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 תקציר

ועם המעבר של האוניברסיטה להוראה מרחוק בחן  המחקר הנוכחי אשר נעשה בעיצומה של מגפת הקורונה

את היקף החשיפה של הסטודנטים לנגיף, החשש מלחלות או להדביק אחרים, דאגות כלליות ואישיות הקשורות 

 יף, חווית הלמידה מרחוק ורמת ההתמודדות הנתפסת. לנג

  4,156 לקישור בדוא"ל שנשלח מדיקנט הסטודנט. הגענו כ -הועבר לכלל הסטודנטים באופן אלקטרוניהמחקר 

  משיבים. 

 ממצאים נבחרים

( נדבקו 0.2%סטודנטים מתוכם ) 9(. n=444מהסטודנטים היו בבידוד עקב חשד להידבקות ) 10.7% -

 בקורונה. 

( מהסטודנטים חוששים מהידבקות לפחות במידה 65.8%החשש מההידבקות רב. כשני שליש ) -

בינונית. עם זאת, החשש מהידבקות של בן משפחה או חברים גבוה הרבה יותר. כמעט כל הסטודנטים 

 ( חוששים לפחות במידה בינונית מכך שבן משפחה או חבר יחלה בקורונה.93%)

ההיבט המדאיג ביותר את הסטודנטים בכל  :אפייני הנגיף והמגפהמקורות הדאגה המתייחסים למ -

הקשור לווירוס הוא העמימות סביב הסיום של מצב החירום: "לא ברור מתי מצב החירום יסתיים". שני 

ההיבטים הנוספים המדאיגים מאד את הסטודנטים כמעט באותה מידה הם: "ההתפשטות המהירה 

 הוטלו על חיי היום יום".של הווירוס בעולם", ו "המגבלות ש

הוא:  10ל  1הסטודנטים מדווחים על רמה די גבוהה של התמודדות. ממוצע ההתמודדות על סולם מ  -

  .8( והחציון 2.01)ס.ת.  7.30

ביותר שהם מציינים הוא הדאגה לבני משפחתם ולאחריו הקושי  הקושי הגדול -באשר לקשיים אישיים -

י. מעניין שהדאגה לבריאות שלהם עצמם צוינה בשכיחות הכלכלי. בדידות נמצאת במקום השליש

 .גילם הצעיר שלבהנמוכה ביותר, אולי 

הוא  10ל  1הסטודנטים מדווחים על רמת תמיכה די גבוהה. ממוצע התמיכה בכלל המדגם על סולם מ  -

גבוהה . ככל שמידת התמיכה הנתפסת גבוהה יותר, כך גם 8( וחציון התמיכה הוא 2.37)ס.ת.  7.58

 .(r=0.39, p<.001) יותר תפיסת ההתמודדות עם משבר הקורונה

(, 8.00וחציון  2.21ס.ת.  7.20מידת התמיכה במדיניות האוניברסיטה בנושא הקורונה רבה )ממוצע  -

 וגבוהה באופן מובהק ממידת התמיכה במדיניות הממשלה בנושא הקורונה.

דול בהתמודדות עם מטלות לימודיות בתקופה של שני שליש מהסטודנטים מציינים קושי או אף קושי ג -

 .משבר הקורונה. מעל מחצית מהתלמידים מציינים קושי או קושי גדול בלמידה מרחוק

מהסטודנטים מתעדכנים באופן יזום לקבלת מידע על נגיף הקורונה. המידע בתקשורת נתפס על  80% -

)מאד מלחיץ( היה  10)כלל לא מלחיץ( ל  1ידי הסטודנטים כדי מלחיץ. הציון החציוני שנתנו על סולם מ 

 .(1.81, ס.ת. 6.93)ממוצע  7

 בעזרה באופן כללי. "צורך "קצתמהסטודנטים מדווחים על לפחות  מחצית -

 מהסטודנטים מציינים שהם זקוקים ללפחות "קצת" עזרה מהאוניברסיטה בנושאים לימודיים. 60%כ  -

"קצת" עזרה מהאוניברסיטה כדי להתמודד רגשית רבע מהסטודנטים מדווחים שהם זקוקים ללפחות כ -

 עם המצב.

היו שמחים לו הדיקנט היה פונה אליהם על מנת לסייע. הם השאירו  (n=773) מהסטודנטים 18.8% -

 .דיקן הסטודנטיםממכתב  נשלח אליהם בדוא"ל בתגובה,את פרטיהם. 
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נטים מהחברה הערבית וסטודנטים שהיו בבידוד. האוכלוסיות הפגיעות יותר הן: סטודנטיות, סטוד -

חוסן ועל כן לא ניתן דיווחים על סטודנטים שהם הורים וסטודנטים חרדים מדווחים על קשיים לצד 

להגדירם כקבוצות פגיעות. סטודנטים בשנתם הראשונה ללימודים באוניברסיטה העברית מגלים קושי 

 .דנטים בשנה ב' ומעלהיותר מסטווצורך בעזרה לימודית רבים לימודי 

 המלצות

 .ישנה חשיבות למחקר מעקב אשר ייערך בקרב מי שהסכים לכך בתום תקופת הבחינות -

המחקר הינו חלק מסדרת מחקרים גדולה עם מוסדות אקדמיים רבים בארץ ובחו"ל שנעשה בשיתוף  -

מידת ה של פעולה וחלקם גם בתחזוקה וסיוע שלנו בהתנהלותו. סדרת מחקרים זו תאפשר הבנה טוב

הפנימיים לצד הדאגות של סטודנטים בתקופות של משבר המוני כדוגמת המשאבים ו הצרכיםהחוסן, 

 .הקורונה

שיתאים להתמודדות במצבים ישנה חשיבות רבה לבניית מערך תמיכה לימודית ורגשית לסטודנטים  -

 של משבר המוני.
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  מבוא

מעל  ,ובמהלכה נדבקו בנגיף, עד לכתיבת דו"ח זה 2020בפברואר  27לישראל ב אשר הגיעה  מגפת הקורונה

גובה גם מחירים ברמה הרגשית. ממצאי מחקרים ראשונים שנערכו  איש,  250 -קרוב לונפטרו  16,000 -ל 

, מצאו מגוון רחב של השלכות על הבריאות הנפשית. SARSבעולם על מגפה זו או על קודמיה כדוגמת ה 

 ;Kim, Yoo, Lee, Lee, & Shin, 2018) מחקרים מתואר כי אנשים עשויים לחוות פחד מלחלות ולמותבמספר 

Rubin, Potts, & Michie, 2010 ,)תסמיני חרדה ודיכאון (Gao et al., 2020; Wang et al., 2020) האשמה ,

תופעות של וכן  (Sim, Huak Chan, Chong, Chua, & Wen Soon, 2010) עצמית על הדבקה של אחרים

 (.Van Bavel et al., 2020)כלפי קבוצות שונות באוכלוסייה  סטיגמה ואפליה

 

על מנת להתמודד עם המגפה, פיתח משרד הבריאות שורה של נהלים והנחיות, לרבות ההנחיה על בידוד למי 

 (.Brooks et al., 2020)יות השלכות נפש, . גם לבידודשחזר מחו"ל, היה במגע עם מי שחלה, או נדבק בנגיף

הסטודנטים באוניברסיטה העברית ובמוסדות אקדמיים נוספים בארץ ובעולם עברו תוך זמן קצר מאד להוראה 

של הסטודנטים למציאות החדשה וסביר להניח שגם יצרו צרכים  מרחוק. כל אלה דרשו הסתגלות מהירה

 רגשיים, חברתיים וכלכליים.

 

 :בחן אתהמחקר הנוכחי 

ב הבריאות הנוכחי שלהם, האם היו בבידוד, מכירים האם חלו, מצ -וירוס הקורונהויקף החשיפה לה .א

 . , האם תופסים את המצב כמלחיץחולים באופן אישי, וחוששים מלחלות או מכך שבני משפחתם יחלו

  תיאור צורכי הסטודנטים בתקופה זו .ב

 .חווית הלמידה מרחוק בתחילת הסמסטר ולאורך ארבעה שבועות .ג

)יהודים/ערבים(, שנה ראשונה באוניברסיטה  מוצאמגדר, בחינת הבדלים בתחומים אלה על פי:  .ד

  העברית לעומת שנייה ומעלה, והורות.

  .רמת ההתמודדות הנתפסת .ה

תמיכה, לבין רמת  קבלתמצב הבריאות, היקף החשיפה לנגיף ובחינת קשרים בין משתני רקע,  .ו

  ורונה.ההתמודדות הנתפסת עם משבר הק
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 שיטת המחקר

 אוכלוסיית המחקר

כלל התלמידים הרשומים באוניברסיטה לסמסטר ב' תש"פ. על פי הנתונים שבידינו אוכלוסייה זו כוללת כ 

. מהיהודית 88%-סטודנטים מהחברה הערבית ו 12%גברים, קרוב ל  44%נשים ו   56%תלמידים;  20,000

( שייכים 2.4%סטודנטים ) 480לתואר דוקטור לפילוסופיה.  12%ולתואר שני  26%לומדים לתואר ראשון,  62%

 לחברה החרדית.

 מדגם

הגדירו עצמם כשייכים  6.1%מבין המשתתפים  אחר. 0.3%נשים ו  65.7%גברים,  34%סטודנטים:  4156

לתואר דוקטור לפילוסופיה.  7.6%לתואר שני ו  27.4%הם תלמידים לתואר ראשון,  65%לחברה הערבית. 

  ( היו מהחברה החרדית.2.6%סטודנטים ) 109

 מידת ייצוגיות המדגם:

הממצאים המוצגים  על פי מגדר, תואר ופקולטה.הנתונים על מנת לשפר את ייצוגיות המדגם ערכנו שקלול 

 בדו"ח הינם לאחר השקלול.

  איסוף הנתוניםהליך 

רכת הרקטור ודיקן הסטודנטים שאלון המחקר בעברית ובערבית הועבר לתכנת קוולטריקס. לאחר קבלת ב

וקבלת אישור מוועדת האתיקה של ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית, הקישור לשאלון הועבר 

באמצעות הדוא"ל האוניברסיטאי לכל אחד מהסטודנטים באוניברסיטה העברית, על ידי דיקנט הסטודנטים. 

 23.3 -בניברסיטה. הקישור הועבר לראשונה ן באוהשאלון בערבית הועבר על ידי מיכל ברק, ראש יחידת מגוו

בעיצומו של משבר הקורונה ובשבוע הראשון של סמסטר ב'. שתי תזכורות נוספות נשלחו במהלך תקופת 

 .26.4המחקר. איסוף הנתונים הסתיים ב 

 כלי המחקר על פי המשתנים שנבחנו

 וירוס הקורונהוחשיפה ל

: הימצאות בבידוד, היכרות אלו שלוש שאלות על היקף החשיפההיקף החשיפה והחשש מהידבקות. נש נבדק

ה האחת התייחס -שתי שאלות בחנו את החשש מהידבקותאישית עם חולה קורונה, מחלה של קרובים בקורונה. 

שמישהו מהמשפחה או מהקרובים יידבק. שאלות אלה נבנו לצורך  חשש -להידבקות של הסטודנט עצמו והשנייה

 מך ניסיון החוקרים בשאלות דומות שעסקו בהיקף החשיפה לאירועי אלימות פוליטית.המחקר הנוכחי על ס

 הקורונה במדיהחשיפה למידע על 

נבחנה באמצעות שלוש שאלות. שתיים עוסקות במידת החשיפה למידע באמצעי התקשורת ובישומו  החשיפה

 (. 10ל  1על סולם מ חשיפה לתקשורת )דירוג הנלווית ל לחץעוסקת במידת ההאחרונה ו

 מצב הבריאות הפיסית

  Self-Rated Health question -על פי שאלה אחת מוכרת ובעלת תוקף ומהימנות גבוהה נבחןמצב הבריאות  

(SRH ;DeSalvo et al., 2006 בה המשיב מתבקש לדווח על מצב בריאותו על פי חמש קטגוריות תשובה ,)

 ממצב טוב מאד לרע מאד.

 הבריאות אמון במערכת

על פי שאלה אחת: "במידה וחלילה תידבק, באיזו מידה אתה סומך על איכות הטיפול  ןנבחאמון במערכת 

 כאשר ציון גבוה יותר מציין מידת אמון רבה יותר. 5עד  1הרפואי שתקבל?" על סולם מ 
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  הקפדה על הנחיות משרד הבריאות

 5המצביע על הקפדה נמוכה ל  1ת על סולם מ נמדדה על פי דיווח עצמי על שאלה אחת הנמדד ההקפדה

 המצביע על הקפדה גבוהה.

 המקורות השונים לדאגה 

דאגות ולחרדות סביב וירוס הקורונה, הצגנו שבעה מקורות העל מנת להבין קצת יותר טוב את נבחנו המקורות 

קור לדאגה עבורם. פוטנציאליים שונים לדאגה, וביקשנו מהסטודנטים לציין עד כמה כל אחד מהם מהווה מ

או מכך ש: "לא ברור מתי  בווירוס" אותך להדביק עלול אדם כל לפיו לדוגמה: עד כמה הסטודנט דואג מ "המצב

 .84המהימנות בין פריטים על פי אלפא קרונבך הייתה: . מצב החירום יסתיים"

 רמת ההתמודדות הנתפסת

על האופן בו אתה  10ל  1לעצמך ציון בין  "תן בבקשהנבחנה על פי שאלה אחת: רמת ההתמודדות הנתפסת 

 מתמודד עם משבר הקורונה".

 תמיכה חברתית נתפסת

נמדדה אף היא על פי שאלה אחת: "כמה תמיכה אתה מקבל מסביבתך )חברים, חברים ברשת, הורים,  התמיכה

 )הרבה מאד תמיכה(. 10)בכלל לא( ל  1בני זוג, בני משפחה אחרים?" גם כאן על סולם בין 

  הממשלההאוניברסיטה ומיכה במדיניות ת

"באיזו מידה אתה תומך באופן בו האוניברסיטה טיפלה  נבחנה כל אחת על פי שאלה אחת:תמיכה במדיניות 

באיזו מידה אתה תומך באופן בו המדינה טיפלה עד כה במשבר הקורונה" כל "ו עד כה במשבר הקורונה?" 

  ון גבוה יותר מציין מידת תמיכה רבה יותר.כאשר צי 10ל  1אחת מהן נבחנה על סולם מ 

  קשיים וצרכים

לצורך המחקר הנוכחי על סמך ניסיון רב שנים של צוות המחקר  חוברוששאלות נבחנו באמצעות  קשיים וצרכים

דאגות לבריאות בשאלות מסוג זה במערכת החינוך ובקרב ילדים ומתבגרים באופן כללי. שאלנו חמש שאלות על 

"לא מהווה קושי"  0בדידות, שעמום ובעיות כלכליות. התשובות ניתנו על סולם מ ושל משפחתו, הסטודנט  של

 "מהווה קושי גדול".   3ל 

  צרכים לימודיים הקשורים ללמידה מרחוקקשיים ו

שתי שאלות על קשיים לימודיים ועל קושי  אמצעותנמדדו בקשיים וצרכים לימודיים הקשורים ללמידה מרחוק 

( וכן על המידה בה יש להם ציוד מתאים ללמידה מרחוק, פניות רגשית 3ל  0בלמידה מרחוק )על סולם מ 

"בכלל לא" עד "במידה רבה מאד". כמו כן שאלנו את התלמידים  5עד  1וסביבת למידה מותאמת, על סולם מ 

 בעזרה רגשית ובעזרה לימודית מהאוניברסיטה.לי, ורה באופן כלזבעעל הצורך שלהם 

 ניתוח הממצאים

. גם על פי תואר אקדמי -היכן שמתאיםמוצא )ערבים/יהודים( וו בכלל המדגם וכן על פי מגדר תוארוהממצאים י

חלק מקטגוריות  .וכן בקרב תלמידים חרדים לעומת השאר גם על פי הורות )כן/לא(יוצגו הצרכים הלימודיים 

 14הואיל ורק  בה בכל אחד מההיגדים המרכיבים את המשתנים השונים אוחדו על מנת להקל על הקורא.התשו

 סטודנטים השיבו "אחר" בקטגוריית מגדר, הנתונים על פי מגדר יוצגו על פי החלוקה המסורתית לגברים ונשים.

 היהודית לעומת סטודנטים מהחברה סטודנטים מהחברה הערביתכדוגמת קבוצות  שתיההבדלים בין בחינת 

בצמוד לערך המדווחות  החופשרגות ד. t מבחןהמקרים על פי מגדול לק חב עשתהעל שורה של משתני מחקר נ

או , (ובהקמא היה ל Levin בחןמ) מתקיימתשונויות  הנחת שוויוןבה  העל פי המיד כרבאופן ני משתנות tה 
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בחלק  .נויות חישבנו ממוצע משוקלל שלהןהשו שוויוןהנחת  הופרה ובבכל מקום  .(מובהק Levinמבחן )רת מופ

 תפיסת רמת ההתמודדות. יוצגו גם קשרים בין משתני המחקר לבין פרק הממצאים האחרון של 
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 ממצאים

 פרק א': חשיפה לווירוס הקורונה

 היקף החשיפה לווירוס הקורונה . 1א

 10.5%( היו בבידוד כי נדבקו בקורונה. n=9מהסטודנטים ) 0.2% .בידוד מפאת הידבקות או חשד להידבקות

(n=435) .פי מגדר או מוצא. א נמצאו הבדלים על ל היו בבידוד כי היה חשד להידבקות. השאר לא היו בבידוד 

 -( מכירים באופן אישי אדם שחלה בקורונה וn=587מהסטודנטים ) 14.8% .היכרות אישית עם חולה קורונה

שיעור הסטודנטים היהודים  ( מכירים באופן אישי לפחות שני אנשים שחלו בקורונה.n=391נוספים ) 9.4%

דווחים על ד לפחות גבוה יותר משיעור הסטודנטים הערבים המחולה קורונה אחדווחים על היכרות עם המ

01p=6.57, (1).=בהתאמה;  17.2%ו  24.3%)היכרות זו 
2χ .לא נמצאו הבדלים על פי מגדר .) 

( מדווחים על בן משפחה או חבר אחד החולה n=183מהסטודנטים ) 4.4% .קורונהבבן משפחה או חבר חולה 

שיעור  מדווחים על לפחות שני בני משפחה או חברים שחלו בקורונה. (n=99נוספים ) 2.4%-בקורונה ו

הסטודנטים היהודים המדווחים על בן משפחה או לפחות חבר אחד החולה בקורונה גבוה יותר משיעור 

01p=7.00, (1).>בהתאמה;  2.8%ו  7.2%הסטודנטים הערבים המדווחים על כך )
2χ לא נמצאו הבדלים על .)

 פי מגדר. 

 מציג את התפלגות החששות מהידבקות אישית בקורונה או הידבקות של בן משפחה 1.1לוח  .ידבקותחשש מה

ניתן לראות על פיו כי החשש מההידבקות  סטודנטים שדיווחו שכבר נדבקו. 6. זאת לאחר הוצאה של או חברים

, החשש מהידבקות ( מהסטודנטים חוששים מהידבקות לפחות במידה בינונית. עם זאת65.8%רב. כשני שליש )

( חוששים לפחות במידה בינונית מכך 93%של בן משפחה או חברים גבוה הרבה יותר. כמעט כל הסטודנטים )

( בעוד ממוצע 1.08)ס.ת.  3.01שבן משפחה או חבר יחלה בקורונה. ממוצע החשש מהידבקות אישית הוא: 

 (. t-test pairs(4138)=67.93, p<.001; 0.96)ס.ת.  4.07החשש מהידבקות של בן משפחה או חברים הוא 

יותר אצל סטודנטיות; ממוצע החשש מהידבקות אישית גבוה יותר באופן מובהק  יםגבוההחששות מהידבקות 

 ,t(4128)=9.23;  1.07, ס.ת. 2.79( מאשר אצל סטודנטים )ממוצע 1.07, ס.ת. 3.12אצל סטודנטיות )ממוצע 

p<.001ות של בן משפחה או חבר גבוה יותר באופן מובהק אצל סטודנטיות )ממוצע (. גם ממוצע החשש מהידבק

 (.t(2612.25)=11.02, p<.001; 10.00, ס.ת. 3.84( מאשר אצל סטודנטים )ממוצע 0.91ס.ת.  4.19

( מאשר בקרב 1.11, ס.ת. 3.29אישית גבוה יותר בקרב הסטודנטים הערבים )ממוצע החשש מהידבקות 

(. לעומת זאת החשש מהידבקות t(279.64)=4.06, p<.001; 1.07, ס.ת. 2.99ממוצע הסטודנטים היהודים )

( מאשר בקרב הסטודנטים 0.94, ס.ת. 4.09ממוצע בן משפחה או חבר גבוה יותר בקרב הסטודנטים היהודים )

 (.t(272.11)=2.57, p<.05; 1.11, ס.ת. 3.91הערבים )ממוצע 

 



 9חיים בצל הקורונה: תחושות וצרכים של סטודנטים באוניברסיטה העברית 
 

 
 
 

 באשר לחשש מהידבקות אישית ומהידבקות של בן משפחההתפלגות תשובות הסטודנטים  1.1לוח 

 במידה כלל לא  

 מועטה

 במידה

 בינונית

במידה 

 רבה

 במידה רבה מאד

 11.1 18.8 35.9 27.9 6.3 % חשש מהידבקות

(n) (259) (1157) (1487) (780) (461) 

חשש מהידבקות של בן 

 משפחה או חברים

% 1.0 6.0 18.6 34.1 40.3 

 )n( (42) (249) (770) (1414) (1674) 

 

 חשיפה למידע על וירוס הקורונה. 2א

מהסטודנטים מתעדכנים באופן יזום לקבלת מידע על  80%מעל  .פנייה יזומה לקבלת מידע על וירוס הקורונה

(2)7=42.3 ,וירוס הקורונה. הסטודנטים הערבים מתעדכנים בתכיפות גבוהה יותר מהסטודנטים היהודים )
2χ

p<.001) מהסטודנטים  40%(מהסטודנטים  41%. 1.2. לא נמצאו הבדלים על פי מגדר. הממצאים מוצגים בלוח

001p=35.64, (2).>מהסטודנטים הערבים  59%היהודים ו 
2χ (  על  יישומוןבללא הבדל בין המינים, משתמשים

 מנת להתעדכן. 

 

 דע על וירוס הקורונה על פי מוצאהתפלגות תשובות הסטודנטים באשר לפנייה יזומה לקבלת מי 1.2לוח 

 משתדל להתעדכן כל הזמן פעמים ביום מספר כלל לא או כמעט ולא  

 30.2 53.4 16.4 % כלל משתתפי המחקר

(n) (681) (2218) (1253) 

 28.5 54.4 17.1 % סטודנטים יהודים

(n) (645) (2054) (1075) 

 53.2 40.8 0.6 % סטודנטים ערבים

(n) (15) (102) (133) 

 

המידע בתקשורת נתפס על ידי הסטודנטים כדי מלחיץ.  .מידת הלחץ מהחשיפה למידע על הקורונה בתקשורת

(. 1.81, ס.ת. 6.93)ממוצע  7)מאד מלחיץ( היה  10)כלל לא מלחיץ( ל  1הציון החציוני שנתנו על סולם מ 

, 6.57( מאשר על ידי סטודנטים )ממוצע 1.74, ס.ת. 7.12המידע נתפס מלחיץ יותר על ידי סטודנטיות )ממוצע 

מאשר על ידי  (1.89, ס.ת. 7.55)ממוצע  ועל ידי סטודנטים ערבים( t(2662.71)=9.16, p<.001; 1.87ס.ת. 

 . t(4015)=5.66, p<.001; 1.79, ס.ת. 6.89)ממוצע  סטודנטים יהודים

 הערכת המצב הבריאותי.  3א

כצפוי לגילם הצעיר  (55.4%( או "טוב מאד" )34.6%ריאותי כ"טוב" )מהסטודנטים מגדירים את מצבם הב  90%

 מסטודנטים (0.74, ס.ת. 4.41)ממוצע  סטודנטיות מגדירות את מצבן הבריאות כפחות טוב(. 26)הגיל החציוני: 

מגדירים ( 0.83, ס.ת. 4.16)ממוצע סטודנטים ערבים  (.t(3035.40)=3.54, p<.001; 0.68, ס.ת. 4.49)ממוצע 

 .(t(4014)=6.35, p<.001;  0.71, ס.ת. 4.46)ממוצע  את מצבם הבריאותי כפחות טוב מסטודנטים יהודים
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ממי שלא היו בבידוד ( 0.84, ס.ת. 4.27ממוצע (מי שהיו בבידוד מגדירים את מצבם הבריאותי כפחות טוב 

 (.t(2662.71)=9.16, p<.001; 0.70, ס.ת. 4.57)ממוצע 

 

 יאות אמון במערכת הבר.  4א

קרוב למחצית הסטודנטים סומכים על איכות הטיפול הרפואי שיקבלו במידה ויידבקו בנגיף. שיעור זה נמוך יותר 

001p=82.58, (2).>מהחברה הערבית בהשוואה לסטודנטים מהחברה היהודית )בקרב הסטודנטים 
2χ ובקרב )

001p=41.80, (2).>) סטודנטיות בהשוואה לסטודנטים
2χ1.3צגים בלוח (. הממצאים מו. 

 

התפלגות תשובות הסטודנטים באשר למידה בה הם סומכים על איכות הטיפול הרפואי במידה  1.3לוח 

 ויידבקו בנגיף

כלל לא או במידה   
 מועטה

במידה רבה או רבה  במידה בינונית
 מאד

 46.5 36.8 16.7 % כלל משתתפי המחקר

(n) (693) (1527) (1926) 

 48.4 36.1 15.5 % סטודנטים יהודים

(n) (583) (1362) (1824( 

 22.1 45.0 32.9 % סטודנטים ערבים

(n) (82) (112) (55) 

 43.1 39.8 17.1 % סטודנטיות

 (n) (467) (1085) (1176) 

 53.3 30.8 16.0 % סטודנטים

 (n) (224) (432) (748) 

 

 הקפדה על הנחיות משרד הבריאות  .5א

( 50.0%)או "רבה מאד" ( 41.9%(( מדווחים כי הם מקפידים "במידה רבה" 91.9%מהסטודנטים ) 90%מעל 

 52.0%; רבה יותר על ההנחיות מסטודנטיםמעט על הנחיות משרד הבריאות. סטודנטיות מדווחות על הקפדה 

מהסטודנטים מדווחים כי הם מקפידים "במידה רבה מאד" על ההנחיות  46.2% -מהסטודנטיות בהשוואה ל

(<.01p=13.40, )(2
2χ .).לא נמצאו הבדלים על פי מוצא 

 

 המקורות השונים לדאגה מווירוס הקורונה.  6א

מציג את התפלגות המקורות השונים לדאגה, בסדר יורד, על פי הציון הממוצע של כל אחד מההיבטים.  1.4לוח 

העמימות סביב הסיום של  ואהסטודנטים בכל הקשור לווירוס ה תניתן לראות על פיו כי ההיבט המדאיג ביותר א

"לא ברור מתי מצב החירום יסתיים". שני ההיבטים הנוספים המדאיגים מאד את הסטודנטים : מצב החירום

 כמעט באותה מידה הם: "ההתפשטות המהירה של הווירוס בעולם", ו "המגבלות שהוטלו על חיי היום יום".
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ת מכל ההיבטים שנבחנו יותר מגברים נמצאו הבדלים על פי מגדר ועל פי מוצא: נשים מודאגו

(F(7,4701)=35.66, p<.001; Wilk's Λ =.942) וסטודנטים מהחברה הערבית מודאגים מכל ההיבטים ,

(. ההבדלים על 7,3960=26.00, p<.001; Wilk's Λ =.956)F) שנבחנו יותר מסטודנטים מהחברה היהודית 

 .1.5פי מגדר ומוצא מוצגים בלוח 

 

ובות הסטודנטים )%( ממוצעים ו )ס.ת.( של דאגות הסטודנטים מהיבטים שונים של התפלגות תש 1.4לוח 

 וירוס הקורונה

 

כלל לא  
או 

במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה 
רבה 
 מאד

N  *ס.ת.( ממוצע( 

 % % % %    

לא ברור מתי מצב 
 החירום יסתיים 

10.1 16.4 32.8 40.7 4146 4.02 1.05 

מהירה של ההתפשטות ה
 הווירוס בעולם

17.0 29.5 33.0 20.5 4142 3.54 1.07 

המגבלות שהוטלו על חיי 
היום יום שלך בשל נגיף 

  הקורונה

19.6 27.0 30.9 22.5 4141 3.52 1.13 

המספר הגובר של 
 הנדבקים בארץ

22.2 32.6 30.4 14.7 4129 3.33 1.06 

 1.17 3.21 4145 16.3 24.3 30.4 29.0 אין עדיין חיסון לנגיף

המצב לפיו כל אדם עלול 
 להדביק אותך בווירוס

32.6 34.4 21.0 12.0 4151 3.05 10.10 

דרכי ההתגוננות )שמירה 
על היגיינה, מרחק 

אחרים וכו'( לא  (מאנשים
 מספיק יעילות

41.6 29.3 18.9 10.3 4137 2.86 1.17 

 ידה רבה מאד()חושש במ 5)כלל לא חושש( עד  1דרגות:  5* על סולם בן 
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 1על פי מגדר ומוצאמהיבטים שונים של וירוס הקורונה הבדלים בדאגות הסטודנטים  1.5לוח 

 ידה רבה מאד()חושש במ 5)כלל לא חושש( עד  1דרגות:  5על סולם בן  1

***p<.001 

 

 

  

 מוצא מגדר 

 סטודנטיות 
(2687(n= 

 סטודנטים
(n=1392) 

F ערבים יהודים F 

  )ס.ת( ממוצע )ס.ת( ממוצע  )ס.ת( ממוצע )ס.ת( ממוצע 

לא ברור מתי 
מצב החירום 

 יסתיים

4.14 (1.00) 3.77 (1.10) 117.72*** 3.99 (1.05) 4.36 (0.89) 28.43*** 

ההתפשטות 
המהירה של 

 הווירוס בעולם

3.68 (1.02) 3.26 (1.11) 149.88*** 3.49 (1.05) 4.30 (0.88) 137.28*** 

המגבלות 
שהוטלו על חיי 
היום יום שלך 

בשל נגיף 
 הקורונה

3.58 (1.11) 3.39 (1.16) 25.00*** 3.48 (1.13) 3.96 (1.04) 41.08*** 

המספר הגובר 
של הנדבקים 

 בארץ

3.48 (1.02) 3.06 (1.09) 152.54*** 3.30 1.05 3.96 (0.97) 90.58*** 

אין עדיין חיסון 
 לנגיף

3.37 (1.13) 2.90 (1.18) 156.50*** 3.16 (1.15) 4.02 (1.06) 130.20*** 

המצב לפיו כל 
אדם עלול 

להדביק אותך 
 בווירוס

3.15 (1.09) 2.88 (1.10) 52.50*** 3.02 (1.08) 3.61 (1.18) 67.82*** 

דרכי 
ההתגוננות 
)שמירה על 

היגיינה, מרחק 
מאנשים 

אחרים וכו'( לא 
 מספיק יעילות

2.98 (1.15) 2.62 (1.17) 91.03*** 2.82 (1.15) 3.43 (1.15) 63.35*** 
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 הקורונה  ההתמודדות הנתפסת עם משבר פרק ב': רמת

וכן את הקשיים של הסטודנטים   רמת ההתמודדות הנתפסת באופן כללי ועל פי משתני רקעפרק זה יציג את 

 .הקשורים למשבר הקורונה

 רמת ההתמודדות המדווחת  .1ב

. הסטודנטים הקורונה באיזו מידה הם מתמודדים עם משבר 10 -1הסטודנטים התבקשו לציין, על סולם מ 

  .8( והחציון 2.01)ס.ת.  7.30ממוצע ההתמודדות הוא: די גבוהה של התמודדות.  רמה מדווחים על

לעומת שאר הסטודנטים ובקרב לא נמצאו הבדלים ברמת ההתמודדות המדווחת בקרב סטודנטים חרדים 

. 2.1בלוח סטודנטים שהם הורים לעומת מי שאינם הורים. ההבדלים על פי מגדר, מוצא ושהות בבידוד מוצגים 

יתן לראות על פיו כי סטודנטיות מדווחות על התמודדות פחות טובה מסטודנטים, סטודנטים מהחברה הערבית נ

מדווחים על התמודדות פחות טובה מסטודנטים מהחברה היהודית, סטודנטים ששהו תקופה כלשהי בבידוד 

 מדווחים על התמודדות פחות טובה עם משבר הקורונה מסטודנטים שלא שהו בבידוד.

 

 רמת ההתמודדות המדווחת על פי משתני רקע 2.1לוח 

 t )ס.ת.( ממוצע (n) המשתנה

    מגדר

 ***8.00 (2.03) 7.12 (2727) סטודנטיות

 (1.93) 7.64 (1401) סטודנטים 

    מוצא

 ***5.92 (1.97) 7.36 (3768) יהודים  

  (2.31) 6.47 (247) ערבים  

    היה בבידוד

 ***3.60 (1.97) 7.34 (3692) לא  

  (2.24) 6.94 (444) כן  

*p<.05  **p<01  ***p<.001 

    

  הקשיים הקשורים למשבר הקורונה .2ב

מציג את התפלגות קשיי הסטודנטים בתקופת הקורונה בסדר יורד, על פי הציון הממוצע של כל אחד  2.2 לוח

. ניתן לראות על פיו כי הקושי הגדול קושי גדול"("מהווה  4"בכלל לא מהווה קושי" ל  1)על סולם מ  מההיבטים

ביותר שהם מציינים הוא הדאגה לבני משפחתם ולאחריו הקושי הכלכלי. בדידות נמצאת במקום השלישי. מעניין 

 .של המשתתפים הצעיר גילם שלבשהדאגה לבריאות שלהם עצמם צוינה בשכיחות הנמוכה ביותר, אולי 

מגברים נשים מדווחות על קושי רב יותר  :למעט בהיבט של שעמום דר ועל פי מוצאנמצאו הבדלים על פי מג

דווחים (, סטודנטים מהחברה הערבית מ5,4063=29.60, p<.001; Wilk's Λ = 0.965) F)במרבית ההיבטים 

 F (5,3952=42.32, p<.001; Wilk's)  תר מסטודנטים מהחברה היהודית בכל ההיבטים שנבחנוועל קושי רב י

Λ = 0.949 2.3(. ההבדלים על פי מגדר ומוצא מוצגים בלוח. 
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 )ס.ת.(  קשיי הסטודנטים: התפלגות תשובות הסטודנטים )%( ממוצע ו 2.2לוח 

 

 הבדלים בקשיי הסטודנטים על פי מגדר ומוצא 2.3לוח 

 

 "י גדולמהווה קוש" 4בכלל לא מהווה קושי ל " 1בות מ טווח תשו 1

  *p<.05  **p<.01  ***p<.001 

 

 

 

 

    

  

בכלל לא  
מהווה קושי 
 בימים אלה

מהווה קצת 
 קושי

מהווה 
 קושי

מהווה 
 קושי גדול

N  ס.ת.( ממוצע( 

 % % % %    

דאגה לבריאות בני 
 חתי משפ

5.9 23.8 34.5 35.8 4125 3.00 (0.91) 

 (1.11) 2.48 4138 24.3 23.8 27.0 24.9 בעיות כלכליות

 (1.08) 2.29 4122 17.8 22.7 29.6 29.8 בדידות

 (1.06) 2.11 4143 14.2 19.7 28.6 37.5 שעמום

 (0.87) 1.92 4141 6.0 16.2 41.9 35.9 דאגה לבריאות שלי

 מוצא מגדר 

 

 

 

 דנטיותסטו

(2687(n= 

 סטודנטים

(n=1392) 

F ערבים יהודים F 

  )ס.ת( ממוצע )ס.ת( ממוצע  )ס.ת( ממוצע )ס.ת( ממוצע 

דאגה לבריאות 

 בני משפחתי 

3.11 (0.89) 2.79 (0.93) 115.17*** 2.99 (0.91) 3.24 (0.90) 17.01*** 

 ***65.72 (0.97) 3.02 (1.11) 2.44 ***36.16 (1.12) 2.33 (1.10) 2.55 בעיות כלכליות

 ***55.71 (1.10) 2.77 (1.07) 2.25 **10.52 (1.05) 2.21 (1.09) 2.33 בדידות

 ***131.57 (1.10) 2.84 (1.04) 2.05 1.05 (1.07) 2.13 (1.06) 2.09 שעמום

דאגה לבריאות 

 שלי

1.99 (0.78) 1.79 (0.85) 48.32*** 1.90 (0.85) 2.36 (0.99) 65.61*** 
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 פרק ג': רמת התמיכה הנתפסת, צורך בעזרה ורמת התמיכה במדיניות משרד הבריאות והאוניברסיטה

 .פרק זה יתאר את מידת התמיכה הנתפסת בקרב כלל הסטודנטים ועל פי משתני רקע ואת הצורך שלהם בעזרה

תומכים במדיניות הממשלה והאוניברסיטה בכל הקשור למשבר כמו כן הוא יציג את המידה בה הסטודנטים 

 הקורונה.

ם מכל מקורות את מידת התמיכה לה זוכי 10 -1הסטודנטים התבקשו לציין, על סולם מ  .תמיכה נתפסת

נטים מדווחים על רמת תמיכה די גבוהה. ממוצע התמיכה הסטוד משפחה, חברים, חברים ברשת. -התמיכה

ככל שמידת התמיכה הנתפסת גבוהה יותר, כך גם  .8( וחציון התמיכה הוא 2.37)ס.ת.  7.58בכלל המדגם הוא 

  .(r=0.39, p<.001גבוהה יותר תפיסת ההתמודדות עם משבר הקורונה )

חות על רמת תמיכה גבוהה יותר מסטודנטים, סטודנטים סטודנטיות מדוו -באשר להבדלים על פי משתני רקע

 .(t(4015)=4.89, p<.01מהחברה הערבית מדווחים על פחות תמיכה מסטודנטים מהחברה היהודית )

רק קרובים למובהקות  הבדליםהחרדים מדווחים על פחות תמיכה מסטודנטים אחרים, אם כי  סטודנטים

(t(111.63)=1.95, p=.053)ם במידת התמיכה הנתפסת על פי הורות או על פי מי י. לא נמצאו הבדלים מובהק

 מציג את ההבדלים בין הקבוצות השונות. 3.1שהיה בבידוד ומי שלא. לוח 

 רמת התמיכה הנתפסת על פי משתני רקע 3.1לוח 

 t ת.()ס. ממוצע (n) המשתנה

    מגדר

 ***5.33 )2.26) 7.72 (2730) סטודנטיות  

 (2.54) 7.29 (1400) סטודנטים 

    מוצא

 ***4.89 (2.35) 7.63 (3770) יהודים  

 (2.51) 6.87 (247) ערבים  

    דתיות

 11.95 (2.68) 7.10 (108( חרדי  

 (2.35) 7.61 (3854) אחר  

1 p=.053 ***p<.001   

 

 40.4%) מהסטודנטים מדווחים על לפחות "קצת" צורך בעזרה 51.0% .בעקבות משבר הקורונה רך בעזרהצו

קצת עזרה גבוה לפחות שיעור הזקוקים למציינים צורך בעזרה(. נוספים  10.6%מדווחים על קצת צורך בעזרה ו 

p=9.06, (1).>01; 47.7%( בהשוואה לסטודנטים )52.7%סטודנטיות )יותר בקרב 
2χ בקרב סטודנטים ,)

)1( ,001p=37.08.>; 49.8%( מאשר בקרב סטודנטים מהחברה היהודית )69.8%מהחברה הערבית )
2χ) ,

)1( ,05p=4.23.>; 50.7%( בהשוואה לשאר הסטודנטים )60.7%בקרב סטודנטים חרדים )
2χ ובקרב ,)

)1( ,01p=15.04.>; .9%49( בהשוואה לסטודנטים שלא היו בבידוד )59.7%סטודנטים שהיו בבידוד )
2χ לא .)

( 36.3%נמצאו הבדלים מובהקים בצורך בעזרה על פי הורות. סטודנטים לתואר דוקטור גילו פחות צורך בעזרה )

001p=33.60, (2).>; 49.0%( או תואר שני )53.2%מסטודנטים לתואר ראשון )
2χ .) 
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מידת התמיכה בממשלה נמוכה  .הובאוניברסיטה בנושא משבר הקורונ תמיכה במדיניות הממשלהמידת ה

 7.20(. מידת התמיכה במדיניות האוניברסיטה רבה יותר )ממוצע 6.00, חציון 2.22; ס.ת. 6.15יחסית )ממוצע 

 t-test(, וגבוהה באופן מובהק ממידת התמיכה במדיניות הממשלה )8.00וחציון  2.21ס.ת. 

pairs(4126)=25.36, p<.001.) דיניות הממשלה לזו של האוניברסיטה נמוך הקשר בין מידת התמיכה במ

  (.r=.28, p<.001אך מובהק ) תיחסי

 

, ס.ת. 4.47סטודנטים מהחברה הערבית )ממוצע  .מידת התמיכה במדיניות הממשלה על פי משתני רקע

מגלים הרבה פחות תמיכה במדיניות הממשלה בנושא הקורונה מסטודנטים מהחברה היהודית )ממוצע  )2.15

הורים לילדים מגלים  לא נמצאו הבדלים בין המינים בנושא זה.t(4012=12.76, p<.001 .);  2.17ת, , ס.6.28

, 6.13(( מסטודנטים שאינם הורים 2.29, ס.ת. 6.39תמיכה רבה יותר במדיניות הממשלה בנושא זה )ממוצע 

לים תמיכה רבה יותר סטודנטים חרדיים מג .F(1, 3999=5.97, p<.05) גם לאחר בקרה על מוצא( 2.19ס.ת. 

;  2.22, ס.ת. 6.15( משאר הסטודנטים )ממוצע 1.87, ס.ת. 7.02במדיניות הממשלה )ממוצע 

t(116.80)=4.75, p<.001 .) 

 

, ס.ת. 6.44סטודנטים מהחברה הערבית )ממוצע  .יות האוניברסיטה על פי משתני רקעמידת התמיכה במדינ

בנושא הקורונה מסטודנטים מהחברה היהודית  וניברסיטההאמגלים הרבה פחות תמיכה במדיניות  )2.19

או בין מי  לא נמצאו הבדלים בין המינים בנושא זה t(4006=5.58, p<.001 .);  2.20, ס.ת, 7.24)ממוצע 

, 7.56סטודנטים חרדיים מגלים תמיכה רבה יותר במדיניות האוניברסיטה )ממוצע  .שהורים למי שאינם הורים

 (. t(117.13)=2.09, p<.05;  2.22, ס.ת. 7.21טודנטים )ממוצע ( משאר הס1.73ס.ת. 

( מגלים רמה גבוהה יותר של תמיכה במדיניות 2.22, ס.ת. 7.28סטודנטים בשנתם השנייה ללימודים )ממוצע 

; 2.19, ס.ת. 7.10)ממוצע   האוניברסיטה מסטודנטים בשנתם הראשונה ללימודים באוניברסיטה העברית

t(4092)=2.45, p<.05 .) 
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  קשיים וצרכים של הסטודנטים בתחום הלימודי ובלמידה מרחוק: 'דפרק 

במקומות שונים חלק מהשאלות שזרנו על אף ש .פרק זה יעסוק בקשיים ובצרכים הלימודיים של הסטודנטים

בתחום  בשאלון, ריכזנו לפרק זה את כל השאלות שעסקו בקשיים ובצרכים של הסטודנטים בתחום הלימודי,

 הלמידה מרחוק, ובתחום הרגשי על מנת להקל על הקורא. 

  לימודיים הקשורים למשבר הקורונה . קשיים1ד

מציג את התפלגות תשובות הסטודנטים על קשייהם בתחום הלימודי בתקופה של משבר הקורונה. ניתן  4.1לוח 

ל בהתמודדות עם מטלות לימודיות מציינים קושי או אף קושי גדו סטודנטיםשני שליש מהכי  ולראות על פי

בתקופה של משבר הקורונה. מעל מחצית מהתלמידים מציינים קושי או קושי גדול בלמידה מרחוק. נמצא מתאם 

ונים שבועות הראות הסטודנטים שהשיבו בשווינו בין תשובשה(. r=.63, p<.001גבוה בין שני סוגי קשיים אלה )

ק מרחו יים בקשיים בלמידהבעקנמצאו הבדלים אך לא  וחר יותריבו בשלב מאשל המחקר לאלה שהש

 ת. ת עם מטלות לימודיוובהתמודדו

סטודנטיות מציינות קושי לימודי רב . 4.2ההבדלים על פי משתני רקע מוצגים בלוח  -הבדלים על פי משתני רקע

וכן קושי רב יותר בלמידה מרחוק  p<.001(t(2761) ,5.66=)בימי משבר הקורונה מסטודנטים יותר 

(t(4113)=3.63, p<.001.) 

מדווחים על קושי רב יותר בתחום הלימודי מסטודנטים מהחברה היהודית  סטודנטים מהחברה הערבית

(=6.21, p<.001(t(295.86( ועל קושי רב יותר בלמידה מרחוק ,)=5.30, p<.001(t(282.20 .) 

 קשיים אלה בין סטודנטים חרדים לשאר הסטודנטים.לא נמצאו הבדלים ב

 מסטודנטים שאינם הורים בלימודים סטודנטים שהם הורים מציינים קושי רב יותר  .הורות

(=3.57, p<.001(t(4121.)  לעומת זאת, הורים מציינים פחות קושי בלמידה מרחוק מסטודנטים שאינם הורים

(=2.92, p<.01(t(4107.) 

ים מציינים פחות קשיהעברית שנתם השנייה באוניברסיטה לפחות סטודנטים שזו  .יברסיטהשנת לימוד באונ

(, וכן פחות קושי 3571.43)p<.001(t ,7.35=מסטודנטים שזו שנתם הראשונה באוניברסיטה ) בלימודים

 p<.001(t(3504.81.) ,11.65=בלמידה מרחוק )

;  F(2,3821)=35.53, p<.001) לומדים נמצאו הבדלים על פי התארים לקראתם הסטודנטים .תואר

F(2,3811)=107.69, p<.001 סטודנטים לתואר ראשון בלימודים ובהוראה מרחוק בהתאמה( יםעבור קשי .

 פיםגר, וכן קושי רב יותר בלמידה מרחוק. מציינים קושי לימודי רב יותר מסטודנטים לתארים מתקדמים יותר

ודנטים על פי פקולטות על פי ממוצע תשובות הסטודנטים בכל אחד את הקשיים של הסט יםמציג 4.2ו  4.1

 יםמההיבטים. ההבדלים בין הפקולטות בנושאים אלה קטנים, במיוחד בהיבט של למידה מרחוק. באשר לקשי

סטודנטים בביה"ס לרוקחות ובפקולטה למשפטים ובביה"ס להנדסה וללימודי המחשב מציינים רמה ה -םלימודיב

ה של קושי מסטודנטים בפקולטות אחרות. התלמידים בפקולטה לחקלאות מציינים רמה קצת קצת יותר גבוה

 .יותר גבוהה של קושי בלמידה מרחוק מתלמידי פקולטות אחרות
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 )ס.ת.(  הקשיים של הסטודנטים בתחום הלימודי: התפלגות התשובות  )%( ממוצע ו 4.1לוח 

 

 מרחוק על פי משתני רקע למידהקשיים לימודיים וקשיים ב 4.2לוח 

 יים בלמידה מרחוקקש קשיים לימודיים  

 )ס.ת.( ממוצע )ס.ת.( ממוצע (n) המשתנה

     מגדר

 (1.08) 2.70 (1.01) 3.01 (2727) סטודנטיות

 (1.09) 2.57 (1.04) 2.82 (1403) סטודנטים 

     מוצא

 (1.08) 2.64 (1.03) 2.93 (3768) יהודים  

 (1.00) 3.02 (0.87) 3.29 (249) ערבים  

     הורות

 (1.08) 2.68 (1.02) 2.92 )3486( לא  

 (1.09) 2.54 (1.02) 3.08 )637) כן  

שנת לימוד 
 באוניברסיטה

    

 (1.01) 2.90 (0.95) 3.09 (1568) ראשונה  

 (1.09) 2.51 (1.05) 2.85 (2535) שניה ומעלה   

     לימודים לתואר

 (1.04) 2.80 (0.98) 3.02 (2595) בוגר 

 (1.08) 2.47 (1.06) 2.86 (915) מוסמך 

 (1.02) 1.96 (1.11) 2.54 )314) דוקטור 

 "מהווה קושי גדול". 4"בכלל לא מהווה קושי" ל  1טווח הציונים נע מ * 

 

  

בכלל לא  
מהווה קושי 
 בימים אלה

מהווה קצת 
 שיקו

מהווה 
 קושי

מהווה 
 קושי גדול

N  ס.ת.( ממוצע( 

 % % % %    

התמודדות עם 
  מטלות לימודיות

11.2 21.9 28.3 38.6 4143 2.94 (1.02) 

 (1.08) 2.66 4129 28.3 27.9 24.8 18.9 למידה מרחוק
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 הקשיים הלימודיים על פי פקולטה )ממוצעים( 4.1 גרף

 

 

 מרחוק על פי פקולטה )ממוצעים( למידהקשיים ב 4.2גרף 

 

 

  

2.97

2.99

3.03

2.79

3.00

2.87

2.91

2.86

3.02

2.81

3.09

2.602.652.702.752.802.852.902.953.003.053.103.15

הפקולטה למדעי הרוח 

הפקולטה למדעי החברה 

הפקולטה למשפטים והמכון לקרימינולוגיה   

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע   

הפקולטה לחקלאות   

הפקולטה לרפואה 

הפקולטה לרפואת שיניים 

בית הספר למנהל עסקים   

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב עש רחל וסלים     
בנין

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עש     
פאול ברוואלד

בית הספר לרוקחות   

2.57

2.73

2.69

2.60

2.80

2.53

2.53

2.62

2.72

2.52

2.69

2.352.402.452.502.552.602.652.702.752.802.85

הפקולטה למדעי הרוח 

הפקולטה למדעי החברה   

הפקולטה למשפטים והמכון לקרימינולוגיה   

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע   

הפקולטה לחקלאות   

הפקולטה לרפואה 

הפקולטה לרפואת שיניים 

בית הספר למנהל עסקים   

 …בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב עש רחל     

 …בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית     

בית הספר לרוקחות   
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  ספציפיים הנוגעים ללמידה מרחוק ם. קשיים לימודיי2ד

ציוד המידה בה יש להם הסטודנטים נשאלו על שלושה היבטים הנוגעים ללמידה מרחוק העשויים להוות קושי: 

, תנאי עבודה לא הולמים בבית )ילדים קטנים, דירה (יש יותר ציוד -)ציון גבוה יותר מתאים ללמידה מרחוק

תפלגות ה. קושי רב יותר( -בוהג)ציון  (, והיעדר פניות רגשית ללמידהתר קושייו -; ציון גבוהצפופה, שותפים וכו'

מהסטודנטים יש ציוד מתאים ללמידה מרחוק.  80%למעל ניתן לראות על פיו כי . 4.3התשובות מוצגת בלוח 

( יש קושי רב או רב מאד לעבוד מהבית. קצת מעל שליש גם מדווחים על 36.8%מאידך לשליש מהסטודנטים )

לא נמצאה מגמה ברורה באשר להבדלים  (.39.4%חוסר פניות ללמידה בתקופה זו "במידה רבה" ו"רבה מאד" )

 בקשיים אלה עם התקדמות הסמסטר.

בהיבט הראשון של ציוד מתאים, נמצאו הבדלים בין סטודנטים מהחברה הערבית  .הבדלים על פי משתני רקע

 ,t (267.65)=9.24; 0.86, ס.ת. 4.30)ממוצע  יהודיתהסטודנטים מהחברה ל )1.13ס.ת.  ,3.63)ממוצע 

p<.001 .) לסטודנטים מהחברה הערבית יש פחות ציוד מתאים להוראה מרחוק מזה של עמיתיהם מהחברה

( 0.96, ס.ת. 3.92)ממוצע יש פחות ציוד מתאים להוראה מרחוק מהחברה החרדית לסטודנטים גם  היהודית.

. נמצאו גם הבדלים על פי תואר t(3962)=4.19, p<.001; 0.89, ס.ת. 4.28לסטודנטים אחרים )ממוצע מאשר 

, ס.ת. 4.44)ממוצע  ללמידה מרחוק (. לתלמידי דוקטורט יש ציוד מתאים2,3797)p<.001(F ,8.03=הלימוד  )

 . )0.89, ס.ת. 4.30)ממוצע או מוסמך ) 0.90, ס.ת. 4.23)ממוצע מאשר לתלמידים לתאר בוגר ( יותר 0.85

ילדים קטנים, דירה צפופה, שותפים וכו'( וחוסר קושי בלמידה מהבית )הבדלים בין משתני רקע המתייחסים לה

 . 4.4פניות רגשית מוצגים בלוח 

 ,3.16=מסטודנטים )יותר  בלמידה מהביתאת הקושי סטודנטיות מציינות נמצאו הבדלים מובהקים.  .מגדר

p<.01(t(4106והן גם מדווחות על פחות פני ) 7.55=)ות ללמידה מסטודנטים, p<.001(t(4097.) 

מסטודנטים מהחברה היהודית בלמידה מהבית יותר ציינים את הקושי סטודנטים מהחברה הערבית מ .מוצא

(=6.78, p<.001(t(3994 ועל ,)5.75=) פחות פניות ללמידה מסטודנטים מהחברה היהודית, 

p<.001(t(3985 .) 

 ,5.16=מאשר סטודנטים אחרים ) בלמידה מהביתים את הקושי סטודנטים חרדים מציינ .דתיות

p<.001(t(3939( לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בפניות ללמידה .)=1.70, p<.1(t(3930.) 

, יותר מאשר סטודנטים שאינם הורים בלמידה מהביתאת הקושי סטודנטים שהם הורים מציינים  .הורות

(=25.51, p<.001(t(935.20 .)5.76=) הם גם מציינים פחות פניות ללמידה מסטודנטים שאינם הורים, 

p<.001(t(4091.) 

 ,3.44=סטודנטים שהיו בבידוד מציינים פחות פניות ללמידה מסטודנטים שלא היו בבידוד ) .בידוד

p<.01(t(4104.)  1.21=) קושי בלמידה מהביתלא נמצאו הבדלים בין הקבוצות לגבי ה, p>.2(t(4113 .) 

 פניות ללמידההשנייה באוניברסיטה מציינים פחות שנתם לפחות שזו סטודנטים  -שנת לימוד באוניברסיטה

. לא נמצאו הבדלים בין השנים p<.05 (t(3363.39) ,2.04=מסטודנטים שזו שנתם הראשונה באוניברסיטה )

 p>.06(t(3385.64.) ,0.40=) קושי בלמידה מהביתלגבי ה

;  F(2,3785)=13.54, p<.001) על פי התארים לקראתם הסטודנטים לומדיםנמצאו הבדלים  .תואר

F(2,3788)=11.19, p<.001  בהתאמה(. סטודנטים פניות רגשית ללמידה היעדר והקושי בלמידה מהבית עבור

מסטודנטים לתואר מוסמך ודוקטורט. תלמידים לתואר דוקטור   למידה מהביתפחות קושי בלתואר ראשון מציינים 

  יינים יותר פניות ללמידה מסטודנטים לתואר בוגר ומוסמך.מצ
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לא נמצאו הבדלים בין הפקולטות באשר לציוד מתאים ללמידה מרחוק.  באשר להבדלים על פי פקולטה .פקולטה

ניתן לראות  ללימודים על פי פקולטה.רגשית וקושי בפניות  בלמידה מהביתמציגים את הקשיים  4.4ו  4.3גרפים 

כי רמת הקושי הגבוהה ביותר בעבודה מהבית נמצאה בקרב תלמידי ביה"ס לרוקחות והנמוכה  4.3 על פי גרף

 ביותר בקרב תלמידי הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע.

הסטודנטים בביה"ס לרוקחות ובפקולטה למשפטים מציינים את  ,חוסר פניות רגשיתבאשר ל .פניות רגשית

ם בפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע ובית הספר להנדסה ולמדעי הקושי הרב ביותר בתחום זה והסטודנטי

  המחשב מציינים את הקושי המועט ביותר בתחום זה.

 

 . התפלגות תשובות הסטודנטים על היבטים שונים של קשיים המתייחסים ללמידה מרחוק4.3לוח 

כלל לא או  
במידה 
 מועטה

במידה 
 בינונית

במידה 
 רבה

במידה רבה 
 מאד

N  *ת.()ס ממוצע. 

 % % % %    

יש ציוד מתאים 
  ללמידה מרחוק

4.9 13.4 31.7 50.0 4135 4.26 (0.90) 

 מידהקושי ל
מהבית )ילדים 
קטנים, דירה 

 צפופה וכו'(

42.5 20.6 16.2 20.6 4122 2.93 (1.44) 

חוסר פניות 
  רגשית ללמידה

37.5 23.0 20.4 19.0 4113 3.06 (1.33) 

 במידה רבה מאד() 5עד   (כלל לאב) 1דרגות:  5* על סולם בן 
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 *היבטים שונים של קשיים המתייחסים ללמידה מרחוק על פי משתני רקע 4.4לוח 

 חוסר פניות רגשית ללמידה מהבית מידהקושי ל  

 ס.ת.() ממוצע ס.ת.() ממוצע (n) המשתנה

     מגדר

 (1.33) 3.18 (1.43) 2.83 (2710) סטודנטיות  

 (1.32) 2.85 (1.04) 2.82 (1398) טיםסטודנ 

     מוצא

 (1.33) 3.04 (1.44) 2.89 (3749) יהודים  

 (1.30) 3.54 (1.39) 3.53 (247) ערבים  

      דתיות

 (1.39) 3.27 (1.41) 3.63 (108) חרדי  

 (1.33) 3.05 (1.43) 2.91 )3833( אחר  

     הורות

 (1.33) 3.01 )1.36) 2.71 (3465) לא  

 (1.31) 3.34 (1.25) 4.11 (637) כן  

     היה בבידוד

 (1.33) 3.04 (1.44) 2.92 (3675) לא

 (1.30( 3.27 (1.43( 3.01 (440) כן

שנת לימוד 
 באוניברסיטה

    

 (1.31) 3.01 (1.41) 2.94 (1560) ראשונה  

 (1.34) 3.10 (1.46) 2.92 (2522) שניה ומעלה   

     לימודים לתואר

 (1.34) 3.01 (1.39) 2.84 (2587) בוגר 

 (1.31) 3.24 (1.52) 3.08 (899) מוסמך 

 (1.34) 2.94 (1.57) 3.16 )314) דוקטור 

 במידה רבה מאד() 5עד  (כלל לאב) 1דרגות:  5* על סולם בן * 

 

 
  (1-5)טווח  : קושי בלמידה מהבית )ממוצעים( על פי פקולטה4.3גרף 

2.96

3.00

3.03

2.64

2.83

2.96

2.94

3.00

2.87

3.15

3.46

0.000.501.001.502.002.503.003.504.00

הפקולטה למדעי הרוח 

הפקולטה למדעי החברה

הפקולטה למשפטים והמכון לקרימינולוגיה 

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע   

הפקולטה לחקלאות 

הפקולטה לרפואה

הפקולטה לרפואת שיניים

בית הספר למנהל עסקים   

בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב עש רחל וסלים בנין 

 …בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית עש     

בית הספר לרוקחות   
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 (1-5)טווח  : חוסר פניות רגשית ללמידה )ממוצעים( על פי פקולטה4.4גרף 

 

 

 מהאוניברסיטה בנושאים לימודיים . צורך בעזרה3ד

( 59.2%מהסטודנטים ) 60%כ  הסטודנטים נשאלו האם הם זקוקים לעזרה מהאוניברסיטה בנושאים לימודיים.

מדווחים על קצת צורך  39.9%) םמציינים שהם זקוקים ללפחות "קצת" עזרה מהאוניברסיטה בנושאים לימודיי

 נוספים מציינים צורך בעזרה(.  19.3%בעזרה ו

שיעור הזקוקים ללפחות קצת עזרה גבוה יותר בשכיחות הצורך בעזרה לימודית.  על פי מגדרלא נמצאו הבדלים 

; 58.3%מאשר בקרב סטודנטים מהחברה היהודית )( 71.9%בקרב סטודנטים מהחברה הערבית )

<.001p, 95.17=(1)
2χ) לא נמצאו הבדלים בנושא זה בין סטודנטים חרדים לאחרים ובין סטודנטים שהם הורים .

( גבוהה 63.9%) לבין מי שאינם הורים. שכיחות הזקוקים לעזרה לימודים בקרב סטודנטים הלומדים לתואר בוגר

 34.3%ור ) ( ובמיוחד מזו של תלמידים לתואר דוקט53.6%יותר מזו של תלמידים לתואר מוסמך )

<.001p=116.27, (2)
2χ.)  סטודנטים בשנתם הראשונה ללימודים באוניברסיטה העברית זקוקים לעזרה לימודית

 מזו לה זקוקים סטודנטים בשנה השנייה ומעלה ללימודיהם באוניברסיטה( 69.1%)בשכיחות גבוהה הרבה יותר 

(%53.0 ;01<.0p, 103.50(1)=2χ) . 

הצורך בעזרה לימודית דווח בשכיחות הגבוהה ביותר בביה"ס להנדסה ולמדעי  -טהבאשר להבדלים על פי פקול

מציג את  4.5ביה"ס לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית. גרף ב -המחשב ובפקולטה לחקלאות והנמוך ביותר

 הממצאים.
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 צורך בעזרה לימודית )לפחות "קצת"( על פי פקולטה 4.5גרף 

 

  ניברסיטהצורך בעזרה רגשית מהאו .4ד

שיעור  הסטודנטים גם נשאלו האם הם זקוקים לעזרה מהאוניברסיטה כדי להתמודד רגשית עם משבר הקורונה.

המדווחים על צורך בעזרה רגשית מהאוניברסיטה נמוך הרבה יותר משיעור המדווחים על צורך בעזרה לימודית. 

רה מהאוניברסיטה כדי להתמודד רגשית ( מדווחים שהם זקוקים ללפחות "קצת" עז25.9%רבע מהסטודנטים )

 נוספים מדווחים על צורך בעזרה(.  4.4%מדווחים על קצת צורך בעזרה ו  21.5%עם המצב )

( מסטודנטים 27.3%שיעור המדווחים על צורך בעזרה רגשית מהאוניברסיטה גבוה יותר בקרב סטודנטיות )

(%23.1 ;<.01p=8.57, (1)
2χ ,) ( מאשר בקרב סטודנטים מהחברה 9%44.הערבית )סטודנטים מהחברה בקרב

001p, 50.71=(1).>; %24.5היהודית )
2χ) ( בקרב  20.9%לעומת  26.8%ובקרב סטודנטים שאינם הורים

01p=9.82, (1).>הורים;  
2χשיעור המדווחים על  .. לא נמצאו הבדלים בנושא זה בין סטודנטים חרדים לאחרים

( בהשוואה לסטודנטים שלא היו בבידוד 34.8%ב סטודנטים שהיו בבידוד )צורך בעזרה רגשית גבוה יותר בקר

(%24.8 ;<.001p(1)=20.49, 2χ  .) 

( מסטודנטים לתואר בוגר 18.4%רגשית נמוכה יותר בקרב סטודנטים לתואר דוקטור )שכיחות הזקוקים לעזרה 

סטודנטים בשנתם שא זה בין (. לא נמצאו הבדלים בנו2χ)2( ,01p=13.36.>; 23.5%( או מוסמך )%27.0)

  .בשנה השנייה ומעלה ללימודיהם באוניברסיטהלסטודנטים הראשונה ללימודים באוניברסיטה העברית 

האוניברסיטה על מנת להתמודד רגשית עם משבר הקורונה מהצורך בעזרה  -באשר להבדלים על פי פקולטה

מציג  4.6 גרףותר בפקולטה לרפואת שיניים. גבוה יותר בפקולטה למדעי החברה ובפקולטה לרפואה ונמוך בי

 את הממצאים.
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. צורך בעזרה מהאוניברסיטה להתמודד רגשית עם משבר הקורונה )לפחות "קצת"( על פי 4.6גרף 
 פקולטה

 

 

 

( היו שמחים לו הדיקנט היה פונה אליהם על מנת לסייע. הם השאירו את n=773מהסטודנטים ) 18.8%

 טודנטים נשלח אליהם בדוא"ל.פרטיהם. מכתב דיקן הס
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הקורונה, קשיים ומשאבים לבין הערכת מידת ההתמודדות עם  נגיף: קשרים בין היקף החשיפה ל'פרק ה

 משבר הקורונה

מציג את ממצאי הרגרסיה ההיררכית רב משתנית כשהמשתנה התלוי הוא מידת ההתמודדות עם משבר  1לוח ה

ן לראות על פיו כי גורמי הסיכון הם: מצב הבריאות של הסטודנט, הקורונה לאחר בקרה על משתני רקע. נית

חשש מהידבקות שלו עצמו או של בן משפחה, לחץ מהמידע עליו הוא נחשף, המקורות הכלליים לדאגה והקשיים 

האישיים הקשורים לקורונה. מקורות החוסן הם: תמיכה חברתית ותמיכה של הסטודנט במדיניות הממשלה 

  מהשונות.  32%יברסיטה בנושא הקורונה. המודל כולו מסביר ובמדיניות האונ

הערכת לבין , קשיים ודאגות ותמיכה, ירוס הקורונהולו היקף החשיפה. קשרים רב משתניים בין 1הלוח 

 )מקדמים מתוקננים( 1לאחר בקרה על משתני רקע התמודדות עם המשברמידת 

   

משתני הרקע עליהם אשר הוכנסו כבקרה הם: מגדר, לאום, דתיות, התואר לקראתו לומד הסטודנט )בוגר  1
 לעומת השאר( והאם לומד בשנה הראשונה באוניברסיטה העברית )כן/לא(.

  

 תפיסת ההתמודדות עם המשבר 
 beta 

  1שלב 
 ***28.- בריאותי )דיווח עצמי( מצב

 03.- היה בבידוד )כן/לא(
 03.- מכיר מישהו שחלה בקורונה

 00. מישהו מהמשפחה חלה בקורונה
 ***12.-  חשש מהידבקות בקורונה

 **06.- חשש שבן משפחה או חבר קרוב ידבק
 ***16.- לחץ מהמידע במדיה על הקורונה

2R .20*** 
F(12,3877) 81.84*** 

  2שלב 
 ***24.- מקורות כלליים לדאגה מווירוס הקורונה

 ***08. תמיכה במדיניות הממשלה בנושא הקורונה
תמיכה במדיניות האוניברסיטה בנושא 

 הקורונה
.16*** 

2R .27 
F(15,3874) 95.56*** 

2R∆ .07 

  3שלב 
 ***27.- קשיים אישיים בתקופת הקורונה 

2R .32 
F(16,3873) 111.67*** 

2R∆ .05 

  4שלב 
 ***27. התמיכה הנתפסתמידת 

2R .38 
F(17,3872) 139.48*** 

2R∆ .06 

 *p<.05   **p<.01  ***p<.001 
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 סיכום
 

ממצאיו מצביעים על חשיפה לא מבוטלת  הנוכחי בחן תחושות וצרכים של סטודנטים בעידן הקורונה.המחקר 

היו בבידוד, קרוב לרבע מהסטודנטים מכירים באופן אישי לפחות אדם אחד שחלה  10%לנגיף. למעלה מ 

 בקורונה. בנוסף, החשש מהידבקות רב. קרוב לשני שליש מהסטודנטים חוששים מהידבקות.

הממצאים המעניינים הוא שהסטודנטים חוששים הרבה יותר מהידבקות של בן משפחה מאשר מהידבקות אחד 

שלהם עצמם. הם גם מציינים חשש זה כאשר הם מתבקשים לדרג את הדאגות שלהם סביב הנגיף ברמה 

 האישית. גם אז הקושי הגדול ביותר שהסטודנטים מציינים הוא הדאגה לבני משפחתם.

הסטודנטים בכל הקשור לנגיף הוא העמימות סביב הסיום של מצב החירום: "לא  תביותר אההיבט המדאיג 

ברור מתי מצב החירום יסתיים". שני ההיבטים הנוספים המדאיגים מאד את הסטודנטים כמעט באותה מידה 

 הם: "ההתפשטות המהירה של הווירוס בעולם", ו "המגבלות שהוטלו על חיי היום יום".

 

ציינים את הקושי הכלכלי והבדידות. יש לשים לב לנושא הקושי הסטודנטים מ -ברמה האישית באשר לדאגות

 הכלכלי והשלכותיו הפוטנציאליות על לימודיהם.

חצית מהסטודנטים מדווחים על לפחות "קצת" צורך בעזרה באופן מ -צורך בעזרה בעקבות משבר הקורונה

מציינים  60%צורך בעזרה מהאוניברסיטה בתחום הלימודי. כללי. שיעור זה גבוה יותר כאשר הם נשאלים על 

הקשיים הלימודיים בולטים גם כאשר הסטודנטים נשאלים על הקשיים שלהם. שני שליש צורך בעזרה כזו. 

מהסטודנטים מציינים קושי או אף קושי גדול בהתמודדות עם מטלות לימודיות בתקופה של משבר הקורונה. 

ינים קושי או קושי גדול בלמידה מרחוק ללא הבדלים עקביים עם התקדמות מעל מחצית מהתלמידים מצי

מציינים יותר קשיים לימודיים, יותר קושי  סטודנטים שזו שנתם הראשונה באוניברסיטה העבריתהסמסטר. 

 .סיטה בתחום הלימודיהאוניברמבלמידה מרחוק ויותר צורך בעזרה 

רבע מהסטודנטים מדווחים שהם זקוקים ללפחות הצורך בעזרה רגשית מהאוניברסיטה נמוך יותר אך משמעותי: 

 .המצב"קצת" עזרה מהאוניברסיטה כדי להתמודד רגשית עם 

 

רמה די גבוהה של התמודדות, על מידה בריאות טובה, דווחים על לצד הקשיים בולט גם חוסן; הסטודנטים מ

גבוהה של תמיכה חברתית כאשר זו האחרונה קשורה לרמת התמודדות טובה יותר. לפחות מחציתם מעריך 

 והם גם סומכים על האופן ב טיפלה האוניברסיטה במשבר. שאם יחלו, הם יזכו לטיפול טוב ממערכת הבריאות

 

 ;Lai et al., 2020)המתגבשת מעידה על מצוקה רגשית רבה יותר בקרב נשים העולמית הספרות המקצועית 

Wang et al., 2020)) טעל הידבקות רבה יותר בקרב קבוצות מיעו (Yancy, 2020) קשיים רבים יותר של  ועל

 National Academies of Sciences & Medicine, 2017; Van) קבוצות מיעוט לרבות חוסר אמון במערכת 

Bavel et al., 2020) הספרות גם מצביעה על ההשלכות הרגשיות החמורות של בידוד הנדרש כחלק .)

(. המחקר הנוכחי תומך בממצאים קודמים אלה גם במציאות (Brooks et al., 2020מהצעדים להיאבק בנגיף 

 הישראלית.

 

חשש רב יותר מסטודנטים להידבק באופן אישי או על מצב בריאות פחות טוב, סטודנטיות מדווחות על  -מגדר

שבן משפחתם יידבק בקורונה, הן מדווחות על לחץ רב יותר מהחשיפה למידע על הקורונה בתקשורת, מודאגות 
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יותר מכל ההיבטים של מקורות הדאגה מנגיף הקורונה, מודאגות יותר באופן אישי, מדווחות על התמודדות 

חי, על צורך רב יותר בעזרה באופן כללי )אך לא בעזרה בלימודים(, ועל קושי רב עם המשבר הנוכ פחות טובה

הן גם מדווחות על קבלת תמיכה חברתית  -יותר בלימודים, בלמידה מרחוק ועל פחות פניות ללמידה. מאידך

רבה יותר, שכאמור קשורה מאד להתמודדות טובה יותר. הסטודנטיות גם מקפידות יותר על הנחיות משרד 

 הבריאות.

 

חברה הערבית מדווחים על קשיים רבים יותר כמעט בכל ההיבטים והתחומים שנבחנו סטודנטים מה -מוצא

הישארות בבידוד עקב הידבקות או חשש להידבקות, היכרות עם נדבקים בנגיף וחשש שבן משפחה יחלה  למעט

ריאות פחות טוב, על חשש רב יותר בנגיף. כלומר, על אף החשיפה הנמוכה יותר לנגיף, הם מדווחים על מצב ב

פחות על , אישיות וכלליות רבים, דאגותבתחומים יה, על קשיים דלהידבקות, על לחץ רב יותר מהמידע במ

ועל  התמודדות פחות טובה. הם גם פחות מאמינים בכך  , צורך רב יותר בעזרה באופן כלליתמיכה חברתית

ינים במדיניות הממשלה ובמדיניות האוניברסיטה בתחום שיזכו לטיפול טוב ממערכת הבריאות, פחות מאמ

סטודנטים  יש גם לשים לב לקשיים הלימודיים עליהם מצביעים הסטודנטים מהחברה הערבית. משבר הקורונה. 

מהחברה הערבית מדווחים על קושי רב יותר בתחום הלימודי מסטודנטים מהחברה היהודית, ועל קושי רב יותר 

      ורך רב יותר בעזרה לימודית. בלמידה מרחוק ועל צ

 

כללי ועל יותר בעזרה באופן  מצב בריאות פחות טוב, על צורך רבסטודנטים ששהו בבידוד מדווחים על  -בידוד

 צורך רב יותר בעזרה רגשית וכן על פחות פניות ללמידה. 

 

ודנטים וסטודנטים התמונה מורכבת יותר באשר למידת הפגיעות של סטודנטים חרדים בהשוואה לשאר הסט

 שהם הורים בהשוואה לסטודנטים שאינם הורים.

וגם על  מדווחים על רמת התמודדות עם משבר הקורונה הדומה לזו של שאר הסטודנטים -סטודנטים חרדים

מאידך הם גם מחפשים עזרה באותה שכיחות כמו סטודנטים אחרים. . רמה דומה של קשיים במטלות לימודיות

 ועל פחות ציוד מתאים ללמידה מרחוק. חות תמיכה, על קושי רב יותר בלמידה מהביתהם מדווחים על פ

טודנטים שהם הורים מדווחים על קצת יותר קשיים בתחומים מסוימים ועל פחות קשיים בתחומים ס -הורות

 אחרים. סטודנטים שהם הורים מציינים יותר קושי בלמידה מהבית ופחות פניות ללמידה מסטודנטים שאינם

, רמת הורים. מאידך, רמת ההתמודדות שלהם עם משבר הקורונה דומה לזו של סטודנטים שאינם הורים

התמיכה הנתפסת דומה, הצורך שלהם בעזרה באופן כללי ועזרה בלימודים דומה לזה של סטודנטים שאינם 

 מזה של סטודנטים שאינם הורים. נמוךיתרה מזו הצורך שלהם בעזרה רגשית  .הורים

 

 וכיוונים להמשך מגבלות המחקר
 

ו לשקלל מכלל הסטודנטים. על אף שמדובר במדגם גדול, ועל אף הניסיון שלנ 20%כ המחקר הצליח להגיע ל

 אותו על סמך מספר מאפייני רקע מרכזיים, עדיין לא ניתן לומר בוודאות שהוא מייצג את אוכלוסיית הסטודנטים.

בנוסף, ניסינו לבנות שאלון קצר. על כן לא נכללו בו משתנים הקשורים למצוקה ולחוסן בעידן של משבר המוני 

יות התמודדות, או רמות דיכאון וחרדה. המחקר כמו אירועי חיים קשים קודמים שהסטודנטים חוו, אסטרטג
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התמקד בצרכים של הסטודנטים, במקורות שונים לדאגות שיכולים להיות להם בימים אלה ובמשאבים העומדים 

 לרשותם בתקופה זו.

ישנה חשיבות רבה לחזור אל המשיבים אשר הביעו את הסכמתם לכך, מיד בתום תקופת הבחינות, על מנת 

 ולהעריך שינויים שאולי חלו בצרכים שלהם, בדאגות ובחוסנם האישי. לבחון את מצבם 

 

 המלצות למחקר ולפרקטיקה
 

מחקר, במוסדות רבים להשכלה  אותם כלי םהמחקר הנוכחי נעשה כמעט במקביל למחקרים דומים שנעשים ע

. ן תשתית על ידינווניהול ומת, ותוך שיתוף פעולה מלא, גבוהה בישראל ובחו"ל )מזרח ומערב אירופה וארה"ב(

אשר יוכלו להסביר מצוקה וחוסן בעידן של רב משתניים בהמשך, נוכל להשוות את הממצאים ולבנות מודלים 

 .תוך מציאת הדמיון והשוני בין ארצות ובין מוסדות משבר עולמי

 

להשלכות החשיפה  םמודעותומלץ להגביר את , מיםאצל הסטודנט העורר הלחץ הרב שהחשיפה למדיה לאור

 ן חשיפה זו בהתאם.ר ומיתושיבות בניטוולח וניתמהקופות משבר וטראומה לתקשורת בת

 

ישנה שיקבלו מענה במסגרת האוניברסיטה.  להערכתנו ראויהמחקר מצביע על צרכים רבים של סטודנטים אשר 

חשיבות לבנייה של מערך תמיכה באוניברסיטה אשר יוכל להיענות בזמן אמת הן לשאלות הקשורות ללימודים, 

שלפחות לתגבר אותם כך אולם חשוב קיימים באוניברסיטה,  סיוע כלכליים והרגשיים שלהם. מערכיוהן לצרכים ה

 בסטודנטים בתקופה של משברים המוניים. מיידי יתמקדו ויתמקצעו בסיוע ובטיפול חלקם 

 

  



 30חיים בצל הקורונה: תחושות וצרכים של סטודנטים באוניברסיטה העברית 
 

 
 
 

 רשימת מקורות

 

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., &  

Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: 

rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912-920. 

doi:https://doi.org/1/0.1016S0140-6736(20)30460-8 

DeSalvo, K. B., Bloser, N., Reynolds, K., He, J., & Muntner, P. (2006). Mortality Prediction 

with a Single General Self-Rated Health Question. Journal of General Internal 

Medicine, 21(3), 267-275. doi:10.1111/j.1525-1497.2005.00291.x 

Gao, J., Zheng, P., Jia, Y., Chen, H., Mao, Y., Chen, S., . . . Dai, J. (2020). Mental health  

problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PLoS One, 15(4), 

e0231924. doi:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231924 

Kim, H.-C., Yoo, S.-Y., Lee, B.-H., Lee, S. H., & Shin, H.-S. (2018). Psychiatric Findings in  

Suspected and Confirmed Middle East Respiratory Syndrome Patients Quarantined 

in Hospital: A Retrospective Chart Analysis. Psychiatry investigation, 15(4), 360-355 .

doi:10.30773/pi.2017.10.25.1 

Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., . . . Hu, S. (2020). Factors Associated With  

Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus 

Disease 2019. JAMA Network Open, 3(3), e203976-e203976. 

doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.3976 

National Academies of Sciences, E., & Medicine. (2017). Communities in action: Pathways  

 to health equity: National Academies Press. 

Rubin, G. J., Potts, H. W. W., & Michie, S. (2010). The impact of communications about  

swine flu (influenza A H1N1v) on public responses to the outbreak: results from 36 

national telephone surveys in the UK. Health Technology Assessment, 14(34), 183-

266. doi:10.3310/hta14340-03 

Sim, K., Huak Chan, Y., Chong, P. N., Chua, H. C., & Wen Soon, S. (2010). Psychosocial  

and coping responses within the community health care setting towards a national 

outbreak of an infectious disease. Journal of Psychosomatic Research, 68(2), 195-

202. doi:https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2009.04.004 

Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., . . .  

Druckman, J. N. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 

pandemic response. Nature Human Behaviour, 1-12. 

doi:https://www.nature.com/articles/s41562-020-0884-z 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231924
https://www.nature.com/articles/s41562-020-0884-z


 31חיים בצל הקורונה: תחושות וצרכים של סטודנטים באוניברסיטה העברית 
 

 
 
 

Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate  

psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 

coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. 

International journal of environmental research and public health, 17(5), 1729. 

doi:https://doi.org/10.3390/ijerph17051729 

Yancy, C. W. (2020). COVID-19 and African Americans. JAMA. doi:10.1001/jama.2020.6548 

 

https://doi.org/10.3390/ijerph17051729

