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המחקר של החוסן עשה את הדרך מזיהוי התחלתי של תכונות אישיות של ילדים חסינים 

מזיהוי של גורמי הסיכון וגורמי ; בתי ספר וקהילות,  שכוללת משפחותסיסטמתיתלגישה 

המחקר הנוכחי מתמקד . ים שעומדים מאחורי הגורמים הללו להבנת מנגנונים מורכב,ההגנה

חברתית של בני הנוער השייכים -גורמי ההגנה המאפיינים את ההסתגלות הפסיכובבפגיעות ו

 של מנגנוני החוסן ר האחרונה קיים אינטרס הולך וגובר בחקתבע, אכן. לקבוצת המיעוט

-חום זה התמקד בבני נוער אפרומרבית המחקר בת; המייחדים קבוצות מיעוט כאלה ואחרות

של  ) 'על ידי גרסיה קול ואח( פותח דגם אינטגרטיבי 1996-ב. היספאניםאמריקאיים או 

 גורמים עיקריים שמשפיעים 8דגם זה כולל . התפתחות בני הנוער השייכים לקבוצות מיעוט

  :על ההתפתחות

  משתנים של עמדה חברתית -

 גזענות והפליה -

 )פסיכולוגית, כלכלית, רתיתבחהדרה , רדים הפמגורים(הבדלה והדרה  -

 קיום סביבה תומכת -

 תרבות הסתגלותית -

 מאפיינים אישיים של הילד -

 ערכי ומנהגי משפחה -

 :מיומנויות התפתחותיות -

o מיומנויות קוגניטיביות 

o חברתי-  סוציומיומנויות בתחום 

o תרבותיות-דו. 

  

ינו יבוצת המיעוט דהכאן אנחנו נתמקד רק בחלק הגורמים שמשפיעים על חיי ילדים מק

  . הפליה ודעות קדומות, גילויים חיצוניים של מנגנונים חברתיים של גזענות
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זאת : נים בארצות הברית השייכים לקבוצת הפורטוריקםהמחקר הנוכחי מתמקד בילדי

.  אם לשפוט לפי ההישגים הכלכליים,אך האחרונה, הקבוצה הלטינית השנייה בגודלה

ת היטב מורגשיה ברמה האישית וגם ברמת הקבוצה אשר  הפלמחקרים רבים מראים קיום

מחקרים מראים את הקשר בין . בארצות הברית ומשפיעה על חייהם" לטינים"על ידי ה

דיכאון וחוסר אונים בחיי , הפלייה על רקע מוצא גזעי או אתני לבין שכיחות של מצבי לחץ

וער השייכים לקבוצות מיעוט  בני הנאודותהמחקרים .  של נציגי הקבוצות האלההיומיום

או /דיווחו על הקשר בין הירידה בהערכה עצמית ומצבי דיכאון לבין חוויה של הפליה ו

  . ציפייה להפליה

  

יה להפליה בקרב ילדים השייכים לקהילה י חוויה של הפליה וגם ציפןהמחקר שלנו בח

בהתאם . 15 עד 13ם ילאיגם בבני הנוער בג ו'געד ' פורטוריקנית בארצות הברית בכיתות א

ראינו כי חוויית ההפליה הינה גורם סיכון במה שקשור לבריאות נפשית , למחקרים אחרים

לחץ ובעיות , הפליה הראו רמה גבוה יותר של דיכאוןילדים שדיווחו על חוויית . ילדיםשל ה

 וודאות ודאגה- חשוב לציין כי אפילו אי. התנהגותיות ורמה נמוכה יותר של הערכה עצמית

  .תבאשר להפליה מהווים גורם סיכון לירידה בהערכה עצמי

  

מנגנון של הפנמת מתמקד ב להשפעה כה עמוקה של הפליה על הילדים  שהוצעהסברה

  תפישה זאת מאפיינת את הגישה הפסיכולוגית.הדימוי השלילי הטמון בחוויית ההפליה

ים את דימויינו בעיני מ של אינטראקציוניזם סימבולי הטוענת שאנחנו מפניוהסוציולוגית

וסף מדגיש כי חווית ההפליה יוצרת נהסבר . משפיע על כינון הזהותהוא שאחרים ודימוי זה 

מה שמביא לתחושת דאגה וחוסר אונים , וודאות וציפייה להפליות נוספות-אווירה של אי

  . מצטברת

  

ת יחוולי המשוב השלי/תפישת האירועהצביע על הגורמים העיקריים שמשפיעים על ניתן ל

  : דווקאההפליה

  הסקת מסקנות, פירוש,  של סיווגיכולת קוגניטיבית -

 החברתי וחלוקת הכוח משותפת שעומדת ביסודה של פירוש עולםהתפישת  -

 רועיםיהא

  האירוע לסטריאוטיפים תרבותייםוך ביחס לשיוודאות/אמביוולנטיות -

   וויסותצורך בפיקוח -

  

טיביות שדרושות על מנת לפרש חוויה שלילית השאלה הנשאלת היא מה הם היכולות הקוגני

, הם כוללים יכולת של סיווג עצמי ואחרים לפי קריטריונים מגוונים. כהפליה על רקע אתני



ראינו את ההבדל במחקר שלנו , אכן. יכולת לאמץ פרספקטיבות שונות ולהסיק מסקנות

לבין ילדים ) 12% (8עד  6הגדול בין כמות הדיווחים על הפלייה בין ילדים בגילאים 

ניתן לומר כי הסיכוי לחוויית ההפליה פוחת במקרה של , לכן. )49% (14 עד 13בגילאי 

 בקנה אחד גם עם ממצאים של מחקר אחר כת הולמסקנהה. ילדים לעומת בני הנוער

  .שמצביע על ההצטברות הקומולטיבית של חוויות ההפליה במרוצת הזמן

  

  :התהליך הקוגניטיבי המלא של פירוש אירוע כאקט הפליה עובר את השלבים הבאים

  תפישה האירוע כשלילי -

 תפישת האירוע כקשור לא לתכונות אישיות שלו אלא לשייכות הקבוצתית -

 זיהוי הדעות הקדומות של הצד הפוגע -

  .זיהוי האירוע כהפליה -

גורם  .יבתיים אלטרנטיבייםבכל שלב של תהליך זה קיימת אפשרות של בניית קשרים ס

נוסף שדרוש למען זיהוי אירוע שלילי כהפליה הוא התפישה המשותפת לגבי המציאות 

גורם נוסף .  שמאפשרת גם את הביצוע של הפלייה וגם את פירושה על ידי הקורבןהחברתית

קיימים מחקרים .  האירועוךאמביוולנטיות ביחס לשישמשפיע על תפישת ההפליה הוא 

 השלילית לדעות קדומות ערכההה של וךם שמצביעים על הנטייה למזער את השיאמפיריי

 ניתן להניח כי אי נכונות לפרש .שנעשית אך ורק כאשר אין כל אפשרות של פירוש אחר

 במחקרים אלה התברר כי גם הצורך .את האירוע השלילי כהפליה עשויה להיות גורם הגנתי

חוקרים טוענים כי . שת האירוע השלילי כהפליהבפיקוח עשוי להוריד את הסיכוי של תפי

בני קבוצות ) על ידי פירוש מקרי הפליה כלא הפליהכלומר (על ידי צמצמום מימדי ההפליה 

 על תפקודם ועל האינטראקציות החברתית ,מודרות מסוגלים לשמור על תחושת הפיקוח

  .שלהם

  

ות ביותר של תומכי  את הציפיות הגרוע לכאורהקיימים מחקרים אמפיריים שסותרים

ם סימבולי אודות ההפנמה של הקלישאות השליליות על ידי זראקציוניטריה של אינוהתיא

 הראו כי דווקא שיוך האירועים השליליים ניסויים. בני הנוער השייכים לקבוצות מעוט

 ההערכה העצמית של קבוצות מודרות או להפליה גורמת ליצירת החוסן ומסייע להגן על

כאשר ידוע כי . מרחב החיצוניהדימוי השלילי אינו מופנם אלא נשאר ב: י שליליבעלות דימו

קל יותר להתנער מתוכן השיפוט ללא פגע , מקור השיפוט השלילי הוא בדעה קדומה כללית

הסבר נוסף שמציעים החוקרים הוא שתפישת המציאות המשותפת לכל בני . בדימוי עצמי

טיביים מופעלת במהלך הפירוש של האירוע קבוצת המיעוט ומערכת הדימויים הקולק

ממצאים אלה .  מה שמונע הפנמה עמוקה פגיעה רצינית בדימוי עצמי,המזוהה כהפליה

זאת אומרת לשייך משוב שלילי לדעות , מצביעים על האפשרות כי יכולת לזהות את הפליה



 בקרב  כגורם המכונן את החוסן ומוריד את רמת הפגיעותמשקדומות שליליות עשויה לש

  .בני הנוער השייכים למיעוט

  

יש להתייחס לסתירה הקיימת לכאורה בין המחקרים המציעים על ההשפעה השלילית של 

עים על תפקידה כגורם המחסן יחווית ההפליה לבין הממצאים של כמה ניסויים המצב

רוע החד פעמי לתוצאה יהשערתנו היא כי חייבים להבדיל בין הא. והשומר על כבוד עצמי

סרים על התוצאה המחסנת של והממצאים של הניסויים המ. צטברת של אירועי הפלייהמ

במקרה הזה פירושו כנובע . פירוש האירוע כהפליה מדברים על השפעת האירוע הנקודתי

רות בטצכשמדובר בה, לעומת זאת. מיחס מפלה וסטריאוטיפי משחק תפקיד של בונה חוסן

. רועי הפלייה קיימת השפעה של אפקט קומולטיבייהאירועים שמזוהים על ידי הקורבן כא

הסיכוי של הפנמת הדימוי השלילי על ידי ילדים ובני נוער גדול יותר , במילים אחרות

 ומופיע גם במקרה של סדרת אירועי הפלייה, כמו כן. כשמדובר בדימוי החוזר על עצמו

ורם האחרון יש השפעה  כפי שצוין לעיל לג.פקטור נוסף דהינו ציפייה לאירוע הפלייה חדש

  . משמעותית על המצב הנפשי של הקורבן

  

,  בארצות הבריתהפורטוריקניםבין גורמי הסיכון האחרים שזוהו במחקרים של בני הנוער 

  :ניתן למנות, ת ההפליהיבנוסף לחווי

  עוני -

 גישה פטליסטית -

 ידע מוגבל של השפה האנגלית -

 לבין הערכים עימות פוטנציאלי בין ערכים תרבותיים מסורתיים -

 .האינדיבידואליסטים של התרבות הדומיננטית

, יש לציין כי הגורמים המחסנים שנמצאו במהלך מחקרים שונים, באופן אולי קצת אירוני

שעשויים להגן על בני הנוער מאת החוויה של הפלייה הם הגורמים הקשורים דווקא למימד 

  :האתני והאינטראקציה התרבותית

  גאווה אתנית -

 ת ביחסים עם בני קבוצות אתניות אחרותמיומנו -

 סוציאליזציה אתנית -

 .תרבותיות-דו -

ניתן לומר כי עבור בני הנוער השייכים לקבוצות מיעוט התהליכים של משא ומתן , ובכן

תרבותית עשויים לשמש כגורם הגנתי - בין שתי התרבויות והמיומנות הדוסביב דרכם

  .שמביא לכינון החוסן


