותו של העושה
במלאכה )אלא אם כן מוכח אחרת ( ועידוד ביטוי חופשי של דעות
ורעיונות ,החיוני לנאורות האקדמית .

להלו  11דרכים אפשריות לבנייה של עמוד
שדרה אקדמי 3,2

הוגנות מחייבת קיום אמות מידה ברורות ואחידות לצד מתן

.1

התבוננו ,למדו והעריכו את הסביבה שבתוכה אתם פועלים .בדומה

אפשרות לכל אדם למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בו  .לדוגמה ,

לתנועה יעילה בנתיבי מבו,ן צרו מפה קוגניטיבית של הקריירה

הערכה מבוטטת ,תקפה ומהימנה של ביצועי טטודנטים ומרצ י ם

האקדמית שלכם על מנת לטמן רצף הגיוני ומהיר בין נקודת

כאחת  ,המשוחררת מדעות קדומות או מאינטרטים אישיים.

הציון העכשווית שלכם בטולם האקדמי לבין נקודת היעד

כבוד מיועד להקנות חשיבות לטטודנטים ולמרצים והכרה בערכם .

הנחשקת .זהו את מוקדי קבלת החלטות ,למדו את הקודים של

טטודנטים ומרצים חייבים לנהוג ביניהם וכלפי זולתם במידת הכבוד

ההתנהגות המתוגמלת ,היו קשובים למידע רלוונטי )בבחינת

הראויה  .יש לראות בכל אחד ואחת מהם ישות עצמאית בעלת ערך

ידע שווה כוח( והתחברו לאנשים תומכים כמו גם לאנשים בעלי

ולהימנע מלהתייחט לזולת כאל חפן להשגת רווחים אקדמיים.

עוצמה; בעלי העוצמה אינם דווקא אלו אשר יש בכוחם להעניש

אחריות מוצאת את ביטויה הן בהוראה והן במחקר .בתחום ההוראה

או לתגמל  .בעלי הכוח הם גם בעלי הידע והמיומנות אשר זכו

מחויב איש האקדמיה להצמיח דור של לומדים בעל ידע ובעל

להכרה לאומית ובין-לאומית על עבודתם .

מיומנות במקצוע הנלמד .בעניין זה מתקיימת אף אחריות כלפי

.2

למדו את השפה האקדמית הייחודית לכם .לכל תחום דעת אקדמי

החברה בכללותה הנטמכת על בוגרים ומוט מכים ראויים .בתחום

יש שיח ומינוח האופייניים לו .הטו קשב לשפתם של העמיתים

המחקר מחויב איש האקדמיה לחקירה מושכלת לשם קידום ידע,

ההולמת התנהלות בעולם אקדמי :השפה הדבורה בהרצאה

לעתים חרף לחצים חברתיים או בון טון פוליטי .

והשפה הכתובה במאמר .השפה הייחודית שתאמצו לבטוף ,הן
בתחום ההתנהלות הבין-אישית והן בתחום הכתיבה האקדמית,

לפי מרשל ,עמוד שדרה איתן ,המטוגל להעניק לעובד כוח והשפעה

היא זו העשויה לקדם אתכם בתחום האקדמי .

במקום העבודה  ,יתבטא בטופו של דבר בשלושה תחומים עיקריים:

ארגנו את מחשבותיכם והעלו אותן על הכתב .כותבים רבים

.3

כשירות ) ,(competenceנטילת סיכונים ) (purposefuI risksוביטחון

עומדים על כך שהכתיבה ה י א הדרך הטובה ביותר לחידוד

החשיבה.6

עצמי )(. confidence

הטופר אדוארד מורגן פורטטר 6צוטט פעמים רבות

בעולם האקדמי כשירות פירושה היכולת להפגין ביצועים

כבעל האמרה " :איך אנ י י כול דעת מה אני חושב לפני שאני רואה

מיטביים בכל אחת מן המיומנויות והיכולות המגוונות הנדרשות

מה אני חושב"? מדבריו של הפטיכולוג ההתפתחותי הנודע ז'אן

מאיש הטגל .מלבד לידע מעמיק בתחום התוכן ,איש הטגל נדרש

פיאז'ה 6אפשר להטיק על תפקידה של הכתיבה בהתפתחותו

גם לידע בעריכת מחקרים ,ליכולות כתיבה והוראה ולמיומנויות

האינטלקטואלית " :כתבתי ולו רק בשביל עצמי; לא יכולתי

בתקשורת בין-אישית  .את כל אלה ניתן לשפר ולשכלל באמצעות

לחשוב מבלי לעשות זאת" .עריכת רשימות ,למשל כתיבת

למידה ,התנטות ותרגול  ,אבל גם בעזרת טיוע ממומחים בתחומם

נקודות חשובות לקראת קיומו של דיון ) בהרצאה ,בישיבה או בכל

כטטטיטטיקאים ,עורכי לשון ועמיתים.

כינוט אקדמי אחר (  ,מארגנת את החשיבה ובונה משנה טדורה

נטילת סיכונים באקדמיה פירושה היכולת להתמודד עם אתגרים

של הדברים שאותם אתם מתעתדים לומר .עריכת רשימות אף

שההצלחה בהם איננה מובטחת מראש .טיכון יכול להוות איום

משמשת במידה רבה כתיעוד הדברים שנאמרו בעל פה :תמיד

כלומר טיכון אינו

ניתן יהיה לחזור ולקרוא את הדברים ,בעיקר בעת שיתעורר

בהכרח מקור לבעיה אלא גם מקור לצמיחה .לפיכך לוקחי

טפק לגבי הנדרש מכם  .ועדיין לא אמרנו אף מילה ביחט לחיזוק

) ,(threat

אך גם הזדמנות

) .(opportunity

הטיכון מחליפים את החשיבה מטוג "כיצד יש למזער את
הטיכון ובכך להימנע מתוצאותיו השליליות?" בחשיבה "כיצד

הזיכרון בעטיה

.4

של כתיבת הרשימות ...

תרגלו מיפוי חשיבה .מיפוי מחשבות משמעו ארגון הרעיונות,

לנהל את הטיכון במטרה לקצור הצלחה?"  .ניהול טיכונים איננו

המחשבות והתהיות כהכנה למלאכת הכתיבה ,לארגון הטילבוט,

מהלך חד-פעמי אלא תהליך מובנה ומעגלי המתחיל בזיהוי

לעיצוב מערך הרצאה ולכל טוג י ה אקדמית אחרת ,לרבות תכנית

הטיכונים  ,ממשיך בהערכת הטיכונים ,בתכנון התגובה ובהתנטות

חומש לקידום הקריירה .מיפוי חשיבה מאפשר לארגן ולמיין

חלילה . 6

את חשיבתנו ) אך אינו מקבע אותה ( ומניח לזרימה חופשית

יישום התהליך של ניהול טיכונים עשוי לקדם את המינוף העצמי .

תוך בקרת הטיכונים ,ומטתיים במשוב ובתחקיר ,וחוזר

של אטוציאציות ,קונוטצ י ות  ,קישוריות והנגדה בין הקטגור י ות

הכשירות האקדמית והצמיחה האישית הנלווית לנטילת טיכונים

השונות .הליך שכזה מאפשר להרחיב את טווח המקוריות

מחושבת מקדמות את הביטחון העצמי .פיתוח ושכלול הכשירות

בפתרונה של סוגיה שעומדת על הפרק.

האקדמית נוטכים בפרט שלווה וביטחון ביכולתו העצמית .שרידות

.5

למדו לקבל החלטות  .הקריירה האקדמית מלווה לאורך כל הדרך

בנטילת טיכון מגבירה את ההערכה העצמית ואת ההעזה לשוב

בצורך לקבל החלטות .לחלקן ,כמו לבחירת המנחה לעבודת התזה

ולהתנטות באתגר הבא .יש להבחין בין ביטחון עצמי ליהירות :

או הדוקטורט או לבחירת נושא המחקר ,יכולות להיות השלכות
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חיווי או במשפט שאלה ( במטרה לפשט ולהבהיר את משמעותו .

כבדות משקל על מתווה הקריירה  .באופן פשטני ניתן להציג את

תהליך קבלת ההחלטות במודל רציונל י או במודל

-

אינטואיטיב י: 7

ניסוח שאלות בצורה פשוטה וברורה יחסוך מכם אי-הבנות ,

המ/רל הרצ '/נל' בנוי מארב ע ה שלבים :א ( שלב !יהוי המיד ע

כעסים ועוגמת נפש  ,העלולים להיווצר כאשר המסרים אינם

שלב !ה כולל בתוכו א יסוף נתונים ,מיונם ,

מנוסחים כיאות .סגלו לעצמכם את הנוהג לש א ול גם את עצמכם

ע יבודם והצגתם ע ל מנת להבהיר את הסו ג יה ש ע ל הפרק

שאלות ישירות ,ללא כחל וסרק .כך למשל אם אתם ממהרים

ולשמש בס י ס ידע לשלבים המאוחרים י ותר של תהליך קבלת

לשלול הצעה אקדמית כלשהי  ,שאלו " :ממה בעצם אני פוחד "?

).(intelligence

ההחלטות ; ב ( שלב הניתוח

והעיצוב ).(design

הגדרת אלטרנטיבות לפתרון ; ג( שלב

!הו שלב של

הבח י רה )(. choice

בשלב

או " מדו ע אני נרתע מלקבל ע ל עצמי את המחויבות הזאת"?

. 10

או "אתה רק בורג קטן במערכת גדולה" הם ביטויים

!ה מקבל ההחלטות בוחר את הפתרון המו ע דף מבין כל החלופות
ה ע ומדות בפנ י ו; ד ( שלב

-

היישום ) .(implementation

הם הורגים את הביטחון העצמי ,ובעיקר את ההסתברות לשוב

!הו השלב

של מימוש ההחלטה שנתקבלה ומעקב אחר השלכותיה .

ולומר את הדברים שאנו מאמינים בהם וחושבים אותם כנכונים .

המ /דל הא' נט/א' ט ' ב' מבוסס יותר ע ל תחושות באשר ל " מהו

כניעה להפחדות ממין זה מכופפת א ותנו א ו שוברת אותנו  ,ובכל

הדבר הנכון ל ע שותו  ",א ם כי גם הוא מושתת בחלקו על סקירת

מקרה מונ ע ת מאיתנו לפתח עמוד שדרה יציב ואיתן הממצב

ע בר קוגנ י טיבית ושטחית של התנסו י ות ולקחים  .מרשל טו ע נת

אותנו כבעלי דעה עצמאית ומגובשת שיש להתחשב בה .

כי לא משנה כיצד נחליט

.6

אל תיכנעו להפחדות .ביטוי י ם כגון " אינך יודע על מה אתה מדבר"
"הורגים". 2

-

העיקר שנחליט .לדידה  ,גם הטלת

.11

היו מודעים לזכות הטבעית לבקש אחר האושר .אי -אפשר להבטיח

מטב ע לצורך קבלת החלטה טובה עשרת מונים ממצב של

לכם א ושר במסגרת עבודתכם ,אולם ברוח הכרזת העצמאות של

תקיעות הנובע מן החרדה לשאת בתוצאותיה של החלטה

ארצות הברית משנת iberty, and the pursuit of " ,1776ן Life,

כלשהי  .לט ע נתה  ,אין בהכרח החלטה שהי א שולית או שגויה ,

", happiness

שמורה לכולנו הזכות לרדוף אחר האושר  ,בדומה

שכן כל החלטה מני ע ה אירו ע ים שונים בחיינו ,בדומה לתהליך

לזכותנו הטב ע ית לחיים ולחרות .מודעות ומעשה למימוש זכות

אפקט משק כנפ י הפרפר הממח י ש כ י צד ש י נו יי ם קטנים

דו עשויים לחבב עליכם את עבודתכם לאין ע רוך .חקרו נושאים

בתנאי ההתחלה של מערכת דינמית מסו ג לים לגרום לשינויים

המרתקים אתכם ; שתפו פעולה אקדמית ע ם אנשים המאפשרים

גדולים בהתנהגות המ ע רכת בטווח ה א רוך .

לכם להתבטא; למדו קורס י ם המעניינים ומאתגרים אתכם ובחרו

בטלו מחשבות וסוגיות חמרות חשיבות ממדר היום שלכם.

לכם את שעות ההוראה בהתאם לשעון הביולוגי שלכם  .בד בבד

חשיבתכם צריכה להיות ממוקדת מטרה  .כל חש י בה שאינה

שמרו גם על זכותם של אחרים לבקש אחר ה א וש,ר במיוחד אם

נושאת פירות חיוביים ואינה מצ ע ידה אתכם קדימה  ,צריכה

אתם מצויים ב ע מדת הנהגה .אפשרו לסטודנטים ולעמיתים

לפנות את מקומה  .לעתים א נו טרודים בחשיבה על " מה יכול

לבטא את עצמם  ,עזרו לממש רעיונות גדולים  ,תגמלו מצוינות

היה להיות

אם ,"...

" למה זה קרה לי ? " או אף בניתוח אישיות

ואל תניחו לתסכולים להיערם.

מקיף של א דם שפגע בנימי נפשנו  .מחשבות אלו ,הממוקדות

.7

בעבר ,הן במידה רבה מחשבות זוללות אנרגיה המכלות את כוחנו

למיכום ,עמוד שדרה ב ע ברית אינו מתייחס רק לציר השלד של גוף

והן מפריעות לנו להשקיע בחש י בה בונה על עתידנו ותפקודנו

היצור החי ,אל א גם לציר התפרחת ,של צמח ,עליו יושבים פרחים

האקדמי.

או פירות .בהשאלה ניתן לומר כי עמוד שדרה אקדמי מקנה לנו לא

היו מכווני מטרה  .תמיד שאלו את עצמכם " מדוע אני עושה

רק יציבות וגמישות אקדמית לתפקוד מיטבי  ,אלא גם יבול אקדמי

את אשר אני ע ושה" .שאלה זו מבטיחה כי פעולותיכם תהיינה

להתברך ולהתבשם בו.

ממוקדות יותר ולכן יעילות יותר  .שאלה זו אף מורידה את
ההסתברות לבזבז אנרגיה על חשיבה ועשייה חסרות מטרות
מוחשיות  .קבי ע ת היעדים קודם לפעילות האקדמית ) פגישה ,
ישיבה  ,שיעור וכדומה( מבטיחה את השגתם ביתר שאת.

.8

 . (2009), Tomorrow 's academic careers, in Academic .3נ Hiatt, G .

בחרו דמויות אקדמיות שיהוו עבורכם מודלים לחיקוי  .דמויות
מצליחות העושות חיל בזירה האקדמית מעוררות השראה
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