
 
 

 1"ניהול זה לעשות את הדברים נכון, מנהיגות זה לעשות את הדברים הנכונים"~ פיטר דרוקר 

בעשורים האחרונים תחום ההשכלה הגבוהה מתמודד עם אתגרים שונים הנובעים משינויים הקשורים לתחום 

הניידות   הגברת  השוק,  של  גלובליזציה  בעיקר  הגבוהה,  וההשכלה  גבולות  החוצה  של    גלובליזציההאקדמית 

פיתוח מוסדות פרטיים   ובמשאבים, שינויים במדיניות אקדמיים  המוסדות,  וחוסר במימון  רווח, קיצוץ  למטרות 

, הגברת התחרות הגלובלית, הצורך לבנות שיטות חינוך חסכוניות יותר ובדרכים ביחס לאקדמיה  הממשלתית

וראה, רצון לשפר את היעילות והביצועים של האוניברסיטה, פיתוח של  חדשות וחדשניות לביצוע של מחקר וה

ותמיכה במחקר חיובית  מוסדית  .   ) ;Peters & Ryan, 2015)Black, 2015; Hofmeyer et al., 2015  זהות 

עוצבו מחדש בכדי לספק את   ועדיין לא  גבוהה רבות תוכננו לצרכים של המאה האחרונה  מערכות להשכלה 

 . (Haanaes, 2020) הכישורים הנדרשים לשינויים הבאים

יחסים,   פעולה,  בחזון,  המתמקדים  והתנהגויות  מאפיינים  תכונות,  של  במונחים  להגדיר  ניתן  המנהיגות  את 

(. המנהיגים נדרשים להיות לא רק בעלי ידע ומיומנויות  Avolio et al., 2004עקביות, אמינות, ושיתוף פעולה )

הציג רמה גבוהה של חוכמה ובגרות רגשית ורוחנית, אמפתיה, אמינות ואינטליגנציה רגשית. ל  חדשות אלא גם 

 & Astinהמנהיגים צריכים להבין את השטח, להיות אמיצים, אסטרטגיים ולהוביל את הקהילה שלהם קדימה )

Astin, 2000; Debrowski, 2015  מנהיגות ומנהיגים   ויש להוביל אותו, פיתוח  מעצמו(. היות ושינוי אינו מתרחש

אפקטיביים מהווים גורמי מפתח בשיפור הלמידה וההוראה במוסדות להשכלה גבוהה וקריטיים לשיפור הניהול,  

טבע היחסים עם    (. Scott, Coates & Anderson, 2008הרלבנטיות של המוסד להשכלה גבוהה ולהצלחתו )

אדם, על יחסים חיוביים בין העובדים וכן על  המנהיג משפיע על שביעות הרצון בעבודה, על תחלופה של כוח  

הפרודוקטיביות של הארגון. ההתנהגות של המנהיג מעוררת את התגובה הרגשית אצל אלו שהולכים אחריו 

העובדים לצד מנהיגים בעלי תכונות אלו מבינים מה נדרש מהם והם    ומשפיעה על הביצועים שלהם. אנשים

(. עם זאת, הבעיה היא, שלעיתים  Hofmeyer et all., 2015; Parrish, 2013מחויבים למטרות הקולקטיביות )

קרובות מוסדות להשכלה גבוהה חווים קושי בהתמודדות מול אתגרים היות והמנהיגים מגיעים לתפקידים בכירים 

 (. Scott, 2011Kligyte & Barrie, 2014 ;עם מעט מאוד הכנה והדרכה לקראת התפקיד )

 משתנה מנהיגות בסביבה 

ו ובקידומה,  במשך שנים רבות היוו את המנוע  למוסדות להשכלה גבוהה יש תפקיד חשוב בחברה המודרנית 

עד לאחרונה, נחסך מסקטור ההשכלה הגבוהה הצורך להתמודד עם המורכבות ועם חוסר  ליצירת שינוי בחברה.  

רגולציה -לה הגבוהה חווה דה הודאות המאפיינים את החברה של ימינו. עם זאת, בעשור האחרון, תחום ההשכ

הסקטור   האחרונות,  בשנים  מכך,  כתוצאה  בעולם.  אחרים  במקומות  גם  אך  באירופה,  בעיקר  משמעותית, 

אתגרים משמעותיים שונים המביאים את  מתמודד עם צורך חזק יותר להגיב לסביבה התחרותית ולהתנהל מול  

 ,Hofmeyer et al., 2015  Peters & Ryanבוהה )הצורך לשפר את היעילות והביצועים של המוסדות להשכלה ג

רגולציה, ממשלות ובעלי עניין אחרים תורמים לחשיבה המחודשת על המערכת  - למרות תהליך הדה(.  ;2015

האקדמית באמצעות התערבויות שונות, החל מתקנות, מדיניות והמלצות וכלה בהליכים של תקני אבטחת איכות  

(. אולם, המוסדות האקדמיים אינם יכולים להסתפק בהתערבויות  Kaplan, 2014והקצאת משאבים ציבוריים )

אלה ועליהם לפתח אסטרטגיות להתמודדות עם הסביבה החדשה של שוק ההשכלה הגבוהה, ההולך ונעשה  

 (. Pucciarelli & Kaplan, 2016תחרותי יותר ויותר )

 

1 “What Your Business Can Learn From Peter Drucker”, Matt Alderton, 2019, business.com 
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מצד אחד, מוסדות להשכלה גבוהה עומדים בבסיס ההתקדמות המדעית והטכנולוגית, תורמים לחיי התרבות, 

מצד שני, מוסדות להשכלה   .(Dodgson & Gann, 2019) מייצרים ידע ומכשירים אנשים לעבודה בשוק המודרני

ים יכולים להשיג את שאיפותיהם ומטרותיהם. בניגוד לעבר, מוסדות להשכלה גבוהה  גבוהה הפכו למקום בו אנש

שינויים   מפני  חסינים  אינם  הם  ולכן  צפוף,  עולמי  שוק  בתוך  אלא  מסביבתם  עצמאית  פועלים  אינם  כבר 

. הם הפכו למוסד חברתי המשפיע ומושפע מהתנאים הפוליטיים,  21  -המשפיעים על החברה כולה במאה ה 

כולההכלכלי החברה  שחווה  ההתפתחויות  את  לשקף  גם  נדרשים  כן  ועל  והחברתיים   Alayoubi, Al)  ים 

Shobaki, & Abu-Naser, 2020; Pucciarelli & Kaplan, 2016 .) 

במחקר שבחן כיצד מוסדות להשכלה גבוהה יכולים להתמודד מול השוק התחרותי ולמנוע משברים עתידיים  

( מגמות המשפיעPucciarelli & Kaplan, 2016פוטנציאליים  שמונה  זוהו  הקצר    ות(,  בטווח  אלו  מוסדות  על 

 לחולשות, איומים, חוזקות והזדמנויות:   ות(. שמונה מגמות אלו מתחלק1איור והבינוני )

 : מגמות המפתח העכשוויות המשפיעות על ההשכלה הגבוהה  1איור 

 

 Pucciarelli & Kaplan, 2016של  SWOTמקור: עיבוד מוסד שמואל נאמן לניתוח 

 : חוזקות

: בעולם הגלובלי, הידע, המחקר תהמוסד להשכלה גבוהה כמקור חיוני לידע וחדשנות, בעל שליחות חברתי •

ויותר המשפיעים על התפקיד החברתי של    האוניברסיטאותוהחדשנות הופכים למשאבים חשובים יותר 

(Välimaa & Hoffman, 2008) . 

עולמית   • ידע  והפצת  בינלאומית  התרחבות  כלכלית;  והתאוששות  צמיחה  ומנוע  לאומי  היכולת    -משאב 

ליכולת מכריעה   ידע הפכה  )למשל, המסחור למסחור  האוניברסיטאות  להבטחת הצמיחה העתידית של 

עניין   בעלי  עם  ושותפויות  יחסים  מערכות  ולחזק  כספים  להבטיח  האוניברסיטאות  של  היכולת  את  מניע 

(. יותר מכך, בשוק העולמי בו כלכלות לאומיות מתחרות זו בזו, המוסדות  Altbach et al. , 2009מרכזיים )

נים מרכזיים בשיפור העמדות והמוניטין של מדינותיהם על ידי טיפוח החדשנות  להשכלה גבוהה הם שחק

(de Boer et al., 2002  .) 

חוזקות

המוסד להשכלה גבוהה כמקור  • 
בעל שליחות  , חיוני לידע וחדשנות

חברתית

משאב לאומי ומנוע צמיחה  • 
התרחבות  ; והתאוששות כלכלית

בינלאומית והפצת ידע עולמית

חולשות

קושי בכניסה של הפרקטיקה  • 
העסקית להשכלה הגבוהה

היענות נמוכה של תוכניות  • 
לימודים לשינויים

הזדמנויות

סביבת השכלה גבוהה  •
מתפתחת במהירות באמצעות  

תקשוב

טרנספורמציה מהירה הנובעת  •
דמוגרפיות-מסיבות חברתיות

איומים

ירידה מתמשכת במימון הציבורי  • 

סביבה תחרותית הנובעת  • 
מהפחתת רגולציה מקומית ועידוד  

גלובליזציה

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681316000045#bib0145
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681316000045#bib0040


 
 

 :הזדמנויות

התורם   • תקשוב  באמצעות  במהירות  מתפתחת  גבוהה  השכלה  רווחיסביבת  חדשים,  שווקים  ם  לפיתוח 

(. ההתפתחויות בעולם טכנולוגיית המידע  Pucciarelli & Kaplan, 2016פוטנציאליים ואפשרויות מיתוג )

כמו הצורך בקמפוס    -( צמצמו ואף ביטלו חסמי כניסה של מוסדות להשכלה גבוהה חדשים  2ICTוהתקשורת )

פיזי. לפיכך, על אוניברסיטאות מסורתיות להתחרות כעת באוניברסיטאות מקוונות פרטיות וקורסים מקוונים 

וסדות  . סטודנטים עשויים ללמוד קורסים מקוונים ממ(Pucciarelli & Kaplan, 2016שצוברים נתח שוק  

הממוקמים במדינות שונות, דבר הדורש ממוסדות להשכלה גבוהה להתמודד עם ההשלכות הפדגוגיות ועם  

רקע לימודי מגוון, עם צרכים שונים האתגרים הנובעים מסטודנטים המגיעים מתרבויות ולאומים שונים, בעלי  

שונות בכלי  . וציפיות  ושימוש  טכנולוגיים  שינויים  לערוך  צורך  קיים  שיעזרו  לכן,  חדשניים  טכנולוגיים  ם 

 ;Coley, 2021למכללות ולאוניברסיטאות להתנהל בצורה יעילה יותר וללמד סטודנטים בצורה יעילה יותר )

Pucciarelli & Kaplan, 2016Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015;  .) 

חברתיות • מסיבות  הנובעת  מהירה  גידול  -טרנספורמציה  ישנו  הסטודנטים  דמוגרפיות:  באוכלוסיית  ושינוי 

על ללימודים  על  65%תיכוניים.  -ובדרישה  השכלה  ידרשו  הקרובות  השנים  בעשר   תיכונית-מהמשרות 

(Coley, 2021).   יותר היום  כוללים  העבודה  שוק  צרכי  מורחב.  חינוכי  ניסיון  מחפשים  המילניום  דור  בני 

שמוסדות להשכלה גבוהה חייבים לחזות במחסור  מיומנויות וידע הקשורים ללימודים גבוהים. פירוש הדבר, 

 .(Coley, 2021; Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015) בבוגרים הדרושים לכוח העבודה

מערכת   עומדת  מולם  ומהאיומים  מהחולשות  הנובעים  ואתגרים  קשיים  קיימים  וההזדמנויות  החוזקות  לצד 

 ההשכלה הגבוהה:  

 : חולשות

הגבוהה  קושי   • ידי    - בכניסה של הפרקטיקה העסקית להשכלה  על  האוניברסיטאות  יותר של  נמוך  מימון 

(. המחויבות הממשלתית  Pucciarelli & Kaplan, 2016המדינה והתנגדות של אנשי סגל לשינוי העסקי )

פרטיתהשקעה  ל פילנתרופית  הצורך בתמיכה  בטוח;  אינו  הקרוב  לטווח  ועתידה  ופוחתת,  הולכת   מחקר 

לאי הסיכוי  גם  ואיתה  וגוברת  הולכת  ציבוריים  -במחקר  אקדמיים,  במוסדות  העלויות  בנוסף,  גובר.  שוויון 

 (. Collins, 2014ופרטיים, ממשיכות לגדול, והתלמידים יצטרכו לשלם יותר עבור לימודיהם )

הסגל   • ואנשי  המוסדות  מצד  לשינויים  נמוכה  ל  - היענות  הלימודים  תוכניות  של  מועטה  צרכי התאמה 

 (. Pucciarelli & Kaplan, 2016) ועודהמגייסים בשוק העבודה; לחץ לפרסומים אקדמיים 

 :איומים

בגלל חוסר מימון, חוסר    – ירידה מתמשכת במימון הציבורי והצורך בגיוס כספים חיצוני ומימון עצמי מוגבר   •

לבעלי עניין נוספים. צורך במשאבים ושינויים במדיניות הממשלתית, קיים צורך בשיווק של המוסד האקדמי 

אחרים  עניין  ובעלי  ממשלתיים  גורמים  האקדמיים.  והאיכות  הסטנדרטים  להורדת  פוטנציאל  מהווה  זה 

 2016מתערבים בעיצוב המטרה והכוונה של ההשכלה הגבוהה ולכן גם משפיעים על ההוראה והמחקר )

Coley, 2021; Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015; Pucciarelli & Kaplan, 2016 .) 

סביבה תחרותית הנובעת מהפחתת הרגולציה המקומית והמעודדת גלובליזציה ומצטרפים חדשים לשוק  •

(Pucciarelli & Kaplan, 2016  גבוהה להשכלה  מסורתיים  מוסדות  גדלה.  הסטודנטים  על  התחרות   .)

ח( נתקלים בתחרות עזה יותר על הסטודנטים מול מוסדות להשכלה גבוהה למטרות  )מוסדות ללא כוונת רוו
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. הקמפוסים מתרחבים מעבר למדינת הבית שלהם, כלומר, מוסדות מקומיים מתחרים מול מוסדות רווח 

( הסטודנטים  על  בנוסף, (.  Coley, 2021; Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015גדולים 

המוסדות להשכלה גבוהה חושפת אותם למתחרים מקומיים אחרים המבקשים לתפוס את    הגלובליזציה של

מאלצת את האוניברסיטאות להתחרות לא רק בזירה הלאומית אלא    הגלובליזציהאותם משאבים. למעשה, 

 (. Marginson, 2006; Pucciarelli & Kaplan, 2016גם בזירה הגלובלית )

אתגרים אלו מפעילים לחץ כלכלי על מערכת ההשכלה הגבוהה לאמץ אוריינטציה עסקית יותר ולפעול כמודל  

    -   של האוניברסיטאותהעיקריות  המשימות  שתי  עסקי, ולכן גם מעוררים שינויים בתרבות הארגונית האקדמית.  

בשנים    התנגשות שבולטת יותר,  התרומה לקהילה  –  מתנגשים לעיתים עם המשימה השלישית   מחקרוהוראה  

 (. Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015) האחרונות 

על מנת להתגבר על חולשות אלו ולשפר את היעילות והביצועים של האוניברסיטה, ישנה מגמה בעולם, בעיקר 

ות ואוניברסיטאות המגיעים מחוץ לאקדמיה, מהמגזר העסקי או הטכנולוגי, בארה"ב, למנות יותר נשיאי מכלל

ולא מתוך אנשי הסגל באוניברסיטה. מנהיגים אלה מביאים תחושה עסקית חזקה לתפקיד, ומצפים שהמוסד  

 ;Coley, 2021)  יופעל כמו עסק, כלומר, הם נותנים יותר דגש על תוצאות, רווחיות ותגובה מהירה ללחץ השוק 

Hofmeyer et al., 2015; Peters & Ryan, 2015  .)Pucciarelli & Kaplan  (2016  מציעים מספר )  המלצות

 :  להתמודדות של מוסדות להשכלה גבוהה, המשפיעות על המחקר וההוראה, אסטרטגיות

 

 

 
פעולות שיבטיחו לנקוט ב. האוניברסיטאות צריכות שיפור היוקרה ונתח השוק

 משאבים לקיום צמיחה, כגון: 

קביעת מדדי ביצוע נוספים למדידת המצוינות של האוניברסיטאות. השוק -

 יעריך אילו אוניברסיטאות ראויות להיכלל בליגה הבכירה. 

שלב מתקדם יותר של גיוס כספים פרטיים באמצעות מינוף המוניטין של -

חירת בעלי העניין המרכזיים האוניברסיטה והפיכתה לשותפה מועדפת לב

וכו'(, וכן צורות חדשות של  בת , חברותחברי סגל)בוגרים, סטודנטים, 

 שיתוף פעולה בין האוניברסיטה לשאר העולם.

על מנת לקדם שינוי זה, מנהלים במוסדות אקדמיים חייבים לפעול כמנהיגים -

החלטות ולהיות מסוגלים לאזן בין ההחלטות הנובעות משיקולי יוקרה לבין 

 המונעות מהשוק. 

באמצעות  אימוץ חשיבה יזמית וגישות חדשות בתהליכי קבלת החלטות

 מנהיגות יזמית בכל רמות הניהול של המוסדות להשכלה גבוהה: 

הגדרת משימות ואסטרטגיה המקדמות גישה יזמית. למנהלים האקדמיים -

תפקיד מרכזי בתרומה לאיכות ולמוניטין של המוסדות, השתתפות פעילה 

 בניהול ובתהליכי קבלת החלטות. 

הגברת האוטונומיה והאחריות המאפשרים שליטה רבה יותר במשאבים -

 וחופש לבחור באסטרטגיות השקעה. 

מיים להיות יזמים ולהם מנהיגים המאמצים דרך פעולה על המוסדות האקד-

 .יזמותמכוונת 

- 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681316000045#bib0110


 
 

 

משתנה,   וסביבה  ודאות  אי  של  אלו  שבתנאים  המכאן,  חייבאת  גבוהה  להשכלה  מנהיגות    להוביל  תמוסדות 

אסטרטגית יוצאת מן הכלל על מנת להתמודד עם המגמות ועם האתגרים הגלובליים. המוסדות זקוקים למנהיגים 

מוסדות להשכלה גבוהה צריכים לשקול  , אי לכךשיכולים להוביל אותם ולהבטיח את המשך הרלוונטיות שלהם. 

 פשרת הסתגלות לנסיבות חדשות אלוכיצד לפתח מנהיגים כאלו ומהי ההתנהגות המתאימה של המנהיג המא 

(Dodgson & Gann, 2019Collins, 2014; Black, 2015;  .) 

מנהיגות של שינוי שונה מ"ניהול שינויים". שיטת ניהול שינויים שומרת על הסטטוס קוו מול אתגר כלשהו. אך  

חשיבה שמעצימה אנשים   מנהיגות של שינוי היא גישה פרואקטיבית יותר, מעין חשיבה מוכוונת צמיחה. זו דרך

ומוסדות ומאפשרת להם להתמודד עם שינויים, להפיק מהם את המרב וליצור מהם יתרונות. מנהיגות של שינוי  

מאפשרת למוסדות ההשכלה הגבוהה למצוא דרכים חדשות להיות יעילים יותר, שיתופיים, שקופים ובעיקר בעלי  

 (.  Coley, 2021יכולת לעזור לסטודנטים שלהם להצליח )

ההיבטים הקשורים   עיצב מחדש את  הניהול באקדמיה  סביב    לתעסוקהבשנים האחרונות  ולזהות האקדמית 

נושאים של יזמות, יעילות ארגונית ורווחים. הניהול החדש נדרש לעמוד במדדים המשקפים תוצרי ביצוע. כלומר,  

של חברי הסגל העומדים, פעמים   המערכת הניהולית מציגה מבנה ביורוקרטי של הכוונה ושליטה על הביצועים

רבות,  בניגוד לעקרונות של העבודה האקדמית המשקפים אוטונומיה מקצועית, רגולציה עצמית, קולגיאליות  

( אינטלקטואלית  האקדמית  Shams, 2019וסקרנות  הזהות  סביב  הנוצרת  הבעייתיות  את  לבדוק  מנת  על   .)

חברי סגל באוניברסיטאות בקנדה, בו נמצא כי חברי הסגל מדווחים והניהולית של חברי סגל, נערך מחקר בקרב  

 (. Shams, 2019על הזהות המקצועית שלהם בצורה שונה בהתאם לסיטואציה ולהקשר המקצועי שלהם )

אמנם קיים דמיון בין הדרישות ממנהיגים באקדמיה לבין הדרישות ממנהיגים בארגונים לא אקדמיים; בשני סוגי  

צו  יש  עוסקות הארגונים  האוניברסיטאות  גם  ומורכבים.  גדולים  לארגונים  הקשורות  דומות  ניהול  ביכולות  רך 

"ארגונים   מאפיינים של  ומציגים  מובילים מממנים מחקר  ואילו ארגונים עסקיים  ובשירות  ביעילות התפעולית 

התנהגויות   מעדיפים  העסקיים  הארגונים  המנהיגי  והן  האוניברסיטאות  מנהיגי  הן  ואחריות לומדים".  אתיות 

סביבתית; שניהם מעריכים שבסביבות לא ודאיות ובלתי צפויות, חדשנות היא בראש סדר העדיפויות. אבל ישנם  

וישנם הבדלים משמעותיים   לבין מנהיגים בארגונים עסקיים  מנהיגים באקדמיה  בין  גם הבדלים משמעותיים 

האוניברסי מנהיגי  בפני  העומדים  הנושאים  ובמורכבות  בעוד בתמהיל  אחרים;  לארגונים  בהשוואה  טאות 

שמנהיגים אקדמיים לא נדרשים לדאוג, למשל, למחיר המנייה של החברה, הם צריכים לנהל מגוון רחב יותר של  

בעלי עניין, לספק בטווח קצר ולהתכונן לטווח הארוך מאוד. בנוסף, הצוות האקדמי מגן בחריפות על אג'נדות 

החירויו ועל  שלו  וההוראה  אינטרסים  המחקר  לבעלי  נוחות  לא  תוצאות  לייצר  לעיתים  ת האקדמיות שעלולות 

(. מכיוון שסביבת עבודה של "שליטה ובקרה" מתיישנת במהירות, הסביבה Dodgson & Gann, 2019אחרים )

העתידית תדרוש שיתוף פעולה ומנהיגות מערכתית. מעבר למומחיות, מנהיגים עתידיים יצטרכו לטפח ולתרגל  

 :הקהילהשותפת ערכית עם  תהרחבת האינטראקציה ויציר

תמיכת המוסד באנשי הסגל במיומנויות טכנולוגיה ומולטימדיה חדשים, -

יצירת רשתות מחקר, תכנון חדש של תהליכי למידה ותשתיות המוכוונות 

 ללמידה משותפת באמצעות פדגוגיה אינטראקטיבית. 

דיאלוג, תקשורת משתפת ומינוף המדיה החברתית על מנת לפנות לקהלים -

 מותאמים אישית.שונים באמצעות מסרים 

על מנהלי אוניברסיטאות ואנשי אקדמיה להיות מוכנים לאמץ פתרונות -

דיגיטליים חדשים ולהבטיח שימוש הולם בטכנולוגיה ובפלטפורמות 

 מתפתחות חדשות.



 
 

דפוס חשיבה לומד ומוטיבציה יזמית. עליהם להיות מסוגלים לזהות ולשתף מטרה ועליהם להפגין באופן  זריזות,  

 (. Haanaes, 2020עקבי חוסן חזק בהתמודדות חיובית עם תסכולים ואתגרים )

כיום, רוב  נושא אסטרטגי חשוב, ואחד מאתגרי הניהול, הוא כיצד האוניברסיטאות מתחברות לעולם העסקי. 

ועבור חלקן האוניב כוללות מעורבות חיצונית יחד עם הוראה ומחקר כחלק ממשימת הליבה שלהן,  רסיטאות 

המימון התעשייתי הפך למרכיב משמעותי בהכנסותיהן. מגוון וצמיחה תקציבית הם יעדים אסטרטגיים מרכזיים 

( האוניברסיטאות  אסטרטגיותDodgson & Gann, 2019של  צריכות  האוניברסיטאות  לכן,  אפקטיביות   (. 

צורות  לבין  האקדמית  התרבות  של  המסורתיות  החוזקות  בין  ליישב  שיודעת  אסטרטגית  מנהיגות  המחייבות 

התערבות חדשות. מנהיגים אקדמיים כאלו יכולים לבנות על הקולגיאליות והדאגה המשותפת לחיפוש אחר ידע 

 (. Dodgson & Gann, 2019לטובת הציבור )

ים הבונים קשרים עם המגזר הפרטי, צריכים לעודד את חברי הסגל להיות "ממוקדים מנהיגים אקדמיים אסטרטגי

יותר בעסקים" כאשר הם עוסקים בבעיות חברתיות דוחקות. המפתח שלהם להצלחה טמון בהתקשרות עם  

המגזר הפרטי, בעוד שברור שמטרת ההתקשרות הזו היא לקדם את המשימה או החזון האקדמי המרכזי של  

טה. האוניברסיטאות שמצליחות בכך משפרות משמעותית את שיתוף הפעולה שלהן עם התעשייה,  האוניברסי

 (.  Dodgson & Gann, 2019את דרכי פעולתן ואת השירותים שהן מספקות לסטודנטים, לצוות ולקהילה )

ובפעיל בפעילויות  במצוינות  להתמקד  יכולות  אוניברסיטאות  אפקטיבית,  אסטרטגית  מנהיגות  ות  באמצעות 

קיימת, כמו גם לחקור תחומים חדשים. זה לא נעשה על ידי טרנספורמציה מאסיבית במשימה, באסטרטגיה  

ובמבנה, אלא במיזוג הישן והחדש. מנהיגים אסטרטגיים משתמשים בידע העמוק שלהם בסקטור ובמוסד שלהם  

ומ תומכים  הם  קיימות.  התנהגויות  המשלימות  חדשות  ופרקטיקות  גישות  ליצור  שבו  כדי  האופן  את  דגימים 

הם  חיובית.  חברתית  בהשפעה  שלהם  והצוות  האוניברסיטאות  ביעדי  עומדת  יותר  גדולה  עסקית  מעורבות 

אתיות  הנחיות  תוך  חיצונית  מעורבות  על  הצוות  של  ולתגמול  לתמיכה  ותמריצים  מדיניות  מסגרות,  מספקים 

( מנהיגים    2איור    (. Dodgson Gann, 2019ברורות  של  המיומנות  ודרישות  העיקריים  האתגרים  את  מציג 

 אסטרטגיים באוניברסיטאות.

 : האתגרים העיקריים והמיומנויות הנדרשות למנהיגים אסטרטגיים 2איור 



 
 

 

 Dodgson & Gann (2019 )  - מקור: עיבוד שמואל נאמן ל

 

יזמים,  כמנהיגים  ישמשו  מוסדיים  שמנהלים  כך  גבוהה  להשכלה  במוסדות  ניהוליות  לאמץ  מנת  על  לפיכך, 

צריכה   האוניברסיטה  הנהלת  שלהם.  הניהולית  בגישה  גדול  שינוי  לעבור  חייבים  הגבוהה  ההשכלה  מוסדות 

הא של  מחודשת  לחשיבה  הערכים  להתחייב  החזון,  המשימה,  של  מחדש  מהגדרה  החל  שלה,  סטרטגיה 

 (.  Pucciarelli & Kaplan, 2016) וההנחיות האסטרטגיות של המוסד

אימוץ גישה יזמית כזו מרמזת כי על אנשי אקדמיה להפוך למנהלים אקדמיים, כלומר, מנהלים אלו ימשיכו לתרום 

באמצעות הוראה ומחקר אך גם יתבקשו להפגין מחויבות עמוקה לאיכות ולמוניטין של מוסדות הלימוד שלהם  

ושל הפרויקטים  ושיווק פעיל של עצמם  כולל השתתפות בתהליך קבלת ההחלטות  לניהול מוסדותיהם,  יותר 

  שלהם, כדי למשוך משאבים ולחזק את הקשרים עם מוסדות אחרים שאינם אקדמיים ועם שותפים מחוץ למוסד 

(, 2016Pucciarelli & Kaplan .) 


