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ודאות  ו ה -אי התמודדותם של בעלי תפקידים במערכת החינוך עם  

 בחודשים הראשונים למשבר הקורונה בישראל 

 1כהן גילת  

 מבוא  

 על כל ,  מוכרת  בלתילמגפה  פה  חשיה  במיוחד בשל  , ודאות מתמשכת-אי  יצרהקורונה    משבר

הבושחשה ות  מריאותיים  רבים  הראשון  הסגר  בתקופת  בה.  הכרוכים   בדיועהכלכליים 

בישראל  מערכ החינוך  חת  להוראת  בפתאומיות  לשאת  יעברו  והתבקשו  מרחוק,  רום 

להורא  בנוגע  הם  של  ולחינוך    הבאחריות  בבד  בד  בעבר.  בו  פעלו  שלא  באופן  תלמידיהם 

 .  נסיבות מקומיותעקב ו ותתיאוריבו תיוטת פוליסיבומ  , תחיובהנ ירים תד ייםנחשפו לשינו

מודדו בעלי תפקידים במערכת החינוך עם  הת  כיצדלבחון    אהיכחי  מחקר הנוהת  מטר

תקופת הסגר הראשון ועד יוני מ   –  בה פרץ משבר הקורונה בישראלשודאות בתקופה  וה-אי

ים  תפו עשרתשהבהן  ש  , מתבסס על ניתוח תוכן של קבוצות מיקודכאן  . המחקר המוצג  2020

  ם עשרים אותפו  תיבהם ששמסמכים  ל  שכן  ו,  פרתי סע בבוקצי מכזר  גם הם  שרובם    מחנכים

ודאות שחוו באותה וה-איכיצד התמודדו עם    רפלקטיבית  פקידים בכתיבה חופשיתבעלי ת

לאופני  תקופה.   הנוגעות  תובנות  יציגו  ומסקנותיו  המחקר  בעלי הממצאי  של  התמודדות 

במערכת   בתודאווה-איעם    ינוךחהתפקידים  יוצת  הקורונה.  המ קופת  נוגעות ה  –ת  ולצ גו 

לסייע להסתגלות אנשי חינוך ואחרים    ותישועש   –  ם גותיים ומנהיונייארג  להיבטים אישיים, 

בתנאי   מתמשכת  -אילעבודה  זו    , ממדית-ורבודאות  לאורך שדוגמת  מתמודדים  אנו  עימה 

 .הנוכחי משברה

 
 . מרכז אקדמי לחינוך וחברה  –אורנים, גילת כהן ר  " ד  1
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  ודאות -לאייביות והתנהגותיות  קוגניט  , יותתגובות רגש 

הן ין לת שאבעיו  ם ועםיחדש  או  מתמודדים עם מצבים מורכביםר  ש אכודאות מתהווה  -אי

הבנה מספקת בנוגע למה שקורה או -איודאות נוצרת כשחווים  -תחושה של אי  2. דין מיפתרו

תגובה רגשית של    4.ןאמו-איו  3,סותר עי ומשמ-דוע  מיד שעתיד להתרחש, עקב מחסור במידע,  

ווים ח  יםנשים שונבה אשבמידה    יםלהבד  םימ קיי  , אךודאות-לאיחה  לחץ היא תגובה שכי

וחוסר  חל נח חות  ונץ  מידלאבחו כלי    . תודאו-איל  שפיםכשהם  הן   ,ודאות-ילאנות  בלסות 

בחן   , רגשי הממד ההראשון,    :שה ממדים משלימיםלו ש  כלל  , האלפייםנות  ש  בראשיתהוצג  ש

ח  עד כמה וחרד אדם  לחץ  איש   התמקד   , הכרתי-ממד הקוגניטיביה   , השני  ;ודאות-ה במצבי 

המצב תפיסב יש  למשל,  .  ת  אי  םיאונחוסר    יםווחש בעוד  עשויים   ,ודאותוה-נוכח  אחרים 

ולמצ הילחפש  את  שבמונתרוא  או  צבות  ולגל  תלנסו,  גדס מבש  זהות  שלפר   ; חלופות  ול 

  הם להתנסות בן  מעונייאו  ם  משינויי  נמנערט  פ הבחן עד כמה    , ההתנהגותי  ,הממד השלישי

 5.אותםולחוות 

ם אירועילייחס  בהת  ותדאוהו-אילהפחית את תחושת    תשמסייעת  הכרתי  האסטרטגי

מדשבדבר,   ההיגיון  ומציאתחיפוש  היא   וכיצרקע  והסבר  עם    הואד  ה    התפיסותמשתלב 

זה  הקי מנגנון  שלנו.  ולחוש ימות  להסתגל  אי  מאפשר  לודאות  -פחות  לבוא ביחס    6. עתיד 

איהת הפחתת  של  )וה-אוריה  מתמקדת  heoryTeduction Rncertainty Uודאות  בהיבט ( 

ל  עדמית  גשה  –  התנהגותי עםהכדרך  היא   טענתה  לבוא. שעתיד  מה    תמודד  המרכזית 

משאנש אפחילה  יםנסים  ולהגביר  הו-אית  ת  כודאות  שלהם  את  הניבוי  איס יד-עלושר  וף י 

הנוגעמיד הן    , דעמי ו  ע  הנוגע  הן  לעצמם  זו    . אחריםלמידע  להסביר פותחה  גישה  כדי 

  7. םינירגוויושמה בהמשך גם למצבים חברתיים וא , תקשורת בין זרים

ף  דע עודאתגר בעולם המלא במימהווים  י  נטוורלמידע    כלה שלאיסוף והאת,  זעם  

ת לא תמיד מביא  אוודוה-הפחתת איל  מידע  פוש יחגרס כי    9קרמר ל  מייק  8. אמיןבהכרח  א  ול

על   ראוי לתת את הדעתלכן,  .  שונות  לתוצאות שליליותגרום  ל אף עשוי  ו  לתוצאות חיוביות

להפחתת  ה לעיתים    , לטענתו  (. tyertainncUce eduRtion to avMoti)  תו אדו-יאמוטיבציה 

ף וס נ  ון שמידעוכי  , להשיג מידע  נמוכה  יהבצלים מוטינשים מגאות  ודא-ואיבמצבי עמימות  

בפועל ניתן להבחין בין אלו המחפשים אקטיבית מידע לבין    , כן. ליותר  תםלבל או לבעשוי  

  . ודאות-יאם י וכשהם חומנסים להשיג מידע חדש  אינםשלו א – סיבייםהפ

 
2 1962 er,Budn 
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8 0182 ,Harari 
9 1999,Kramer   
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זה,   מחקר  כתיבת  המחבעת  מורים-לאי  המתייחסת  יתקרהספרות  שחווים    ודאות 

-יאקיימת  הוראה.  ה תהליך  ב  יתהיא מהותודאות  -שאיבכך    ההכרה למרות    ,היא מצומצמת 

אי הס להשפעות  בנוגע  המורים  ותודאוה-כמה  ההתמודדות    , על  לדרכי  בנוגע  גם  כמו 

ההתמודדות  ות  קודמ  יםבשנ  10.ותוהמומלצ  תוהננקט נחקדו-אי  םעאופני  יותר  ו  ראות 

-אית חולים ואנשי צוותי רפואה עם  קירה של מחקרים בנוגע להתמודדוס.  ותריאהב   בתחום

ההשפעות השליליות  את    צמצםיתן לשתכלת  התנהגויו ש מגוון  ים ילאנשכי    תההעל  דאותו

שמנסים  הו-אישל   יש  בעוד  החיוביות.  אלו  את  ולהגביר  על-אי  םצמ צלודאות  ידי -ודאות 

נמצא .  ליבם בהיבט אחרמרכזים את תשומת  ו  אות דוהו-אים מלמי אחרים מתע,  ידע מ  ושחיפ

קים  ומפייינים לחוות אותה  מעונ  דווקא  יםחראולם א ,  ודאות-מאיהנמנעים  רבים    גם כי יש

רווח עם    11.ממנה  ההתמודדות  נחקרה  -איסוגיית  לשינויים  גם  ודאות  לתגובות  בהתייחס 

שינולבכלל   בבארגוניינויים  הול  למצבנו  12,ט רפם  של  וגע  כלאווד-איבים  צבי מו כליתת 

בעיקר   משבר,  ל בהתייח אך  גלובס  וכלכליים  פיננסיים  אלו שהמשברים  כמו  במאה   ויליים 

  13.ונה חרהא 

 ף הקורונה  נגי   משבר פריצת  ודאות בזמן  ו ה -אי

הקורונה   משיקיםודאות  -אייצר  משבר  אך  שונים  בריאותית:אווד-אי.  במישורים  בנוגע  ת 

ול בנוגע לאופן הטיפ   ותרומידע סבהירות  -אי,  כותיווהשלותו  , לדרכי התפשטףינגהי  נלמאפיי

להתמודד עם  אות  בריה  תלת מערכותפשטותה ובאשר ליכוהדרכים למניעת ה  הרצוי במחלה, 

דבק בה, ימוכרת ומהאפשרות לה  בלתיה ים חששו מסיכוני המחלה  . רבוליםטיפול בכל הח

תה ו, נחועל כך  נוסף   . ניםיבתסממאופיינים    נםיא  ףנגיה   שאימנ  שחלק  ר העובדהאוחד לבמיו

הצרכנות על  ודה,  עותיה על שוק העבבנוגע למדיניות הממשלתית והכלכלית והשפות  ודא-אי

ז  דנה רו   14לחץ.צרה חרדה ורמה גבוהה של  נה יורוהק  אחרות גם כמו מגפות  .  העסקיםעל  ו

והנהגו  . משותפת"אומה  כ"טר זאת    והגדיר  15ואחרות   גרפין ת  ודאו-יאלנחשפו    תאנשים 

  אין לדעתש  , ןתרון נראה לעימוכר, מורכב ומשתנה וללא פ  תיבל דש ותית רבה: מצב חביסב

, וגם  אדםידי כל  -עלת  יורצוה  תת לתגובוודאות הנוגע-לאיכמה זמן יארך. תנאים אלו הביאו  

  . מהבית דהעבו –ל זה  לכוב ותחדשת יוהתנסונוצרו . ארגוניםונהגות די הי-על

בישורו הקבר  ש מ ה נה  בראשיתח ראל  אמ,  2020  שנת  ל  הנגיף הת  חריעט  פרצות 

הר ב במסחוק מזרח  הנחיותגרת  .  הוצגו  עימו  שנועדו  ההתמודדות  את    ממשלתיות  למנוע 

פרקים עקב להשתנו  הלות של האזרחים  התנופני הלגבי את  הנחיוהאלא ש   , הנגיף  התפשטות

עיהה  חוסר תמ  ףנגיה  םכרות  ב ורוהחדש,  ה חומת  פוליטיים. גמרת  לחצים  בעקבות  וכן  פה 
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  נם אמולטות, וההח  בלתלק  ות המידהאמ  בהירות לגבי-יאאזרחים רבים    חוובר  לאורך המש 

  כולם את האזרחים    ףנה בישראל חשוהקורשבר  מ   לאופן ניהו  נשחק. יים  משלתבגורמים המ 

: ודאות-אי  נוצרת תחושה שלשבו  כמצב    16לינדאלן  ן דן בוס וויס  ק  ידי  -עלן  ימאופילמה ש 

חדש  מ ס,  וכרמ  בלתיוצב  ומשתהנחיות  ו  , עקביות  חוסרנות,  ותרות  שהלך  נסדק  ואמון 

ם, מה יידרש מהאזרחים  ד יומה יללצפות    עדר יכולתיה  –  אותוד וה-יאחושת  תמיקו את  הע

 ,ים, המשפחתיאישייםהיכולת להתמודד עם האתגרים  ה  יה להם אתדים והאם תהעובהומ

 כיים. וחינוה ייםלככלה

 המשבר זמן  חינוך ב עימה התמודדו בעלי תפקידים במערכת ה ש   ודאות ו ה -אי

  הראשון  גר. בתקופת הס2020מרץ  חודש  מצע  בא   םפני-לא-יםפנאה  בישראל הופסקה ההור 

ך והאוצר י החינומחלוקות בין משרד  ך נתגלעוא  למידה מרחוק", על "  וךינהח  דרשהוחלט במ 

בנוגע  וארגוני ההוראהתגמול  לוה  תוולמ  המורים  הנתנאלה  ו  , של  וסותרות  ו  רבות  נחיות 

הלימוד מאי  יםלמורים.  חודש  במהלך  מחמי  התחדשו  הגבלות   ה פרד ה  תהכוללו  , תרותוך 

עטהתכ  מצוםוצ בהצה   לע  חתימה  כות, מס  יתינסויות,  ינה יגיה  כלליום  וקי ריאות  רת 

בלות ג מה  דד עםתמולה  . בעלי התפקידים במערכת החינוך נאלצוה שמטרתם הגבלת תחלוא

   17. פנים-אל-פנים והן ן מרחוקה – הוראה משולבתעם , וכן שונותה

  –  כלל המשק  התנהלותל שבדומה  מפני    , ודאות הסביבתית הייתה גבוההוה-אי  רמת

מערכת ב  יים. יטולצים פ אה ובלחם בתחלוחת מערכת החינוך היו תלוייאופן פתים המשך וג

 ו זובאי  קטור יחזרו ללימודיםכל שכבת גיל או ס  מתי  להאשל  בנוגע  תירובה-איהחינוך שררה  

וגם בהמשך המשבררת.  מסג זו  מומשו ל  –  מתווים שהוצגו  בתקופה  נו וההנחיות השת  , א 

ב   , לפרקים נתוני תחלואה משהן  והן  ל  פוליטיות.  מ שתנים    שוניםה נוך  ימוסדות החסיבות 

ו א שוב,  ייבה  חלואתת הה ברמי פה לחולים, עליחשי  בותק עבומיות  אתבתו בפהוש  בישראל

  סגרים נוספים.  עקב החלטות על

סגרים  לאשכ  הספר    , היו  י במסגרת  פעלו  בתי  התפשטות   חודיותיהנחיות  למניעת 

היתר  שכללו    , המחלה  ל  צמצוםבין  מורים  בין  של    תוצובקמגע  בין ו  , תלמידיםשונות 

ם לא יתיולע,  םמוכרי א  עם אנשי צוות לבוד  מהמורים התבקשו לע   חלק  . עצמם  דיםיהתלמ

מעבר למבנה   בשל  , י לסייעו בבתי הספר כדו השתלברום. אלי הח, שגויסו בתקופת  םימיומנ

וש קפסולות  הקבועיל  הצוות  אנשי  של  חיסורים  מתוך    18. םבעקבות  מצב  בפרק  דוח 

בלס    יגצה  19,המדינה  אינחום  כמאפיוה-את  את  ן  יודאות  שייחד  עימו אשר  המצב  בולט 

שר א   –  מצבי שגרהניגוד ל בפיו,  ל .  הקורונה  ילת משברתחב  להתמודדו אנשי החינוך בישרא 

מסתיימים הם  ומתי  מתחילים  הם  מתי  לכול  המ  , ידוע  עילויות פהן  ותכנאת  אפשר  דבר 
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 2020, יאוייסבל  17
 0212יסבלאי, יו 18
 0202בלס,  19



בעלי ת התמודדות  ד ם של  במער פקי ך עם אי כ ים  ו נ ב ו ה -ת החי רו ודאות   נה משבר הקו

89 

נוסף על כך,   . יסתייםמתי  מצב אשר אין לדעת    הואהקורונה    משבר  –  המיידיות והעתידיות

את  בלס   כביטום  ע  :תליוטוטבינת  יכמאופ  התקופאותה  הגדיר  הפעילויות  מל  כל  עט 

והמורים    הישהיבו  ;הרגילות התלמידים  אחד  כ  –  וגבלותמ   ותבסביבשל  בני ל  בקרב 

כאשר לא התקיימו   הוראה מרחוקמי למעבר פתאובו  ;, כולל משפחות במצבי סיכוןותמשפח

  20הוכשרו לה בעבר. לא המורים ש משימה , דיםומיל

עולמית במר  כמגפה  בדומה   –  מדינות העולם  ובבר  , 2020ץ  עם התפרצות הקורונה 

רכם ושאעקב סגרים    , פנים-אל-להוראה פניםמוסדות החינוך  ב הלימודים  סגרו  נ  –לישראל  

השבתת בתי הספר   תקופת  אורך  , OECD-ה  דינותלמבהשוואה  שונה במדינות שונות.    ההי

נים ההשבתה של התיכומספר ימי  ו  , ממוצע הסביבות  היה ב  2020בשנת  בישראל  היסודיים  

גב פי    21.ממוצע מה וה  היה   5.82-כ  –ליארד תלמידים בעולם  ימ  1.4  , ו"ארגון אונסקח  דועל 

חודשים הראשונים  דים בושבתו מלימוה  –  מדינות בעולם  156-מכלל התלמידים באחוזים  

משבר   שליש  . הקורונהשל  ישראלמדינותמה  יםשני  בכללן  תמישי  , ,  של צו  שונות  ורות 

מרחוק. הש ובאל  בישר  יםהמור  22הוראה  מרחוקש  נותמדיאר  הוראה  יושמה  ו  ש בק הת  בהן 

לשנות את  יה עליהם  דוגמת הזום. ה  , קודם לכןולוגיות אשר לא הכירו  ות טכנללמד באמצע

 ק ה מרחוהוראפדגוגיים וחינוכיים הכרוכים ב  כי ההוראה שלהם, ולהתמודד עם אתגריםדר

למצבי ת  יוגופדג  גז הכלים" שלרא"יתם חסר  למרב   ת. רגתמאתקופה  ידים בובתמיכה בתלמ 

כן    רכשו   לאם  מה  יםרב  . חירום פ  משמעותי  ןוניסילפני  מיומנוייאו  בהוראה   , ותתחו  הן 

במצב תלמידים  בליווי  והן  במרחוק  מהם  רבים  משבר.  עם  יי  החינוכית  עבודתם  את  צעו 

  23.יםחסר משאביםת וותיתשתנאים של ברכתית וכה מע מחסור בהנחיה ובתמי

מה המעבר  את  המכנים  ל-אל-פניםוראה  יש  מרהוראפנים  ן  בזמ   לתחולשה  , קו חה 

הקורונה מש  מרחויח  וראת"ה  , בר  הברית    נערךש  חקרממ  24.ק" רום  שעקב עולה  בארצות 

הפתא שא  נותלשומי  הצורך  ההויטת  עםלהתמוו  ,ראהות  ומשפחתיים אילחצים    דד    שיים 

  תלו גלבבית הספר  בעלי התפקידים  ים וורהמו  נדרש  , ובתקופה זחינוך    ישאנ  שפוחנאליהם  ש

אצל   וגבירההוודאות  -ואי  תקופת המשבר  מצא כיונג קונג נה ך בשנער  מחקרגם    25. יצירתיות

ומורים    לצייד את  נםצור   ת, כמו גם אםהלתלמידי  וריםהמ  של  םמחויבותאת המוטיבציה 

גוגל "בעברו ללמד מרחוק  מורים ש  . ת בעתידאו וד-איתנהלות בתנאי  ם להבכלים  תלמידיה

התתארו    "קלאסרום תגובות  הלמידה  לאת  וסביבת  ם" תוס  בוי"מ  שלויים  דימבמידים 
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 של המורים   דותודתמהה  דרכי  , , כמו גם במחקרים הנוספיםבונו  ילא אופי  , עם זאת   26ל ובלבו

   .ותודאה-אי עם

להסיק  ניתן   כן  ו  כיאם  המגפה  מאפייני  ניהולהבשל  גם    , אופן  המעבר  כמו  עקב 

חינוך    , רחוקמ  ךוניולח  להוראה   המהיר מ  התמודדואנשי  איקורונה  שבר הבזמן  ודאות  -עם 

ורב הנוכ .  ממדית-מתמשכת  המחקר  למשברערך  נש,  חיעיתוי  הראשונים   רצ י  , בחודשים 

   ודאות. וה-איעם  םהתמודדותדרכי ב "הזדמנות" וגם צורך להתמקד

 טה שי 

ם  שני שלבים מובחני וללת  הכ  ים, במחקרים עוק ה של  נות השיטורקע   פי  לע  רךנע  זה   מחקר

ני, ועיבוד המידע המידע מהשלב הראשון תרם לאיסוף המידע בשלב הש  27.עמיד ף הלאיסו

לבסוף   לבהתא   ף. במשותנעשו  והפרשנות  על  ששמ   , רהמחק   שאלתמה  דגש  על ה  למידה 

ה מכמו    , פיםמשתתתפיסות  רצוןגם  א  תוך  אמתבו  ותמהירבהמידע  ת  לאסוף  ולשלב   זמן 

 גם  מאפשרדיגמה איכותנית  פרם  ושיי  ים. כותנייאהיו  המחקר  שני כלי    , פיםשתתמבין ה   שיח

  28.תפיסת המציאות של הנחקרים בנות של החוקר לביןשילוב בין עולם הה

בעלי תפקידים במערכת החינוך בישראל,  עשרים  המחקר היו    משתתפי  : תפים שת המ

ללסטשהם   מוסמודנטים  וארגון    בתוכנית  ךימודי  חינוך לניהול  שישה    . באורנים  מערכות 

 שישה במערכת החינוך הערבית.  ם  עובדישישה מהם    . 52–25ים  ילבג  , נשים  14-ו  גבריםמהם  

יסודיי  מהם ספר  בבתי  בחטיבת  םמלמדים  ובתי  והיתר  מהם  שני   . כוןהביניים    מלמדיםים 

. תכיתו  מחנכי  18ביניהם    . ספר עם נוער בסיכוןית  בבאחד  חינוך המיוחד, ובתי ספר של הב

נשאו    12 נוספימתוכם  בבתי  תפקידים  שכבה,  כר,  מקצוערכזי  :  הספרם  תקשזי   ב ו רכזי 

פרו הייתה  שאלת המחקר    דגוגים/חברתיים. כזים  עסקנו  בעלי אופני  באילובה  ם התמודדו 

   . ההקורונ של משבר שונה ודאות בתקופה הרא וה-עם אי וךהחינת רכמעם בידיתפק

שהגיש כל אחד    , תובהבית כקטי רפל ה  ימ משהיה  ון  אשכלי המחקר הר   :חקרהמ  כלי 

התבקש לתאר בכתיבה ם  מהמשתתפיחד  א  כל.  שבתת המתוקבמערכת המטלו ים  פתמהמשת

הו  חופשית עם  כיצד  מתמודד  לגורמי להתייח  כןו  , תמאודוג   הביאלודאות,  וה-איא  ם  ס 

עלפילת   משפיעיםש השני  המחק כלי  .  ודדהתמבו  שהאופן    סתו  מיקוד וקבוצ  היהר   ת 

 רה עם עש  כל אחתת מיקוד,  וצשתי קבו  נערכו  .ר מכןלאח  שבועפים  המשתת  םע  וקיימתהש

 ותאינטראקציעידוד  הם  י  וכחהנ   רשיושמו במחק   מיקוד הצת  קבו של    הייתרונות.  םתפימשת

חברי לאסוהאפשרו ו  קבוצהה  בין  מידע  ת  במהירותף  אחד ל  לכלאפשר    הוקפד  29. רב 

ולמהנוכחי בתורו  לדבר  דם  את  מש   30.עתו בטא  המחקר  כתו כלי  שיח  דבור. לבים  ושיח  ב 
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הכותב.  א  וראקהמ חיק  הרל   יהעשוכתוב    תוכן  קריאת כוונת    ניתן דבור    בשיח אולם  ת 

תיבה והן משימת הכשעלו ב  לסוגיות  סחיהן בהתי  –  םולהיחשף למשמעות  דברים  הירלהב

ליבהת אמתב  הועלו ש  בטיםי היחס  כן,  .  זמן  בתנאיםה  שיח כמו    החברתיים  מעוגנת 

  31.תפים של המשוחחיםוההיסטוריים המשו

המחקר  הם בש  יםבקורס  למידהה ך  הלית  רעבו  במקור  ותועדף  נאס   המידע  : מהלך 

 ן שעימ  גיותוסנלמדים להתכנים האמת  על הת  הושם דגש, בהם  בעלי התפקידים  השתתפו

  ראשית   . עמיתים  ה ולמידתרפלקציעודד  כדי לו  , מן אמתזבכמורים  נטים  ודמתמודדים הסט

מ של  משימה    בוצעה  המלאחר  ו  ,תוקשבתמטלה  , יקודהמ  תוקבוצו  נערכ  טלותשהוגשו 

כאשכלל אלה    . קבוצהבכל    יםמשתתפעשרה    מור ו  , בהמשך.  וותועד  והוקלטמפגשים 

ה לטהחבהסכמת המשתתפים    גיבשה החוקרת  , התקבל ין והעשיר שיבעקבות המידע המענ

ת לב  מה תשונת ינ  . ודרתמסלתכלית מחקרית    פושנאס  ריםחומהאת    תיתטיש עבד  ול  נתחל

של  להב  ושמירה  המשטחה  פרטים  דאגה    כוללם,  תתפיאנונימיות  בדיווח  להציג  שלא 

דכן  .  םזהות  שיחשפו את על  הושם  ותפיסה  אמגש   ין ב  פות מתמשכתושותיות  הדד  לשון 

 32.המחקר  תעורכבין לטים הסטודנ-תפיםהמשת

הניתוח הלתכנים שהועההן    , המידע שנאסף   לכ:  שיטת  במסגרת  הו   כתובהמשימה 

 33. י שלבים מובחניםעל פ  תוכן  חוות ניתבאמצע  ונותח  , ת המיקודומלול השיח בקבוצת  הןו

ראשותונינערך    ןושהרא   בשלב שלוד  דיקידי  -עלני  ח  בחירה  ת  פתוח:  או    כנים ציטוטים 

לשאלוהמתייחס חלו   תים  לקריקתהמחקר,  שמ  םטריונים  לקטגוומתן  הראות  שוניות. ריות 

ה בשל  ממפה    שניב  ניתוח  הקטגו מציא י  די-עלנערך  בין  קשרים  נת  וצרה ריות, שבעקבותיו 

 ביניהן. ררכיה היוהם ערך הקשרי שך גובש מהמ , ובחדשהגוריות קטו ותתמכת רמע

 אים צ מ מ 

כל   ותמציג  תוהראשונ  תמותה  יתש  . תמודדותדפוסי ה   מספרת  ניתן לזהו  הנתונים  ניתוחמ

לאחר   לחוץ.   ניםהפ  ןיבשהציר  ו   ;מהלזרי  תגנוהתארבין  הציר ש:  י קצוותבעל שנ  ציר  תאח

יוצגו למודעת:  הבאו  תמותה  מכן  ו"ניהולם"שורגות  ו;  ת  תמקבלה  ומתן  כן  . סיועיכה   כמו 

 .הוודאות-הצוות עם אית ודדו על התמ מנהלי בתי הספרהשפעות יוצגו תפיסות בנוגע ל

 לזרימה    נות תארגין ה ב 

. שיביםהמ מ  יםרב  לאצודאות חזרה ועלתה  וה-י א  נסיבות שלבהבניה  וה  ההתארגנות  ייתסוג

ש  בעוד דגש  ש יש  אירך  כד  שותגמי ו  "ה"זרימ  עלמו  עם  אחאו ודוה-להתמודד   פעלו   יםרת, 

 . התארגנות בדרכים שונותל
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ושימורן:  רוטינות  ושגרות בתת עויצירת לאני דואג"  גיבוש    .אוסך הכוגנים קבועים 

  –  ליש  םיתלמידהר עם  קשת  יצירדת לשאני מייחשעות  וכלה ב,  יתהבגון  ארו   החל מקימה

גן ל הבל , למרות כארגנותתהל  ועקב  זמןהגדרת    עמיתים אויחות עם  ש  –  בבי מה נשמעס

  ן אני מנסה ר ההתנהלות במחסור בשגרה, על כ לי היא בעיק ההתמודדות ש "  ;(' )י  "ביבשמס

לו  ביצירת  לעסוק  לשינו   ק(; " )ד   בו" ד  מו לע ולנסות    קבוע   ם ני זמ   ח לדוגמה  יים  "מעבר 

דה  העבו   ת ר ג במס .  צר שגרה כמה שאפשר ליי   נסות ל   היא   שלי   ות דד התמו נו ה י שנכפים על 

  ד עזר לצאת לי זה מאו   . ד לעבו   לא הפסקנו   ה ש בחינוך המיוחד למע   ודה שלי ם העב ו ק במ 

   34. ( ' )נ   קד כרגיל" לעבודה ולנסות להמשיך לתפ 

ולהיו  נון:כ ת  להתמודד  דרת  "מנסה  המש  רך גועה  ישות/המטלות הפג/ותימכתיבת 

 , שאדעוםסדר הי  אתהרבה זמן בלתכנן    היעקש אני מ   יומו, ב  יוםכל  ל  קיולעשות סדר מדו

 תאמה ת ולפעול בהויי עדיפורדץ לגבש ס ו על מאמעידתפים הר משתספמ  ;(')ש   "שותמה לע 

 .  (' )ב "ץחוץ ביותר לפחות נחווהנ הפעולות שלי מהחשוב"אני מנסה לסדר את : להם

ם  ייקם תתין אב  –  ב לשתי האפשרויותהיטצמי  ע  אתנה  אני מכי":  חישיםיצירת תר

יוצר  מידה מרחוק, כמובן שזלובין אם    השבוע  בהמשך  ליתונטרפדה  מיל  ;(' )א   ב"ס רעומה 

מידים  ל לעבוד לתל במגוון כלים, שיחות מה יכומנסה הוראה    , שוניםים  חישלתר"מתכוננת  

 תהליך טה בליש  תהילות שתכהתארגנם  משקפי  ןרושימו  רוטינות  גיבושבעוד    ;(' )ט   ". שונים..

ויתכנו,  "איך"ה  – התא  יותר רבה  דה  י מם  קפיש מ  תו פחלו ום  ישיתרחצירת  ן  רגנות  של 

  א ידוע.ולהתמודד עם מה של  ידתעהיה ביש  ערך מיטבית למהילה  סיוןי נ  , "מה" חסת ליהמתי

 לבו בין דרכי ההתארגנות. יים שחלק מהמשתתפ

לנסות לחזות מה יהיה    , תונבדרכים שו  רגן מראשלהתאד לאלו שניסו  וגיבנ:  זרימה 

קבל ליכולת  ישות הכרוכה במגהשיבות  ח  אתוקא  וד  ושהדגירים  אח,  ליטה שת שחוולאמץ ת

ולהתנהל ביאמצה  את עם "  :הכותות המשתנה  ב   אני מתמודדת  הזו  תוך  העמימות  למידה 

תנו  עוב כדי  מה  רואה  לע ד  עה...  מתקדמת.  ומשם  לא  שואלת  ת י ומה  גם  ה  ומשנ ים 

מת  ; ( ' )ג   " בהתאמה  מדי    נתכנ"לא  השינוימת  –יותר  עם  כשימודדת  מגיעם  השכם   םיהם 

  . ( ' ל) "ברעהו

לה  יןמב פעלו  שלא  והאלו  העימ  , תתארגנובניה  אחד  פעל    דשתתף   ית, סיבגישה 

גמינשא זורמת,    ישהה  ב  כזואו  וראות הסופיות "אני מחכה תמיד לה  :מנעותי ההמאופיינת 

  . (' )ח תאם"הב הגומתנ

 
מו  י מן הסגר הראשון, בהמשך המשבר התקיימו לימודים בזיבחלק ממסגרות החינוך המיוחד התק  34

 וחד ולבתי ספר של נוער בסיכון, גם בתקופות של סגר. דים לתלמידי החינוך המימויל
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 ץ חו ל  בין הפנים 

ד וה מארבבעה מהנ ש  , תוממיעתמודדות עם  עצמם שבהו על  יד הע  יםי התפקידחלק מבעל

ולעס  , ש ד חדע  ימ מאייםותר  עצמם  פנימה  נסוהתכ  םה  –  יתים  הק  וא   בתוך  רוב במעגל 

  : ל מידע חיצונישמרו על עצמם מהצפה שהם  .  ון לצמצם "רעשים חיצוניים"תוך ניסי  , ריותב

צ"ל בחדשותו א  שלב "מתמקד    ;(' )ד  "!!!פה  ל ט ו נ י  אנ "  ;( ' )ח  י..." משפחה  פנימה,  ה  התכנס 

ו  ב ה וביל את המ לה   הכיתה   ת כו ן למחנ ת נו   אני   . פחה ש במ עסוק בבית    פה הזאת תקו לכים 

 .  וע( רכז מקצ   ', )י   " זר כשצריך ע ל ומשתדל להיות  

ות,  דשבח  :בחוץ  ינותיהתענגילו  תפו כי  י ש  לאא  , תכנסו פנימה ה  לאים  לעומתם, אחר

חדש   יותבהנח בידע  הם או  ו  ניסו  .  מידע  א  כךבלהשיג  ת. או ודוה-איתחושת  ת  לצמצם 

חלביטו  י דליבאה    וץ"ב"ח  ינותיההתענ אצל  מהמ י  בפתשתק  הרחוק  חסותהתייים  : למעגל 

ל הממשלה  ותמדיני והדימ,  הנגיף  על  בו  ה  לועודמאבק  קורא חדשו:  המדוג.  מנסה "אני  ת, 

הדגישו    אחרים  . ב(")ע  ד להתמודד איתם"עצמי כיצ  ומכין את  ספר מצבים אפשריים, לנבא מ 

היועשי  יןעני להשג ה  להת  , נטיוולרחדש    דעמית  נוגעת  עוד וד משמסייע  האת  תגרים  ם 

ה   ני"א  :םיגידגוהפ שאל שואלת  לד מון  מנסה  דבר  מההנ   מידע   ת ו ל ות,  בכל  ולשתף  הלה 

מנ   העולה  לקבל על  והולם ענה מקצו מ   ת  יותר"אני    ; ( ' )ט   " עי  את מה  זמן בלהבין    משקיע 

  ת וקח ל   ני א"  ;(' )ש  וונטיים"טונים רלבסר   שלא ברור לי דרך קריאת חומרים חיצוניים וצפייה

זו  ספרות י חומר ת  ש פ מח ו   כהזדמנות   תקופה  שמ י ם  ל אפש   ם ה ים  שי השיג  ר  לי  איר  מידע 

משאבים ש חו ה   ת א קצת   או  קורסים  ומחפשת  ה   , שירים מכ   , ך,  למשל  תלמויות  ש כמו 

מעניינת    הדוגמ.  ( ' )ע   נסות בכלים חדשים" ה ולהת ת הורא שיטו   נות לש   , ללמידה מתוקשבת 

דגש תן  מ  ךתו  , פנים""במיקוד  וכנסות  הת  של  טיביך אפק שפה תהלישח   , וע הציגה רכזת מקצ

ד עם מיקוד לכאורה, בד בבנטיים  וורל-הלאים והרעשים  יהחיצונץ  הלח  תוורמק  צמצום  לע

  :תדגוגיינה פמבח ן להשפיעניתעליו ל במה שוראה וטיפו בה

הבתחילת   לפעמים המשבר  הגיעו  ההודעות.  לכל  'העבר'  עושה  הייתה  ים שלוש  מנהלת 
 חה טרא  ל  לתהנמ הום.  יבכות  עריהה  ירכטים הנוגעים לדבים או ה שידם חתווית של מהודעו

  יה ניתן ה  סותרות לא תווים וההוראות הוט העבירה. את המפשותם,  לרכז לעבד או לפשט א
ה קולית בקבוצת הווטסאפ הזו: "אני לא  י הודע ץ. שמת.. ומלחי.לה מבולב לעכל. הרגשתי שז
להתמודד   כמותיכולה  להלימצ  א ל  לחת.שנש  ההודעות  עם  שלי,ת חה  בכיתה  לא    ינא  מקד 

  " לי ובזום... יכה לטפל בכיתה שצראני    לנהל את הכיתה שלי לבד.  רוצה  ינא.  .שמוע.צה לרו
כל   את  הת ההודעותסגרתי  לשבוע...  י  נתקתי  למדתבאותם  ל  י מים  בזו כיצד  ובניתי למד  ם 

רכשתי מצוין.  לי  עבד  מרחוק.  להוראה  ה   שליטה  מערכים    י בל  ת.גומצן  ילהכ  תחלתיבזום. 
בלי א ו המ  תא  לוובלב קשו  שקש  הלחץ שלהם,  כ"שחזרתי  תואוי  רחח.   ת אתי  שיתפ,  "שבוע 

למורות  מידע ותמיכה  הייתי מקור  .  ת הצוותה הרגיע אז   –  עזור לטת ויכולה לכולם שאני שו
מי לעצימנתי  המשך סב   –  הוראה בזום. בהתייחס לרצף המתווים וההודעות וגע ל ות בנהאחר
 . (')פ ל פ טל ובהן ניסיתירי ועבת נטיווושרלת עוודאת הה

בחרה לעסוק   ווב  שליטתהצא במנשה  מבין    –  ברירהיה של  גט טראס  חישממ   לעיל  טו יטהצ

ככזה   שנתפס  מה  גםו  שאינלבין  ובהמשך  לשליטה.  יצירת    ניתן  הסדר עשייה:  תארגנות  , 

 . ודאותהו-איה של הלחץ שנגרם בעטי רמת את  הורידוש ולמידה 
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 ולם"  ניה ות ו" גשלר מודעות  

לרגשותומאם  עידומם  הש  ויניצ  פיםשתתמהמ  יםבר עםתמודדמ  אףו  םה יד  " "ניהול  ים 

שסייעה   חשיבה חיובית   ומציא  כיחלקם העידו  .  ודאותוה-איסתגל ל ות שלהם כדי לה הרגש

 . לשמירה על רוגע ושלווהמצו אסטרטגיות שונות ימיות, ויש גם שאאופטי לשמור על  םלה

דגש   חיחשיב   ל עמתן  ווביה  להיודתשמ   אני":  ימיות פט או ל  ע   הרשמית  ת  לת 

קודות  "מוצא את נ  ;(' ע )  "חותשממ   ותבטרנטי חפשת אל "מ  ;ב(" )א  "שאפשר  מית כמה אופטי

מדגיש   החוזק.  כןהאור,  שומר    ניתן  מה  הציגו   םמשתתפיה  .(' )א  "אופטימיות  עללעשות, 

ה יהם. השפעתיהם ועלעל סביבו  המצב שונות של    השפעות תפיסת  לחשיבה חיובית הנוגעת  

ה ב יסבה   על הלפנ"משפחתית:  ה  היוק  חל  הנ וקורי  לא  מההורים  עםיושבי  ניכר    הילדים  ם 

נה נה  –  אני אחד מהם  . וגםמאוד להיות עם הילדים שלהם.. ו יש להם זמן רב  שיעכם,  שלה

ה  עהשפה  ;(' )י  "בחיק המשפחה  החברתית:  על  למעורבות  סביבה  גרמה  "משמח שהקורונה 

אדיר  אחחברתית  כולםה,  בשביל  ב  ד  עלה  ;ב(")ע  אחד"   לבישוכולם   בהסביה   שפעה 

 : תיגוולהאק

  אני מלמד ביולוגיה  לטובה.  , קורה קורהכל מה שוב  ה טו יהי  לושהכ   רמאני תמיד חושב ואו 
עשתה  מרו או  הסביבה, ומדעי   שהקורונה  שלי  חי  לתלמידים  שאנחנו  לסביבה  טוב  ים מאוד 

נ  שהיה  הרב  הנזק  מבחינת  זה  אם  מהתעשייבה,  והגזגרם  שעשה    ב ר   נזק שנים  ה  עם  וים 
וכו' ס באטמו מנס   ...פרה  לאני  שיה  שלהם  לראש  האגם    שהחדיר  הצד  ב ת  וגם  קו טוב  רונה 

 . ב(" )א לראש שלי

משתתפים   לעוגנהת  חיובי  חשיבה  יגוצהמספר  המצב  ת  עצמםהשפעת  ר עליהם  , תאשי. 

להתפתחות    אמצעותב הזדמנות  ומ זיהוי  מס  קצועית:אישית  ה"אני  על  הזותכל   תקופה 

 םירת שלנו )הגבולות המוכובולהג  תאב  רחי, להדשיםח  דברים  ריכות פז להזדמנה  הה ב ורוא

אותו רואה  ם ויקי מצב    ה שזהבינ"מ  ;(' )א  יובית"ובעיקר להשתמש בפסיכולוגיה ח,  ם(עיידווה

ד יוצאת  וליצירתיותלל  ופןכהזדמנות  הוראה  בדרכי  לגיוון  חדשנית,  ם  מנוא"  ;(' )ע  "מידה 

ידעתיב לא  בוות שי ויומנמירכשתי  שלי כעת    רובר  אך  , מה לעשות  התחלה  לי  ת  ו אודעזרו 

 .( ' )פ ך"בהמש

  עם הם  של  יםפיתוח הקשרל  הזדמנותעבורם  ות יצרו  נסיבשה  ותפיש  חנכיםהמחלק מ

מנם זה מצב חדש ומאתגר, וא":  הלדוגמ.  בתפיסת התפקידות  התפתחציגו אף  וה  יםדמילתה

את  ל  הזדמנות  כאןלי  יש  אך   עםפתח  לה  הקשר  יותראו  כירהתלמידים,  וגם    , לעומק  תם 

 . (')ע  "חנכת אחרתמיה  הא ונה  אחרי הקוריים...  בה הם ח  בהולסבי   הםשלתים  לבף  חשיהל

ת ותחושת  עצמי   אמונה   פתחמחנכים לעה לייס  למידיםעם הת  יםהקשראיכות  של    התפיסה

 ואויבש  קיימים וכאלוים  להתמודד עם אתגר  םביחס ליכולת   אופטימיותשהשרתה    וגלותס מ

י תי שאנידע  שלי בי. ם  ל התלמידילה, אמון שיכושאני    ת האמון"היה לי א  :הוגמ דלבהמשך.  

  . (' )מ "הם סמכו עלי כי  דאדע להתמוד
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  ש" רגל "ניהול ההם העידו עאף  , והתייחסו אליו  שתתפיםמ ר  שמספ   אחרהיבט רגשי  

השגת  , לגביו ש  הוא  הם  דרכיםירגיעה.  במספר  וה טו  שנק   תפו  רוגע  לחץליצירת  . פחתת 

שעצ מ בא  ראשית,  א  ילובות  לע יה:  ילעש  תמיוטיופבין  שה צ "נותנת  רוגע  יעב מי    ור כל 

הע  ; (' ג )   אוהבת"   שאני ם  י ר דב ה   את   לעשות וממשיכה   בעלי תפקידים    תפעילו שידו  מספר 

"אני עושה הליכות בוקר שמסייעות לי   :והושלם לחוש יותר  צעידה בטבע סייעו לה ו  גופנית

 .(' מ)  "שזה יעבורעצמי שזאת תקופה וכירה לות את הראש. מזלנק

  . י ותות משהו שירגיע אלעשריכה כל יום  רתי שאני צמשל לחץ ושל עצבים. את  י פקעיתהי
וחורשא יער  ליד  גרים  לכל  וף  בס   ה.נחנו  המשפחה    םמודיייום  כל  שעה   ,שעהצי  חל יצאנו 

ם עצמי. זה עזר לי  ע  רתי מה לעשותזרנו. זה הרגיע אותי. עצרתי רגע ואמ ויר וחולנשום א
 . (')ת  טהשו לא פ  טואציהלהבין שאני נמצאת בסי

שש לעו  אלו  בניס פ ית מת  להשי   ונם י ו  אופ ההכרתי  ולאמץ  רוגע  המצב,    רף ח   , ת טימיו ג 

 ומה שהיא מזמנת:    אות וד ו ה -אי ובית של  חי   תפיסה בודדים הציגו  

זדמנויות לפרוץ  הונה זימנה לי  ידי פעם, הקור מים  פותחת כל מיני ערוצ  ים,ורמ מים ז  זה כמו
זורמ שאני  הנהר  בו  את  אל עה  בי לחשת  עוקפותיבטרנטל  וז  ות  מע  האחרות  זה    ,ירשמאוד 

  משהו שות  טורף לען מחר. למשל אם יש לי רעיוזה א   כי  ר ן יותנה, מאתגר, מעניימאוד מש 
וצה  מרת להם אני רלים ואני או י ומנהעמיתים שלים שלי והמטורף ואני מתייעצת עם החבר

שזה תמיד יודעת    אז אני,  "וןנכא  ה לאל תעשי את זה, ז":  דבר. והם אומרים ליכזה  ות  שלע
   ;פ(" )ד עשותלני צריכה  א מה ש

בה.    לא צעדף אחד  דרך שאד באתה צריך לצעוט שאומר  משפ  מוני. ישכ  שבאחד לא חו"אף  

 . ( ' )ע  "ןזה מענייו – הדרךזה מביא לך את משברים   כשישלו. אז אני מחפשת את הדרכים הא

   בלה ומתן תמיכה וסיוע ק

המרחק   חרף  הסגר,  פנים  קיום-ואיבתקופת  מודעים    והי  תתפיםהמש  פנים, -אל-מפגשים 

ל ולצ לדאוג  ותרך  וחברתשייאקשרים  לשימור  חזוקה  שים  מתשראפ יים,  תמיו  וקבלת  כה ן 

 עם המצב.   ותהתמודדאת העליהם הקלו ו

ודאות -איבהפחתת    . למשל, התמיכהשל    , מעשיים  , היבטים תכליתייםשו  שהדגי   שי

  ..לעבודה.  ינסה להתייעץ עם חבר  ת עם המצב: "מודדואופן ההתמ  גביהכרוכה במיעוט ידע ל

רת על "אני שומ  ד נאות:פקות  חתהבטבדאגה ל  , גם  כמו  ;(' )ע  "ונם, לחשוב ביחד יסי ללמוד מנ

וגם ברמה המקצועית,  ה האירמ קשר עם הצוות החינוכי שלי, גם ב בכדי לוודא שהם שית 

 .(' פ) גרים"עם האתבי חים את התקופה ומצליחים להתמודד באופן מיטצול

תקשורת ה שרה ור שאפ האוורתחושת משל לכמו  , שיהיבט הרגגע לתפו בנויש םריאח

תי הם יזמו שיח: "אני יוצרת קשר ומשוחחת ברח שחרף הריחוק ה   שום הדגי. העם העמיתים

 " , זה מקל ומשחרר ך התמודדותבתחושות שלנו כדרף  ו מנסים לשתעמיתים לעבודה. אנעם  

 . פ(")ד
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מהמשיבים   ובני    תיכתמשל  ה  תהשפעו  ה שיבותח נושא    אתעלו  החלק  חברים 

הוץ  מחיים  המצו  משפחה לפח  :דהועבלמסגרת  נפגשת  עם לו ש  ות"אני  בשבוע  פעמים    ש 

ילדותות  ברח חברות  להיות. )מהשכונה...  כדי  ולשאוף    ..(  לשתף  "אני    ; (' )ת  יר"ואו בחברה, 

י... של  המשפחה  , ליבית שה  –  כוחות מהאנשים שסובבים אותי באופן אישית השואבת א

של אי  הבעל  איפה  פינההבין  הוא  נמצאת...  ז  ני  הבנה גים  ילדהי  ראתי, לק  ובא מן  לי  לו 

 . ק( " )ד   "חוזה נתן לי כת וובהתחש ו

   ודאות ו ה -י אמנהלים על התמודדות הצוות עם  הות  השפע 

סימספר  העלו    שתתפיםמ ה שבהן  להם  דרכים  עם  המנהלים  יעו  ודאות  וה-אילהתמודד 

   : צוות הבמסוגלות   ה ת ושידור אמונ חיזוק התמיכה והלכידות החברתי  :באותה תקופה

של נהמה ל   תעוזרנו  לת  העמימ  דהתמודלנו  דפוס  תצעואמב   ותעם  רגשי,  יםמספר  שיח   :
שלנוח האמון  חיזוק  חיובית,  ויכול ע  –  שיבה  בעבר  זה,  נו ברנו קשיים  גם את  אחת  נעבור   .

במה  צוות,  שיחות  מקיימים  אנחנו  א  לכןלשבוע  ובחוויות כל  בתחושות  משתף  ואחת  חד 
ו  איים  למצואלים  דכן משתות שלנו  טול יה על ההחלקצעושים רפשלו,  אישיות  ה ות  דאשל 
ת עמיתים. כל אחד  אה ולמידתכלות על חצי הכוס המלבאמצעות הס  דאותו -איים של  תוך  ב

ים  המפגש  ..עשה טוב.ו משבוע האחרון וממליץ על פעילות אמשהו טוב שקרה לו ב מספר על  
שת  לנו תחו  יםקדך, מענימאי   הלתל המנההחזקה שויכה  האלה עם הצוות הרחב מחד והתמ

   .(')א דות בצוות ולכי יכה חברתיתת תמת רש יריצ כלומר, קבוצה ת לושייכ

מסוגלות לחיזוק תחושת ה   , יםלתפיסת המשתתפ   הם,מו גם  תר   עולהמתן חופש פ והעצמה  

עם  נו אוטונומיה, לפעול בדרך שלנו, יחד  "הוא מאפשר ל:  אותודוה-אילפעול בתנאי    שלהם

ש שברזה  דור  שחי יש  להתברים  ל מ "היא    ;ב(")ע  צע" ביבים  זמני  ת  א   ל לנה ו  נ אפשרת 

. חוזר ואומר שהצוות  וות בציה לצ י ותן מוט "הוא נ   ; ( ' )ט   " יא סומכת עלינו ה   , לנו העבודה ש 

הזדמנות  א  ה הו הז   ל אחת ואחד שיש לכם יכולת להמשיך, ושהמשבר שלנו הכי חזק, ושלכ 

 . ( ' )י   ליוזמה ולצמיחה גדולה לכל אחד מאיתנו" 

ע חדש שהוא  ד ל מי כ ב   ות צו ו כ תנ לעדכן או ג  א שלי דו מנהל  ה "  : ידע מה תיווך  ו שיתוף  

אנ מקבל  מעודכן" .  מרגיש  המשת   ; ( ' )י   י  הוסיפו  חלק  הת וה תפים  שאופן  של  דגישו  יווך 

וגם רגע , הה הסבר ה   –  עבורם   מאוד משמעותי  החיצוני שהגיע היה  מידע  את ה המנהל     ה 

  על קשר רציף, תנו  אי השתדלה לשמור  י עובדת  "מנהלת בית הספר בו אנ   : הצגת פתרונות 

זו י ש  צ חות  א י,  ות ו ם  הוצי ית  ש י שיחה  מורה.  לע ו עדכ אה  עם  חשוב  ומידע    תים י נים 

א תכו  מפשטת  ו ת  פות.  מסבירה  לבעי המצב,  פתרונות  ואישיות" נותנת  קולקטיביות    ות 

שי   ; ( ' )ת  של  יותר  עמוק  הדדי   בא   תוף רובד  בשיתוף  ביטוי  בקבלת  כולל    , לידי  שיתוף 

  יות ע ב תרון ל צוא פ למ   ע, ד ף מי ו לאס ת שיחות במטרה  יימ מק   ן שוטף היא באופ "   : לטות הח 

   . ( ' )א   " פות ולאתר חלו 

נח רגי בצד  אישי  ויחס  מ"המנה  :ישות שות  שהמלת  בעבינה  פשוט,  לא  הוא  יקר  צב 

הפרטיים   הילדים  עם  נמצאים  אנו  שבה  הסגר  בבתקופת  הזום  ה ו  ביתשלנו  דרך  הוראה 

ל ידעה  היא  פשוטה.  לא  רגישות,  הייתה  ולעזוגלות  יציר  להבין  פתרונות    ים ירתבמציאת 
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א מתקש  "היא   ;("בא)   לנו"  ייעוסשי ימיםחת  רת  אותם  לצו  לכמה  משתפת  החינוכי,  ות 

 ;  (' )ג מכת"ת ובעיקר מחזקת ותומתייעצגשות,  בר

חשב ומבין  תומך ומת  ,יטה והוא מכילל תחת שלוהכמנסה להפגין שאחד  לי מצד  ש  המנהל
י  שנ   מצד. אולם  איתנו הרבהחח  משו   ,ים בההקשה שאנו שרויאת המורכבות של הסיטואציה  

בה על א טול  ןמסתכל בעי  ,14:30ספר לפני  ית ה אסור לצאת מבגון  כ  ,יםפיד על הנהלהוא מק
 .  (' )ע ורותומם היעדרות מורי

ש:  אישית   ה דוגמ מתן   בנוגע   הדוגמגו  חלק ממנהליהם הציתפו שיבעלי התפקידים  אישית 

מיכה ת ימיות,  פטילוי אוה, גויוזמ  צירתיותי  –  ודאות-איהתמודדות עם    שללהיבטים שונים  

ה אישית  וגמ ד  הו ל מהווודם כהזה. היא ק  במצבהיטב  תמודדת  מי  להלת שמנ"ה   :ועוד  רגשית

לצוות   מיםמה י תית ולחשיבה מחוץ לקופסה. בנוסף, היא מתקשרת אחת לכמחשב לגמישות

חצת א נל היא ל "   ;(' )א  "החינוכי, משתפת אותם ברגשות, מתייעצת ובעיקר מחזקת ותומכת

יצירתי פתרומוצאת  וכלל   להתמוינות  ז  תדדום  התלסוכלוא  עם  ובתקופה  שלמידייית  נו ם 

 .(' )מ  קור בית לכל מורה"בי –כה לנו אהבה ותמיינה מקר"היא   ;(ב")א 35"קצה נוער םנישה

 לצות  והמ דיון  

  ודאות-אימאיתנו חווים  רבים  בה  שתמשכותה של תקופת משבר הקורונה,  וה   דהו ייח  עקב

ת ערכים במידהתפקבעלי  ההתמודדות של    ידרכ  לזיהוי  חשיבות  יש  36,תמדימ-ורבמתמשכת  

כולל  דר  מגוון  ציגוה  המחקר  מצאימ  . דאותווה-אי עם  החינוך   התמודדות,  תפיסות  כי 

בעקבות  שחוו רבים מהם  יליות  תחושות השל הית את  פחהשאפשרו למשתתפים ל  , ופעולות

לרווחתם ם  פיתהמשת עדות    לפיואשר תרמו    קופת הסגר הראשון, בת  ודאות-לאיהחשיפה  

 ם ורכזים. מחנכי-מוריםכ כת החינוך תפקידים במערכבעלי  ולתפקודם

אי  זמנית-בו  וודד התמ  רהמחק  פימשתתזו  ה  תקופ לאורך   של  מעגלים  מספר  -עם 

ויש    , שהתכנסו במעגל הפנימי יש מי    . ועולמי  , ארצירגוני א,  מקצועי,  משפחתי  , : אישיודאות

להמי   שומעגב   מידעל חשף  י שבחרו  מ תשההעידו  שש  י  נים.לים  רעשים" מ"ומידע  עלמות 

החמעגלב להרזע  –  יה ומד  שותחד  גוןכ  –  ייםצוניים  רוגע  ה  על  לשמור  ללמו ום  ד גם 

המדגישה את    ים תומכים בגישהמצאהמ להם שליטה.  בהם חשו שיש  ש  מעגליםסתגל ב להו

  תג כה להשוטיבציה נמוגלים ממאנשים  ק מהחללפיה  אשר    , ודאות-אילהפחתת  המוטיבציה  

נוסף עשוי  ם חשים ש הן ש ווכימ  , עדמי   ם הוא ממצאיב   ידושחה  37. יותר  םלבלבל אותמידע 

שחב בה סוגיננה  לאפיין  מידם  יתן  ששל  להשיג הייתה  שונים  לאנשים  ע  ומוטיבציה  כן  , 

 היבט תפיסת יכולת ההשפעה על המצב. ו שלשיבותלח דויותעב

 
    ון והדרה.במצבי סיכ יטוי שגור המתייחס לבני נוער הנמצאים ב –  צהנוער ק 35
36 , 2021roemmel& B Martinez 
37 1999 ,reKram 
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 עם ם בהתמודדות  יהכרוכד אלו  במיוח  38,ודאות וה-איצוניים של  יהח  הביטוייםמחלק  

דע ת ילהשגפעלו    םתפימשתם מהרבי.  ןהזמ  פחתה לאורךהניתנו ל  , והחינוך מרחוקההוראה  

זה. ודאות בהקשר  וה-אי  זמן פחתה עבורםה  עםניסוי בפועל של שיטות הוראה.  לרה, ושוהכ

ש  התלוייתה  יהודאות  וה-איהפחתת   התביוזמתם  בעלי    תםמוכנובו  מחויבותםב,  ידיםקפ ל 

כמו -בדבר ות  להתנס ב  מה חדש,  ידת למ  , הת הכשר ו באמצעובלי ערכתית שקתמיכה המגם 

  . יתים ועודעמ

חוומח ה שתתפי  מ ש  קר  סוגי  את  שהגדירו  הו-אילושת   הדיבור  פרשנט ודאות 

אסטרטגית-אי  39:ושותפיו והנהלת  ה  –  ודאות  הממשלה  למדיניות  הספרנוגעת  -יא  ;בתי 

מבנית לאופבא  –  ודאות  הרצגנתארההני  שר  לתפקיד-ואי  ;וייםות  הקשורה   –  ודאות 

ל ה השפן  אומתייחסת  אמוריםבו  כוללמ  ם  תפקידם,  את  ו  ההוראה ל  לא   וך חינ ה מרחוק 

התפק  מרחוק.  מבעלי  תפיסותידיחלק  לאמץ  הצליחו  בהירות  ווהתנס  ם  יותר  שיצרו  יות 

כבר   עצמית  תקופוחוללות  חדו  תרחישים  יצירת   נון, תכ  –  הבאותה   –  ותשנגילוי 

י  בת  תונהגת התנהלולה  ראה כינ קיד.  ודאות בתפוה-איתן היה להפחית את  יעותם נמצאב ש

המ  הספר הייתה  של משתתפי  הכשרה -לע  –  קידבתפ ודאות  וה-איל  עהן  השפעה  חקר  ידי 

עמיתים איהן  ו  –  ולמידת  יצ-על  –  המבניתות  ודאוה-על  מסגרותידי  לתמיכה   ירת 

הן לבעלי   , רבה יותר  אוטונומיה  ידים. קתפבעלי הידי העצמת  -עלוגם    , והתארגנות מותאמת

שר  אמים  התחואת  רחיב  תת  ודאו-אישל  פות  הלך תקובמ   , י ספרלמנהלי בת  דים והןתפקיה

 ו ת סביבאת  לנהל  בכך  ין  ישמעונ  מיאפשר ל תי  , כך   . ה סטרטגיב אלעצסמכות    םלה   יש  הםלגבי

 " של ודאות.יםאי" –באופן שיוצר יותר ודאות ו עשייתואת הקרובה 

-עם אי  , קידים במערכת החינוךתפבעלי  כ  , המשתתפיםם של  התמודדותאופן    כי  ניכר

 ררועים שאינם צפויים, דוגמת משב יאנוכח  , אשר נדרשים  ותסתגל וה  חוסן   טאביות  ודאוה

 בין   שפעותוהקשרים  המשתתפים יש    ם שלתפיסתפי  ל  םגשישו  מחההממצאים    40.קורונה ה

רבים חשו לחץ,   . ודאות-יאב של  מצבות  בהתנהל  וההתנהגותי  יהקוגניטיב  , גשי הר  יםממדה

-על   למשל  , חשיבה חיובית  ץלאמ   סיוןצעות ניבאמש"  הרג "ניהלו את  העידו שיש כאלו ש אך  

להתפתחות  ידי כהזדמנות  המצב  עבמקצ  תפיסת  הביאהתפיס  . ורםועית  זו   תתנסויולה  ה 

 , ךכ  על  ףנוס.  יםוהלחצ   דאגותהלהפחית חלק מ , ותויכול  ותפתח חוללהם לוליוזמות שעזרו ל

לחלקההת אפשרה  הזמן  לאורך  מודעות    נסות  לפתח  רפלקטשוח מהמשתתפים  יבית  יבה 

יינים של מאפניהול הרגש ורפלקציה הם    השלכותיהם. לוסי החשיבה וההתנהלות  לדפו וגע  בנ

רגיגננטליא.  גשיתליגנציה רטאינ כ  יתשציה  טות  החליעת לקבלת  מסינמצאה במחקר קודם 

פינ-יאבתנאי   עלמצ מהמ   41. נסייםודאות  שאים  ומסה  ארגוניים  תהליכים  למידה  גם  גרות 

 
38 ., 2017et al illenH     
39 2004 l.,a etdia Bor 
40 0202, .let a Bryce 
41 015shgari, 2aL 
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להב לשיכולים  המודיא  העציפור  במית  עות  למאשל  באשר  תפקידים  התנהלותם פ עלי  ייני 

 ית.  תידולתרום להסתגלות ע

  של   . לכאורה מדובר בביטוידונהיהנ  חץ בתקופהם העידו על קושי וליב המשתתפור 

מעבר  אשר  מצב    לתנאיה  בם בתגור גי מדובור כזכל  ראוי  זאת, עם    . עמימות חוסר סובלנות ל

עידו כי לא חוו עטים מהמשתתפים המכי  יין  יש לצים.  באיומים שונ  גםכרוכים    , ודאות-איל

ת באותה  ואף  לחץ  כי  הקופה  להנהנעידו  לבחון יה  מעניין  , בעתידודאות.  -יבאנהל  תו  יה 

כמותי   קושי  הכלה  המידת  בין    יםהקשראת  במחקר  בעולחץ  של  התפקלשל  בין ל  םיידי 

   ים שזוהו במחקר. ונהש דותד ההתמו פניאו

התהמשת כיניכר   בתי  שמנהלי  חשו  התמודדותר  ספ פים  על  באמצעות השפיעו  ם 

ו  תגוראישית, א  הדוגממתן   ו  מתןמתם,  העצ המורים    ור אופטימיות יחס אישי, שידתמיכה 

  42. צבת מע  גותמנהי תואפיינת המ התנהגויוקר  , ובעי לו מאפיינים של מנהיגות רגשית. אועוד

בהמשך  ומלץ  מ המנה  אתלחקור  החינוכיייגמאפייני  והשפעותיהםים  התמ,  על  ת  ודדום 

להעמיק גם  כמו    ים, במחקרים כמותי  ודאות במערכת החינוך-צבי אימוהסתגלותם לצוותים  

י א ים בתנל תפיסותיהם והתנסויותיהם של המנהלים כמנהיגעדה  בלמייים  מחקרים איכותנב

 ות.ודאוה-אי

לקו הוההצגה    השהחשיפ ות  יש  השונות  האסטרטגיות  לבאפשריותשל  יסייעו  לי ע, 

ולתפקידים   עם  מנהלשונים  בהתמודדות  כמו-איים  הקורונה  במשבר  בעתיד,  גם  דאות  ו 

משבר  עם    . ריםאח  ידייםעת  באירועים שחרף  למומ הקורונה  התמשכות  ודאות  וה-איץ 

ה,  הכוללת בתי  כספר  הנהגות  יגבשו  לסוגנופתרו  רהאפשכל  והממשל  מבנית  וגם   ותיות 

חז של  רחבה  ותפעותפיסה  ניהול  מערון  במכ ל  החינוך  אי ע  ולקי ש  , שברת  של  היבטים  -ל 

וגם  ודאוה האסטרטגית,  בתזאת    וגביריות  סהמ   מוןהאמון.  האמוןוגיחקר  שמוזכרת    , ית 

עפיעכמש  תפיסה  עימה וה-אית  ל  וההתמודדות  הועלתה    , ודאות  המשתתפים-על לא   . ידי 

בה  סבורני הפכהכי  המשבר  זסוג  משך  עלוראוי    , כזיתרלמו  יה  אלתת  הדעתיה  חון בול  ת 

 .אותה

 יה יבליוגרפב

פרק מתוך דוח    . ל ע -עקבות משבר הקורונה: מבט ב במערכת החינוך  ים וסיכונים  סיכוי (.  2020לס, נ' )ב
   .מדיניות החברתית בישראלמרכז טאוב לחקר ה  . מצב המדינה
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https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6c81656c-de69-ea11-8113-
00155d0af32a/2_6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a_11_13773.pdf   

 
42 2002, reyHumph 

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a/2_6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a_11_13773.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a/2_6c81656c-de69-ea11-8113-00155d0af32a_11_13773.pdf


לת  י  כהן   ג

100 

א'  בלאסויי הק   (.  2021) י,  במשבר  החינוך  ההכנסת  . ורונה מערכת  מרכז  והמיד,   ע.מחקר 
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a132460f-7682-eb11-810d-

00155d0aee38/2_a132460f-7682-eb11-810d-00155d0aee38_11_17983.pdf   

יהושע   בן-נ’ צבר  . בתוךפעות וזרמיםה של המחקר האיכותי, הש ההיסטורי(.  2001הושע, נ’ )י  בן-צבר
 דביר. (. 13–28 )עמ’  ותייכ חקר הא מ ת וזרמים ב מסורו )עורכת(,  

   

Anderson, R. C., Bousselot, T., Katz-Buoincontro, J., & Todd, J. (2021). Generating buoyancy 
in a sea of uncertainty: Teachers creativity and well-being during the COVID-19 
pandemic. Frontiers in Psychology, 3931. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.614774 

Baker, S. R., Bloom, N., Davis, S. J., & Terry, S. J. (2020). Covid-induced economic 
uncertainty (No. w26983). National Bureau of Economic Research. 
https://doi.org/10.3386/w26983    

Bordia, P., Hobman, E., Jones, E., Gallois, C., & Callan, V. J. (2004). Uncertainty during 
organizational change: Types, consequences, and management strategies. Journal of 
Business and Psychology, 18(4), 507–532. 
https://doi.org/10.1023/B:JOBU.0000028449.99127.f7  

Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis 
due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i–vi. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083  

Bryce, C., Ring, P., Ashby, S., & Wardman, J. K. (2020). Resilience in the face of uncertainty: 
Early lessons from the COVID-19 pandemic. Journal of Risk Research, 23(7-8), 880–
887. https://doi.10.1080/13669877.2020.1756379 

Budner, S. (1962). Intolerance of ambiguity as a personality variable. Journal of 
Personality, 30(1), 29–50. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1962.tb02303.x 

Creswell, J. W., & Poth, C. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among 
five approaches (4th edition). Sage. 

FeldmanHall, O., & Shenhav, A. (2019). Resolving uncertainty in a social world. Nature 
Human Behaviour, 3(5), 426–435. https://doi.org/10.1038/s41562-019-0590-x   

Garfin, D. R., Silver, R. C., & Holman, E. A. (2020). The novel coronavirus (COVID-2019) 
outbreak: Amplification of public health consequences by media exposure. Health 
Psychology, 39(5), 355–357. https://doi.org/10.1037/hea0000875  

Greco, V., & Roger, D. (2001). Coping with uncertainty: The construction and validation of a 
new measure. Personality and Individual Differences, 31(4), 519–534. 
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00156-2 

Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Spiegel & Grau. 

Helsing, D. (2007). Regarding uncertainty in teachers and teaching. Teaching and Teacher 
Education, 23(8), 1317–1333. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.06.007 

Hillen, M. A., Gutheil, C. M., Strout, T. D., Smets, E. M., & Han, P. K. (2017). Tolerance of 
uncertainty: Conceptual analysis, integrative model, and implications for 
healthcare. Social Science & Medicine, 180, 62–75. 
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.03.024  

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a132460f-7682-eb11-810d-00155d0aee38/2_a132460f-7682-eb11-810d-00155d0aee38_11_17983.pdf
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/a132460f-7682-eb11-810d-00155d0aee38/2_a132460f-7682-eb11-810d-00155d0aee38_11_17983.pdf
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.614774
https://doi.org/10.3386/w26983
https://doi.org/10.1023/B:JOBU.0000028449.99127.f7
https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
https://doi.org/10.1038/s41562-019-0590-x
https://doi.org/10.1016/S0191-8869(00)00156-2
https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.06.007
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.03.024


בעלי ת התמודדות  ד ם של  במער פקי ך עם אי כ ים  ו נ ב ו ה -ת החי רו ודאות   נה משבר הקו

101 

Humphrey, R. H. (2002). The many faces of emotional leadership. The Leadership Quarterly, 
13(5), 493–504. https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00140-6  

Inklaar, R., & Yang, J. (2012). The impact of financial crises and tolerance for 
uncertainty. Journal of Development Economics, 97(2), 466–480. 
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2011.05.011   

Kramer, M. W. (1999). Motivation to reduce uncertainty: A reconceptualization of 
uncertainty reduction theory. Management Communication Quarterly, 13(2), 305–
316. https://doi.org/10.1177/0893318999132007  

Lashgari, M. (2015). Decision making under uncertainty: The impacts of emotional 
intelligence and behavioral patterns. Academy of Accounting and Financial Studies 
Journal, 19(2), 159–166. https://www.alliedacademies.org/articles/decision-making-
under-uncertainty-the-impacts-of-emotional-intelligence-and-behavioral-patterns.pdf  

MacIntyre, P. D., Gregersen, T., & Mercer, S. (2020). Language teachers’ coping strategies 
during the Covid-19 conversion to online teaching: Correlations with stress, wellbeing 
and negative emotions. System, 94, 102352. 
https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102352 

Martinez, J. A., & Broemmel, A. D. (2021). Pencils down: Educators respond to the 
uncertainty amidst COVID-19 school closures. International Studies in Educational 
Administration (CCEAM)), 49(1), 109–132. 

Nyumba, O.T., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group 
discussion methodology: Insights from two decades of application in 
conservation. Methods in Ecology and Evolution, 9(1), 20–32. 
https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860  

Polat, M. (2022). A case study of preservice teachers’ classroom management dilemma in a 
climate of uncertainty during the COVID-19 pandemic. International Journal of 
Education and Literacy Studies, 10(1), 90–102. 
http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.1p.90 

Redmond, M. V. (2015). Uncertainty Reduction Theory (URT). In English Technical Reports 
and White Papers 3 (pp. 1–45). Iowa State University. 

Ricoeur, P. (1981). What is a text? Explanation and understanding. In P. 
Ricoeur, Hermeneutics and the human sciences: Essays on language, action and 
interpretation (Edited and translated by J. B. Thompson, pp. 107–126). Cambridge 
University Press. 

Terrell, S. R. (2012). Mixed-methods research methodologies. Qualitative Report, 17(1), 254–
280. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1819  

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative 
research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International 
Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349–357. 
https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042  

Unesco (2022). COVID-19 Recovery. Education: from school closure to recovery 
https://www.unesco.org/en/covid-19/education-response   

https://doi.org/10.1016/S1048-9843(02)00140-6
https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2011.05.011
https://doi.org/10.1177/0893318999132007
https://www.alliedacademies.org/articles/decision-making-under-uncertainty-the-impacts-of-emotional-intelligence-and-behavioral-patterns.pdf
https://www.alliedacademies.org/articles/decision-making-under-uncertainty-the-impacts-of-emotional-intelligence-and-behavioral-patterns.pdf
https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102352
https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860
https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1819
https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042
https://www.unesco.org/en/covid-19/education-response


לת  י  כהן   ג

102 

Van den Bos, K., Heuven, E., Burger, E., & Van Veldhuizen, M. F. (2006). Uncertainty 
management after reorganizations: The ameliorative effect of outcome fairness on 
job uncertainty. Revue Internationale de Psychologie Sociale, 19(1), 75–86. 

Van den Bos, K., & Lind, E. A. (2002). Uncertainty management by means of fairness 
judgments. Advances in Experimental Social Psychology, 34, 1–60. 
https://doi.org/10.1016/S0065-2601(02)80003-X  

Wilson, T. D., & Gilbert, D. T. (2008). Explaining away: A model of affective 
adaptation. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 370–386. 
https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00085.x 

Wong, K. M., & Moorhouse, B. L. (2020). The impact of social uncertainty, protests, and 
COVID-19 on Hong Kong teachers. Journal of Loss and Trauma, 25(8), 649–655. 
https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1776523  

 

https://doi.org/10.1016/S0065-2601(02)80003-X
https://doi.org/10.1111%2Fj.1745-6924.2008.00085.x
https://doi.org/10.1080/15325024.2020.1776523

