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  .רקע

  

 הינם דומיננטיים מאוד בעיצוב חוויות הממנ מחקר מראה כי גזענות והלחץ הנובע

. נים ברוב לבןיתאפימיוחד בקמפוסים שמב, הסטודנטים השייכים למיעוטים במכללות

ם השחורים והלטינים שמדווחים על הבעיות של חוויות אלה מקשות על הצלחת הסטודנטי

 למרות ללהכיכולתם להצליח במ. הדרה חברתית וקושי בהתחברות לקהילה אקדמית

 כמו בגורמים  לעתים תלויה במידה ניכרת,ההשפעה הפסיכולוגית של תופעות הגזענות

  .שוניקבלת הלתמיכת הורים ומחויבות הממסד , הדרכה

  

במיוחד , עבור הסטודנטים השייכים למיעוטיםתי של סטרס גזענות נחשבת למקור משמעו

גם ת אלא בתרבות של גזענות שקיימ,   מדובר על הופעות בודדות של גילויי גזענותלאכש

 . בתוך התרבותה שזורותאפליכאשר פרקטיקות של , מחוץ לכותלי הקמפוס וגם בתוכו

של הפלייה על רקע  ח החוויהלנוכ ,כתחושה אל אי נוכחות עזהסטרס על רקע גזענות מוגדר 

 , על רקע גזענותסטרסמחקרים שבחנו את  ה. תרבותית או ממסדית, גזעי ברמה אישית

 השפעות אלוכאשר בין  , על מגוון רחב של משתנים של סטרס מסוג זה את השפעתוציינו 

חץ ל, כאבי ראש, דיכאוןכגון (מחלות פיזיות ונפשיות לחלות בסיכון ההעלאת  :ניתן למנות,

איכות חיים בירידה , התמקדות בבעיותנטייה ל,  יצירת דימוי עצמי שלילי,), וכודם גבוה

, מעצמם, יחסית, סטודנטים שחווים סטרס על רקע גזענות נוטים לפתח ציפיות נמוכות. עודו

  . וחוסר ביטחון חוסר אוניםלששות הם מדווחים על תחו

 מהווים גורמים ,  גבוההשייכותת אינטגרציה ותחוש, ורבות חברתיתמענמצא עוד כי 

  .הגנתיים חשובים

  



  .מחקר

  

חקר הנוכחי שם לו למטרה לבדוק את הקשר בין הסטרס על רקע גזענות למוטיבציה מה

מעורבות אקדמית וחברתית ומסוגלות עצמית של הסטודנטים השייכים לקבוצות , אקדמית

. המחקר נעשה בשתי אוניברסיטאות אמריקאיות שמרבית הסטודנטים בהם לבנים.  מיעוט

 מוטיבציה ; שמבדיל בין מוטיבציה פנימיתהמחקר משתמש בסולם המוטיבציה האקדמית

 ,)בתלותו ברמה נמוכה של אוטונומיה ן מתאפייןאחרומצב הה(מוטיבציה היעדר  ;חיצונית

  .אינדקס של רמת הסטרס על רקע גזענותבו

  

  .תוצאות

  

 לא קיים קשר ישיר בין רמת חווית הסטרס לבין רמת המוטיבציה המחקרים הראו כי

המאפיינים כמו מעורבות אקדמית וחברתית וויסות עצמית היו : ףהקשר הוא עקי. הפנימית

) 7%(ולשינויים קלים יחסית ) 25%(פנימית הקשורים לשינויים משמעותיים במוטיבציה 

שתואם למחקרים אחרים אודות הקשר בין מעורבות חברתית ה מ, חיצוניתהבמוטיבציה 

  . והצלחה אקדמית

  

שר בין הסטרס על רקע גזענות אינדיבידואלית לא נמצא ק, בניגוד להשערות הקודמות

 במקרה של  התברר כי,לעומת זאת. רתיתבחהותרבותית לבין רמות המוטיבציה האקדמית ו

הממסדית שגרמה הגזענות .  ההשפעה הזאת אכן קיימתהסטרס על רקע גזענות ממסדית

.  המוטיבציההיעדרלסטרס קשורה באופן שלילי עם המוטיבציה החיצונית ובאופן חיובי עם 

סטודנטים ,  מאוד משמעותיתיתהיה המוטיבציה של התלמידיםהיעדר השפעת הסטרס על 

 לתואר בכלל או ללמוד  ללמוד להחלטתםבאשר הביעו ספקות , סטרס מסוג זה שחוורבים 

השפיעו ,סרים החברתיים השליליים הסמוייםשליליות והמהחוויות ה. במכללה הספציפית

 וא/ היעדר מוטיבציה וניתוק אקדמי ו.צמי שלהם וגם על המוטיבציהעמוק גם על הדימוי הע

משרת את הצורך בשימור של לעתים ,חברתי במקרה של הסטרס הנובע מגזענות ממסדית 

 בקרב התלמידים שהיו חברים בארגוני נעשההמחקר  עסק בכי חשוב לציין . הדימוי העצמי

יש לשער . כנגד השפעת הסטרסנתיים מה שמהווה גורמים הג, סטודנטים שחורים ולטיניים

 השפעת הסטרס על רקע הגזענות , שאינם מקבלים תמיכה זאתסטודנטיםשל במקרה כי 

  . תהיה חריפה ועמוקה עוד יותר

  

תלמידים לטיניים : יש לציין את ההבדלים בין התלמידים הלטיניים לתלמידים השחורים

רמה נמוכה יותר של היעדר מוטיבציה התאפיינו ברמה גבוהה יותר של מוטיבציה חיצונית ו



הראו כי תמיכה שממצאים אלה תואמים למחקרים קודמים . מאשר סטודנטים שחורים

   . משפחתית ומעורבות חשובים במיוחד עבור התלמידים הלטיניים


