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צלחה של ילדי המהגרים בחברה האמריקאית משכה תשומת -שאלת הגורמים להצלחה או אי

" תיאורית ההסתגלות המפוצלת"התיאוריה הדומיננטית כיום היא . לב רבה בקרב החוקרים

)segmented assimilation theory (מתארת גורם אחד מכריע אלא אינה מסתפקת בש

בני מעמד , משפחות המהגרים שגרים בשכונות של לבנים. דרכים מגוונות של הסתגלות

המשפחות הגרות בשכונות עוני שמאוכלסות על ". הסתגלות למעלה"עשויים לחוות ,  הביניים

 הסתגלותם ,אמריקאית  תסתגלנה לתוך המעמד התחתון האורבאני-ידי האוכלוסייה האפרו

מהגרים בעלי רמת מיומנויות נמוכה ימצאו הגנה מהבעיות ".  סתגלות למטהה"יה הת

.   סלקטיבית1אקולטורציההם יחוו ; האורבאניות אם הם יגורו בסביבה אתנית הומוגנית

התיאוריה של ההסתגלות המפוצלת טוענת כי מעמד וגזע שמאפיינים את הסביבה של הפרט 

הזהות .  הצעיריםבקרבולל סגנון של תרבות הנוער כ, מכוננים את נטיותיו התרבותיות

  . משפיעה על תוצאות החינוך ועל רמת הפשיעה, בתורה, התרבותית

 

תופעה זאת ). downward assimilation" (הסתגלות למטה"במחקר הנוכחי אנו נתמקד ב

 . לערכים ונורמות המקובלים בשיח הדומיננטי" תרבות נגדית-תת"מתוארת בספרות ככינון 

חבריהם , כך מוסברת התופעה כי כאשר בני הדור השני של המהגרים מצליחים בלימודיהם

הלחץ החברתי מצד החברים ומצד כל המסגרת ; "נהפכו ללבנים"מאשימים אותם שהם 

תרבות - תת. תרבות נגדית פועלת לכיוון דחיית הנורמות של המיינסטרים-האוטונומית של תת

, נשירהמעודדת , מנוגדים לדרישות החברה הרחבההחיים הנגדית זאת מתאפיינת בסגנונות 

היא גם מבטאה את ההתנגדות של . תרבויות של פשיעה וסמים-מעורבות בתתלעתים מביאה ל

 יש לציין אומנם כי .שוויון חברתי-להפליה ואי, המדכאת, הרפרסיביתהנוער המודר למערכת 

המונח של הזהות ל בניתוח אינו מלווה בדרך כל" הסתגלות למטה"ל של "התיאור הנ

הנוכחי מתאר חקר המ. רבותיים שעומדים מאחורי תופעה זות-המנגנונים הסוציוהתרבותית ו

.  הנוער בבתי ספר בלונדון וניו יורקתרבותיים ואת השאיפות של בני-המאפיינים הסוציואת 

                                                 
אימוץ של דפוסים תרבותיים של החברה יע על הבמשתמש בסוציולוגיה על מנת להצ" אקולטורציה"מונח  1

 הקולטת



 לימודייםההישגים הלבין תרבות הנוער הקשר בין במרכז המחקר עומדת השאלה של ה

  . מהגרים בדור שני, ושאלת קיומה של תרבות הנגד בקרב בני הנוער

  

התרבות -פתחים את תתמ רקר שערכנו הצביע על כך שבני הנועתוצאות המחניתן לומר כי 

הישגים הלימודיים אך אינה מתאפיינת בניגודיות שלהם בבית הספר שלפעמים אינה תורמת ל

תרבות זאת מייצרת הון תרבותי מסוג אחר -תת, יחד עם זאת. קוטבית לשיח תרבותי דומיננטי

שמכונן ) NDCC- Nondominant Cultural Capital( דומיננטי  הון תרבותי לא–

.  אוטנטיות וקשיחות, חברתית בה חשובים סגנון נכון ובחירות צרכנות נכונותהיררכיה 

מית זו עם ליחים הם האלה שיודעים לשלב את המקום הגבוה בהיררכיה הלא רשצהילדים המ

  . שגים לימודייםיה

  

בקרב החוקרים קיימת נטייה לתאר את תרבות הנוער בקרב משפחות המהגרים , כפי שצוין

אופי לא מצאנו כל אסמכתא ל; המחקר שלנו סותר גישה זאת. אופוזיציונית, כתרבות נגדית

י הם היו הרוב המכריע של הנשאלים אמרו כ.  משפחות מהגריםבין, הניגודי של תרבות הנוער

ודיווחו כי נשירה מבית הספר אינה נחשבת כנכס ,  או אוניברסיטה'רוצים ללמוד בקולג

ה של תרבות נגד גורסת כי בקרב התיאורי. ההצלחה בלימודים,  למעשה. תרבותי בקרבם

לא מודעת , קיימת תגובה טבעית) אבוריגנים, עבדים לשעבר, מהגרים(הקבוצות המודרות 

לתופעות הגזענות וההדרה והדבר גורם להם לדחיית מוסדות המיינסטרים שחוסמים את 

בקרב הנוער אמורה להתפחת תרבות שדוחה את תרבות המיינסטרים כתרבות ; הצלחתם

  . המחקר שלנו הצביע על כך כי ניבוי זה לא מומש, כאמור.. מדירה, יתהגמונ

  

תרבות הנוער בקרב בני המהגרים -המחקר שלנו הצביע על המאפיינים המשותפים של תת

הופ -תרבות היפ. הופ-ניתן להצביע על הפופולאריות של מוזיקת ההיפ, כך. יורק- בלונדון וניו

המרכיב , נוסך להעדפות בתחום המוזיקה וסגנון הלבושב .משפיעה מאוד גם על הסגנון הלבוש

יכולת לעמוד בתוקף על הכבוד /יחותהמשמעותי של תרבות הנוער הייתה תכונה של קש

 על הכבוד העצמי ויכולת להגןתכונת הקשיחות . ים בעת העימותיתתגלתכונה זאת מ. העצמי

המעמד בתוך תרבות הנוער על ה יע ומשפמודרותהשייך לקבוצות , מוערכת מאוד בקרב הנוער

   . ם בקרב בנים וגם בקרב בנות ג-

  

קשיחות תכונות אישיות כגון ב, לראות בסגנונות ההופעה והעדפות המוזיקאליות, אם כן, ניתן

 מרכיבים ות החברתיותאקציראינטבטיב ה והשפהבסגנון , התייחסות לסמכותבאופן , ותקיפות

המאפיין את תרבויות הנוער של קבוצות מודרות ,מרכזיים של ההון התרבותי הלא דומיננטי 

 לתפוש את המקום המתאים בהיררכיה ם בוהון תרבותי זה מאפשר למחזיקי: וחלשות בחברה

 למעמדות גבוהות ים כפי שבמקרה של בני הנוער השייכ.תרבות של קבוצה המודרת-של תת



כך ,  חברתי לאחר מכןהון תרבותי מהווה מפתח להצלחה בבית הספר ולמעמד, ומעמד הביניים

. תרבותי לא דומיננטי מקנה לבני הנוער מהקבוצות המודרות מעמד במסגרתם הלא רשמיתהון 

במסגרת המערכת הלא מחקרים קודמים טענו כי ההצלחה האקדמית מהווה גורם שלילי 

אך במחקר שלנו ראינו כי זהו גורם ,  הון תרבותי לא דומיננטיתצבירשהיא מפריעה ל, רשמית

נתפשות הן שאכן התכונות  על ניתן לומר, לעומת זאת.  לעתים קרובות חיוביילו ואפטראליני

: כגון, שמשפיעות לרעה על מעמדם של בני הנוער מהקבוצות המודרותושליליות כ

  .  אינטרוברטיות/סגירותו) ניגוד של קשיחות(חולשה ; היעדר אוטנטיות/צביעות

  

התרבות הרשמית לבין הון תרבותי לא דומיננטי אצל כל ניתן לדבר על המאזן בין הון , אם כן

מה היא הפרופורציה האופטימאלית בין שני הסוגים . מבני הנוער השייך לקבוצות מודרותאחד 

לא דומיננטי יכולה  צבירת הון תרבותי ניתן לומר כי, בכל מקרה ?הללו של ההון התרבותי

קוד ההתנהגות לפעמים , ם האקדמייםלהתבצע על חשבון של זמן הלימודים ולפגוע בהישגי

רש להתנהג כלפי ו ד- קשיחות ושמירה על כבוד עצמי בקרב התלמידים - התרבותי -תת

ין אכפי שראינו , יחד עם זאת.  סנקציות מצד המערכתעלולה להביא לשבוטה המורים בצורה 

. מיננטיתתרבות הנוער המודר והתרבות הדו: כל ניגוד מהותי בין הערכים של שתי המערכות

 זאת –הון התרבותי הרשמי עשוי להקנות השפעה במסגרת התרבות הלא רשמית ה, יתרה מזו

 בסלנג מוששי, כך. כאשר הוא בא לא במקום הון תרבותי לא דומיננטי אלא כאופציה נוספת

אך שליטה בשפה הגבוהה היא מוערכת כאשר היא באה ; הוא מרכיב הכרחי בתרבות הנוער

רת התרבות גבמסיכולת להחליף בין הקודים התרבותיים מקנה יתרון . פת נוסמיומנותבתור 

מורים וקובעי . הדבר גם כן מצביע על כך שהיא אינה מהווה תרבות נגד. רשמית- הלא

לקחת בחשבון את המאזן של שתי התרבויות ושני המדיניות החינוכית בבתי הספר חייבים 

כי היא הנחה התוך כדי , לקבוצות מודרותהתלמידים השייכים תי בקרב תרבוסוגים של הון 

  .הצלחה במסגרת אחת אינה סותרת להצלחה במסגרת השנייה

  

  

  

  


