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 לטווח הארוךו אחרי הקורונהארגונים  
Vogel Tiffany , andTheunissen Rob , Laura Tegelberg,Smet De Aaron By 

 

 מאמר  | 2020בנובמבר  25

 

  בכל מגזרי המשק.  עובדיםבבארגונים ו תוגעהפ עייפות פנדמיתארגונים חווים 

שוויון חברתי -חדשנות טכנולוגית, שיבוש במודל העסקי, אי - המציאותמעצבים מחדש את כוחות 
 .הוא נקודת המפנה קורונהמשבר הו, הונבנ ךהול מתח מובנה ברור כי  -ואוטומציה בכוח העבודה 

 , "לתשובות המובהקות של "אני בסדר" או "אני מסתדר מעבר ,אנשים מה שלומם שואליםכש
לגמרי", "איבדתי את  שחוק בודד" "אני או המום "אני , "עולה רמה עמוקה יותר של אתגרים: "אני מודאג

 " תחושת האופטימיות", "אני לא בטוח כמה זמן אוכל להמשיך ככה 

מעריכים את בריאותם הנפשית  מספרם של אלה ה. על תסמיני שחיקה יםדווחמהעובדים מקרוב לשליש 
 . שלפני המשברהתקופה גבוהה פי שלוש מ" כ"ירודה מאוד

       
            

    בנובמבר 2
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חיסונים נותנת לנו תקווה חדשה, היא לא משנה את שיעילות האף על  
  - נמצאים במאבק נפשי במהלך היום יום שלהםהעובדה שרבים מהאנשים 

 .וזה יכול להיות המצב עוד חודשים רבים

 

לחזור למצב טרום הקורונה. שאיפה זו טומנת בחובה סכנה   -שאיפה שהיא אשליה רמצב נפשי זה יוצ
מודלי עבודה גמישים וחדשניים  הכולל  המשק בכל העולם כבר עבר למודל הפעלה אחרממשית, שכן 

אי  וקבלת החלטות מהירות יותר על רקע  ,ביורוקרטיה מיותרתצמצום יותר, הטמעת טכנולוגיות חדשות, 
 . וודאות

 להוביל לקריסה נפשית אישית או ארגונית.  עשויההשאיפה הכמוסה לחזור לעולם שלפני הקורונה 

באמפתיה ובחמלה רבה יותר כדי ליצור מקום עבודה שיוכל למצות את מלוא  הולך ומתעורר הצורך
 אחרי תקופת המשבר.  הפוטנציאל של אנשיהם 

עקרונות , ומציגות לים הישנים של ניהול העידן התעשייתימגמות עולמיות כבר החלו להפוך את הכל 
 ש    צ  ת  ת,    ש,  , המטפחים את    ש    מ  ד חזון של ארגונים . אנשיםחדשים ממוקדי 

 .הרמותבכל אנושית ומעוררים מנהיגות     ש    מפת    

לעובדיהם  יציב ובטוחתפכחות כדי ליצור עתיד ה וה המשברמה מנהיגים יכולים ללמוד מתקופת 
 ?ולארגוניהם כאחד 

  מצ   ת תמ דשמ צ       ת 
 העסקיבמודלשיבוש טכנולוגיתחדשנות

העבודהבכוחואוטומציהחברתישוויון אי

ת מ   עלמדווחיםמהעובדיםלשלישקרוב 
ש    

שלפנילעולםלחזורהכמוסההשאיפה 
 פש ת      להובילעשוייההקורונה
      ת    ש ת
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להגיב במהירות לאתגרים  המגיפה, ארגונים רבים ועובדיהם גייסו את האנרגיה והנחישות הכשהחל
 . וודאות חוסרבמערך קשה של איומים ו שתיפקדובבריאות עובדיהם  התמקדוחברות   .חסרי תקדים

 . קהילותב לקוחות ובבקולגות,  תמכובסוגיות הקריטיות ביותר שדרש המצב,   התמקדומנהיגים 

. בתחילה היה חידוש בעבודה מהבית, ועובדים רבים הופתעו לטובה מכמה ניתן לעשות באופן וירטואלי
 "."נוכל לעבור את זה ביחד ל עידודהעבירו מסר שמנהיגים הצוותים התגייסו להגיב למשבר, 

הולך ודועך. , עומס האדרנלין של אותם ספרינטים עתירי אנרגיה גבוהה ככל שעבר הזמןאך 
  . צ  ש           מ   - מ      ת    מ    ד   מ       ת    ץ מ ת ן    צ  

תקופה   -התפכחות, צער ותשישות ת זו הסיבה שאנו מוצאים את עצמנו בשלבים המוקדמים של תקופ
 .שעשויה להחמיר לפני שהיא תשתפר

 

   ץ  תמ       ד  
   מ   ת  מ   מ ת ן
   מ   ש      צ 

-     ת מ  פצ ת 
חשבנו שנחזור למקום העבודה כפי

,שהיכרנו אותו

ששיווי המשקל בין עבודהחשבנו
,לחיים יחזור לאיזון

קשהרבים עדיין עובדים יותראך
וללא סוף נראה באופק,מבעבר
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תגובה    . זוהיהיא טבעית מכך שהחיים לא חזרו למה שהיהתחושת האכזבה  
. תחושת האכזבה  הפרעהו הטראומ של   מסיבימצב קוגניטיבית תקינה ל

, ונקראות ל ידי הנסיבותות עהמתרחשת כאשר אמונות וציפיות מאותגר
 ".תהנחות מנופצו"

שיווי המשקל בין  ש, חשבנו כפי שהיכרנו אותוחשבנו שנחזור למקום העבודה 
 ., אך רבים עדיין עובדים יותר ויותר קשה מבעבר, וללא סוף נראה באופק יחזור לאיזוןעבודה לחיים 

ש לעיתים קרובות השפעות משתקות על המוטיבציה, הבריאות הנפשית ילהתפכחות שאנו חווים 
תחושות של  .המרקם החברתי הבלתי פורמלי שלנו הופשט מאיתנו, לפחות באופן חלקי. והאנרגיה שלנו

 .לחרדותהוות מקור עיקרי ממשיכות ל בידוד וחוסר וודאות 

לאחר שנפתרו ההשפעות הישירות של  ,משברי עבר הראו לנו שיכולים לחלוף חודשים ואף שנים
 ר. האכזבה והצע  עד שנעלמת תחושת , משברה

,  את שלבי ההתפכחות, אי הוודאות והתשישותעוברים במהירות רבה יותר מנהיגים בכירים בדרך כלל  
בדרך כלל נותר מאחור   שלהםהארגון  . אבלשמסייעים להםם ימצוידים במשאבים ובמהלכ מכיוון שהם

 והפער בין המנהיג לבין העובדים מתעצם.

ם אינם מודעים לניתוק בין המקום  כאשר ה התופעה הזו באופן בלתי מכוון מנהיגים יכולים להחמיר את 
  .ההתפכחות והתשישותשלב מאריך את זה בו הם נמצאים רגשית למקום בו עובדיהם נמצאים, ו

ש  ת  מפת    פ ת     ת,   צד          ט ד ך  תפ   ת  צ            ת    צ ת   צ     
 ?מ צד  ש          ת  מ  

4 

לעיתיםישלהתפכחות 
משתקותהשפעותקרובות

הבריאותעל,המוטיבציהעל
שלנוהאנרגיהועלהנפשית

  מפת ש  ת
בצורההתפכחותדרךלנווטנוכלכיצד
מהצדבהצלחהולצאתיותריעילה
 מהריותרהשני
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מחדש את כוח העבודה   ניתן לנקוט על מנת לבנות חקר של משברים מצביע על כמה גישות בהן
 :  לבצע שינויים כדי להתחזק, והמותש

 

 ן  ת  ת  פ    תפ   ת:   פט מ  ת מ    תת  מ     .1

         ש   , ת        פט מ  תלהציג  כלומר, עליהם ת, על המנהיגים לנהוג באופטימיות מוגבל
תגובות  של  ולנהוג בסט של המתרחש  מפוכחת הבנה. עליהם להציג משמעות מהנסיבות על ידי יצירת

   .מתאימות

 . משמעות בונה ביטחון, יעילות וסיבולת

מחשבה האופטימיות מוגבלת מזהירה מפני . , מושג זה חשוב מתמידשיעילות החיסונים עולהככל 
לא  חיסון עובד ובטוח, עדיין הגם אם כפי שהיה לפני המגיפה. חיסון יחזיר את החיים למצב נורמלי הש

   . אנשים יצטרכו זמן לעבד את מה שקרה לחייהם במהלך המגפהברור כמה זמן ישפיע ועדין 

 . עם מסגרת מציאותית תזגתממ להציג אופטימיות זהירה ה ,  מ  תפקידו של המנהיג הוא להראות 

מציע תובנות מדוע אופטימיות מוגבלת היא כה קריטית, במיוחד בשלב זה של      ד  ט    פ ד       
סגן האדמירל של חיל הים האמריקני ג'יימס סטוקדייל היה אסיר בווייטנאם כשהיה  .שחיקהה

מאוחר יותר הוא   . תחושת תקווה במצב קשה מאוד לחבריו האסירים שדרהאתגר שלו היה ל .קפטן

ן .  ת  מ    ת  פט מ  ת   תפ   ת ת  פ  תמ 

       ת        פט מ  ת, ש   להציג 

ד    פ ד     ט      

     פחות בחזרה למצב נורמלי ויותרמסרים שעוסקים 
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היה הרבה   ,שהם יהיו "בבית עד חג המולד" ושחשם האופטימיים, אלו  שמצבם של קבוצת האסיריאמר 
רבים מאנשיו האסירים   . יותר גרוע מבחינה נפשית מאלה שהבינו שזה עלול לקחת הרבה יותר זמן

 .סייע להם לשרוד, ריאליזםהמוגבל שלו, המשולב ב  מסר האופטימיותכי מאוחר יותר רו פ  ס  

למסגר  נוטים ככל שהעובדים משתוקקים יותר ויותר לחזור למצב הרגיל, מנהיגים רבים ש הבעיה היא
חשיבה מלאת   מעוררנרטיב זה אמנם   .זמניותהקיימות בעקבות המשבר, כנסיבות את הנסיבות 

לה השפעה מאכזבת ככל   טווח הארוך ישתקווה, המתפקדת כאסטרטגיית התמודדות קצרת טווח, אך ל
 .שלפני הקורונהחזרה למצב  לא תהיהיפה מתמשכות, ואנו מבינים שאולי שההשלכות של המג

פ  ת   ז    מצ     מ     ש       מ     מ        מ        מ מצ     פט מ  ת מ    ת
הם משדרים את העובדה שסביר להניח שלא נחזור למצב שהיינו, אבל אנחנו   .   ת       

זה במטרת הארגון מסייע לעובדים להבין את המציאות החדשה   ביסוס נרטיב. טובים יותר מבעבר  נהיה
שלהם ולהשיב תחושת יציבות, אשר יכולה לסייע בהצבת מוטיבציה אישית, רווחה ופרודוקטיביות בכוח 

 .העבודה
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    מ   תש ש ת  ת    ת     ת  מת       ת .2

פשוט להמשיך כרגיל, שלמרות הרצון העצום  ההבנה אי אחד החלקים המאתגרים ביותר במשבר זה ה
, עובדיהםמצב הרוח של את מנהיגים שמקבלים עובדה זו מסוגלים לנהל את האנרגיה ו . כזהמצב אין 

  .  ש   גישה כזו מתחילה בצורה הרבה יותר עמוקה והוליסטית  .תוך נקיטת גישה אדפטיבית

באופן כדי ליצור מרחב לעובדים לשתף את מצבם . זאת מנהלים במיומנויות הקשבה מאמנת זוגישה 
 . "בעת הזו בעצמם פגיעות, מה שמשדר ש"זה בסדר לא להיות בסדרמפגינים מנהיגים לפעמים  אמיתי. 

כדי להבין טוב יותר את חווית  "סיור האזנה " לדוגמה, מוסד אחד שלח את מנהליו הבכירים ל
הספקות הגוברים שלהם כחברי צוות מוערכים  וספרו על נפתחו העובדים  מן קצרזתוך  .העובדים

השנה לקשרים בלתי   הארגון פינה זמן בלוח, לכך  בתגובה. ותחושת השייכות המדלדלת שלהם בארגון
 .אינטראקציות ללא סדר יום, ספונטניות ואגביות שיאפשרופורמליים 

לזיהוי  באורך שעה" ות עמיתים ל"פגישת האזנה מהירה באופן דומה, ארגון עולמי הפגיש לאחרונה מא
  . היכן עליהם להתערב מהר יותרמצוקות עובדים, צרכים מיידיים והבנה 

להקשיב ללא הרף, צריך   .הם מקשיבים תדירות הוא באיזו ,ים מקשיביםמנהיגשמ  ך אולי חשוב יותר 
ה, מכיוון שמצב הרוח והצרכים של העובדים עשויים  הקרוב זה יהיה חשוב במיוחד בשנה כמנגנון ארגוני. 

 .על הארגון להשתנות, עם פוטנציאל השפעה רב
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    ת    מ   תש ש ת  ת    ת     ת  מת . 

הקשבה-גישה אדפטיבית 

האזנהסיור 

מקשיביםתדירותבאיזואלא,מקשיבים"איך"לא רק 
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  פת    ש      ת   ת     ן      מ ד   .3

 

מחקר על חולים במחלה כרונית מאת ארתור וו. פרנק, פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת קלגרי, מציע  
 הנמשך לאורך זמן. תובנות כיצד מעבדים משבר 

 : מאפיינותפרנק מצא כי היו שלוש תגובות 

  עוסקים בנרטיב "השבה" שבו הם מדברים על כמהוהם , הקודם ראשית, אנשים המייחלים לחזור למצב
  ;טובים יותר חייהם לפני מחלה

הם קיימים רק בהווה ומספרים  -עתידה אתיכולים לדמיין  אבל גםשנית, אנשים שאיבדו את העבר 
 "כאוס" של נרטיב 

ט", הפוגשים את נסיבות, מקבלים אותם ומשלבים אותם כחלק  ס  וו  ושלישית, אלה המאמצים נרטיב "ק  
 . מזהותם ומסעם

  בדרך השלישית. צבים כרוניים בחרו במששגשגו באופן לא מפתיע, מטופלים 

  .חלק קריטי בהצלחה יהיה כרוך בחיבוק המסע להתקדם .לתגובות דומות בעקבות המגיפהניתן לצפות 
  .היכולת לצמוח ולהתפתח, במיוחד בתקופות של שינוי ולחץ, היא שריר חדש ובעל עדיפות גבוהה

7 

 פת    ש      ת   ת     ן      מ ד . 

היא שריר חדש,במיוחד בתקופות של שינוי ולחץ,היכולת לצמוח ולהתפתח 

ובעל עדיפות גבוהה לפיתוח

כושר הסתגלות וחוסן ניתן ללמד ולפתח 



 

9 
 

 , מנהיגים וצוותים גלובליים    ,1-שנערך בקרב למעלה מ  ,מ   ז       ת      ת ש  בסקר חדש
יכולת ההסתגלות הייתה אחת משתי היכולות המובילות שזיהו מנהלים בכירים כמכריעות לתמיכה  

 . מיחתם והתאוששותם של ארגוניהם ממשברבצ

מכוונים את עצמם להצליח במצב הנורמלי  , מנהיגים המחזקים את חוסנם של כוח העבודה שלהם
יכולת הסתגלות וחוסן יכולה להיות דרך עוצמתית לשיפור הרווחה  של מיומנות  . החדש של תנודתיות

  .את היצירתיות, החדשנות, המעורבות, המהירות הארגונית והביצועים יםוהחוויה, אשר הוכח כמשפר

  ולפתח. כושר הסתגלות וחוסן ניתן ללמד נמצא כי על משברי עבר  ים נרחב יםבמחקר
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                 ט פ  ,    תמ ד  .4

מאז תחילת המגיפה, ארגונים השיקו מספר עצום של יוזמות, החל מתוכניות 
  . תמיכה בעובדיםצורך וידאו, ל  תוועידובבריאות ועד שעות הפעלה 

באמת הצליחו להיות משחררי ולא  ו על ידי העובדים כפעולה נוספת,נתפס אלהלעיתים קרובות אלא ש 
 .ט פ    ש     ש     פת  תארגונים צריכים לשים דגש גדול מתמיד על  לחץ. 

 .בהתנהלות הארגונית שינויגישה אחת שארגונים נוקטים בכדי לשפר את הרווחה היא 

בעתות לחץ אנשים זקוקים . וביטחון תעסוקתי כלכי מחששרבים אינם לוקחים חופש עובדים  נמצא כי
 באמצעות דוגמה אישית. לגיטימציה   שיתנוהם זקוקים למנהיגים . לחופש כדי להיטען ולהתאושש

ספינות למים שקטים את ה, לאחר תקופות מלחיצות במיוחד, הקברניטים מנווטים לדוגמה  בחיל הים
 ופשוט נותנים מנוחה לספנים.

  מתעקשיםארגונים  ש. בסביבה ארגונית, מים רגועים יותר עשויים להיות מנהיגים שלוקחים חופ
תנסים באיזון אחרים מ ף. יום או יומיים בתשלום נוסמעניקים להם חופש אישי או   וייקחשהעובדים 

 .מחדש הדרוש להטענהכך שיהיה את הזמן עומסי עבודה, 

 לבחור באילו פגישות ישתתפו ובאילו לא. ארגונים מסוימים מעודדים עובדים  

  .מאמצים כאלה מעניקים לעובדים תחושה מבורכת של יציבות, משמעת ושליטה

  . מתמשכת אחריות איכי ניהול האנרגיה של הצוותים שלהם ה להביןים צריכמנהיגים 
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             ,  תמ ד  ט פ  . 

ט פ    ש     ש     פת  תלשים דגש גדול מתמיד על 

מתמשכתאחריותניהול האנרגיה של הצוותים היא 
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  .מטרה זו יםסדר יום ערכי, ופחות זמן על דברים שהם פריפריאליים יוצר ערך ומאפשר

הוא עושה זאת, קל יותר לתעדף  מד  כאשר לכולם ברור לא רק מה עושה הארגון אלא גם 
 . אילו פגישות ניתן לדלג לוע, משימות אפשר לעכב או לדחותת, לזהות איזו ואסטרטגי

את המטרה הגדולה והצפון  יםהאנשים שמקבלים אותן מאבדשיורדות מלמעלה למטה, החלטות 
ץ את ייכולים לעזור להמר, התמקדות רק במה שחשוב באמת, אסטרטגיוהאסטרטגי. סדר יום ערכי 

 . הארגון

שלו. לערב את העובדים  ואת מודל העבודה  מ        ד    ת ד  לדמיין מחדש את דרך נוספת היא
 בשיח על בניית מודל חדש לארגון, יוצר התגייסות מחדש לטובת ההמשך. 

העובדים עוסקים בסדנאות עיצוב  יין את העתיד,מלדבאמצעות משקפי מציאות מדומה וטכניקות 
 המציאות של היום שאחרי המשבר. 

 . שלהם מודלי ההפעלה מעבר למקום העבודה העתידי, ארגונים גם מדמיינים מחדש את

במחזור     מ ד ממ  ש  ש  כדי רבים מתנסים במעבר ממחזור תכנון שנתי למחזור תכנון רבעוני, 
להם  זקוקים בו משאבים באופן דינמי למקום לנתב את ה, ו  פ   ת   ד פ   ת  פ   צ  ךשעבר ואז 

   . ביותר
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     ןש                ד  פ ת   מ ד    פ    ש . 

התמקדות רק במה שחשוב באמת,סדר יום ערכי ואסטרטגי 

שלוואת מודל העבודההעתידימקום העבודהמחדש אתלדמיין 

מעבר ממחזור תכנון שנתי למחזור תכנון רבעוני 
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    .רגע מנהיגות מכונן היום שאחרי המשבר הוא
, מנהיגים יכולים לעזור לאנשים לראות הארגוניםעל ידי חקירת חמש הדרכים הללו להפעיל מחדש את 

 . באופן אישי, לטפח את כישרונם ולחיות את מטרתםבעבודה מקום בו הם יכולים לצמוח 
 

חדשניים ובעלי יכולת  יותר יותר אנושיים, יהפכו להיות אלא לא רק ישרדו את התקופה  ארגונים מצופה ש
 .התאמה טובה יותר לאתגרים הבאים

 

 מ   ןמ     ת       מש  ש        

מחדשעלהלהפהדרכיםחמשחקירתידיעל
לאנשיםלעזוריכוליםמנהיגים הארגוניםאת

באופןלצמוחיכוליםהםבומקוםבעבודהלראות
 מטרתםאתולחיותכישרונםאתלטפח אישי

 התקופהאת ש ד     שארגוניםמצופה
 דש      ת     ש     ת     תיהפכואלא

  ת      ת ט    ת מ     ת     
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