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 چکیده 
در ایاالت متحده آمریکا که تبعیض نژادی بطور ساختار یافته ای    

جسمی   و  روانی  تاثیرات  است،  جاری  جامعه  روزمره  زندگی  در 

کند . باالخص تاثیراتی متعددی بر آمریکاییان آفریقایی تبار وارد می

مراحل رشد روانی و جسمی این افراد دارد در    درکه تبعیض نژادی  

ایشان کتمان   طول مسیر زندگی و هم در شکل گیری شخصیت 

این   دستخوش  که  انسانی  رشد  مراحل  از  مرحله  دو  است.  ناپذیر 

میسوء  نوع    جنینیشود  تاثیرات  از  مطالعه  این  است.  نوجوانی  و 

د که در تنظیم آن از کتب و مقاالت معتبر منتشر  باش مروری می

شده   استفاده  دو    است،شده  بر  نژادی  تبعیض  تاثیرات  بیانگر  که 

 باشد. تبار میمرحله حساس از رشد در میان آمریکاییان آفریقایی

کلیدیواژه نژادی  :های  نژادیتبعیض  تبعیض  ،  رشد  ،، 

 . ، آمریکا ، هویت، نوجوانی، نوزادان زودرسجنینی

 

 
Abstract 

In the United States, where racial discrimination 

is structured in the daily life of society, it has 

many psychological and physical effects on 

African Americans. In particular, the effects of 

racial discrimination on the mental and physical 

development of these individuals throughout 

their lives and in the formation of their 

personality are undeniable. Two stages of the of 

human development that are affected are fetal 

and adolescent. This study is a review  that uses 

authoritative published books and articles. It 

reflects the effects of racial discrimination on 

two sensitive stages of growth among African 

Americans. 

Keywords: Racism, Racial, Discrimination, 

Development, Prenatal, Adolescence, 

Identity, United States. 
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 مقدمه 
بعضی را بر  (،  1377،  )دهخدا  بعضی را بر بعضی برتری دادنو    تقسیم و جدا کردن بعضی از بعضیتبعیض در لغت به معنای  

از منظر علوم اجتماعی تبعیض عبارت است از وضع است و    (1375،  )عمید  بعضی دیگر بدون دلیل موجّه و عادالنه ترجیح دادن

 (1397،  باباییعلی  ا قراردادهای غیررسمی علیه یک گروه خاص یا شخص خاص )هایی توسط قانون، آداب، رسوم و یمحدودیت

های نژادی وجود  بندیمیشدند و تقسبندی می، مذهب و غیره دستهناجتماعی، زباقة  طب  سها بر اسا نانسا  نپیشامدر  ندر دورا

پانزده    ندر انتهای قر  "نژاد"ژة  است. اگرچه وا  نهوم مدرفیک م   -وتهای زیستی ذاتی وجود داردفااین ایده که ت  -نداشت. نژاد  

نژاد چیزی جز بر   .(1995، 1وویورکا)ای علمی به شمار آمد مقوله نعنوا  نوزدهم بود که به ن؛ اما در قر داروپایی ش نگاژوارد وا

ود که گویی نژاد  شساخته ایدئولوژیک نیست که استفاده از آن در محافل دانشگاهی فقط موجب تداوم این باور همگانی می

یعنی تعصب مبتنی    تبعیض نژادیاست.    تبعیض نژادیمفهوم نژاد شالوده وجود    (1993،  2مبنای زیست شناختی دارد )مایلز

 .  ( 1386تر دانستن نژادی از نژاد دیگر )گیدنز،میت دارند یعنی برتر یا پستر اجتماعی اهظای که از نبر تمایزهای جسمانی

می تواند افراد را از دسترسی به خدمات، مشاغل، آموزش، ورزش و فعالیت های اجتماعی  در جامعه آمریکایی    تبعیض نژادی

محروم سازد. همچنین ممکن است به واسطه سیاست ها یا روال های کاری که مانع پیشرفت امور برخی از گروه ها می شود  

ها، منابع یا قدرت برای افراد متعلق به نژادهای برابر به فرصتبه دسترسی نا  تبعیض نژادیدر سطوح سازمانی اتفاق بیافتد.  

که  شود. تر از سایرین است برای توجیه این نابرابری استفاده میانجامد. گاهی از اعتقاد به اینکه نژادی برتر یا پستمتفاوت می

ت افراد  که همان فرضیات و رفتارهای به سم  بین شخصییعنی موقعیتها و منابع نابرابر کلی در جامعه،    نهادینه:  در سه سطح

 (.2000 3)جونز  افتداتفاق میکه پذیرش موقعیت نابرابر   درونیبر حسب هویت نژادیشان و درآخر 

  5، ویکس 4نات )مای  تباران استتبار نسبت به اروپاییآفریقایی  های روانی در آمریکاییانبیشتر بیماری تحقیقات نشاندهنده شیوع

(. برای مثال مطالعات رابطه ای مستقیم بین تبعیض نژادی و پریشانی روانشناختی در میان آمریکاییان آفریقایی  2008،  6و بولدن 

( و یا اینکه دو فراتحلیل نشاندهنده این هستند که تبعیض نژادی بطور منفی 2011،  9بیلو  ،8، داوسون7تبار پیدا کرده اند )سوتو

 (.2009، 11ریچمناسمارتو  10نشناختی تاثیر میگذارد) پاسکوبر سالمت ذهنی و روا

شکل  دیگر اینکه  رغم  آشکار  علی  نژادیهای  مکان-  تبعیض  در  صندلی  از  استفاده  در  سیاهان  کردن  عمومی،  محدود  های 

جنایات مبتنی بر  - 12در آمریکا کاهش یافته ولی موارد بارزی از جنایات تنفری  -یت ورود به رستوران و سایر مکانها و... ع ممنو

 . (1390، ،  بیرن و برنسکامبدهند )بارونباری رخ میهمچنان با فراوانی تاسف  -داوری نژادی، قومی و نظایر آنهاپیش
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تبار از بعد روانشناختی دارد  بر روی زندگی آمریکاییان آفریقایی  تبعیض نژادانهمستند رفتارهای    نشان از تاثیراتِ  این مواردة  هم

های مقاالت فارسی  که با بررسی پایگاه  باشدیادآور یکی از دالیل لزوم انجام مطالعات و پژوهشهای بیشتر در این زمینه میو  

 که این امر نیز در انتخاب موضوع مقاله یارا بوده است.  .شوداین کمبود بیشتر و بیشتر نمایان می

 

 روش  

در حوزه روانشناسی و جامعه    آن از مقاالت و کتب منتشر شده   در تنظیم باشد که  ( میReviewمطالعه فوق از نوع مروری )

،  -که بسیار محدود و انگشت شماربود-عالوه بر منابع اطالعاتی داخلی )فارسی( شناسی بهره گرفته شده است. در این راستا  

و... که    Elsevier, wiley, springer,pubmedاند. این منابع عبارتند از  بررسی گردیده  )التین(  های اطالعاتی خارجیپایگاه 

نیز مورد    google scholarهایی ازکتابهای موجود در  اصل مقاالت بصورت فایل کامل دریافت گردیده است، همچنین بخش

 اند. استفاده قرار گرفته

 

 یافته ها و بحث 

ان  هم آشکارا و هم مستور بر علیه آمریکایی، برای یک جامعه سلسله مراتبی که  حاکم   در سراسر تاریخ ایاالت متحده فرهنگ سفیدِ

  تبعیض نژادی (.  1999،  15و آجامو  14، وایت13)پرهام   گیری کرده و هم آنرا کنترل کرده استآفریقایی تبار بوده، هم تصمیم

آزار   ، های کالمیها یا آزار و اذیتذاریگ اسم  ، ها یا نظرات ناراحت کنندهی زیادی به خود بگیرد، مانند جوکهاتواند شکلمی

  شود.های خاص مین که باعث تشدید خصومت علیه گروهها یا به صورت آنالی عوب کردن، یا نظرپردازی در رسانهرساندن یا مر

اقلیتهای قومی    تبعیض نژادانهاین رفتارهای    گذارد. بی شک در همه این موارد تاثیر خود را بر ساختارهای روانی و جسمی می

های  نماید که صدماتی چه از بعد روانی و چه جسمی را در پی دارد. استرسای می ها و فشارهای روحیاسترس  را مجبور به تحمل

که رویدادهای  تبعیض نژادیرخدادهای مرتبط با -1توان تقسیم نمود.عنوان می 6را به  تبعیض نژادانهوارده از سوی رفتارهای 

های  استرس  -3شود  نیابتی که از تجارب دیگران القا می  ض نژادانهتبعیتجارب  -2مهمی که ممکن است بندرت روی دهند  

  تبعیض نژادانه تجارب تراکمی ادراک تجارب    -5شود  استرس مزمن بافتی که شرایط و جو محیطی ناشی می  -4روزانه جزیی  

گروه   غالب  یک  منتقل می  - 6در  بعدی  نسلهای  به  تاریخی که  رویدادهای  یعنی  نسلی  در  (  2000 16)هرل  شودانتقال  که 

 ها و فشارهای روانی بر مراحل رشد روانی و ساختار شخصیتی انسان بررسی شده است. مطالعات متعددی تاثیر این استرس

فراخنای زمانی   17حساس ةاند. دوراز این دوره ها حساس نامیده شده برخیدهد که رشد روانی انسان را دوره هایی تشکیل می

به محیط    تمحدودی است که بخشی از بدن یا رفتار از لحاظ زیستی برای رشد سریع آماده شده است و در این مدت بویژه نسب

 غیر ممکن است،دهد و بهبودی دشوار و گاهی اطراف حساس است. اگر محیط زیانبخش باشد، پس آسیب روی می 

 مرحله جنینی 
ری  (. فشارهای روانی محیطی در دوران باردا2010  ،18جای داد )برک  های حساسدوره  مجموعه  توان درمی  رشد پیش از تولد را

غیر و  تاثیرات مستقیم  مادر  دارد. بر  بر جنین  غیر  مستقیم   تاثیرات  این  مهمترین  از  زودرس می یکی  زایمان   باشد. مستقیم 
آیند یا کمتر از دو و نیم کیلوگرم وزن دارند  هفته کامل حاملگی بدنیا می  38ان  هایی که سه هفته یا بیشتر قبل از پایبچه
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برابر بیشتر از زنان سفید   3 تا 2تبار تقریبا زنان آفریقاییمار بیان کننده این است که آ(. 2010 ،)برک شوندزودرس خوانده می

 (. 2001 و همکاران 19ادواردز ، این شکاف در سالهای اخیر بیشتر هم شده است )ریچشوندمتحمل زایمان زودرس میآمریکایی 

رسی شده  هایشان انجام گرفته برزن باردار و بچه 6000در پایگاه بوستون که روی  Vivaدر تحقیقی طولی تحت عنوان پروژه 

دهد و زنان    افزایش  CRH  هورمون  سطوح  افزایش  طریق  از  را  زودرس  زایمان  ریسک  است  ممکن  مزمن  روانی  است که استرس

رفتارهای  که  پوستسیاه قرار  تبعیض  هدف  )ادواردزبوده  زودرس  زایمان  از  باالیی  ریسک  در  نداشده  گرفته  نژادانه  و   20اند 

ها و فشارهای  است که عوامل محیطی پیش از تولد نظیر استرساز این  از سوی دیگر شواهد فزاینده حاکی    .(2001  ،همکاران

باشندعصبی می  تاثیر گذار  نیز بر سالمت فرد  بعد  بارکر 21)ویلر   توانند دهها سال  اوبرین  22،    بی   مکرر،  بیماری  (.1999،  23و 

  مشکالتی  از  برخی  تحصیلی  یادگیری  و  حرکتی   هماهنگی  در  نارسایی  و  هوش  آزمونهای  در  کم  نمرات  فعالی،  بیش  توجهی،

 (.1995 همکاران و 26هک  ؛1997 25برونستین و 24مایس )  یابندمی ادامه نیز کودکی   سالهای تا  که هستند

  شیوه  ،  آموزش  مادر،  سن  با  توانمی  را  کودک  پایین  وزن  و  زودرس  زایمان  که  اند  کرده  بررسی  اپیدمیولوژی بسیاری  مطالعات

پیامدهای   از  کوچکی  بخش  عوامل  این  البته  که(.1993  همکاران و 27راولی )  داد  توضیح  اقتصادی  –   اجتماعی  موقعیت و  زندگی 

 .(1990، 29و دیوید  28کالینز) میگیرد بر در را نژادی -قومی    شکافهای

با اختالل اضطراب فراگیر را در آمریکاییان   نژادی قرار گرفتن  در معرض تبعیض  رابطه بین خوداظهاریِ  ،2011سوتو و همکاران  

-از آمریکاییان آفریقایی تبار  رفتارهای تبعیض   % 40بیش از  کنند که  آفریقایی تبار بررسی نموده است، نتایج آشکارا عنوان می

بعالوه فراوانی قرارگیری در   کردند.ه میاز آنها معیارهای اختالل اضطراب فراگیر را برآورد  %5/4که    اندژادانه را گزارش کردهن

پیش نژادانه  تبعیض  رفتارهای  میمعرض  تبار  آفریقایی  آمریکاییان  در  فراگیر  اضطراب  اختالل  کننده  )گراهامبینی  ،  30باشد 

روومر  31وست پرسشنامه  . (2013،  32و  باالتری در  اضطراب  نمرات  به طور معنیزنانی که  دارند  زایمان  بیشتر دچار  داری  ها 

 (.2002و همکاران،  33شوند )دایان میزودرس 

بین چه  عصبی اگر  مانند، سیستم  مادر  عاطفی  حاالت  اما  ندارد،  وجود  ارتباطی  هیچ  جنین  و  و   اضطرابترس،   ،نفرت مادر 

و وارد    استیل کولین و اپی نفرین آزادسازی بعضی از مواد شیمیایی ماننددر سیستم عصبی مادر تاثیر گذاشته باعث   استرس

شود و همچنین تحت این شرایط بعضی از غدد فعال شده و مقادیر زیادی هورمون را به خون وارد  شدن آن به جریان خون می

استرس بودن   تحت   .شود و باعث تاثیرات منفی بر جنین خواهد شدمنتقل می جنین کنند. این تغییرات از طریق جفت بهمی

 همراه   پسران  ویژه درفعالی بهبیش  -توجهیدر دوران بارداری و مصرف سیگار هر کدام به طور مستقل با ایجاد عالئم اختالل کم
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در دوران بارداری خطر »سرشت دشوار« را در شیرخوار افزایش   راضطراب بیش از حد ماد(. و همچنین   2004،  34)رودریگز  است

  35)اوستین  دای دارند و نیازمند توجه بیشتر هستندهد. کودکانی که سرشت دشوار دارند معموال الگوی خواب و تغذیه آشفته می

جنین اثر نامطلوبی گذاشته و موجب  ویژه در اوایل بارداری، بر رشد و تکامل مغز  قرار گرفتن در معرض استرس، به و   (2005

دانند، ولی  شود. بعضی از مطالعات این اثرات را درازمدت و ماندگار میهای زبانی )کالمی( و هوش عمومی میضعف در توانایی

 (. 2004 ،38و برونت 37، بار36ت)الپانتههای بیشتری برای اثبات این موضوع الزم اسبررسی

و تاثیر هیجانی منفی آن برخواب و همچنین   نژادانهتبعیضاند که ادراک رفتارهای  قیقی یافته( در تح2019و همکاران ) 39بِل

های سمپاتیک تاثیر منفی دارد. از سویی  و..( و همچنین فعالیت  هاضمه  ن، بلعیدن غذا، صحبت کردهای عصب واگ )فعالیت

و همکاران،   نجار نامطلوب از جمله زایمان زودرس در ارتباط است )های  اختالل خواب در سه ماهه نخست بارداری با برخی پیامد

های پیش و پس از زایمان مادر شود. افسردگی  تواند منجر به افسردگیو همچنین اختالالت خواب در دوران بارداری می  (1396

ز منجر به تولد زودرس نوزاد، وزن کم گردد بلکه در دوران بارداری نینه تنها بعد از زایمان منجر به عوارض در مادر و نوزاد می

های دوران بارداری عدم مراجعه برای مراقبت  باعث  همین  شود که تولد و رفتارهای نامناسب مادر )اعتیاد به مواد، الکل و..( می

 (. 1992 ،41اسکولو  40گردد )استیر و ایجاد پره اکالمپسی می 
 

 مرحله نوجوانی 

یکی از    نوجوانی است.مرحله  ،  رشد  ترین مراحلترین و شاخصروانی انسان یکی دیگر از برجسته  با نظاره به کلیه مراحل رشد

ی رفتار  ت، تدوینی از خویشتن است که نحوههوی، باشد در نوجوانی شروع برای جستجو و پرورش هویت فرد می ایاهداف پایه

من کیستم  "آن است که  نوجوانی گالویز شدن با (. 1968  42)اریکسون  کند تبیین می ی فرد را با خود و پیرامون خودو اندیشه

 (.1992 43شود )فینینژادی حادث می-گیری در ابعاد مختلف زندگی یک نوجوان مثل باورهای مذهبی و هویت قومیو این در  "

است. این اعتقاد وجود  شناسی نوجوانی ی از موضوعات مورد بررسی در روانهای سالمت روان، یکرتباط میان هویت و شاخصا

کنند، احساس عزت نفس بیشتری دارند و به احتمال  اند یا فعاالنه آن را کاوش میدارد که نوجوانانی که هویت کسب کرده

کنند. بین خودآرمانی و خود واقعی شان شباهت بیش تری وجود دارد و در استدالل  تری به صورت انتزاعی و نقادانه فکر میبیش

اند و یا در پراکندگی هویت گیر شرفته هستند. در مقابل، نوجوانانی که در به دست آوردن هویت شکست خوردههای اخالقی پی

ترسند، توسط افرادی که برای  اند، مشکالت سازگاری دارند. این افراد، متحجر، متعصب و انعطاف ناپذیرند. اغلب آن ها می کرده

  و  شخص  درون  از  چه  ،  موثر  اجتماعی  -   روانی   (. عوامل2010برک،  )شوند.  محبت و عزت نفس به آن ها وابسته هستند، طرد  

 خانواده ،  فرد  متفاوتی تاثیر میگذارند که شخصیت  هویت عوامل  رشد  بر.  گذارند می  تأثیر  او  هویت  رشد  بر  پیرامون،  محیط  از  چه

 . ها هستنداز مهمترین جامعهو 
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شود که بخاطر حضور بیشتر در محیطهای اجتماعی  آمریکاییان آفریقایی تبار محسوب میمرحله نوجوانی یکی از مراحل رشد  

فروشگاه ، رستوران و مدارس ،جایی که  گیرند مثل  قرار می  تبعیض نژادانهو عمومی بیشتر در معرض تبعیض نژادی و رفتارهای  

تبار چیزی غیر  رفتارها برای نوجوانان آفریقایی   که این کند  آنها هدفی برای اینگونه رفتارها خواهند بود و تحقیقات بیان می 

از ایشان گزارش داده  معمول نیست و تعداد از سقابل توجهی  وی معلمان و همکالسی  اند که قربانی رفتارهای نژاد پرستانه 

امل استرس زای مزمنی شوند عو(. تجربیاتی که از تبعیض نژادی حاصل می2000،  46فنتون و   45، والیس 44اند )فیشرهایشان بوده

تبار شده آفریقایی  آمریکایی  نوجوانان  رشد  فرایند  از  طبیعی  بخشی  و  افتند  می  اتفاق  که الجرم  عوامل  هستند  این  که  اند 

شوند . تعداد کثیری از نتایج و بروندادهای رفتاری و روانشناختی مهم به نحوه  زا در سطوح مختلف محیطی تجربه میاسترس 

 (. 1997، 49هارتمنو 48، داپری 47اند )اسپنسر با تبعیض نژادی جامعه وابسته مقابله نوجوانان

شود فرد برای رهایی از این حالت،  کند و منجر میشناختی شخص را مختل میرویدادهای نامطلوبی که آرامش جسمی و روان

راهروش و  رویدادحلها  گیرد  بکار  را  میهایی  نامیده  زا  استرس  می1987،  50)پیکل شوند  های  تبعیض  پیامد(.  های  تواند 

ناخوشایندی برای دریافت کننده آن داشته باشد، یافته ها حاکی از ارتباط تبعیض با کاهش سالمت و افزایش استرس مرتبط  

تی  لذ(. پیامدهای استرس در نوجوانان خود را بصورت بی2009،  55و اسمارت54؛ پاسکو2013،  53و اُسر 52، هارپ 51است )پری

های  تواند عواقبی همچون اغتشاش در ایفای نقش دهد. چنین پیامدهایی میشدید و درد درازمدت اضطراب و افسردگی نشان می

آمیز از . چون تجارب ادراک رفتارهای تبعیض  (1996،  57و بورک  1996،  56بهنجار فرد در اجتماع درپی داشته باشد )کاپالن 

ارتباط موثر و عمیقی با آنها داشته باشند و  شود نوجوانان  سوی همساالن باعث می از مشکنتوانند  ت عمده که تأثیر  الیکی 

گیری سالم هویت و نیز شکوفایی استعدادها و قوای فکری و  بازدارنده و مهمی بر کارآمدی و پویایی جوانان دارد و از شکل 

 .ری ارتباط اجتماعی استعاطفی در آنان جلوگیری میکند، مشکل در برقرا

  در تحقیقی طولی یک رابطه علی بین فراوانی تبعیض نژادی ادراک شده و پریشانی روانشناختی پس از آن مطرح شده است 

دهد که تجربه کردن تبعیض نژادی تاثیرات منفی  ی در یک طرح طولی دیگر نشان مییها ( و تحلیل2003 59شلتون و   58)سلرز 

 (.2003، 62و سامروف  61لس ، اس60)وونگ  بر بهزیستی و نتایج آکادمیک دارد 
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یافته ها روی نمونه ای از نوجوانان با اقلیت قومی نشاندهنده  آن است که پریشانی بعنوان نتیجه ای از تبعیض سیستم آموزشی  

برخورداری از اراده و عزت نفس قوی، رابطه ای    .(2000)فیشر و همکاران    در ارتباط است و همساالن با اعتماد بنفس پایین

ت شخصیتی و  الالح و درمان بسیاری از اختالمستقیم با میزان و چگونگی احساس خودارزشمندی فرد دارد امروزه، برای اص

مهارت های  و  افراد به عنوان اولین یا مهم ترین گام به ارزیابی و پرورش احساس عزت نفس، تقویت اعتماد به نفس    رفتاریِ

 (1388، شاملو )ان می پردازند. فردی و اجتماعی آن

همچنین در یکی از معدود تحقیقات طولی عنوان شده است که تبعیض ادراک شده در مدرسه چه از سوی همساالن و چه   

معلمین بطور منفی روی گزارشهای نوجوانان از انگیزه موفقیت، باورهای مبنی بر صالحیت خود، جهش روانشناختی و اعتماد  

گزارشهای دال بر تبعیض  یافته ها نشان داده است    همچنین  .ی تاثیر گذار بوده استبنفس در این گروه از نوجوانان دبیرستان

 (.  2003)وونگ و همکاران  بطور مستقیم با خشم، نشانگان افسردگی و درک ویژگی های منفی دوستان مرتبط استنژادی 

مستقیماً رابطه بین احترام به خود جمعی و سطح رضایتمندی زندگی و سازگاری روانی را بررسی   ،1992  و همکارانش 63کراکر

و این  است  داشته   روانی ارتباط  باسالمت  اقلیت  آنها دریافتند که احترام به خود جمعی، به ویژه در اعضاء گروههای قومی .کردند

پا  نژادانه  تبعیض  رفتارهای  در  که  است  چیزی  اولین  میاحترام  موارد  یمال  برخی  در  که  چرا  نژادیشود،  تا    تبعیض  حتی 

 رود. تصویرگری های غیر انسانی از نژاد هدف نیز پیش می

 

 بحث و نتیجه گیری 
ر  ر بوق بشحق  هایبیانیهه  ی از جملالمللای بینشهتالام  ه تمه اگرچود کشل میه حاصن نتیجده، ایان شب بی ه مطاله بوجتا  ب

 میسر نشده است.  تاکنون  ، اما این مهمودهی بزدایه تبعیضاد روحیض و ایجا تبعیارزه به مب یپا

  پیش   از  دقیق   بطور  یا   تولد  بدو   همان  از  تبار  آفریقایی   آمریکاییان  از  کثیری  خیلشود که  از موارد مطروحه اینطور برداشت می

بینند و این فرایند در تمام طول عمرشان بطور مداوم می  خود  روند رشد  بر  را  جامعه  آمیزتبعیض  رفتارهای  تاثیرات  تولد  از

  چونکند.  گسترده است که حتی در شکل گیری هویت و به تبع آن شخصیت ایشان، نیز نقشی اساسی و کتمان ناپذیر ایفا می

هویت های ما  و  گرددهای اجتماعی برمیبعنوان افراد و اعضای گروه   شاز خود فردشکل گیری هویت در نوجوانی به احساس 

در پاسخ به عوامل درونی و بیرونی پرورش می یابند. به بیانی هر کدام از ما هویتی انتخاب    بلکهمخلوق خودمان نیستند  نه تنها  

آمیز نه تنها تاثیر موقعیتی ای تبعیضه حیطی دور از کنترل ما شکل میگیرد، پس رفتارکنیم ولی هویتمان توسط عوامل ممی

تبار دارند بلکه بواسطه دخالت در مراحل رشد تاثیر سوءشان بر تمام پهنه عمر ایشان ماندگار  در زندگی آمریکاییان آفریقایی

 خواهد بود.

نهایت   مکانیدر  و  مراتب  به جوامع در درک سلسله  تبعیض  و  نژادپرستی،  نژاد،  روی  بر  روانشناسی  و  مطالعات  تعصبات  سم 

روابط سیاه  اختالفات میدهد  –، که  را شکل  زندگی  تجارب   و  نحوه تخصیص شانسها  و  )فیسک، کمک میسفید  و   64کند 

 (.2004، 67مولیانتانو  66: برتراند  2007، 65بردال
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