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מבוא

 חוויות מפני עצמו על מגן ה׳׳אני״ תת־הכרתי. מתהליך מתהווה פסיכוגנית נוירוטיות
 ל״לא מרחיקן והוא התודעה מן במתכוון אותן הודף שהוא בכך עליו, המעיקות מסוימות

 של או מחשבות אותן של לכאורה, מחיקה, מאפשרת ההדחקה ).1934 (פנישל, מודע״
 נשלט בלתי אנרגטי מטען הפרט של מודע״ ב״לא מותירה אך מהזכרון, אירועים אות□

 שקט אי בעקבותיו גורר /,מודע ״ללא שנדחק הלא״פתור, הקונפליקט ה״אני״. ידי על
 כי ;הניחה )1965( פרויד אנה רגשית. אל־יציבות יוצר מצירו שהוא בחרדה, המלווה נפשי,

 חרדה, היוצרים טראומתיים אירועים למנוע חינוכיים שלתהליכים באמצעותם ניתן לא
 הפדגוגיה לדבריה, נוירוטי. לחולי גורם כראוי, לפותר□ היכולת והיעדר

 הגדל הדור דרכה. בראשית הניחה אות□ מטרותיה, את השיגה לא הפסיכואנאליטית
 במובני□ אולי שונה הפסיכואנאליזה, של העקרונות על המבוסס החדש, במשטר

 יותר ומקונפליקטי□ מחרדות משוחרר הוא אין אך ,הקודמים הדורות מילדי מסויימי□
 הפרעות של סוגים ומשאר נוירוטיות מהפרעות פגיעה לסכנת נתון הוא ולכן מקודמיו,

 אחרי שהחיפוש לכך, אותנו להכין חייבת ״היתה לדעתה, אנאליטית׳/ נפשיותח׳חשלבה
 מציאותי״. בלתי הינו חינוך, באמצעות נוירוזות למנוע כתקווה כמוהו הנוירוזה, שורשי

).27 עם׳ שם, ; 1965(
 אל־לציבות, בנו גורמת והיא כולנו, את ומלווה בנו נוצרה החרדה פרויד, אנה לפי
 קונפליקטים למנוע כדל בה אלן ההתפתחות, תהליכי של הידיעה נמנעת, בלתי שהיא

 נוירוטיים, נעשים כולנו מאי־היציבות. אותנו לשחרר תוכל לא החינוך מערכת והדחקה.
 האירועיט־שמסביבו על לשלוט הפרט של יכולתו אי־ודאות. של בעול□ חילם ואנו

תפחת. לא הדחקה, של תהליכים מאות□ הנוצרת היציבות שאי כך ונהלשיס, הולכים
 וכיוון הארה מקבלת אנאליטית, כמטפלת מעולמה היונקת פרויד,׳ אנה של גישתה

 מצביע ג□ הוא אך באדם, החרדה של קיומה את מאשר הוא פראנקל. של במשנתו שונה
 נוסף מימד מעניקה פראנקל ויקטור של משנתו השפעתה, את שיצמצם הכיוון על

 המודחקת החרדה של השפעתה את לצמצם או לנטרל המסוגל הפרט, של חייו לתפיסת
 □ א אלא להתקיים, יכול הוא שאין באדם, היא מיוחדת סגולה פראנקל, של לסברתו כת
P העתיד, אל צופה הוא )sub specie aeternitati.s.( ג□ האדם של ישעו מקור זהו 

 והיא מאמץ, דורשת היא קלה. אינה זו משימה קיומו. של ביותר הקשי□ לרגעים
).94 ׳עמ ;1970( עמוקה אישית מעורכות מחייבת

 ר! סיועי על לסלוי אברהם לדייר נתונה המחבר דודת
□ על נר ק ליהודית1 ה ר באמנה. ה עז
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אחר לחפש יוזמה ובנטילתהאנושית ההוויה במשמעות בהתרכזות כרוכה המשימה
 שי מימד להעניק נדרש הפרט זו. משמעות
תמידית עצמית להרחבה מעצמו, לחריגה

 נדרש הוא ובעתיד. בהווה לעשייתו תיכן
האדם שבונה פנימי, תוכני מימד לפנינו

 לעצמו חיובית התייחסות של פנימית להתחייבות מובילו זה מימד עצמו. ובתוך מעצמו
 )1973 ואלמונד, (בטיסטה חיובית חיי□ ראיית כדי תוך שיוביל. תהליך זה ולסביבתו.

 ).1968 (וייסקופף, והרחוקה הקרובה לסביבה השתייכות ושל שלמות של לתחושה
 מקורות על ומאהילה אותו, ומחסנת עלת מת האדם, של עצמיותו את מחזקת זו תחושה

 כ״שאיפה המתבטא זה, בכוה יש ),19 7ענ ; 1970( פראנקל לדעת עליו. הלוחצים חרדה
 של לעונג״) העונג(״השאיפה עקרון כנגד העומד ראשונק מניע כוח להיות קיומי״, לפשר

אדלר. של לכוח״ ה״שאיפה וכנגד פרויד,
 את להעצים יצליח אם תצטמצם, לאדם, אי־־יציבות המעניקה החרדה, של השפעתה

 מהעתה מוצאו הקיומי החיי□ פשר קיומי. חיי□ פשר של באמצעותו שלו ה״אני״
 לעתידו. צופה והוא האדם, אותו של מעברו שואב כשהוא הפרט, נמצא בו החוויתי,
 מעברו, יונקת הקיומי, הפשר מציאת באמצעות ומתעצם הנבנה ה״אנל״ של יציבותו
 יכולה יהיה, כאשר יהיה עבר, של הכחשה אין העתיד. את יבנה בו ומהאופן שלו מההווה

 עצמותו. את יונק הוא מעברו הנכון; הוא ההיפך האדם. של בעיותיו בפתרון לסייע
 מעניקה היא ולכן לחיים, חיובי ביחס ומלווה רציונאלית, הינה הקיומי הפשר של הבניה

 הלא ולכן עצמו, מתוך לעצמו האד□ של היא הנוצרת המודעות אמיתית. עוצמה ל״אני״
 וכלפי עצמו כלפי כאמיתי אותו בונה והיא האינדיבידואלית, ייחודיותו את מעצבת

 ה״לא מעולמו מאולים שהוא מהתחושה נובעות הנוירוטי האד□ של בעיותיו סביבתו.
 והחיצוניים הפנימיים הכוחות השתלטות החיצוניים. העולם ומכוחות הפנימי, מודע״

הקיומית. החיות את ממנו מונעי□ האד□ על

 שיוביל כוח מעניקה מלאה, מודעות מתוך באדם, הומאני רוחני מלמד של פיתוחו
 האוטונומיה את לפרט יעניק זה, רוחני מלמד מאלצים. כוחות אותם מעל להתעלות

 חופשית. בחירה ומתוך אחריות מתוך לפעול החירות ואת החופש, את התפקודית,
 ולאירועים הפנימיות לתחושותיו להתייחסות האד□ את להוביל בכוחו לש זה, תהליך

 transcendence( עצמית התעלות של זה תהליך בסביבתו. והמתרחשיס אותו הקורים
self,( וההעצמה ההרחבה את שתיצור העצמי מתוך החריגה של בהתהוותה יסייע 

 למצוא עליה, להשתלט חרדתו, על להתגבר לאד□ יאפשר הזה התהליך העצמית.
 ומערימה צעדיו את המיצרה מציאות על להתגבר וכן הפנימיות, למועקותיו פתרונות

 היכולת את לפרט מעניקה האישי הקיומי הפשר מציאת אליה. הסתגלותו בדרך קשיים
 של התהליך בתוככי מצבים ולשנות לפעול אותו מניעה וכן ובעתיד, בהווה התפקודית
לקבוצה. הסתגלותו ושל השתייכותו

 כדי עד ה״אני״, את מעצימה קיומי לפשר והחתירה מעצמי החריגה כי עולה, מהאמור
 מהות לפרט המעניקים אלו תהליכי□ שבו. החרדה על להתגבר מסוגל יהיה שהוא כן

 להוציא ללמוד האד□ על אולם דעת), - (נואוס נואוגניי□ בפתרונות משמשים קיומית,
 לבנות האד□ את ללמד לשאוף צריך אינו החינוך הפועל. אל מהכוח זו חבויה שאיפה
 שתתהווה לדאוג אלא מתיחות), היעדר של (מצב הומיאוסטאטית חיים מערכת לעצמו.

 מה מידת על מבוססת פראנקל, לדעת הנפש, בריאות הקיומית. בהוויתו רוחנית מתיחות
 עליו ששומה מה לבין ועשה, פעל כבר שהאדם מר, בין מהפער הנובעת מתיחות, של

 החינוך מערכות הנפשית. מתקינותו חלק העה באדם, הטבועה זו, מתיחות לפערל.
פוטנציאלי. פשר הגשמת מהפרט לתבוע לפיכך, יכות,רזי



שבו שדה, מאותו נוצרת הרוחנית הדינאמיקה חיובית. מתיחות יוצרת זו תביעה

 הגשמת תפקיד שעליו האד□ הוא האחר והקוטב להגשימו שיער הפשר הוא האחד קוטבר
 לו הוענק שלו, הקיומי הפשר הגשמת למען מחרדה הסובל הפרט יפעל אם ;פשר,

).128 עמו ;1970{ הפסיכוגנית. חרדתו כנגד לעמוד שתיבל אני״, עוצמת
 (חרדה פסיכוגנית נוירוטיות ביו אפשריים קשרים לבחון ניסינו זה במחקרנו
 הנואוגניים הפתרונות של באפשרות□ א□ לבחון וכן נואוגנילם, פתרונות לבין אישיותית)

 אייזנק האדם). של האקסטרוורטיות מידת {כמו כתורשתי הנחשב מרכיב על להשפיע
 שמבחינה למסקנה, מגיע והוא הלמידה תורת מתחו□ ממצאי□ על מסתמך )196(?
 של ההתנליה בכושר הבדלים מצא הוא מותנית, תגובה אלא אינו המצפון סיכולוגית,כ

 יחסית' ונמוכה האינטרוורטים, אצל יחסית גבוהה להתמיה מסוגלות למשל אדם; <בנ
 או לאקסטרוורטיות זו שנטיה טועק הוא כק על יתר האקסטרוורטים. אצל

 לטיפוס קשורים אלה נתוני□ מזומורפי. גוף ולמבנה התנייה לקושי ראקסטתורטיות,
 (שוהם, מצפונה לדי על פחות ונשלט חיצונים, לגירויים יותר חשוף טבעו שמעצם $שלות,

 גורם לבין החיים משמעות בין אפשריים קשרים לבחון, אותנו עניין ).1980 ואדד
 לטיפוס קשורים אלה נתונים מזומורפי. גוף ולמבנה התנליה לקושי לאקסרוורטיות,

 (שוהם, מצפונו. ידי על פחות ונשלט חיצונים, לגירויי□ יותר חשוף טבעו שמעצם אישיות,
 גורם לבין החיים משמעות בין אפשריים קשרים לבחון, אותנו עניין ).1980 וארד ־וזק

 על האפשרית הרצונית השליטה על הממצאים לארי* במיוחד :אקסטרוורטיות.
 בכל לנו, נראה האוטונומית. העצבי□ מערכת ידי על המעוצבים פיזיולוגיים והליכים

 כאקסטרוורטלות. וראשוני מולד מרכיב על ישפיעו לא נואוגניי□ פתרונות כי ?ופן, \
j ,שליטה, וכוח עוצמה להעניק כדי רק לא עצמה בעבריינות יש כי אנו, סוברים (אידך
נואוגני. לכאורה שהוא במובן תחליפית עוצמה גם אלא האדלריאנית, לגישה התאם !

 מעין ולספק הקיומית למהות תחליף להעניק יכולה העבריינות מסוילמלם, מקרים
חריגה'■ ושל הרחבה של חיות, של גורם ג□ להיות בכוחה יש העבריינות, חיים, :וגן י
 תוכל עצמה העבריינות כל עולה, מהאמור האדם. של החיים פשר תהווה א□ צמית, ז

ג□ אלא החיים, למשמעות התחליף את רק לא המעניקה זו להיות מסויימים, מקרים
צמצום את ותאפשר ה״אני״, את מסתימת במידה שתעצי□ עצמה, החיים’משמעות ת

האדם. על החרדה של שפעתה ן
1

ת ערו ש ה

 ה״מהות ומציאת לפשר״ ה״שאיפה אכן כל פראנקל, בעקבות משערים, אנו
 דחפים של (רציונאליזציה) שניוני שכלון ולא ראשוני כוח הינן האד□ של הקיומית״

 רחוק האד□ יהא תעלה, הנוירוטיות.הפסיכוגנית שמידת ככל לכן אינסטינקטיביים.
 מן יותר רחוק אד□ שיהיה ככל להיפך, וכן חייו. במשימת המלאה ההכרה מן 'ותר

שלו. {נוירוטית) הפסיכוגנית החרדה מידת תעלה כן חייו, במשימות המלאה ההכרה

 אחרים נפשיים תהליכי□ על משפיעה ראשוני, נפשי כוח שהלא לפשר׳/ ״׳״שאיפה
הפסלכוגנלת. החרדה של השפעתה את להפחית במגמה בני "מתקיימים

 כמו מלידה טבועות נטיות על ביותר מוגבלת השפעה בעלי יהיו נואוגנים '-תימרת
'קסטרוורטיות.

מהאוכלוסיה לחלק יהוו מורכבים, הםמהותם שמעצםניים,!y דיונות



 שנמצא כך האמיתית, הקיומית המהות של להיעדרה תחליף פתהונות העבריינית
גבוהה. חיי□ ומשמעות נמוכה נוירוטיות ע□ כאלה גס יהיו העבריינים שבאוכלוסיית

ה י סי כלו ר או ק ח מ ה

 לא 306ו־ כלואים, עבריינים 140 נבדקים,'בהם 446מ־ הורכבה המחקר אוכלוסיית
 הרקע משתני לפי והלא־עבריעית הכלואה העבריינית האוכלוסיה התפלגות עבריינים.

 אקראי מדג□ כללה הכלואה העבריינית האוכלוסיה .1 בלוח מתוארת י- !קדמוגרפייס
 כל שהן תרצה״), (״נוה נשי□ מכלא אסירות 21 ״רמלה״), (כלא מבוגרי□ אסירי□ 53 של

 של מדגם הלוו נוספים כלואים 15; הבטחוניות האסירות זולת בכלא, אז שהיו האסירות
 כלואים, צעירי□ עברייני□ 31 וכן ״רמלה״), (כלא לסמי□ המכורים כלואים עבריינים
 שנה 20 ועד 17 מגיל צעירי□ אסירי□ בתוכו המאכלס כלא מבית אקראי כמדגם שנלקחו

מונד״). ״תל (כלא
 261 שנה; 21-17 בני היו נבדקים 103 כדלקמן: שנה, 51 עד 17מ־ נע הנבדקים גיל

שנה. 51-41 בני היו נבדקים, 82 והשאר, שנה, 30-20 בני היו נבדקים

1 לוח
ם רקע משתני י פי ו נ המחקר אוכלוסייה של דמו

עבר׳יוים עבריינים לח משחנר׳/קבוצה
[N -1401 (N-306) y,־n

*חוו מספר. *חת ל׳סנזו

לידה ארץ

79.2 126 76 232 ישראל

10.1 16 14 43 ואמריקה אירופה
10.7 17 9.5 2? ואסיה אפריקה

אב מוצא

5.6 9 23.2 70 ישראל

18.8 30 43.7 132 ואמריקה אירופה
59.8 121 33,1 100 ואסיה אפריקה

7.7 12 27.8 85
אם מוצא

ישראל

16 . 2 5 3S.9 119 ואמריקה אירופה

76.3 119 33.3 102 ואסיה אפריקה

96.5 ' 109 S3.4 245
דת

יהודי

1 1 10.1 28 מוסלמי

0 0 0.1 2 דרוזי

2 2 0.4 1 נוצרי

השכלה

46.8 51 0 0 יסודית
48 '3 3.2 82 תיכונית

9.2 10 66.8 165 על־היכונית

1חי

S 5 137 6 3 111 זכר

1 5 23 ך\ 122 נקבה

ן ל ה־ צ ב שרות

21.1 16 14.8 226 כן

47.4 3 6 12.6 3 3 לא

15.8 12 9.3 23 ) בגיוס חויב לא

15 3 12 3.3 10 1 
i
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ר י ק ח מ ה

 ידי על שעובד בשאלון השתמשנו ).mpi( ונוירוטיות אקסטרוורטיות שאלון ^
 מתייחסות שאלות וארבע כשעשרי□ שאלות, 48מ~ מורכב הוא ).1969( קמןנ

 הברירה לנשאל ניתנת שאלה בכל לנוירוטיות. וארבע ועשרים ^קסטרורטיות,
 אי של השובה או שלילית תשובה לביו חיובית תשובה בין בחירה של ^!ילשת

 אחת נקודה חיובית, לתשובה נקודות שתי הוא שאלה לכל המקסימלי הניקוד .0ןךאווז(
לשאלות: דוגמה שלילית. לתשובה ניקוד והיעדר ודאות, אי של לתשובה

מהירה?״ פעולה הדורש עניין בביצוע !7עס1ס אתה כאשר ביותר, שמח אתה ״האם ןי

?לא׳ כ!,
גלויה?״ סיבה שום ללא מדוכא, ולפעמים שמח לפעמי□ עצמך את מרגיש אתה ״האם .2

?נן,יא-
 והאינטרוורטיות נקודות, 24-4S בתחום מוגדרת האקסטרוורטיות מידת בדיקת

 שאלות וארבע עשרים באמצעות נעשית הנוירוטיות בדיקת נקודות. .?3-0 בתחום
 רצף פי על נמדדת הנוירוטיות מידת באקראיות. בו ומפוזרות שאלון באותו המצויות

 גבוהה נוירוטיות (שמבטא ושמונה ארבעים ועד ביותר) הנמוכה נוירוטיות (שהיא מאפס
מאוד).

 זהו ).the purpose in life test ,pil( בחיים המשמעות את לבחון הבא שאלון ג,
הלוגותרפיה. של האוריינטאציה על הבנוי עמדות סול□

 )1977 ,1968 קראמבו עיין וכן ; 1969 ,1964( ומאהליק קראמבו ידי על הוכן הסול□
 גם הוערכה הכלל של התקפות ונורמאליות. פסיכיאטריות אוכלוסיות על ותוקף

 תרפיסטים של דירוג לבין pil ציוני בין המתאם בדיקת באמצעות חולות, באוכלוסיות
הנבדקים. את שבחנו

 בראו! — ספורמן ובתיקון פירסון), (מבחן 0.81 היא pil של split half המהימנות
 מספרים של סולם גבי על להגיב הנשאל מתבקש השאלות, עשרים מבין שאלה בכל .0.90

 בלן נע הציון דירוגים. שבעה שאלה כשלכל שאלות 20מ־ מורכב השאלון שבע. ועד מאחד
 כך החילם, משמעות של עצמתה את מציין הנצברות הנקודות סכו□ נקודות. 140-20
יותר. גבוהה החיי□ משמעות יותר, גבוה שהוא שככל

לדוגמה: שתיישאלות להלן

7 6 5 4 3 2 י ן
י־ ח 'נלהב, חיים, שופע ראלי ט י נו 'משועמם כלל: בדרך אני ה

1 2 3 4 E3__________ 6__________ 7
שגרתיים תמיד אל׳ ר ט ",ו" נ מפירות ללא לי: נראים לגבי רחיים .2

□ מעוררי ולא תכליות א!

עשרים מתוך עשרה שש על לפחות שהשיבו נחקרים שלנו הסטאטיסטי למדגם נלקחו :
 שלא אלה לבין השאלות כל על שהשיבו אלה כין פקטוריאלי תיאום נערך לכן השאלות.

 שעליהן בשאלות שנתקבלו הדירוגים ממוצע הוא נחקר כל עבור הציון כולן. על השיבו .
ככל ;כיותר גבוה חיי□ פשר על מצביע 7 של ציוו .7-1 בין הציון נע לפיכך, השיב. לאר :
j זה, פשר של עצמתו פוחתת כן יורד, שה^לן 
י

ו2ו



,י׳ץ' VM ן

 לרעי העצבנות,
 ד א ה ̂ שי א כ

האד□ על
' I M I

 זצי״ ־ב
 !׳־ע נ ה!

עצמת

 בתוככי המפעמת יאוש וה ד הפה מ צ!אה התו היא
 התשובה לשמחה. שבו החרדה הופכת תשובה, ע□ ו

לבעלה התשובה במתן היא התשובה של ישפעה
 בצרכים והתרכזות התמקדות במקו□ מעצמך״. ה״חריגה את הגוררת היא קיומית.ה

 הגשמית לעצמיותו מחוץ שהינו מטרות לעבר לחרוג האד□ נדרש והאנוכיים, הגשמיים
 המחשבה בתשובה מקופלת זצ״ל, הרב מרו לדעת כאמור, הרוחניות. לעבר ןך,עכשווית,

 ;לנפילות נתון אדם .׳״בלוטבעיים אנושיים אירועי□ הינס הפשע הסטייה, החטא, כי
 טובים״. מעשים מעשיית ידיו את המרפה ליאוש להיתפס עלול האדם תשובה לאב

 להשתחרר שיוכל מאמין, אד□ לבל התקווה מצויה כתשובה כי הרעיון, פחות לא חשוב
 פניך׳ למאור נעלם) מלשון (חסרוננו, עלומנו לנגדך, .עוונותיו ״שתה האשם: מרגשות
 לחזור לאדם המאפשרת הדרך את זצייל, הרב מרן רואה התשובה, בדרך ח). דך (תהילים

 דעת כשמסיחי□ העצמית, הנשמה מהות את ״כששוכחלם העליונים. עצמו צורכי אל
ומסופק״. מעורבב נעשה הכל עצמו, של הפנימיים החיי□ בתוכיות מלהסתכל
 התבטא הראשון אד□ של חטאו כי הוא, מבהיר קמל (עמ׳ הקודש״ ״מוסר בספרו

 אדם ידע לא עצמו, את ואיבד נחש של לדעתו שפגה הפנימית, לעצמיותו שנתנכר בכך,
 מפני נפשק ידע שלא ״מפני האיך? שאלת על ברורה תשובה לעצמו להשיב הראשון

 החולשות כלומר, ומסופק״, מעורבב נעשה ״הכל ממנו״. נאבדה האמיתית שהאניות
 מחסרון רק באלם השווא ורעיונות הפחדים הפסולות, המחשבות והרוחניות, הגופניות
 סופה הגשמי״ ב״אני ההתרכזות הפנימית. ממהותה העצמית, הנשמה של ההארה
 באובדן וצולל העולם הולך וכה וגה... וקריירות... גורלות דבר על ״לחשוב חרדה.

 כי לנק נראה קמל ׳עמ הקודש״, {״מוסר הכלל׳״ ושל הפרט של ;אחד כל של ה״אני״
 זו דוגמת סוגיות של מהקרלת לבחינה פתח כהיות חייבת הנוכחית המחקר עבודת

 ישיבות). (תלמידי אומנות□״ ש״תורתם באלה וכן בתשובה״, ב״חוזרים העוסקת
 אלו דוגמת כאחת, ודתיות חילוניות ערכיות אוכלוסיות לבחון מענין יהיה במקביל.

 זאת את ואכן וכד'), ההתיישבות, (הקיבוץ, רעיונית הגשמה של בעולמות הבוחרים
לבדוק. החילונו

ת ב. ו טי ר מ ר ט ט מ ת א ם ומשמעו י חי

 פי על האד□ בני את כידוע, מסווגים ואחרים )1973( בודי ),1964( אייזנק ),1964( ענג
 )1977( אייזנק (אעטרוורט׳יות). למופנמות או (אקסטרוורטיות) למוחצנות נטיית□

 והם תורשתיים, ה□ האדם בני בין אלה הבדלי□ כי סובר, ייחודיות הן בנידון שהגדרותיו
האעטרוורטים המוח. קליפת של ייחודי מתיפקוד הנגרמת פיזיולוגית משונות נובעים

 □ גירוי הקולטים התהליכים את ומתאמת המפקחת אקטיבית, מוח קליפת בעלי חינם
 מוח קליפת בעלי העם האקסטרוורטיים גירויים. אותם על המגיבים אלו ואת מהחוץ

בפיקוח עליה□ ולהגיב גירויי□ לקלוט הנמוכים למרכזי□ בכך המאפשרת יותר פאסיבית
 □ אחרי והרגלה התנייה תהליכי קולט תך, משו□ האקסטרוורט, מצומצם.

 והתגובה, הגירוי של הצמודה בהתרחשות שעיקרם ההתנייה, תהליכי מהאעטרוורט.
עד מעטות לחזרות זקוק הוא כך ומשום האינטרוורטים, אצל קלות ביתר מתרחשים

( למותנה.. להפיכתו |
j ע הההנייתעת פוטנציאל ן
ועליה הזרות להרבה קוקז ־

 לאמור יותר,ך ן < ר ו ר/' ך ןהאחסט
ל יכולתו ;ה.

 קשה התניימו
עי תגובות נכב

 הוא ותר.
הגירויים

 מצומצמת קולטי א שמו
נ ה של החיים למשמעות

ם נבחר אימפולסיבי. יותר הוא ולכו יותר, א ת מ  הציור ׳■שבין ה
מובהק. מתא□ מצאנו ולא שלי האקסטרערטעת ציוו ענק ק:ד



 ווים המל האקסיסטנציאליים עתהתיכיים השפעה תהא היי לחשוב, היה :יה;־ לסדרה
 קוגנטע שתהליכים כפי מולדות, מערכות על שישפיעו כך הקיומי, :־von התהווה

 האוטונוב העצבים מערכת ידי על וזמועצבור: מערכות על מסויימת במידה משפיעים
 כ1הע גיל, מלו, לידה, סדר הורי□, (מוצא נוספים, משתנים של השפעתם וכחנה

 אומתה מובהק. מתאם נמצא לא המקרים נבל אך וכויך פוליטית דעה ערכים,
 מולדות תכונות עם מועט יקשר יש נואוגס־י□ שלפתרונות ההשערה,

 איי בעקבות )1986 (אדד, מצאנו ׳נהר במחקר ).1977 (אייזנק האקסטרוורטיוה
 לה כדי בהם היה הנוירוטיות וציוו האקסטרוורטיות ציון כי ואחרים, )1970 .1969(

 אקסטריורט ביו דומה קשר נמצא לא העבריינית. ההתנהגות של בניבויה מסייע גורם
 חשיבת שלתהליכי□ בכוחם יש כי שונות, כעבודות נמצא, אמנם חילם. משמעות לנין
 (קס מורים מחקרים האוטונומית. העצבים מער:ת של תיפקודה על להשפיע רדי

 71( ואנגל וייס אוטונומים. ברניפקודים רצונית שליטה לרכוש האפשרות על )1968
 בדו! החשיבה. באמצעות הלב פעימות בקצב ההפרעות על לשלוט ניתן כי הוכיחו,

ביטולה השלד. בשרירי רצונית שליטה של קיומה את ),1972( בטמז׳אן הוכיח
 מתחי המרכזית העצבים מערכת לבין האוטונומית העצבים מערכת בין הדיכוטומיה

 1 כמו ממחקרי□ המערכות. שתי על משפיעים קוגנטיביים, שתהליכי□ העובדה מן
 תת לבחינת חדש כיוון נבחן ועוד, )1971( פיטר ),1968( ספרי ),1967( פטריי של

 תת שהן בתופעות רצונית ?שליטה להשגת חדשות דרכים ונפתחות האמפולסיביות,
 השפעתה את לבחון מעניין יהיה ולכן האוטונומית. העצבי□ מערכת מפעולתה'של

 האוטמס העצבים מערכת ידי על המעוצבים פיסיולוגיים גורמים על החיים משמעות
 בטכניקה הפראדוקסלית״. ה״כוונח הקרויה הטכניקה את פיתחה הלוגותרפיה

 1מט זו בדרך מפניו. חושש שהוא עצמו דכה אותו אל רצונו, את לכוון המטופל נקרא
 1פו של בתופעות גם וביניהם פנימית, בחרדה שמקור□ באירועים הלוגותרפיה

 ׳הפחד1 כי ;היא ההנחה האוטונומית. המערכת בעיצוב הקשורות כאלו גם הכוללות
 החו אדם רצות הלא האירוע הופעת את גוררת הציפיה הרדת ;דהיינו ;המאורע״ אם

 התבט: בפני חרדתו כגודל זאת. יעשה אכן לגמגם, או להזיע קהל, בפני להסמיק
 במעיו קשורים אלה מאירועים חלק הסימפטום. של להופעתו הסיכול יגבר כן האירוע,
 הפראדוקסא בטכניקה טובות לתוצאות טוענת הלוגותרפיה האוטונומית. העצבי□

הללו. הקשרים את הניסוי בדרך לבחון אכן, וראוי,

ם פתרונות ג. ני י ת עברי עו מ ש מ ם כ י חי
 קי■ כעוגן לכאורה, תחליף עצמה בעבריינות ימצא מהעבריינים חלק כי סברנו,

חילהס. פשר את בעבריינותם למצאו אחרים עבריינים ואילו
 להג יכולה היא בזמן ובו ויכולת, כוח לפרט מעניקה עצמה והיא לש העבריינות,

 וביומניה□ בכתביהם קריאה מתוך זו מחשבה פיתחנו לחייו. ומשמעות תוכן
 א בכל קשה. היא זו השערה של בחינתה גנה. דאי של נספרים ובמיוחד עבריינים,

 בעלי כלואים עבריינים 23 באותם ובמיוחד ,5 שבלוח בממצאים להתעכב תשוב
P וציון נוירוטיות של נמוך I L .עוג מעצם ינקה שלהם החיים ומשמעות יתכן גבוה 

נפרד. מחקר לזאת להקדיש וכן בהעמקה זה עניין לבחון יש כי בררת העכרייני.

ם די הו ם הד כו סי ל
 פרא אחידה. הגדרה חסר הוא כן ■ומשום אינדיבידואלי, מצב מבטא החיי□ פשר

( בכל ויום, יום בכל ואדם, אדם בבל שונה החיים ׳׳פשר כי באומרו, זאת נמק7-

!יו

י



 ביגע אדם הי׳ של הייחודי בפשר לא :ז כללל באופן החייס בפשר אינו העיקר לין שעהן
ךנה  ארג מבטא הפרט, של הורים משמעות אי: המבטא העוון )131 זעמ ..1970 ופראנקל. י

 □ לש כי עמי, בשיחתו כהן יוכרז כדברי להניח, ביי ס הנשאל. של הסובייקטיבית התחושה
 כל כי לנו, יבטיח ומי לאינטחוספקציה, כושר בעל להיות מהמשיב נדרש השאלון ^ללוי

 כמו מגורמי□ משופע לאינטרוספקציה הכושר כלל, בדרן לכך, כושר בעלי היו חמשיביס
 !ק1 ציון שבין המתאם על אלו גורמים של השפעה התגלתה לא בעבודתנו ואילו גיל או ןמי
.pil ציון לבין הנשאל של מינו או גילו בין קשר התגלה לא וכן הנוירוטיות, ציון וןנץ

 עם מסוים במתאם תהא המעמדית ההשתייכות כי בחניה, אפשר היה בדומה,
 הזמן כמימד להווה, האורינטצלה לעומת משמעותי, זמן של כמימד לעתיד ההתייחסות

שנבחנו. המשתנים שבין המתאם על השפיע זה גורס כי מצאנו לא והעכשווי. הטיפוסי
 של לעתיד הציפיה על ישתלטו כי להניח, שסביר מציאות מצבי או אירועי□ ישנם

 ואירוע הסוהר, מבית לשחרורו מסביב ממוקד והוא לש אסיר; של העתיד מימד הפרט.
 במחקרנו, מצאנו לא שלו. העתיד מימד יל על שישתלט עד עבורו, משמעותי כה יהיה זה

 ה״עצמת יוצר האד□ שיוצר הקיומי הפשר כי להניח, כך משום ניתן זו. להנחה לביטול
ציון בלן השלילי המתאם רכים. גורמי□ של השפעתם את המנטרלת מהותית, ,,^אנל

 אלא הנבדקות.; האוכלוסיות בשתי התגלה הנוירוטיות, ציון לבין החיי□ משמעות
 הלא־ באוכלוסיה ואילו .״,52 הלה העבריינת באוכלוסיה שנמצא השלילי שהמתאם
 של יותר נמוך ממוצע ציון בעלת היתה העבריינית האוכלוסיה .־,33 היה הוא עבריינית
 באוכלוסיה יותר עמוק פנימית,הלה ריקנות המבטא הקיומי, הריק החילם. משמעות

 (לרוב אקטיבית, עבריינית בפעילות עצמה את שביטאה זו אוכלוסיה העבריינית.
 באמצעות שבה הקיומי הריק את אולי מילאה מאוד), רבי□ עבירה תלקי האסירים
 יכולת של לתחושה לכוח, לשליטה, והשאיפות יתכן החיים. לפשר העברייני התחליף

 וה□ העבריינית בהתנהגות התגשמותם את מצאו מאידך, העונג אחר הנהייה או מחד,
 מתחיל המיני ״הליבידו פראנקל, של לסברתו החסר. הקיומי לפשר תחליף היוו

 קיומי לפשר המתוסכלת השאיפה ).130 עמד ; 1970 (פראנקל, הקיומי״ בריק להשתולל
 שיתכן כך המיני, לתחום ג□ ומתגלגלת ולשליטה, לכוח השאיפות לדי על מקוזזת
הסוטה. ההתנהגות לעבר ייטה והקיזוז

 כי מחקרנו, ממצאי פי על ולהמליץ, )1954(וגרסון לארנולד להצטרף לנו נראה לבסוף,
לוגותרפיה. גם אחרת או זו במידה תכלולנה שונות תירפולטלות שיטות
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מוכחק! מתאם
{SIGN)

Pt ifl)

PO. {!,צ

סט-יז זרע מחו  
!תיו

נז׳ווטיזת ציו!

סטייה וצ/נ חס
חקו

סר סס  קבוצה

אב מהנא
.001 -.40 .85 5.39 צ(.? 24.17 75 ישראלי
.COi -.42 .44 5.53 10.8: 21.01 148 אשכנזי
.001 -.41 1.0: 5.21 11.57 27.56 1 8? מורחי

אס
.001 -.40 .34 5.39 10.24 24.37 90 ישראלית
.001 -.48 .73 5.51 10.42 2 0.7 S 133 אשכנזית
.COI -.5? 1.0 5 25 11.4 7 27.53 201 מזרחית

מץ
.031 ■י . 54 .94 5J5 11.84 24.49 30S בנים
COI -־53 .46 5.45 9.83 25.06 ! 34 בעת

מזליטיח זהות
.001 -.36 .71 5.58 9.94 22.74 142 ימנית
!כס. -.30 .69 5.59 9.72 22.52 57 מרכז
.001 -.40 .71 8,55 !0.23 21.60 73 שמאלית

נסס, ■ -.54 1.08 5.01 10-40 23.25 101
ביל
ש 20 ניל עז

נסס. -.4 9 .70 5.54 11.J 5 23.52 261 ש׳ 30-20 ני!

.001 -.54 .99 5.34 11.53 2 3 69 82 ש׳ 30 ניל מעל

הורי□ א מתג
.005 (.־4 .U 5.34 9.9 5 24.63 61 נארץ נולדו
.001 -.44 .70 5.5 2 10.51 20.69 11? אשכנזי□
.001 -.59 1.02 5.22 11.40 27.S4 187 מזרחיים
.001 -.54 .79 5.48 12.1 23.13 53 מעורב

הלידה סדר
.OD1 -.59 ,8 5 5.35 10.1 3 24,61 117 ראשון
.001 -.48 .12 5 53 11 12 21.57 112 שני
.COI -.40 .74 5.51 10.93 22.79 68 שלישי
.C01 -.5 3 1.02 5.14 11.72 28.79 124 יותר אר רביעי

השכלה רמת
גסס. .43 1.08 4.7S 11.85 32.10 20 חלקית יסודית
.0:4 -.44 1.17 4.75 10.05 32.12 25 מלאח יסודית
.001 -.44 1.04 4.87 9.29 32.81 41 חלקית תיכונית
.001 -.44 .70 5.65 11.02 22.81 80 מלאה תיכונית
.05 -.22 .44 5,74 9.60 19.87 ?4 תיכונית על

.004 ■.37 .59 5.54 10.67 19 85 61 אוניברסיטאית

 מוצהרים ערכים
עליונים כערבים

.001 -.52 .80 5.44 12.21 23.98 169 □ אד חיי
.05 -.39 1.14 5.5 11.54 23.0 15 ן ישראל הו

.001 -.52 .87 5.3? 10.46 24,96 120 י הזולת כינור

.006 -.57 .49 5.76 3.19 21.31 22 ישראל תורת

עעחית ר,בדרה
.25 .67 5.61 S.4 3 23.2 24 חרדי

00? 23 .60 5.7! 10.40 19.38 122 דתי
COI -.52 .94 5.27 10.; ■) 27.95 131 מסורתי
M l -.62 . £ 9 5.15 11.S4 26.55 MS חילוני

חח ר
אקסטרטרנאזת

.02 -.08 1.11 5.12 1187 16)3 t נמוכה
001 '.54 . 9 1 5.33 11.36 2 ) .09 196 ביישנית
C01 -.55 .S3 5.38 10 9 ' 2 5 76 י (\ נפוחה ניסנית

-.4 2 1.03 S.5G 6 4 ל ל ־5.7 7 9 גבורת

מונהק לא מתאם



זג ה ר ו ו ו ר \! y 1

 הל מהנבדקים חלק להשיג.
ם אלויי א כחטיבה הוגשו ל

 היה שניתן לתנאים בהתאם העבריינים באוכלוסיית
 .בקבוצה — אהי וחלק בידידות השאלונים על יב
משלוש אחת ידי על ומיעוטו המחבר יד״ על והועברו גת

■ עוזרותיו
 לבדוק היא השאלונים ושמטרת אקראי ממדגם חלק מהווה שהוא נבדק, לכל הובהר

 סיוע, וללא בעצמו השאלות על משיב נבדק בל ומחשבותיה תחושותיו עמדותיו, את
המפגש. בתחילת שנאמרו וקבועות, כלליות והנחיות הבהרות אלתי

 השאלון את להחזיר נתבקשו הם חשדות, למנוע וכדי האנונימיות, לנבדקים הובטחה
 נאמר הם. שיבחרו במקום השאלת׳ט, של הערימה לתוך בעצמם ולהכניסו ה^לא

 אפשרות כל שתהיה בלא למחקר, גלם חומר יהוו שתשובותיה□ לנבדקים, במפורש
 הלא־ באוכלוסיה האישי, שאלונם את לאתר המוסד או הכלא לשלטונות או לחוקרים
 לאלו זהות היו הכלליות וההנחיות ההבהרות דומה. יללי, באופן ההליך, היה עבריינית
אינדיבידואלי, באופן השאלונים על השיבו הנשאלים העברייניות. לאוכלוסיות שנאמרו

אחד בחדר מקובצים היו הם אך

ם אי צ מ מ

1 j, חיים ומשמעות (נוירוטיות) חרדה )pil( האוכלוסיה בכל
 באמצעות נבדק הנוירוטיות ציון לבין החיים) (משמעות pil ציון בין המתאם בדלקת

,p.>001 מובהקות ע□ .״53 של קורלציה נמצאה כולה, באובלוסיה )R( פלרסון מבחן
 נמוך הנוירוטיות שציון ככל ולהיפך יורד, p!l ציון עולה, הנוירוטיות שציון ככל כלומר, \
j ,ציון יותר pil החרדה מידת בין שלילי למתאם הנחה את מאשר זה ממצא יותר. גבוה 

.2 בלוח מתואר זה קשר .pil ציון לבין (הנוירוטיות)

2 לוח
ת PIL ציוני של תקן וסטיות ממוצעים טיו דו י ו הנ ו

)R(מתאם תקן סטיית
—

!צע0מ מספר האי!]

-.53 11.26 24.61 446 במירוטעת ציו!

P<.001 .88 5.38 446 pil צק

ההבוצות בין חיים ומשמעות נוירוטיות ל
 בין החרדה) (עוצמת הנוירוטיות ציון לבלן החיים) (משמעות pil ציון בין המתאם (בחן

 מובהק, שלילי מתאם על מצביעות התוצאות והלא־עבריינית. העבריינית הקבוצות, *הי
 אצל יותר חזק נראה השלילי הקשר כי אף לא־עבריינים, ואצל כלואים עבריינים

 המתאם האס לבדוק במגמה א•■). חלק ,3 (לוח הלא־עבריינים הלא מאשר ־נרייניס
 מתת־הקכוצות אחת בכל מתקיים העבריינים לבין חלא־עברלמי□ בין שנתגלה ליליש'

 מתת אחת בכל מובהק שבילי מתאם נמצא בדיקות. אותן את וערכנו שבנו ׳עברייניות,
 (לוח לכולם. המשותף קבוע מאפיין הינו השלילי שהמתאם ומכאן העברייניות, ־׳!נוצות

בי) לקח י



לסוגיהם ועבריינים עבריינים לא אצל חיים ומשמעות נוירוטיות

זןת7ס!בה
(SIGN)

p<

מתאם

(R)

PIL

סטיית
1תק

 ציון

נפצע מ

רוטטת

סטייה
תקן

 נ! ציו!

ממוצע

מספר קב!צר

 "^עבר״נים
עבחינים !לא

.001 -.52 1.05 4.73 9.87 32.77 140 עבריינים

.001 -.33 .63 5.65 9.30 20.88 306 לא-עבריינים

 קבוצות ב.
□ עברייני

.012 ■ -.44 .96 4.19 8.38 35.88 31 צעירים

.048 -.51 1.14 4.44 7.33 35.66 15 לסמי□ מכורי□ ־

.001 -.53 1.03 4.95 11.04 31.06 58 מבוגרי□
.02 -.53 .78 4.95 8.70 34.52 21 אסירות

 חיים ומשמעות נוירוטיות לבין הרקע משתני בין הקשר .3
 רקע ומשתני הנוירוטיות ציון לבין החיים משמעות בין הקשר את לבדוק נסינו
 רמת הנבדק, מין הלידה, סדר האם, מוצא האב, מוצא ההורים, מוצא דהיינו אחדים,

 של עוצמתו כל נמצא והגיל. לדתיות עצמית הגדרה פוליטיות, דעות ערכים, ההשכלה,
אי). נספח (ראה הללו המשתנים ידי על שהושפע בלא בעינו, נותר השלילי המתאם

A החיי ומשמעות אקסטרוורטיות □
 על הצביע האקסטרוורטיות ציוני לבין החיי□ משמעות ציוני בין המתאם בחינת

 משתני□ שני שבין ר הקש נבחן כאשר ג□ מובהק מתאם נמצא לא מובהק. מתאם היעדר
).4 (לוח עברייני□ לא ושל עברייני□ של בנפרדות באוכלוסיות אלו

4■ לוח

ונוירוטיות חיים משמעות אקסטרוורטיות,

ומובהקות מתאם
(SIGN) (P)

PIL ציון
 סטיית ממוצע

תקן

ציון
 ר׳אקסטרוורטיות

 סטיית ממוצע
הקו

מספר
(N) קבוצה

02-. 66. = P 
 P = .47 ,ש 06
P = .29 .ש06

0.83 5.33 
1.05 4.73 
.63 5.65

5.23 25.05 
6.13 26.30

.ד71 24.48

(446)
(140)
(306)

 האכלוסיה כל
 עברייני□

□ לא־עברייני



 למשתני בקשר ג□ נבדק האקסטרוורטיות ציוו לבין החיים משמעות ציון ביו בהמהא
 לא המקרי□ ובכל החיים, ולמשמעות לנוירוטיות בקשר לעיל שנבדקו כפי נוספים, קעך

מובהק. מתאם נמצא

החיים ומשמעות נוירוטיות של השונות הרמות $,
 ברורה. מגמתיות על מצביעה החיים, משמעות ובין הנוירוטיות ציון בין הקשר בחינת

 גבוה החיים משמעות את המבטא הצי,־ן נמצא יותר, נמוכה הנוירוטיות שמידת ככל
 אנו כאשר וכן אחת, כקבוצה הכלואים אוכלוסיית בבחינת מוצאי□ אנו זו מגמה יותר.

.5 בלוח להלן מתואר זה קשר מין. או גיל כי על האוכלוסיה את בוחנים
 את כללה הראשונה הקבוצה :קבוצות ארבע שהתקבלו כך, חולק הנוירוטיות סולם

 הנבדקים את הכללנו השניה בקבוצה .24 ועד 0 מציון הנמוכה, החרדה רמה בעלי
 ציון כשטווח ,36 ועד 25מ~ הציון בעלי את עליה□ והוספנו )24-0 ציון (ציון הראשונים

 ציון מבעלי הורכבה השלישית הקבוצה .36 ועד מ־ס היה השניה הקבוצה של הנוירוטיות
 רמת בעלי את רק כללה הרביעית, הקבוצה ולבסוף, ,48 ועד 2 5מ־ לאמור גבוה, ועד בינוני

.48 לבין 37 בלן נע הממוצע שציונם הגבוהה, החרדה
 של נמוך ציון בעלי כלואים עברייני□ 23 אותם את ולבחון להתעכב ראוי זה בלוח

 לשוק והתרומה יתכן גבוהה. חיים משמעות בעלי לאחרים, ויחסית )0-24( נוירוטיות
 השערותיו את תואם אינו זה ממצא עצמה. מעבריינות□ היתר, בלן נובע, אצל□ הגבוה

להלן. עליו נתעכב ועוד פרנקל של

5 לוח

עבריינים בקרב חיים ומשמעות הנוירוטיות רמת

־״־)---------------------
העבריינים כל

N = 23
 סטיית ממוצע

תקן

מבוגרות נשים
N = 4

 סטיית ממוצע
תקן

| ם ר׳ ג סבו
N = ו 5
 סטיית ממוצע

תקן

צעירים
N ־־ 4

 סטיית ממוצע
תקן

ציונים
ומרבאם

רמת
הנוירוטיות

5.6 17.34 2.51 20.5 6.12 15.60 1.25 20.75 נוירוטיות.
.99 5.56 -.86 5.7 .82 5.81 1.4 4.72 PIL 2־0 4

* -.23 * -.12 * -.08 Pc.004 -1.90 )R( מתאם
8.04 25.88 6.54 29.3 8.84 23.28 5.38 28.46 נוירוטיות
.90 ■ 5.16 .75 5.27 .85 5.39 .90 4.59 , PIL 3־0 6

Pc.006 .09 ★ -.31 Pc.03 :.39 ־* -.07 .מתאם
6.11 37,21 5.72 37.82 6.13 36.46 6.39 38.03 נוירוטיות
.90' 4.51 ,68 4,78 .92 4.65 .88 4.11 ■ P1L 4־25 8

P<.002 -.3 5 * -.32 Pc.05 -.31 Pc,03 .44 □ מתא
3.06■ 41.68 3.2 43.0 Z. 78 40.65 3.02 42,68 נוירוטיות

.91 4.22 .52 4.43 .98 4.41) .88 3.S2 FIL 4־37 8

P -  .058 -.27 * ,28 * -.19 * -.44 מתאם ____

ם איטר כ {׳} /.וכבית טומנת א ת מ מצא לא ק1ו־_! הנוירוטיות ציוני בין ה ק נ ה ב מו



המחקר כלי
i ^ וגוירוטיות אקסטרוורטיות שאלון )mpi.( ידי על שעובד בשאלון השתמשנו 
j מתייחסות שאלות וארבע כשעשרים שאלות, 43מ״ מורכב הוא ).1969( קזנ 
 הברירה לנשאל ניתנת שאלה בכל לנוירוטיות. וארבע ועשרים ^קסטרורטיות, |
 אי של תשובה אי שלילית תשובה לבין חיובית תשובה בין בחירה של ןלשתמש |
I .(?)אחת נקודה חיובית, לתשובה נקודות שתי הוא שאלה לכל המקסימלי הניקוד ןךאווז 
לשאלות: דוגמה שלילית. לתשובה ניקוד והיעדר ודאות, אי של לתשובה י

מהירה?״ פעולה הדורש !1עני בביצוע מועסק אתה כאשר ביותר, שמח אתה ׳׳האם ןי ;

I נ|,לא׳?
גלויה?״ סיבה שום ללא מדוכא, ולפעמים שמח לפעמים עצמך את מרגיש אתה ״האם .2 ;
I ,לא נן 1 ן
i והאינטרוורטיות נקודות, 43־24 בתחום מוגדרת האקסטרוורטיות מידת בדיקת 
 שאלות וארבע עשרים באמצעות נעשית הנוירוטיות בדיקת נקודות, 2 3-0 נתחו□ !

 רצף פי על נמדדת הנוירוטיות מידת באקראיות. בו ומפוזרות שאלון באותו המצויות
 גבוהה נוירוטיות (שמבטא ושמונה ארבעים ועד ביותר) הנמוכה נוירוטיות (שהיא מאפס
מאוד).

 זהו ).The purpose in life test,pil( בחיים המשמעות את לבחון הבא שאלון נ.
הלוגותרפיה. של האוריינטאציה על הבנוי עמדות סולס

)1977 ,1968 קראמבו עיין וכן ; 1969 ,1964( קראמבוומאהליק ידי על הוכן הסולם
ג□ הוערכה הכלי של התקפות ונורמאליות. פסיכיאטריות אוכלוסיות על ותוקף

 תרפיסטים של דירוג לבין pil ציוני בין המתאם בדיקת באמצעות חולות, באוכלוסיות ;
הנבדקים. את שבחנו

 בראון — ספורמן ובתיקון פירסון), (מבחן 0.81 היא pil של split half המהימנות
 מספרי□ של סולם גבי על להגיב הנשאל מתבקש השאלות, עשרי□ מבין שאלה בכל .0.90

 בין נע הציון דירוגים. שבעה שאלה כשלכל שאלות 20מ~ מורכב השאלון שבע. מאחד.ועד
 כך החלי□, משמעות של עצמתה את מציין הנצברות הנקודות סכו□ נקודות.' 140-20
יותר. גבוהה החיי□ משמעות יותר, גבוה שהוא שככל

לדוגמה: שתיישאלות להלן

7 6 5 4 3 2 ן
ח׳. נלהב, "ח״ם, שו־פע אלי יטו י: 'משועמם כלל: בדרך אני .1

7_________6_________5 4 3 2 1
שגרתיים תמיד ראלי ט מי׳ מטרות ללא לי; נראים לגבי החיים •2

מעוררים !לא תכליות או

 □ עשרי מתוך עשירה שש על לפחות שהשיבו נחקרים שלנו הסטאטיסטי למדגם לקהונ
 שלא אלה לבין השאלות כל על שהשיבו אלה בין פקטוריאלי תיאום נערך לכי אלות.הש

 שעליהן בשאלות שנתקבלו הדירוגים ממוצע הוא נחקר כל עבור הציון כולן. על חישיבר
 ככל ;ביותר גבוה חיי□ פשר על מצביע 7 של ציון .7־1 בין הציון נע לפיכך, השיב. ילא

זה. פשר של עצמתו פוחתת כן יורד, ^ייאיון



fהשאלונים העברת 
מיזני הלק להשיג.

 היה שניתן לתנאים בהתאם העבריינים באוכלוסיית:וצע
בקבוצה. — אחר והלק בבדידות השאלונים על יב

משלוש אחת לדי על ומיעוטן המחבר ייוהיעו n p,ץ,1:הטיאיוויה;שא
יו. עוזרות

 לבדוק היא השאלונים ושמטרת אקראי ממדגם חלק מהווה !.שהוא ׳נבדק לכל הובהר
 סיוע, וללא כעצמו השאלות על השיב נבדק כל ומחשבותיו. תחושותיו עמדותיה את

המפגש. בתחילת שנאמרו וקבועות, כלליות והנחיות הבהרות זולתי
 השאלון את להחזיר נתבקשו ה□ חשדות, למנוע וכדי האנונימיות, לנבדקים הובטחה

 נאמר הס. שיבחרו במקו□ השאלות□, של הערימה לתוך בעצמם ולהכניסו המלא
 אפשרות כל שתהיה בלא למחקר, גל□ חומר יהוו שתשובותיה□ לנבדקים, במפורש

 הלאה באוכלוסיה האישי. שאלת□ את לאתר המוסד או הכלא לשלטונות או לחוקרים
 לאלו זהות היו הכלליות וההנחיות ההבהרות דומה. כללק באופן ההליך, היר, עבריינית
 אינדיבידואלי, באופן השאלונים על השיבו הנשאלים העברייניות. לאוכלוסיות שנאמרו

אהד. בחדר מקובצי□ היו הס אך

ם אי צ מ מ
ו1

1 J. חילם ומשמעות (נוירוטיות) חרדה )pil( האוכלוסיה בכל
 באמצעות נבדק הנוירוטיות ציון לבין החיים) (משמעות pil ציון בין המתאם בדיקת

=53 של קורלציה נמצאה כולה. באוכלוסיה )R( פירסון מבחן ! -.r □001 מובהקות ע<.p,
 נמוך הנוירוטיות שציון ככל ולהיפך יורד, pil ציון עולה, הנוירוטיות שציון ככל כלומר, ן

 החרדה מידת בין שלילי למתאם הנחה את מאשר זה ממצא יותר. גבוה pil ציון יותר,
.2 בלוח מתואר זה קשר .pil ציון לבין (הנוירוטיות)

2 לוח

ת PIL ציוני של תקן וסטיות ממוצעים טיו רו הנוי ו

)R(מתאם תקן סטיית
—

ממוצע מספר הציון

-.53 11,26 24.61 446 בנוירוטיות ציו!

P<.OOI .88 5.38 446 PIL !1!צ
״־ ־״ --------—

הקבוצות בין חיים ומשמעות נוירוטיות ד
בין החרדה) (עוצמת הסיירוטיות וו צ■ לבין החיים) (משמעות pil ציון בין המתאם (בחן

 מובהק, שלילי מתאם על מצביעות התוצאות והלא־עבריעית. העבריינית הקבוצות, י ת !ו
 אצל יותר הזק נראה השלילי הקשר כי אף לא־עבריעיס, ואצל כלואים עברייני□ אל

 המתאם הא□ לבדוק במגמה אב), חלק ,3 (לוח הלא־עכרייני□ הלא מאשר (בריינים
מתת־־הקבוצות אחת בכל מתקיים העבריינים לבין הלא־עבריינים ביו שנתגלה ליילש׳

 ׳עברייניות ן
צו ו כ

ר חלק
העב !נוצות

 מתת אחת בכל מובהק שלילי מתאם נמצא בדיקות. אותו את וערכנו ו
(לוח לכולם. המשותף קבוע מאפיין הינו השלילי שהמתאם ומכאן ,ת ו י נ

ד



לסוגיהם ועבריינים עבריינים לא אצל חיים ומשמעות נוירוטיות

חייס ומשמעות נוירוטיות לבין הרקע משתני בין הקשר .3
 רקע ומשתני הנוירוטיות ציון .לבין החיים משמעות נין 'הקשר את לבדוק נסינו
 רמת הנבדק, מין הלידה, סדר האם, מוצא האב, מוצא ההורים, מוצא דהיינו אחדים,

 של עוצמתו כי נמצא והגיל. לדתיות עצמית הגדרה פוליטיות, דעות ערכים, ההשכלה,
א׳), נספח (ראה הללו המשתנים ידי על שהושפע בלא בעינו, נותר השלילי המתאם

החיים ומשמעות אקסטרוורטיות ,4
 על הצביע האקסטרוורטיות ציוני לבין החיי□ משמעות ציוני בלן המתאם בחינת

 משתנים שני שבין נבחן.הקשר כאשר גם מובהק מתא□ נמצא לא מובהק. מתאם היעדר
).4 (לוח עבריינים לא ושל עבריינים של בנפרדות באוכלוסיות אלו

4• לוח

ונוירוטיות חיים משמעות אקסטרוורטיות,

מספרקבוצה
{N)

j I V

 P1L ן1]צ האקסטרדונדות
ת ״0 0 ממוצע סטיית ממוצע

ם א ת ת מ קו ה ב מו

(SIGN) (P.)

 האכלוסיה בל
 עברייני□

לא-עכריינל□

(446)
(140)
(306)

25.05 
26.30 
2 4.4 S

תקן

5.3S 
4. / 8 

5.65

תקן

P-.66 -.02 0.88
P = A7 .ש06 1.05
p~. 7 9 + .06 .63



 למשתני. בקשר גס נבדק האקסטרוורטיות ציון לבין החיים משמעות ציון כלן אס המת
לא המקרי□ ובכל החיים, ולמשמעות לנוירוטיות בקשר לעיל שנבדקו כפי נוספים, יהוי > 'I ׳־

מובהק. מתא□ ומצא

החיים ומשמעות נוירוטיות של השונות הרמות ,5
 ברורה. מגמתיות על מצביעה החיים, משמעות ובין הנוירוטיות ציון בין הקשר בחינת

 גבוה החיים משמעות את המבטא הצק־ן נמצא יותר, נמוכה הנוירוטיות שמידת ככל
 אנו כאשר וכן אחת, כקבוצה הכלואים אוכלוסיית בבחינת מוצאים אנו זו מגמה יומר,

,5 בלוח להלן מתואר זה קשר מין, או גיל פי על האוכלוסיה את בוחני□
 את כללה הראשונה הקבוצה :קבוצות ארבע שהתקבלו כך, חולק הנוירוטיות סול□

 הנבדקים את הכללנו השניה בקבוצה .24 ועד 0 מציון הנמוכה, החרדה רמה בעלי
 ציון כשטווח ,36 ועד 25מ־ הציון בעלי את עליהם והוספנו )24־0 ציון (ציון הראשוני□

 ציון מבעלי הורכבה השלישית הקבוצה .36 ועד 0מ~ היה השניה הקבוצה של הנוירוטיות
 רמת בעלי את רק כללה הרביעית, הקבוצה ולבסוף, ,43 ועד 25מ־ לאמור גבוה, ועד בינוני

.43 לביו 37 בין נע הממוצע שציונס הגבוהה, החרדה
 של נמוך ציון בעלי כלואים עבריינים 23 אותם את ולבחון להתעכב ראוי זה בלוח

 ק11לת והתרומה יתכן גבוהה. חלים משמעות בעלי לאחרים, ויחסית )0־24( נוירוטיות
 השערותיו את תואם אינו זה ממצא עצמה. מעבריינות□ היתר, בין נובע, אצל□ הגבוה

להלן. עליו נתעכב ועוד פרנקל של

5 לוח

עבריינים בקרב חיים ומשמעות הנוירוטיות רמת

העברייטס כל
N = 23

 סטיית ממוצע
תקן

מבוגרות נ׳ס״ס
N ־ 4

 סטיית ממוצע
תל־ו!

—--------------------—
מבתרים
N = 15

 סטיית ממוצע
תקן

צעירים
N = 4

 סט״ת ממוצע
תק!

ציוניס
ומרס?□

רמת
הט׳רוט׳ות

5.6 17.34 2.51 20.5 ' 6.12 15.60 1.25 20.75 נוירוטיות.
.99 5.56 .־86 5.7 .82 5.81 1.4 4.72 ' Pit 24-0

•* .־23 -.12 * .־08 P</004 -1.90 )R( מתא□
8.04 25.88 6.54 29.3 8.84 23.28 5.38 28.46 נוירוטיות
.90 5.16 .75 5.27 .85 5.39 .90 4.59 , PIL 3־0 6

P<,006 .09 ★ -.31 P<.03 -.39 -.07 □ מתא
6.11 37.21 5.72 37.82 6,13 36.46 6.39 38.03 נוירוטיות
.90 4.51 .68 4.78 .92 4.65 COCO 4.11 PIL 4־25 8

P<.002 -.35 * .־32 P<.05 -.31 P<.03 ,44 מתא□
3.06 41.68 3.2 43.0 2,78 40.65 3.02 42.68 נוירוטיות

.91 4.22 .52 4.43 .98 4.41; סס סס 3.82 FIL 48-37

P -  .058 .־27 * .28 * .־19
■

-.44 □ מתא
__^

א לאהנוירו ציוויבין רץ^יר ו•} ין~ז3׳_וכ י^למנה מצ מובהק נ  p il ־! 7



ולא־עבריינים עבריינים אצל חיים משמעות >5
 נשים; )21( ומיעוטן גברי□ )94( ברובם היו הנחקר שבמדג□ הכלואים העבריינים

 התאפיין )15( מיעוטם מבוגרים. )59( האחר ובחלקם צעירים )3 5( בחלקם היו חוכרים
 הפיזיולוגי(גיל, האיבחון לפי העבריינים קבוצות את כשחלקנו לסמים. מכור שהיה בכן

 הצעירים העבריינים של )pil( החייט משמעות מיון כי נמצא (סמים), ההתנהגותי או ון)ם
 ומשל המבוגרים העבריכים של מאלה מובהק באופן שונה היה והוא מכולם הנמוך חיה

העברייניות־
 שנמצא מזה במובהק שונה נמצא הלא־עבריינית, האוכלוסיה של השוק ציון

).6 (לוח העבריינית באוכלוסיה

6 לוח

ולא״עבריינים (לסוגיהם) עבריינים בקרב PiL ציוו

■י
ת ו א ו ל כ

ת ו ר ג ו ב מ
ם י א ו ל כ

ם ׳ ר ג ! ב מ
ם י א ו ל כ
ם י ר ו כ ס מ י מ ס ל

ם י א ו ל כ
ם י ר י ע צ

לא*
ים נ י עברי

״—־ 1--------------------״
ה צ ו ב ק ה

21 5 9 1 5 3 5 2 8 0 N נבדקים נזם׳

4 . 9 5 4 . 9 6 4 , 4 4 4 . 2 6 5 . 6 5 ע צ ו מ p מ i l

. 7 8 1 . 0 2 1 . 1 4 . 9 4 . 6 5 so

 בניתוח ).f=38.64 ׳df=1.4 ; Pc.001( מובהק נמצא pil בציון הקבוצות בין ההבדלים
scheffe 05 של ברמה מובהק הבדל נמצא זוגות להשוואת<.p לבין הלא־עכרייני□ בין 

 העבריינים לבין הצעירים העבריינים בין p.>001 מובהק הבדל וכן הקבוצות, יתר
העברייניות. לבין (הצעירים) וביניהם המבוגרים

החרדה השפעת לצמצום כדרך ה״אני״ העצמת א.

 החרדה (מידת הנוירוטיות ציון בין שלילי מתא□ על המצביע הברור, הממצא
 על הרקע משתני של השפעה היעדר וכן החייט), (משמעות pil ציון לבין האישיותית)

 כוח מהווה לעצמו, בונה שהאדם החיים משמעות כי השערתנו, את מאשר זה, קשר
 נראה שבו. היציבות אי־ מטען על לו־להתגבר ומאפשר ה״אני״, את המעצים ראשוני

 הגנה מנגנון אינה הפרט, בונה ושאותה קרומבך, בציון שנמדדה החיי□ משמעות כי לנו,
 קיומי ולפשר חיים למשמעות השאיפה היפעה תהליכי על המשפיע יסודי גור□ אלא

 אחריב נפשיים תהליכים על להשפיע כדי בו שיש ראשונק כוח כנראה, מהווה,
 תצורור הגנה, מנגנוני אינן ערכיות משמעויות פראנקל, של בשיטתו בנו. המתקיימים

 החייב משמעות ציון לבין הנוירוטיות ציון בין המתאם ).119 עם׳ ,1970( ועידונים תנוכה
 לבי הנוירוטיות נין בסיסי קשר אפוא, קיים, שנבדקו. הרקע במשתני תלוי אינו

 הנוירוט היחיד הכוונת קליניות, השלכות זה לממצא החיים. משמעות לבין הנוירוטיות
להכר חושיו ופתיחת זק משימה בפני העמדתו חייק במשימת המלאה ההכרה אל



 בחיזוק תסייע סראנקל, ויקטור יד׳׳ על ע׳הותהתוז בדרן זק במעימח יותר מלאה
״3׳/אה מתוכו. המפעמת החרדה השפעת את תמצמם ובכך י

 בכלל, האנושית להוויה משמעות חיפוש כי הפרית של למודעותו להביא חשוב
 בעשייה, מלווה כשהיא שנמצאה, הוויה לאותה התקשרותו וכן בפרט, האישית רלרזרויתר

 ה״אני״ התעצמות .ה״אני״ נתון היה שבה□ המצומצמים מהגבולות לחריגה גוררת
 השלילית השפעתה את לנטרל לפרט המאפשרת מסוגלות ושל יכולת של תחושה מעניקה

 על הנבנית הערכים מערכת יש. של תמידית יצירה כנראה, כאן, מתקיימת החרדה. של
 אם לפשר זו שאיפה להיות. טוב שלמענו ,1משמעותי׳ ״משהו אותו את מספקת האד□ ריך

 את המגדירות האוכלוסיות עתה אנו בודקי□ יציבות. יוצרת שהיא הרי מתגשמת, היא
 עצמן על המכריזות במסגרות הנמצאות אוכלוסיות וכן חיים, משמעות כבעלות עצמן

 מחקרים אחרות, ממסגרות אוכלוסיות אנו בודקים וכנגדן חיים, משמעות כמייצגות
 יוצאי בין תיכוניות, בישיבות תשובה, בעלי בישיבות ״ההסדר״, בישיבות אלו־נערכים

 דתיות בפנימיות וכן וחילוניים, דתיי□ שיתופיים ומושבים קיבוצים חברי בין קיבוצי□,
 זה שבמחקרנו הממצא את יחזקו נקבל אותם הממצאים כי מצפי□ אנו וחילוניות.

 להגיע לו מאפשרת לעצמו בונה שהאדס הקיומית המשמעות כי הנחתנו את ויאוששו
 ואינה כ״אני״ שינוי כנראה, יוצרת, הקיומי הפשר מציאת יותר. גבוהה נפשית ליציבות

 כי ),121 [עמ ; 1970( פראנקל של טענתו צודקת כי לנו, נראה הי׳אני״. של התבטאות רק
 העצמת לידי מביא אשר בתוכו, הפשר מציאת של הוא האד□ לעבור שחייב התהליך
 ב״אני׳ק המהותי השינוי את מאפשרת בתוככי.עצמיותו הכוחות גילוי שלו. ה״אני״
החרדה. על ההתגברות כוח את המעניק

אחת היא החיים משמעות של קיומה שונות. בדרכי□ הי׳אני״ התעצמות
 היא החרדה ומערערים. פנימיים לחצים על להתגבר ל״אני״ המאפשרות מהדרכים

 השפעתה את לצמצם ה״אני״ התעצמות של ובכוחה ההדחקה, תהליכי של התולדה
השלילית.

 הרכה, בילדות התקיימו ההדחקה תהליכי אכן כי פרויד, אנה בעקבות ממחים, אנו
 של הדחקה גוררי□ תהליכיסיאלה החיים. המשך על ולהשפיע להתקיים מוסיפים וה□

 הדינמית, היציבות אי של להיווצרותה התורמים שליליות חוויות ושל חיים אירועי
 הפנימי, הנפשי למערך חיצוני ביטוי הוא הנוירוטיות ציון הנוירוטיות, בציון הנמדדת

 האמצעי היא ה״אני״, התעצמות השונים. ותיפקודיו הפרט על משפיע שהוא שעה
 ה״אני״ להרחבת המסייע כגורם נמצא לחיים, משמעות מתן הפנימית. לייצוב החשוב

ולהעצמתו.
 ההעצמת על משפיעים ה□ ■אף א□ ולבדוק נוספים, לבחון'גורמי□ חשוב לנו נראה
 כי ונמצא, יתכן העצמי. הדימוי את המהווים השוני□ י המרכיבים למשל, ה״אני״.

 של השפעתו את לבחון יהיה חשוב בדומה, החיים. למשמעות ערך שוות חינה השפעתם
 של ההתבטאות את בתוכו כולל בתשובה״ ״החזרה תהליך בתשובה״. ״החזרה תהליך

 מתוך תשובה אומה של מציאותה .את המוחלטת, האמת אחר החיפוש את הבחירה,
 החוזר של השקפתו פי על היונקת, נשגבה באידיאה ההידבקות את וכן פנימה, עצמיותו

 חייב והוא ברורה, ערכי□ מערכת פי על לחיות נדרש האדם עצמה. מהאלוקות כתשובה,
 :אני״ ״הרחבת של למצב נתון, הוא בו ה״אני״, ״צמצום של ממצב באמצעותה לחרוג

 כי זצ״ל, קוק הרב מרן מדגיש טו), התשובה״(פרק רות ו א ב״ והאלוקות. הוא והערך הוא
 היא התשובה השמחה. לו ומוענקת שבאדם החרדה מסולקת התשובה, של באמצעותה

 העצבנית״ ״המחשבה מסולקת תשובה של באמצעותה הטובות״. המעלות כל "יסוד
השמחה״. מקור ״■היא התשובה, ;יליעתו


