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tg;tg;מעמה־המשך

גםמופעללהיותיכולשהלחץמוסיפהדניאלס

גםלפעמיםמרגישים"אנשיםפוליטית.קבוצהבאותה

דבראותוחושביםשלאשלהםבמחנהמאנשיםלחץ

וזהמפגין,שלאמיעללוחץשמפגיןמילמשלבדיוק.

נעים".לאלהיותיכול

את"וכששמיםוודאות.באימאופיינתהתקופה

לאלהתרחששאמוריםודבריםהולד,עלהחיים

דוחיםדירה,שלרכישהדוחיםלמשלכמומתרחשים,

אזיהיה',מה׳לראותכדיקריירהשינוידוחיםהריון,

קדימה",שניםהחייםעלהשלכותלפעמיםלזהיש
גוטמן.אומרת

בריאותנץלאזן

פוליטיתלפעילותנפשית
השליליות?התחושותעללהתגברדרךישהאם

לתעדהנבדקיםהתבקשושבובארה"בהמחקרבמסגרת
כדיעשומהלספרגםהתבקשוהםביומן,רגשותיהםאת

כיעילות:התגלוטקטיקותשתיהרגשתם.אתלשפר
אחר.תוכןעםהדעתאתלהסיחפשוטהיאהאחת

מכוונתמחדשהערכהלבצעהייתההשנייההטקטיקה

שהמציאותלחשובכשמתחיליםלדוגמה,המצב.של

נגדטיעוניבמכווןלחפשאפשרמאיים,והעתידנוראית

כמובן,מאיים.כךכללאהעתידשלפיהגישהולאמץ

שבהמקוטבת,פוליטיתבסביבהזאתלעשותיותרקשה

מדרדרהאחרשהצדבתפיסהאוחזמהצדדיםאחדכל

תהום.לפיכולההחברהאת

הסחהבטקטיקותששימושציינוהמחקרמחברי

באותוהרגשיבמתהלהקלהאמנםהובילוהרגעה

במישורלפעולהמוטיבציהאתהפחיתגםאבלרגע,

מאוניברסיטתפוררברטפרופ׳שאמרהכפיהפוליטי.

איזשהוכאן"ישהמחקר:ממובילותשהייתהטורונטו,

החברה,בריאותלביןאישיתנפשיתבריאותביןאיזון

אנחנוהארוך.לעומתהקצרלטווחמטרותינוובין

להישארשיאפשרואסטרטגיותלחפשממשיכים

בבריאותהפגיעהאתיפחיתואבלפוליטייםמעורבים

לניהולמגווניםכליםלאזרחיםשיהיוחשובהנפשית.
היומימום".בחייהפוליטיקהעםההתמודדות

נורת׳ווסטרן,באוניברסיטתשנעשההרוחבבמחקר
לעמודהיכולתלביןאישייםקשריםביןהקשרנבדק
קרוביםחברתייםשקשריםהתבררהפוליטי.בסטרס
שיכולמתערבמשתנההם
שנגרםהמתחאתלהפחית

עםהפוליטי.הקיטובבעקבות

מסוימתשבקהילהככלזאת,

סביבהחברתייםהקשריםהתחזקו

הורעכךהפוליטיות,הסוגיות
המיעוטדעתבעלישלמצבם

הללו.בקבוצות

מהמצוקהשחלק"כיוון

רואיםשלאמהתחושהנובע

כןאנחנואותך,שומעיםולא

פעיליםלהיותאנשיםמעודדים
"זהדניאלס.אומרתפוליטית",

זהמעשה.שלתחושהלהםנותן

אפשרבהפגנות.להיותחייבלא

אפשרחברתיות.ברשתותגם

חלקהנוער,עבורבתרומות.גם
אתלפתחזהההתבגרותמגיל

המופשטת".והחשיבההערכים

יש"בפעילותמסכימה.גוטמן

במצוקהאנשיםתועלת.הרבה
אנשיםבחברתהקלהחשים

מצוקה",אותהשמרגישים
גםהיאזאת,ועםאומרת,היא

משתתפיםכמהמפגינים,כמה"להחליטלמנן.מציעה

לעשותמפסיקזהמתילבלשיםהחברתיות,ברשתות
טוב.לכם

קשוריםשלאדבריםלעשותלהמשיךכדאי"כן

וכמהמורכבתזהותלהםשישאנשיםלפוליטיקה.

שבריאותםאנשיםלרובהםהשתייכות,קבוצות

עםלהתמודדכוחנותןזהיותר.טובההנפשית

ולאמרתוןזהתבוסות.יהיותמידכיהתבוסות,
ספרינט".

פימתhubצ!ו1ם:

"כשאשחםגוטמ1:עידיתד"ו

מדברלא׳אניימיןלמצביע

הואפוליטיקהעלאיתן־

שני,מצדמודד.מרגיש

לעתיםהצדדי?ביןהתקשורת

אפשרית"בלתינהיית
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