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 בני הנוער השייכים למיעוט ורמי סיכון מורגשים במיוחד אצלווים גם גמהמצבי לחץ ה

 כמו . פליהורמי סיכון מיוחדים כמו גזענות ואאמריקאיים חשופים לג-בני נוער אפרו. אתני

תרבותי מסוים והדבר מביא לחוויה -פסיכולוגית מתרחשת בהקשר חברתיהההתפתחות , כן

 הדגם של התמודדות עם הסטרס כולל את .סיכון ולחץ בכל תרבותמצבי מיוחדת של 

  :המרכיבים הבאים

  התרחשות של אירועים מלחיצים -

 רה ראשונית של כל אירועהא -

 משאבים להתמודדותה הערכת  -

 יישום של אסטרטגיות התמודדות -

  ביטוי לתוצאה הסתגלותית -

  

 שלוקח בחשבון את ההשלכות של השייכות תרבותי של אירועי הסטרס- רב הדגם ה

 על המאפיינים התרבותיים יםהערכה ותגובה למצבי לחץ מצביע, ת על החוויההתרבותי

  :שקיימים בכל שלב של אירוע הסטרס

 וגם בעקבות וגברת למצבים מלחיצים גם בעקבות אפלייה על רקע אתניחשיפה מ -

  ניגודים בין התרבות הדומיננטית לתרבות המיעוט

אירועים .פירוש ; וימתהערכה של אירוע כמלחיץ על רקע מסורת תרבותית מס -

 פלייהמלחיצים על רקע הא

 הדרה ממשאבים להתמודדות -

 אסטרטגיות התמודדות מאפיינות את התרבות הספציפית -

  תרבותית-הסתגלות כזהות דו

  

הדגים כוח פסיכולוגי בלתי רגיל מונח החוסן מוגדר כיכולת להתמודד ביעילות עם הסטרס ול

א להסביר את היכולת להתמודד עם גורמי  המונח ב.בהתחשב בשלב ההתפתחות והמצב

  :מתמלאים שני תניאיםזיהוי החוסן מתאפשר כש, ובכן. ותסיכון ולמנוע תוצאות שלילי

  ום משמעותי או סיכון גבוהקיום אי -

 הסתגלות יעילה\תוצאה חיובית -



ממצאי מחקרים קודמים שבדקו את הקשר בין שייכות אתנית להופעת החוסן בקרב בני 

  על התפקיד החשוב של שייכות אתנית כגורם מגן במה שקושר לחוסן אקדמינוער מצביעים

שנבדקה על פי סולם זהות אתנית של (ככל שרמת השייכות האתנית שנמצא . והתנהגותי

 כלליתהמיומנות האמריקאיים הולכת וגדלה כך גדלה רמת -של בני נוער אפרו) פיניי

חקר נרחב שנערך בקרב בני הנוער מ.  ופחתה רמת תחושות הדיכאוןוהסתגלות חברתית

השייכים לקהילות אתניות שונות בארצות הברית הצביע על הקשר הסטטיסטי בין מידת 

  . וויסות ואופטימיות, הערכה עצמית, שייכות אתנית ליכולת התמודדות

  

  במהותהאמריקאית כוללת בתוכה תפישת עולם אפרוצנטרית  ששונה- הזהות האפרו

: עיקרים של תפישת עולם זו כולליםהמרכיבים ה. בארצות הבריתמהתרבות הדומיננטית 

אישיים כערך עליון - על היחסים הבין דגש ,מימדית של המציאות- ראיה הוליסטית ורב

דגש על הכללי ועל טובת הקבוצה , שאיפה להרמוניה, עושר דימויים סימבוליים, בחיים

ספרסיבית ותרבות אוראלית על דגש על קומוניקציה אק, לעומת האינדיבידואליזם המערבי

  . חשבון תרבות כתובה

  

באופן כללי ניתן  ?וצנטרית להשפיע על חווית הסטרספר האםכיצד עשויה תפישת העול

 תרבותית מפותחת משחקת תפקיד של גורם הגנתי תלומר כי העצמה שמושגת על ידי זהו

 ת שמה במרכז החייםיצנטרישה אפרובאופן יותר ספציפי ניתן לומר כי תפ כנגד מצבי לחץ

תפישה , כמו כן. את הקשר בין הפרט לבין קהילתו ועל ידי כך מעניקה לו רשת תמיכה

מה שתורם , הוליסטית של המציאות מקדמת  הערכה עצמית המבוססת על גורמים פנימיים

 הגורמים שכידוע משחקים תפקיד הגנתי למול - ליצירת דימוי עצמי חיובי וביטחון עצמי 

מחקרים שונים . קיום קשר זה נתמך גם על ידי מחקרים אמפיריים. וגורמי סיכוןמצבי איום 

אמריקאיים מצביעים על הקשר בין מידת קירבה של -שנעשו בקרב ילדים ובני נוער אפרו

הפחתה , ערכיהם ותפישת עולמם לערכים אפרוצנטריים לבין רמת ההערכה העצמית

  .בבעיות התנהגות בבתי ספר ובשימוש בסמים

  

  :בספרות מבחינים בין שני סגנונות התמודדות עם הסטרס

, או התמודדות פעילה שמכוונת לחיפוש מידע, התמודדות ממוקדת בפיתרון הבעיות -

  ;חיפוש תמיכה מאחרים התמודדות ישירה עם הגורמים המביאים למצב הסטרס

ה וויסות של המצב האמוציונאלי הנגרם  ששמה למטרהתמודדות ממוקדת ברגשות -

אסטרטגיה זאת נפוצה יותר כאשר גורמי הסיכון עצמם . ידי גורמי סיכוןעל 

 .נתפשים כמעבר לפיקוח

  . טרטגיות קוגניטיביות והתנהגותיותסגנונות כוללים אסהשני 

  



ונה אסטרטגיות מבוססת על תפישת עולם אפרוצנטרית באמריקאית ה- תרבות אפרו

  :הם כוללות. ית שלהמאפיינות את הייחודיות התרבותהתמודדות מיוחדות ה

 –) cognitive emotional debriefing CED (יתרגש/ת קוגניטיביהיעלמות -

 כגון ניסיון לא - לייה אתנית  פהנובעות מא  תגובות הסתגלותיות לגורמי סיכון

  'כך רעים וכו-שכנוע עצמי שהדברים לכ כל, לחשוב עליהם

 וניהאסטרטגיה של התמודדות רוחנית ששמה דגש על תחושת ההרמ -

 התמודדות קבוצתית שנובעות מתחושת האחדות בין הפרט לכלל -

 .התמודדות באמצעות ריטואל מערבת ריטואלים בהתמודדות עם מצבי לחץ -

באחד . התפקיד ההגנתי של אסטרטגיות תרבותיות של התמודדות כמעט ולא נחקר 

תיות של המחקרים הבודדים של הנושא נמצא קשר סטטיסטי בין שימוש באסטרטגיות תרבו

  .אמריקאיים-ההתמודדות לבין הפחתת רמת הדיכאון בקרב בני נוער אפרו

  

רבותי של תהליכי הסטרס בוחן את התפקיד ההגנתי המחקר הנוכחי המבוסס על הדגם רב ת

. ב" י– בכיתות ט אמריקאיים-של המאפיינים התרבותיים בקרב קבוצת בני נוער אפרו

הממצאים שלנו אישרו את .  ספר שלהםהי שהשתתפו בתוכניות להעשרה אקדמית בבת

כמו כן ; מופנמתהטענה כ הזהות האתנית מהווה גורם מתווך בין גורמי הסיכון להתנהגות 

רמה גבוהה של זהות אתנית לבין רמה נמוכה של התנהגות  ראינו את הקשר הסטטיסטי בין 

רס להתנהגות ור ליחס בין מצב הסטשקכים אפרוצנטריים תרמו לחוסן בכל הער. מוחצנת

  ).אך לא השפיעו על היחס בין הסטרס להתנהגות מופנמת. (מוחצנת

  

תפקיד של אסטרטגיות ההתמודדות המיוחדות עבור התרבות תמקד גם בהמחקר שלנו ה

מי  נמצא קשר סטטיסטי בין כמויות גור.אמריקאית בבניית החוסן בקרב בני נוער-האפרו

-ת המאפיינות את התרבות האפרוודדומצורות ההתסיכון לבין הנשענות דווקא על 

 משחקת תפקיד מתווך בין גורמי הסיכון CEDסטרטגיה של  נמצא כי א. אמריקאית

. יה שימוש נמוך באסטרטגיות אלההיעיל ביותר ה, יחד עם זאת; גיותלתגובות פסיכולו

ממצא זה מראה כי אסטרטגיות התמודדות הממוקדות בפיתרון בעיות אינן מאפשרות לבנות 

 ניתנים לשינוי מיעוט אתני העומד מול גורמי לחץ הנתפשים על ידיו כבלתיחוסן במקרה של 

כולל ה(בית שימוש בסוג זה של התמודדות אומנם במסגרת השקפת העולם המער. מיידי

 אך  נחשב כשלילי)  כי הם אינם חשוביםהימנעות מהתייחסות לגורמי לחץ ושכנוע פנימי

יש , יחד עם זאת. אמריקאיים-ת החוסן של בני נוער אפרוהוא מהווה מרכיב חשוב בניי

 של התמודדות פועל טוב יותר בטווח קצר וכי שימוש חוזר בו מפחית את  זהלזכור כי סוג

סגנונות אחרים של התמודדות המיוחדים עבור תרבות אפרוצנטרית לא הראו . יעילותו

 בניגוד לציפיות התחלתיות  וזאת,השפעה על הקשר בין גורמי הלחץ לתגובה פסיכולוגית

  .שלנו



  

הוא מדגיש את . המחקר שלנו מהווה תמיכה נוספת לראיית החוסן כמונח תלוי תרבות

היעילות בהישענות על מערכת הערכים האפרוצנטרית בתוכניות ההתערבות המכוונות 

 את הדגש העיקרי על כאשר יש לשים, אמריקאיים-ער אפרולבניית חוסן בקרב בני נו

 .אמריקאית ותחושת השייכות לתרבות זו- הזהות האפרוהעמקת 

  


