
 כוח ומוסריות בתהליכי פיוס: הפרספקטיבה של מודל הפיוס מבוסס הצרכים

הנתונים , צדדים על טריטוריה יםהנלחמ עמיםבבין אם מדובר באחים הנלחמים על ירושה או 

לרוב, הקונפליקט נסוב גם על משאבים רק על משאבים חומריים.  נאבקים כמעט אף פעם לא בקונפליקט

בוד, הכרה, צדק ושאלות הקשורות לזהותם של הצדדים )למשל, מי "הטוב" ומי "הרע" כסימבוליים, כגון 

נוסחה לחלוקת המשאבים הקונקרטיים הנתונים לא רק הסכמה על  ךמצרי פיוסמשום כך, בסיפור(. 

. המונעים יחסים הרמוניים במחלוקת )הרכוש, הטריטוריה וכיו"ב(, אלא גם הסרה של מחסומים רגשיים

סליחה. כאשר השימוש בו מוצלח, -רתי מרכזי להתגברות על מחסומים רגשיים הוא מעגל ההתנצלותמנגנון חב

 הוא עשוי לשנות באופן דרמטי את היחסים בין הצדדים. 

אנחנו של התנצלות וסליחה במסגרת יחסים בין אישיים, בעשורים האחרונים  הרב מתוך הכרה בכוח

אחת הדוגמאות הידועות היא וועדת האמת והפיוס בדרום אפריקה עדים לשימוש בהן גם בספירה הציבורית. 

ה ותוקפנים זכו לחנינה )לפחות חלקית( אם תביעשלאחר האפרטהייד, שבה קורבנות נטלו חלק פעיל בתהליך ה

מדיקיזלה, פסיכולוגית -גובודופומלה על פי  על חלקם בביצוע פשעים פוליטיים.וסיפרו את האמת  התוודוהם 

 עדת האמת והפיוס, הוועדה הביאה למוקד השיח ציבורי את "השפה" של התנצלות, סליחה ופיוסששימשה בוו

מודל הפיוס מבוסס הצרכים הוא מודל תיאורטי אשר פותח על מנת להסביר את בעקבות פשעים המוניים. 

ה סליחה, הן בספירה הפרטית והן בספיר-הדינמיקה בין פוגעים ונפגעים המשתמשים במעגל ההתנצלות

 הציבורית. 

 מודל הפיוס מבוסס הצרכים: לוגיקה בסיסית ותמיכה אמפירית

על פי תיאוריות מובילות בפסיכולוגיה חברתית, אנו שופטים מטרות חברתיות )כלומר, את עצמנו, 

(: מימד אחד, המכונה ”the Big Two“אנשים אחרים, וכן קבוצות חברתיות( על פי שני מימדים בסיסיים )

(. מימד שני, המכונה agency(, השפעה וסוכנות )competenceמייצג תכונות כמו יכולת גבוהה ), מימד הכוח

, מייצג תכונות כמו מוסריות, חום ואמינות. בהתבסס על התיאוריות האלה, מודל חברתי-המימד המוסרי

מטרי: נפגעים, הפיוס מבוסס הצרכים גורס כי קונפליקטים מאיימים על הזהות של פוגעים ונפגעים באופן אסי

בעוד המרגישים כי איבדו את תחושת השליטה והכבוד שלהם, חווים איום למימד הכוח בזהות שלהם, 

חברתי בזהות שלהם. יש לציין כי לעיתים קרובות הפוגעים אינם -פוגעים חווים איום למימד המוסריש

סיבות הקיימות. למרות מרגישים חרטה או אשמה בשל מעשיהם, כי הם תופסים אותם כמוצדקים לאור הנ

זאת, עצם הידיעה כי אחרים עלולים לתפוס את התנהגותם כלא מוסרית מאיימת על הדימוי )כלומר, 



הסנקציה המופעלת על מי שמפר את  –המוניטין( המוסרי של הפוגעים, וגורמת להם לחשוש מפני נידוי חברתי 

 ייך. אליה הוא מבקש להשתהנורמות המוסריות המקובלות של הקהילה 

מכיוון שבאופן כללי אנשים שואפים לשמר את זהותם החיובית, האיומים הנחווים על ידי פוגעים 

חלשים ומושפלים, שואפים להשיב את החשים ונפגעים מיתרגמים למצבים מוטיבציוניים שונים. נפגעים, 

ת השייכות תחושת הכוח שלהם. פוגעים, לעומתם, שואפים לשקם את הדימוי המוסרי שלהם ואת תחוש

. כל עוד הצרכים הללו נותרים ללא מענה, בעקבות מעשיהם( ממנה הם חוששים להיות מנודים)שלהם לקהילה 

, נפגעים עשויים להתנהג בצורה נקמנית כדי להשיב את תחושת הכוח שלהם, כךהם חוסמים את הדרך לפיוס. 

( moral disengagementתהליך פסיכולוגי המכונה ב) להכחיש את העוול שנגרם לנפגעואילו פוגעים עשויים 

 פוגעים ונפגעים ןשבאמצעותחברתיות ברם, אינטראקציות כדי להשיב את תחושת המוסריות שלהם. 

חברתית עשויות לפתוח את הדלת -בהעצמה וקבלה מוסריתאת הצורך הפסיכולוגי זה עבור זה מספקים 

    לפיוס. 

חברתי מרכזי שבאמצעותו אינטראקציות כאלה, בהן הפוגעים  סליחה הינו מנגנון-מעגל ההתנצלות

חש. רמוסרית, עשויות להת-והנפגעים מחליפים ביניהם "סחורות" פסיכולוגיות של  העצמה וקבלה חברתית

בפרט, ההתנצלות של הפוגעים מהווה הודאה בחוב מוסרי כלפי הנפגעים ובכך מעצימה אותם ומחזירה את 

הסליחה של הנפגעים והאמפתיה שהם מגלים כלפי הפוגעים משקמים את הדימוי ביטויי  השליטה לידיהם.

סליחה, פוגעים -מלבד השימוש במעגל ההתנצלותהשייכות של הפוגעים. "מאשררים" את תחושת המוסרי ו

למשל, הפוגעים יכולים להעצים את ונפגעים עשויים לספק אלה את צרכיהם של אלה בדרכים נוספות. 

הנפגעים באמצעות ביטויי הערכה וכבוד להישגים, היכולת והערך שלהם, או )במקרה של קבוצה נפגעת( 

באמצעות ביטויי הוקרה כלפי מורשתם ותרומתם לחברה. בדומה, הנפגעים יכולים לספק את הצורך של 

 פעולה ברמה הכלכלית או התרבותית. איתם לשתף ו קשרי חברות, אעימם ליצור פוגעים בקבלה דרך נכונותם 

הפסיכולוגיות של העצמה וקבלה מוחלפות בהצלחה עשויה לקדם  "סחורות"אינטראקציה שבה ה

פיוס דרך שני נתיבים. ראשית, היא יכולה לשקם את הזהות החיובית של הצדדים המעורבים בקונפליקט 

שנית, מסרים כאלה תורמים החלש" ו"התוקפן הרשע".  ולמחוק באופן סימבולי את התפקידים של "הקורבן

לבניית אמון בין הצדדים. כשהנפגע מעביר לפוגע מסר של קבלה משתמע מכך שהוא אינו מתכוון להתנקם בו 

או לנטור לו טינה ולהימנע ממגע עימו )שתי תגובות נפוצות בקרב נפגעים(. כשהפוגע מעביר לנפגע מסר של 

מכיר בערכו של הנפגע ומכבד אותו, ולפיכך הוא לא צפוי לחזור על המעשה. שני העצמה משתמע מכך שהוא 

 . 1מקדמים פיוס, בתהליך המסוכם בתרשים  –בניית האמון ושיקום הזהות החיובית  –הנתיבים האלה 



 

 

-סיפקה תמיכה להשערות של המודל בקונטקסטים של פגיעות ביןאמפיריים סידרה של ניסויים 

, שבה נבדקים הוקצו באופן אקראי לתפקיד של מבחן היצירתיותניסוי אחד השתמש בפרדיגמת אישיות. 

"כותבים" שעליהם הוטל לחבר סיסמאות פירסום )סלוגנים( למגוון מוצרים או "שופטים" שעליהם הוטל 

מר להם בתנאי הניסוי, השופטים הונחו להחמיר בשיפוט ונאלהעריך את הסיסמאות שחוברו על ידי הכותבים. 

כי אם יהיו "נחמדים מדי" הדבר יפגע בסיכוייהם לעבור את המבחן. בהמשך הניסוי נאמר לנבדקים 

שהשופטים עברו את המבחן ואילו הכותבים נכשלו בו בשל ההערכות השליליות של השופטים. בתנאי 



ת המבחן ואילו ובהמשך הניסוי נאמר לנבדקים שהשופטים עברו א ,השופטים הונחו להקל בשיפוט ,הביקורת

את  לבדוקאפשר הביקורת הייתה לתנאי מטרתו של  .הכותבים נכשלו בו בשל החלטה של וועדה חיצונית

בהתאם לניבוי, כותבים בתנאי הניסוי ההשפעה של הצלחה וכישלון ללא פגיעה מכוונת מצד השופטים. 

הצורך שלהם בכוח היה הגבוה נבדקים בתנאים האחרים, ובהשוואה לחלשים יותר הרגישו )כלומר, נפגעים( 

בהשוואה  הדימוי המוסרי שלהם נמוך יותרהרגישו כי  ביותר. שופטים בתנאי הניסוי )כלומר, פוגעים(

 ים בתנאים האחרים והצורך שלהם בקבלה היה הגבוה ביותר. קלנבד

בניסוי נוסף שבו נעשה שימוש בפרדיגמת מבחן היצירתיות, נבדקים הוקצו לתפקיד פוגעים ונפגעים 

הביע  שובהמ ,שנשלח, כביכול, מהפרטנר שלהם לניסוי. בהתאם לתנאי הניסוי משובולאחר מכן הם קיבלו 

, בתנאי . בנוסףם(ברתיות שלהת החוהכרה במיומנויכלומר, קבלה )או העצמה )כלומר, הכרה בכישרון שלהם(, 

. בהתאם לניבוי, (העצמה ולא קבלהכלל אף אחד מן המרכיבים )כלומר, לא לא המסר מהפרטנר הביקורת 

נפגעים הביעו נכונות גבוהה יותר להתפייס בעקבות מסר של העצמה )בהשוואה למסר של קבלה או ביקורת(, 

ל קבלה )בהשוואה למסר של העצמה או ואילו פוגעים הביעו נכונות גבוהה יותר להתפייס בעקבות מסר ש

 ביקורת(. 

נבדקים אחד מהם, סדרה נוספת של ניסויים בחנה את המודל בהקשר של יחסים בין קבוצתיים. ב

נבדקים בפרט, . יהודים וגרמנים נחשפו לנאומים שנישאו כביכול בטקס פתיחת אנדרטת השואה בברלין

ואשר המסר המרכזי בו ביטא העצמה )"ליהודים יש את  יהודים נחשפו לנאום שנישא על ידי נציג גרמני,

הזכות להיות חזקים וגאים בעמם"( או קבלה )"עלינו לקבל את היהודים ולזכור שכולנו בני אדם"(. נבדקים 

גרמנים נחשפו לנאום שנישא על ידי נציג יהודי, ואשר ביטא העצמה )"לגרמנים יש את הזכות להיות חזקים 

בהתאם לניבוי, נכונותם של  ה )"עלינו לקבל את הגרמנים ולזכור שכולנו בני אדם"(.וגאים בעמם"( או קבל

היהודים להתפייס עם הגרמנים הייתה גבוהה יותר בעקבות מסר של העצמה מאשר בעקבות מסר של קבלה, 

המסקנה עקבות מסר של קבלה מאשר העצמה. בואילו נכונותם של הגרמנים להתפייס הייתה גבוהה יותר 

מבחינת הצרכים הרגשיים והשפעת הסיפוק שלהם על פיוס ניתן למצוא הקבלה בין מניסוי זה הינה, אפוא, כי 

בין נפגעים ופוגעים ברמה המתקיימת לזו רי קבוצות נפגעות ופוגעות בין חבהמתקיימת הדינמיקה 

   הבינאישית.  

 יישום המודל לקונפליקטים "דואליים"

דל הפיוס מבוסס הצרכים התייחס לתפקידים החברתיים של "פוגעים" הניסוח המקורי של מו

. אולם, בפועל, בקונפליקטים רבים שני הצדדים משמשים הן כפוגעים והן ו"נפגעים" כמוציאים הדדית



משאבים  להחליט כיצד לחלק, נבדקים התבקשו את הדואליות הזובחן כנפגעים בעת ובעונה אחת. בניסוי ש

בינם לבין הפרטנר שלהם לניסוי. לאחר ביצוע החלוקה,  עמד לרשותם(הוסכום כסף מסויים ש)כגון ערך -יקרי

תנאי לנבדקים שהוקצו להם קיבלו משוב על ההחלטה שביצעו, ואשר היווה את המניפולציה הניסויית: 

ם נאמר שהן החלוקה שבוצעה על ידם והן החלוקה שבוצעה על ידי הפרטנר היו הוגנות; לנבדקי הביקורת

נאמר שהחלוקה שהם ביצעו הייתה הוגנת, אולם החלוקה שבוצעה על ידי הפרטנר  הנפגעשהוקצו לתנאי 

הייתה לא הוגנת )כלומר, הפרטנר ביצע חלוקה אנוכית שאינה עולה בקנה אחד עם הנורמות המקובלות(; 

לם החלוקה שהם נאמר שהחלוקה שבוצעה על ידי הפרטנר הייתה הוגנת, או הפוגעלנבדקים שהוקצו לתנאי 

ביצעו הייתה לא הוגנת; בתנאי הדואלי, נאמר לנבדקים שהן החלוקה שלהם והן החלוקה של הפרטנר שלהם 

 הייתה לא הוגנת. 

מבחינת צרכים רגשיים, "דואליים" דיווחו הן על עלייה בצורך בכוח )בדומה לנפגעים( והן על עליה 

ינה התנהגותית, לעומת זאת, הדואליים דמו אך ורק בצורך בדימוי מוסרי חיובי )בדומה לפוגעים(. מבח

לנפגעים. כמו הנפגעים, הצורך הגבוה שלהם בכוח היתרגם להתנהגות נקמנית )למשל, כאשר ניתנה להם 

ההזדמנות לעשות זאת הם שללו משאבים מהפרטנר שלהם(; שלא כמו הפוגעים, הצורך הגבוה שלהם בדימוי 

חברתית )למשל, כאשר ניתנה להם ההזדמנות לעזור או לתרום -פרומוסרי חיובי לא היתרגם להתנהגות 

דפוס דומה של ממצאים התקבל גם במחקרים אשר בחנו את הנטיות לפרטנר, הם בחרו שלא לעשות זאת(. 

ההתנהגותיות של חברי קבוצות המעורבות בקונפליקט דואלי, שבו שני הצדדים פוגעים זה בזה )למשל, 

אף על פי שאינדיבידואלים וקבוצות המעורבים בקונפליקטים במילים אחרות, . מלחמת האזרחים בליבריה(

דואליים מרגישים עלייה הן בצורך במוסריות והן בצורך בכוח, מה שמשפיע בסופו של דבר על התנהגותם הוא 

 .(the primacy of agency) "קדימות הכוח"כונה עיקרון ש –הצורך בכוח 

חווית הקורבנות היא משמעותית ו"חזקה" יותר מאשר חווית אפוא, כי מבחינה פסיכולוגית נראה, 

צדדים המעורבים בקונפליקט דואלי מרגישים בדרך כלל כי הם הנפגעים העיקריים  התוקפנות. משום כך,

שנגרם  בקונפליקט. לעיתים, הם אף "מתחרים" על "כתר" הקורבן )כלומר, שואפים לקבל הכרה בכך כי העוול

הלוגיקה של מודל הפיוס מבוסס הצרכים בהתבסס על להם גדול יותר מהעוול שנגרם לצד השני בקונפליקט(. 

כי "זכייה" בסטטוס הקורבן עשויה לספק את שני הצרכים הרגשיים שנחווים על ידי "דואליים".  ניתן לשער

הכרה בקורבנות יכולה לספק את  מחד גיסא, מכיוון שקורבנות נתפסים כתמימים ובעלי עליונות מוסרית,

משמעותה זכאות הצורך של אינדיבידואלים וקבוצות בזהות מוסרית חיובית. מאידך גיסא, הכרה בקורבנות 

מכאן, שקבלת הכרה . עזרה )מצדדים שלישיים( או פיצויים )מצד הפוגע(לסוגים שונים של העצמה, כגון 



של צדדים המעורבים בקונפליקט, ולקדם את נכונותם בקורבנּות שלהם עשויה לספק את הצרכים הרגשיים 

  להתפייס זה עם זה.

הוקצו באופן אקראי לתנאי ם )אזרחי ישראל( ערביבניסוי שבדק את ההשערה הזו, נבדקים יהודים ו

שבו הם קראו טקסט אשר הדגיש את העובדה שהן הערבים והן היהודים חוו אובדן וסבל רבים בשל 

הקונפליקט בין הקבוצות )תנאי הזהות הקורבנית המשותפת(; לתנאי שבו הם קראו טקסט אשר הדגיש את 

ידות בקרב הצד השני בקונפליקט )תנאי העובדה שהן הערבים והן היהודים מצוידים בנשק וגרמו לפגיעה ואב

; או לתנאי ביקורת, אשר לא עסק בקונפליקט. הטקסט בתנאי הזהות הקורבנית הזהות התוקפנית המשותפת(

פלסטיני למען פיוס ושלום, ארגון של יהודים -המשותפת שאב השראה מפורום המשפחות השכולות הישראלי

-שתמשים באובדן המשותף כבסיס ליצירת סולידריות ביןופלסטינים ששכלו קרוב משפחה בסכסוך ואשר מ

שאב השראה מהארגון לוחמים לשלום, תנועה של  התוקפנית המשותפתהזהות קבוצתית. הטקסט בתנאי 

קבוצתית -פלסטינים וישראלים אשר החליטו לקדם יחד פתרון לא אלים לסכסוך, כשהבסיס לסולידריות הבין

במעגל האלימות )כלוחמים בצה"ל או בארגונים פלסטיניים דוגמת הוא העובדה כי הם נטלו חלק פעיל 

הפת"ח(. נמצא כי בהשוואה לתנאי הביקורת, נבדקים בתנאי הזהות הקורבנית המשותפת הרגישו פחות צורך 

להגן על המוסריות של הקבוצה שלהם בכל מחיר )מכיוון שמההכרה בקורבנות משתמעת בעקיפין הכרה 

ם בתנאי הזהות התוקפנית המשותפת הרגישו חזקים יותר )מכיוון שהתזכורת במוסריות( ואילו נבדקי

תה תזכורת לכוחם(. הן הירידה בהגנתיות המוסרית והן העלייה בתחושת להשפעה שלהם על הצד השני היוו

הכוח הובילו לפחות תחרות על הקורבנות )הרצון של חברי קבוצה להוכיח כי העוול שנגרם להם רב יותר, 

ל הקבוצה השנייה מחוויר לעומת סבלם( ובעלייה בנכונות לסלוח לצד השני ולהתקדם הלאה. וסבלה ש

, תומכים בטענה כי צדדים בקונפליקט מתחרים על תפקיד הקורבן הן 2ממצאים אלה, המוצגים בתרשים 

 בגלל הרצון לשקם את הדימוי המוסרי שלהם והן בשל הרצון לשקם את תחושת הכוח שלהם. 

 

 

: הפחתה בתחרות על תפקיד הקורבן בעקבות הדגשת הזהות הקורבנית או הזהות התוקפנית 2תרשים 
 המשותפת של צדדים בקונפליקט



 שיוויון מבני-יישום המודל לקונפליקטים המאופיינים באי

קונפליקט בין קבוצתי בא לידי ביטוי לא רק באלימות ישירה )כמו מלחמה או פיגועי טרור( אלא גם 

כלומר, הסדרים חברתיים לא שוויוניים אשר מעניקים פריבילגיות  – אלימות מבניתבמה שמכונה לעיתים 

יפים שונים שוויון מיתרגם לסטריאוט-לקבוצות מסויימות ומקפחים קבוצות אחרות. פעמים רבות, האי

אך גם ונחמדים חברי קבוצות חלשות נתפסים באופן סטריאוטיפי כחמים : חלשותאודות קבוצות חזקות ו

אך גם ואינטליגנטים כפחות מוכשרים, ואילו חברי קבוצות חזקות נתפסים באופן סטריאוטיפי כמוכשרים 

-ים ניתן לשער כי כאשר האיעל פי הלוגיקה של מודל הפיוס מבוסס הצרכישרים. -כקרים, מתנשאים, ולא

שוויון בין הקבוצות נתפס כלא לגיטימי )כלומר, נובע מאפליה בלתי הוגנת( הצרכים של חברי קבוצות חזקות 

 וחלשות יהיו דומים לאלה של פוגעים ונפגעים )בהתאמה(.

סדרת ניסויים סיפקה תמיכה אמפירית להשערה זו. באחד הניסויים, הנבדקים היו סטודנטים 

שוו את עצמם לפסיכיאטרים שבו הם ההסטטוס הנמוך, כולוגיה קלינית שהוקצו באופן אקראי לתנאי לפסי

עובדים שבו הם השוו את עצמם ל, הסטטוס הגבוהאו לתנאי  ,)קבוצה בעלת סטטוס מקצועי גבוה יותר(

בנוסף תופעלה הלגיטימיות של הבדלי הסטטוס: בתנאי . יותר( נמוך)קבוצה בעלת סטטוס מקצועי  סוציאליים

הלגיטימציה הנבדקים קראו מידע שהדגיש כי הבדלי הסטטוס נובעים מהבדלים בהכשרה המקצועית של 

לגיטימציה הנבדקים קראו מידע -הקבוצות השונות )למשל, מבחינת משך ההכשרה(, ואילו בתנאי האי

בהתאם הללו מבצעים תפקידים דומים ונושאים באחריות דומה. שהדגיש את העובדה שבפועל חברי הקבוצות 

לניבוי, בתנאי שבו הבדלי הסטטוס הוצגו כלגיטימיים, לא נמצאו הבדלים בין נבדקים שהוקצו לתנאי 

הסטטוס הנמוך לעומת תנאי הסטטוס הגבוה מבחינת הצורך בקבלה )כלומר, הרצון להיתפס כנחמדים 

צון להשפיע על המצב(. לעומת זאת, בתנאי שבו הבדלי הסטטוס הוצגו כלא ( או העצמה )כלומר, הרהוגניםו

לגיטימיים, לנבדקים שהוקצו לתנאי הסטטוס הגבוה היה צורך גבוה יותר בקבלה )לעומת נבדקים בתנאי 

הסטטוס הנמוך( ואילו לנבדקים שהוקצו לתנאי הסטטוס הנמוך היה צורך גבוה יותר בהעצמה )לעומת 

דפוס דומה התקבל גם בניסוי שנערך בארצות הברית, ואשר מצא כי סטטוס הגבוה(. נבדקים בתנאי ה

גזעיות( נבדקים שחורים הראו מוטיבציה מוגברת -גזעיות )אך לא באינטראקציות תוך-באינטראקציות בין

לזכות בכבוד מצד הפרטנרים הלבנים שלהם, ואילו נבדקים לבנים הראו מוטיבציה מוגברת להתחבב על 

 גזענים. -רים השחורים שלהם ולהיתפס כלאהפרטנ

מסרים מקבוצת החוץ אשר אוששו את מימד החום בזהות של סדרת ניסויים נוספת הראתה כי 

  (competenceהקבוצה החזקה )כלומר, אישרו את העובדה שחבריה הוגנים ומוסריים( ואת מימד היכולת )



לא בזהות של הקבוצה החלשה )כלומר, אישרו את העובדה שחבריה מוכשרים וראויים לכבוד( הביאו לשיפור 

לפעול באופן קולקטיבי למען שוויון )באמצעות הפגנות,  נכונות, אלא גם בבעמדות כלפי קבוצת החוץרק 

( identity restorationזהות )-עצומות וכיו"ב(. ממצא זה מדגיש את התפקיד הקריטי של תהליכי שיקום

 בקידום שוויון מבני. 

שוויון כלא -מצא כי למרות שחבריהן נוטים לתפוס את האיקודם קבוצות החלשות, מחקר בנוגע ל

קבוצתית חוללות  ה נמוכה שללשינוי המצב בשל תחושבאופן קולקטיבי , הם נמנעים לעיתים מלפעול הוגן

(collective efficacy). מעצימים היא כי מסרים סדרת הניסויים שתוארה לעיל נובעת ממסקנה אופטימית ה

 קבלמהם מללמנוע ובכך , קבוצה החלשההחברי  של מהקבוצה החזקה יכולים לשקם את תחושת החוללות

נובע מכך כי התערבויות פרקטיות ולהגביר את נכונותם לפעול לשינוי.  באופן פאסיבי את המצב הקיים

שמטרתן לשפר יחסים בין קבוצתיים, ואשר מתמקדות לעיתים קרובות במימד החום )למשל, על ידי עידוד 

קבוצתיים(, צריכות לטפל גם בנושאים הקשורים ליחסי הכוח ולאתגר באופן ישיר את -קשרי חברות בין

)תפיסות אשר תורמות לשימור  שים וחסרי יכולתהתפיסות הסטריאוטיפיות של חברי קבוצות חלשות כטיפ

 האי שוויון(. 

כי קבוצות חזקות תיאוריות פסיכולוגיות חברתיות קלאסיות מניחות  –בנוגע לקבוצות החזקות 

ומשום כך שינוי חברתי מתחולל בעיקר בזכות  ,מעוניינות בשימור הסטטוס קוו המעניק להם פריבילגיות

 נים האחרונות נמתחה ביקורת על התיאוריות האלה, בטענה שהן אינןפעולתן של קבוצות חלשות. בש

)למשל, הצורך של חברי בהקשר של יחסים בין קבוצתיים של שיקולים מוסריים  םחשיבותמתעלמות מ

זו, בהצביעם על כך הממצאים שתוארו לעיל עולים בקנה אחד עם ביקורת קבוצות בזהות מוסרית חיובית(. 

גרם לחברי הקבוצה חזקה הדימוי המוסרי של חברי קבוצה שהסיר את האיום למסר מהקבוצה החלשה ש

  קבוצתית. -פעולה קולקטיבית המבוססת על סולידריות ביןשתתף בהחזקה לוותר על כוח ופריבילגיות ולה

 מסקנות וכיווני מחקר עתידיים

להעביר זה לזה כדי מודל הפיוס מבוסס הצרכים מצביע על סוג המסר שצדדים בקונפליקט צריכים 

לקדם פיוס. אולם בפועל, צדדים בקונפליקט נמנעים לעיתים קרובות מלהעביר זה לזה מסרים מפייסים בגלל 

משום כך, כיוון מעניין למחקר עתידי יהיה לבחון את האם  צדדיות.-החשש שהמחוות החיוביות האלה יהיו חד

פליקט יכול להגביר נטיות פייסניות. מקור אחד שיקום המימד הפגוע בזהות גם ללא מסר מהצד השני בקונ

שלישי, שאינו מעורב באופן ישיר בקונפליקט. -נפגע הינו צד-לשיקום הזהות החיובית מחוץ לדיאדת הפוגע

בהקשר של פגיעות בין אישיות, נמצא כי מסר מעצים או מקבל מצד שלישי לא היה אפקטיבי בקידום פיוס, 



לתקשורת ישירה. לעומת זאת בהקשר של פגיעות בין קבוצתיות, שבהן אולי בגלל הציפייה של הצדדים 

המסרים המפייסים מועברים ממילא באמצעות נציגים של הקבוצה, מסרים של העצמה וקבלה שהועברו על 

ידי צדדים שלישיים שחלקו זהות משותפת עם הצד השני בקונפליקט, הצליחו לקדם נטיות פייסניות. למשל, 

 רדניים הצליחו להגביר את נכונותם של נבדקים יהודים להתפייס עם הפלסטינים.  מסרים מנציגים י

במחקר נפגע יכול להתבצע גם באמצעות תהליכי אישוש עצמי. -שיקום זהות מחוץ לדיאדת הפוגע

פגעו באדם אחר, נמצא שתרגיל כתיבה שבו הם אוששו את הערכים דיווחו על כך ששנערך בקרב משתתפים ש

הערכים האלה חשובים  , למרות מה שעשו,ופרו בעקבות הפגיעה )כלומר, הסבירו מדועשה המוסריים

)בניגוד ( גרם להם לסלוח לעצמם סליחה עצמית אמיתית. סליחה עצמית אמיתית ומשמעותיים עבורם

הובילה לרצון לסליחה עצמית דיפנסיבית, שבה ההתמודדות היא באמצעות הכחשת העוול והפגיעה באחר( 

נמצא כי אישוש מוסרי )כלומר, עם הנפגע ולפצות אותו. גם בהקשרים של פגיעה בין קבוצתית להתפייס 

של חברי קבוצה פוגעת  םמחשבה על אספקטים חיוביים בזהות המוסרית של קבוצתם( הגבירה את נכונות

פיצויים עוולות שקבוצתם גרמה לאבוריג'ינים( לתמוך בהתנצלות ומתן ייחסו ל)למשל, אוסטרלים לבנים שהת

 אינדיבידואלים וחברי קבוצות המעורבים בקונפליקט דואלי, שבו הם או קבוצתםבקרב  הנפגעת. לקבוצה

משמשים הן כפוגעים והן כנפגעים, נמצא כי אישוש מימד הכוח בזהות )למשל, תזכורת להישגים בולטים של 

העצמי או הקבוצה, או לסיטואציות בהם העצמי או הקבוצה זכו להשפעה וכבוד( הגביר נטיות פייסניות כלפי 

ל צד שלישי או אישוש עצמי מחקר נוסף נדרש על מנת לקבוע באילו מצבים התערבות שעם זאת, הצד השני. 

לקדם פיוס, ובאילו מצבים הם עלולים לעכב פיוס )למשל, על ידי מתן "רשיון מוסרי" להתנהגות  אכן עשויים

  אגרסיבית כלפי הצד השני(. 

כלומר, ההבנה והטיפול באספקטים החומריים והקונקרטיים של  –יישוב סכסוכים לסיכום, 

נמצא עדיין  ה כמה עשורים. בניגוד לכך, המחקר המדעי של תהליכי פיוסהוא נושא שנחקר מז –קונפליקטים 

, הן בתוך הפסיכולוגיה והן מחוצה לה )בדיסיפלינות סמוכות, כמו פרימטולוגיה או מדע בתחילת דרכו

מודל הפיוס מבוסס הצרכים יתרום בסופו של דבר לא רק להבנה מסגרת . יש לקוות כי המחקר בהמדינה(

שיקדמו פיוס  התערבויות פרקטיות פיתוח, אלא גם לתהליכים הפסיכולוגיים הכרוכים בפיוסשל התיאורטית 

 .  בין אינדיבידואלים וקבוצות

 


