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 המרכזי הגורם הוא המוסרי התוכן כי נמצא, )2002 ולסלוי, (אדד אחרת בעבודה
 גורם לשיפוט העומדת הסיטואציה ששינוי מצאנו כן המוסרית. ההכרעה על המשפיע
 שונים, חיים נסיונות המוסרי. השיפוט ברמת משמעותיים שינויים רבים במקרים
 שונים. שפיטה באופני להשתמש האדם את הגוררים קונפליקטים של מגוון מספקים

 השפיטה באופני עושה שהוא בשימוש קשור אדם של עיסוקו שגם )2002 מצאנו(שם,
 ״פרופיל מוסרית. הכרעה ושל הנמקה של שילוב הוא השפיטה״ ״פרופיל השונים.
 ורגשית קוגניטיבית התפתחות של תולדה הוא הבוגר האדם של המוסרי״ השיפוט

חברתית. למידה של וכן

 )1989 ולסלוי אדד ;1986 ובנזש, אדד ;1987 ,1988 (אדד אחרות מחקר בעבודות
 שפיטה. פרופיל פי על אם כי קבועה, שפיטה רמת פי על שופט אינו האדם כי מצאנו,

 שיפוט באופני בהם מכריע הוא האדם, עומד שבפניהם השונות ובדילמות בסוגיות
 אינטרס בסיס על ולעיתים אישי אינטרסנטי בסיס על היא ההכרעה לעיתים שונים.

 ״קביעת פי על השגרתית, המציאות הקייס, הנוהל פי על היא והכרעתו יש חברתי.
 אכן היא ושפיטתו ויש ערך״ ״כפולת היא ושפיטתו להכריע לו וקשה ויש עובדה״

מוסרית־הומאנית.
 ההכרעה ושל ההנמקה של בשילוב דהיינו המוסרי, בפרופיל עוסק זה מחקר
 שונה או דומה שונות חיים בסוגיות גברים של השפיטה פרופיל אם בדקנו המוסרית.

 כן, כמו .20ה- גיל אחרי שינוי של תהליך עוברים השפיטה תהליכי ואם נשים של מזה
 השפיטתי הפרופיל בין קשרים של קיום נבדקים) 127( מהמדגם חלק אצל בדקנו

 קרומבך וכן 1977,1968 קרומבך עיין וכן ,1970(פראנקל לפי חיים״ ״משמעות לבין
 שבנו לבסוף, ).1969,1964( אייסנק לפי האישיות מרכיבי ולבין )1970 ומאהוליק,

 חותם ואם עליו, חותמו את המטביע אדם של עיסוקו שבין הקשר את לבדוק
אחרים. שפיטה לתהליכי אותו מביא זה מקצועי

 המוסרי השיפוט פרופיל מוסרית. והכרעה הנמקה של שילוב הוא המוסרי הפרופיל
 )1972 (ברוך, הבאים: השיפוט אופני על המבוססות מוסריות מהכרעות מורכב

 בפול שיפוט האוניברסאלי; והחסד הצדק על המבוסס המוסרי-ההומאני השיפוט
 לבין המוסרי הכיוון בין בו נתון שהאדם מוכרע הלא הקונפליקט את המבטא הערך

 האינטרסנטי, השיפוט הגשמתה; את ממנו ודורשת פניו על הטופחת המציאות
 הבא החברתי, השיפוט האדם; של והצרים האישיים צרכיו את לקדם הבא

 פי על השיפוט את ולבסוף שלה הצווים ואת החברה של הצרכים את להגשים
 הנוהג פי על שופט והוא לשפוט הצורך מן מתחמק האדם כאן העובדה. קביעת
 ״ככה מזה״... זה ציוד לסחוב נוהגים ״בצבא בתור״.״ עומדים לא ״בישראל הקיים...

זה״.״



משתנים, במינונים הללו השפיטה באופני שימוש עושה מצב השופט הבוגר האדם
 ,1984 ,1981,1969 קולברג אחרות־ שיטות שלו(השווה השפיטה״ ״פרופיל נבנה וכך

 ,1992 וקרבם קרפנדל ,1986 וולקר ,1928 למינג ,1984 רסט ;1984 וקנדי קולברג
).1937 ניסן ,1983,1980 בלאזי

שיטה

אוכלוסייה

קבוצות: משלוש והורכב נבדקים 275 כלל במחקר המדגם
שוטרים 87 - שוטרים א.
דין עורכי 61 - דין עורכי ג.
 )87%.(רובם אשר סטודנטים 127 - ולקרימינולוגיה למשפטים סטודנטים ג.
ראשון. לתואר למדו

 לקרימינולוגיה בחוג 30ו- נתניה במכללת למשפטים בחוג 97 למדו הסטודנטים בין
אילן. בר באוניברסיטת

 של ),sd=8.26( שנים 35.46 היה השוטרים של הממוצע גילם יהודים. הנבדקים כל
 הבדל ).sp=3.39(שנים 23.63 - הסטודנטים ושל ),sd=6.61( שנים 31.87 - הדין עורכי

 ־' מבוגרים השוטרים כי הראה שפה ניתוח ).F (p<.001)2,272=(106.24 מובהק: הגילאים
 באופן הקבוצות משאר צעירי□ הסטודנטים ואילו הדין, מעורכי מובהק באופן

 מגילם מובהק באופן נבדל אינו למשפטים הסטודנטים של הממוצע גילם מובהק.
ל.מ.). , t}125.=(24(לקרימינולוגיה הסטודנטים של הממוצע
הנבדקים. של הרקע מאפייני יתר את מציג 1 לוח

1לזח
קבוצה לפי הנבדקים של רקע מאפייני

I
p
t

 מגברים, בעיקר מורכבות הדין ועורכי השוטרים קבוצות כי מראה 1 בלוח עיון
ם שקבוצת בעודי טי סטודנ ם. רובה מורכבת ה שי  מובהק: זה הבדל מנ
 הסטודנטים בין המינים בהתפלגות מובהק הבדל אין )x2 (p < .001 )2( ־ 37.91

 מעורכי וכמחצית השוטרים רוב ל.מ.). ,z=1.72(לקרימינולוגיה והסטודנטים למשפטים
).p.>001( )2)2( 2־76.68 מובהק: זה הבדל רווקים. הסטודנטים רוב אך נשואים, הדין

 הינם הסטודנטים מן 60% וב השוטרים רוב הקבוצות. בין מוצא הבדלי נמצאו לא
 לרוב ).x2 (p<.001 )2( ־ 19.77 מובהק: ההבדל הדין, מעורכי 44% לעומת חילוניים,
 בתהליך נמצאים הסטודנטים ואילו אקדמית, השכלה הדין עורכי ולכל השוטרים
ב הדין עורכי של הכלכלי מצבם רכישתה. ה טו ם: של מז שוטרי ה

.(p<.01) x2 (2) -  10.38

ס לי כ

דמוגרפי שאלון .1 ;
 ומצב השכלה ודתיות, דת משפחתי, מצב מוצא, גיל, מין, אודות פרטים כלל זה שאלון
פוליטית. ועמדה ערכים אודות שאלות גם נכללו לסטודנטים בשאלון כלכלי.

השפיסתי הפרופיל לבדיקת שאלון .2 ,-

1טי

מידזנ
דתיות

טצל
ללללי

סטדמטיס
% N

דין עורכי
46 N

 שוטרי□
N % ־

26.2 31 57.4 35 66-7 58 זכר
73.8 93 42.6 26 33.3 29 גקבה

87.2 109 44.7 28 27.1 23 רווק
12.8 1* 50.0 30 69.4 59

3.3 2 .נ5 3 נרו׳ז/אלמן

38.8 47 41.0 25 52.4 43 מזרחי
37.2 45 47.5 29 31.7 26 מערבי
־24.0 29 11.5 7 15.9 13 מעורב

. 13.6 16 44-1 26 3.7 3 דתי/חרדי
27.1 32 11.9 7 25.6 21 מסורתי
59.5 70 44.0 26 70.7 58 תילתי

8.1 7 חלקי תימן
: 50:4 ״ ״ 16.1 14 מלא לנינו!

32.8 41 י ___ 14.9 13 תיכון על
16.8 21 100.0 61 *0.9 5נ אקדמי

26.1 24 9.8 6 15.1 13 גרוע/נסבל
, 42,4 39 36.1 22 43.0 37 סביר

51.5 29 54.1 33 41.9 ג6 מאד טוב/טוב

:הפניטיזת חעקימיות נמצאו יזנולחי למחקו ::.t•-V. V.a -.67 - מוסרי שיפוט
a ־.71- ־ חכרתי שיפוט V | ■
ot-.73 ־ אינטרסנטי שיפוט
a 70.=י ־ כפול־ערך שיפוט m׳
a -.77 - שפיטה העדר m ■

׳
מ השיפוט מסוגי • iS/ אחד בכל ממוצע ציון חושב נבדק לכל

.:.U g p fe' ״
אייסנק של epq-r שאלון

הפנימיות: העקיבויות נמצאו בלבד. הסטודנטים ע״י מולא זה שאלון

M l־ אקטרוורטמת 

- נוירוטיות

81* ־ ,

a

57-  12,34/3 בריטים וללא שומת, חסר היה אשר 96 פריט ללא », .

הסקלה. ע□ שלילי במתאס היו אשר

־׳ .־
־ פסיכוטיות ׳:

י
j - שיקו־יות -;

! p i t
! ^ ^ : ך  משמעו יותר גבוה ציון באשר סקלה, בכל הממוצע חישוב ע״י נתבצע השאלון ימון5״

בסקלה. המיוצגת התכונה מן מתר רכה ':!לימידה



חיים משמעות .4
 . a .־87 - פנימית עקיבות נמצאה בלבד. הסטודנטים ע״י מולא זה שאלון
 משמעות של תפיסה משמעו יותר גבוה ציון הממוצע. חישוב ע״י נתבצע השאלון ציינון
יותר. רבה חיים

הש&יטוני פ«ל1ר9ה

קבוצה. לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 2 מסי לוח

קבוצה לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל - 2 לוח

סטודנטים דיו עורכי טרים שו
SD M SD M s o M

11.נ7 75.01 10.69 74.19 12.57 74.25 מוסרי שיפוט
11.94 31.05 10.14 25.43 11.96 29.35 חברתי שיפוט
10.82 25.15 9.32 20.36 11.18 21.91 אינטרסנטי שיפוט
12.59 38.05 11.91 30.95 13.45 34.44 ך שיפוט ר ע ל פו כ
14.75 29.11 14.64 24.87 13.71 28.11 שפיטה העדר

 כי הראה קבוצה לפי השפיטתי הפרופיל של )manova( מרובה שונות ניתוח
 הבדל נמצא החברתי בשיפוט ).f (p<.01)10,536=(2.80 : מובהקים הבדלים קיימים
 f)2,272=(5.07 - האמטרסנטי בשיפוט ),F (p<01)2,272־־(5.03 - הקבוצות בין מובהק

)01<p,( 6.94 - כפול-הערך ובשיפוט)=272,p<.01) F(z.( אלה שיפוט סוגי בשלושה 
 יותר רב שימוש הסטודנטים עושים ולפיהם ),p.:־01( מובהקים שפה מבחני נמצאו

הדין. עורכי מאשר וכפול־הערך האינטרסנטי החברתי, בשיפוט

 הקבוצות בין והגיל המין בהתפלגות לעיל שנמצאו המובהקים ההבדלים לאור
 הפעם אך בשנית, קבוצה לפי השפיטתי הפרופיל של השונות ניתוח נערך ),1 לוח (ראה

m( וגילם הנבדקים מין על בפיקוח ancova.( עבור מובהק כלא עלה זה ניתוח 
 הפרופיל של שונות ניתוח מאידך, . f)10,530־(1.55 ־ הקבוצות שלוש בין ההבדלים
 על בפיקוח שנים, 24 ל- ומעל עד מוגדר גיל כאשר ),2x2( וגיל מין לפי השפיטתי

 f)5,265( מובהק: מין לפי ההבדל כי העלה סטודנטים) מול דין ועורכי קבוצה(שוטרי□
4.68= )001<.p( 2 גיל: לפי ההבדל ואף.as)5,265־(p<.05) F.( ,כי לטעון ניתן לפיכך 

 בהשתייכותם ולא וגילם, הנבדקים במין נעוצים השפיטוזי בפרופיל ההבדלים
הקבוצתית.
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השפיטתי. הפרופיל מבחינת הקריטי הגיל לקביעת שונות ניתוחי מספר נערכו
 את יוצרת ומעלה 25 ו־ ,24• עד : גיל קבוצות לשתי הנבדקים חלוקת כי נמצא ]
המוסרי. בשיפוט ביותר הטובה ההבחנה ן

 כי הורה )2x2( וגיל מין לפי השפיטתי הפרופיל של )manova( מרובה שונות ניתוח
גיל: ולפי )F (p<.001)5,266־(4.69 מין: לפי השיפוט באופן מובהקים הבדלים קיימים •
לפי השפיטתי בפדופיל מובהקים הבדלים נמצאו לא ).p<001) f>5,266=(4.91 ׳
 באופני ההבדלים להלן מפורטים לפיכך, . F)5,266=(1.51 גיל: x מין האינטראקציה |
בנפרד. וניל מין לפי השפיטה |

.מין לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 3 מס׳ לוח

מין לפי הנגדקים של השפיטתי הפדופיל ־ 3 לות

SD
נשים

M SD
גברים

M
10.10 76.14 12.92 72.78 מוסרי שיפוט
11.24 27.81 12.10 30.96 חברתי שיפוט
10.36 22.11 11.18 24.17 אינטרסנטי שיפוט
13.03 34.97 12.97 35.74 כפול־ערך שיפוט
13.91 25.85 14.77 30.19 שפיטה העדר

 ),mancova( גיל על בפיקוח ,מין לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח
 השיפוט אופני בכל ).f (p<.01)5,267=(4.06 מובהקים: הבדלים קיימים כי הראה
 מגברים יותר רב שימוש עשו נשים ונשים. גברים בין מובהקים הבדלים נמצאו

 מנשים יותר רב שימוש עשו גברים ואילו ),F (p<.01)1,271 =(10.09 :המוסרי בשיפוט
 אינטרסנטי שיפוט ),f (p<.001)1,271=(16 38 - חברתי שיפוט השיפוט: אופני יתר בכל

 שפיטה- והעדר )f (p<.05)1 ,271 ־(5.97 - כפול-ערך שיפוט ),p<.001) f>1,271 ־(12.61 -
9.45)=1.271(p< 01) F.( השפיטתי. בפרופיל המגדר הבדלי את ממחיש ג תרשים

בוץ לפי השפיסתי הפרופיל :1 תרשים

1 ה

שס־טרי סוג*



 מין. על בפיקוח גיל, לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 4 מס׳ לוח

גיל לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל ־ 4 לוח

ומעלה 25 גיל 24 גיל עד
SD M SD M

11.26 75.03 12.14 73.85 מוסרי שיפוט
11.28 27.81 12.13 31.73 חברתי שיפוט
10.23 21.49 11.20 25.74 אינטרסנטי שיפוט
13.13 33.23 11.96 38.91 כפול־ערך שיפוט
14.50 27.54 14.41 28.37 שפיטה העדר

 ),mancova( מץ על בפיקוח ,גיל לפי השפיטתי הפדופיל של מרובה שונות ניתוח
 ומעלה 25 בני מבוגרים .»ק).00מ f)5,267־(5.24 מובהקים: הבדלים קיימים כי הראה
 :24 גיל עד מצעירים המוסרי בשיפוט יותר רב שימוש לעשות נוטים
4.84 = )1,271< p< .05) f,( ממבוגרים יותר רב שימוש לעשות נוטים צעירים ואילו 

טי בשיפוט ׳)f (p < .001 )1,271( = 18.74 - חברתי בשיפוט טרסנ  - אינ
20.61 = )271, 1<p < .001) f( 18.67 - כפול-ערך ובשיפוט - )1 ,271<p < .001) f.( 

 2 תרשים .f>1,271=(3.36 - מובהק אינו שפיטה בהעדר השימוש במידת ההבדל
גיל. לפי השפיטתי הפרופיל את ממחיש

גיל לפי השפיטה׳ הפרופיל ם: תרש
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 לשתי סווגו הם הנבדקים של הדתיות מידת לפי השפיטה אופני בחינת לצורך
 לפי השפיטה אופני של מרובה שונות ניתוח וחילוניים. דתייט-מסורתיים קבוצות:

 לפי השפיטה אופני של מרובה שונות ניתוח וכן גיל, על בפיקוח ומין, הדתיות מידת
מין/ הדתיות מידת בין האינטראקציות כי העלו מין, על בפיקוח וגיל, הדתיות מידת  ו

 על בפיקוח ,הדתיות מידת לפי השפיטתי הפרופיל נבדק לפיכך, מובהקות. אינן גיל
וגיל. מין

דתיותם. מידת לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 5 מסי לוח

דתיות מידת לפי הנבדקים של שפיטתי ה הפרופיל * 5 לוח

חילוני דתי-מסורתי
SD M SD M

11.30 74.77 11.41 75.15 מוסרי שיפוט
11.34 27.16 10.78 30.82 חברתי שיפוט
10.15 21.06 9.74 24.32 אינטרסנטי שיפוט
12.25 32.92 12.20 37.23 כפול-ערך שיפוט
13.92 26.89 14.32 27.78 שפיטה העדר

 וגיל מין על בפיקוח הדתיות, מידת לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח
)mancova,( 2.91 מובהקים: הבדלים קיימים כי הראה)=5,245(p<.05) F.( נבדקים 

 בשיפוט יותר רב שימוש לעשות נוטים מסורתיים או כדתיים עצמם הגדירו אשר
 עצמם הגדירו אשר נבדקים מאשר הערך, כפול בשיפוט וכן והאינטרסנטי, החברתי

 F)1,249=(4,24 - אינטרסנטי שיפוט ),f (p<.05)1,249=(4.15 - חברתי שיפוט כחילוניים:
)05-$.p( 5.77 ־ כפול-ערך ושיפוט)=1,249(p<.05J f.( השימוש במידת ההבדלים 

 F)1,249,־=(F, -)03)1,249.=(45( מובהקים אינם שפיטה ובהעדר המוסרי בשיפוט
דתיותם. מידת לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 3 תרשים בהתאמה).

ת1דתי מידת לסי השפיטתי הפרופיל :3 תרשע!

✓  f  /  S  A  
f  / /  /



חיים משמעות .4
 .a .־87 - פנימית עקיבות נמצאה בלבד. הסטודנטים ע״י מולא זה שאלון
 משמעות של תפיסה משמעו יותר גבוה ציון הממוצע. חישוב. ע״י נתבצע השאלון ציינון
יותר. רבה חיים

1ה 9> > פ גי ו ר ט פי ש ה

קבוצה. לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 2 מס׳ לוח

קבוצה לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל - נ לוח

טסלדנטיק דין עורכי טרים שו
SD M SD M 3D M
11.37 75.03 10.49 74.19 12.57 74.25 מוסרי שיפוט
11.94 31.05 10.14 25.43 11.94 29.35 תי שיפוט חבר
10.82 25.15 9.32 20,34 11.18 Z1.91 סגטי שיפוט אינטר
12.59 38.05 11.91 30.95 13.45 34.44 כפור־ערך שיפוט
14.75 29.11 14.44 24.87 13.71 28.11 שפיטה חעדר

m( מרובה שונות ניתוח anova( כי הראה קבוצה לפי השפיטתי הפרופיל של 
 הבדל נמצא החברתי בשיפוט ).F (p<.01)10,536=(2.80 : מובהקים הבדלים קיימים
 f)2,272=(5.07 - האינטרסנטי בשיפוט ),F (p<.01)2,272=(5.03 - הקבוצות בין מובהק

)01<.p,( 6.94 - כפול-הערך ובשיפוט)=2,272(p<.01) F.( אלה שיפוט סוגי בשלושה 
 יותר רב שימוש הסטודנטים עושים ולפיהם ),p.>01( מובהקים שפה מבחני נמצאו

הדין. עורכי מאשר וכפול-הערך האינסרסנטי החברתי, בשיפוט

 הקבוצות בין והגיל הטין בהתפלגות לעיל שנמצאו המובהקים ההבדלים לאור
 הפעם אך בשנית, קבוצה לפי השפיטתי הפרופיל של השונות ניתוח נערך ),1 לוח (דאה

m( וגילם הנבדקים מין על בפיקוח ancova.( עבור מובהק כלא עלה זה ניתוח 
 הפרופיל של שונות ניתוח מאידך, . F)10,530=(1.55 - הקבוצות שלוש בין ההבדלים
 על בפיקוח שנים, 24 ל- ומעל עד מוגדר גיל כאשר ),2x2( וגיל מין לפי השפיטתי

 f}5,265( מובהק: מין לפי ההבדל כי העלה סטודנטים) טול דין ועורכי קמצה(שוטרים
4.68= )001.pc( 2.85 גיל: לפי ההבדל ואף)=5,265(p<.os) f.( ,כי לטעון ניתן לפיבך 

 בהשתייכותם ולא וגילם, הנבדקים במין נעוצים השפיטתי בפרופיל ההבדלים
הקבוצתית.



ש<ו«טה ואופני מין גלל,

 השפיטתי. הפרופיל מבחינת הקריטי הגיל לקביעת שונות ניתוחי מספר נערכו'
 את יוצרת ומעלה 25 ו- ,24• עד : גיל קבוצות לשתי ■הנבדקים חלוקת כי נמצא

המוסרי. בשיפוט ביותר הטובה ההבדזנה
 כי הורה )2x2(וגיל מין לפי השפיטתי הפרופיל של )manova( מרובה שונות ניתוח

 גיל: ולפי )f (p<.001)5,266־(4.69 מין: לפי השיפוט באופן מובהקים הבדלים קיימים
p<.001) F(5,266)=4.9i.( לפי השפיטתי בפרופיל מובהקים הבדלים נמצאו לא 

 באופני ההבדלים להלן מפורטים לפיכך, . f)5,266=(1.51 גיל: x מין האינטראקציה
בנפרד. וגיל מין לפי השפיטה
3מס לוח .מין לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 1

מין לפי חנגדקים של השפיטתי הפרופיל - 3 לוח

SD
נשים

M SD
גברים

M
10.10 76.14 12.92 72.78 מוסרי שיפוט
11.24 27.81 12.10 30.96 חברתי שיפוט
10.36 22.11 11.18 24.17 אינטרסנטי שיפוט
13.03 34.97 12.97 35.74 כפול־ערך שיפוט
13.91 25.85 14.77 30:19 שפיטה העדר

 ),mancova( גיל על בפיקוח ,מין לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח
 השיפוט אופני בכל ).F (p<.01)6,267=(4.06 מובהקים: הבדלים קיימים כי הראה
 מגברי□ יותר רב שימוש עשו נשים ונשים. גברים בין מובהקים הבדלים נמצאו

 מנשים יותר רב שימוש עשו גברים ואילו f(p<.01> f)1,271=(10.09 :המוסרי בשיפוט
 אינטרסנטי שיפוט ),F (p<.001)1.271 =(16.38 - חברתי שיפוט השיפוט: אופני יתר בכל

 - שפיטה והעדר )F (p<.05)1,271 =(5.97 - כפול-ערך שיפוט ),F (p<.001)1.271 =(12.61 ־
9.45)=1.271(p<.01) f( השפיטתי. בפרופיל המגדר הבדלי את ממחיש 1 תרשים

מי] לפי השפיטת׳ הפרופיל :1 תרשים

מ| 0ברל7|
ם| נשלס |
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 מין. על בפיקוח גיל, לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 4 מס׳ לוח

גיל לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל - 4 לוח

ומעלה 25 גיל 24 גיל עד
SD M SD Wl

11.26 75.03 12.14 73.85 מוסרי שיפוט
11.28 27.81 12.13 31.73 חברתי שיפוט
10.23 21.49 11.20 25.74 אינטרסנטי שיפוט
13.13 33.23 11.96 38.91 כפול-ערך שיפוט
14.50 27.54 14.41 28.37 שפיטה העדר

 ),mancova( מיו על בפיקוח ,גיל לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח
 ומעלה 25 בני מבוגרים ).f (p<.001)5.267־(5.24 מובהקים: הבדלים קיימים כי הראה
 :24 גיל עד מצעירים המוסרי בשיפוט יותר רב שימוש לעשות נוטים
4.84}  ממבוגרים יותר רב שימוש לעשות נוטים צעירים ואילו ),p<.05) f>1,271־

טי בשיפוט ),F (p < 001 )1,271( = 18.74 ־ חברתי בשיפוט טרסנ  - אינ
20.61 = )1,271<p < .001) f( 18.67 - כפול-ערך ובשיפוט = )1,271<p < .001) f.( 

 2 תרשים .f>1,271 =(3.36 - מובהק אינו שפיטה בהעדר השימוש במידת ההבדל
גיל. לפי השפיטתי הפרופיל את ממחיש

ג:ל לפי השפיטתי הפרופיל תרשים:

 לשתי סווגו הם הנבדקים של הדתיות מידת לפי השפיטה אופני בחינת לצורך
 לפי השפיטה אופני של מרובה שונות ניתוח וחילוניים. דתיים־מסורתיים קבוצות:

 לפי השפיטה אופני של מרובה שונות ניתוח ובן גיל, על בפיקוח ומין, הדתיות מידת
מין/ הדתיות מידת בין האינטראקציות כי העלו מין, על בפיקוח וגיל, הדתיות מידת  ו

 על בפיקוח , הדתיות מידת לפי השפיטתי הפרופיל נבדק לפיכך, מובהקות. אינן גיל
וגיל. מין

דתיותם. מידת לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 5 מס׳ לוח

דתיות מידת לבי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל - 5 לוח

חילוני דתי-מסורתי
SD M SD M

11.30 74.77 11.41 75.15 מוסרי שיפוט
11.34 27.16 10.78 30.82 חברתי שיפוט
10.15 21.08 9.74 24.32 אינטרסנטי שיפוט
12.25 32.92 12.20 37.23 כפול-ערך שיפוט
13.92 26.89 14.32 27.78 שפיטה העדר

ד, .
י־ .׳.•••:׳׳׳<)־

Mi.j.-.:.ל

 וגיל מין על בפיקוח הדתיות, מידת לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח
)mancova,( 2.91 מובהקים: הבדלים קיימים כי הראה)5,246־־<p<.05) f.( נבדקים 

 בשיפוט יותר רב שימוש לעשות נוטים מסורתיים או כדתיים עצמם הגדירו אשר
 עצמם הגדירו אשר נבדקים מאשר הערך, כפול בשיפוט וכן והאינטרסנטי, החברתי

 f>1,249=(4.24 - אינטרסנטי שיפוט ),p<.05) f>1,249=(4.15 - חברתי שיפוט כחילוניים:
)05 <p( 5.77 - כפול-ערך ושיפוט)=1,240(p<,05) f.( השימוש במידת ההבדלים 

 f)1,249.=(03ו~ ,f>1 ,249,=(45( מובהקים אינם שפיטה ובהעדר המוסרי בשיפוט
דתיותם. מידת לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מתאר 3 תרשים בהתאמה).

דתיות מידת לפי השפיטת׳ הפרופיל :3 תרשיט-
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 ),p.>00( )2)15(2=557.27 - מוסרי שיפוט מובהק. הדרוג נמצא השפיטה סוגי בכל
 ( )2)15(2־1128.64■ - אינטרסנטי שיפוט ),p.>001( )2)15(2=1069.12 - חברתי שיפוט

001 <p,( 2־659.08 - כפול־ערך שיפוט)001( )2)15><  )15(2=856.12 - שפיטה והעדר .
2( )001> <  דילמות של קבוצות לזהות ניתן שפיטה סוג בכל כי מבהיר הניתוח .

 ,wiicoxon מבחן בעזרת זוהו אלו קבוצות מובהק. באופן בציוניהן מזו זו השונות
.8 בלוח להלן ומפורטות דילמות, של זוגות בין המשווה

יורד בדרוג המוסריות, הדילמות של קבוצות ־ 8 לוח
שפיטה העדר

דילמות:
 מיל-יגרד שיפוט

דילטזת:
 אתטרשנטי שיפוט

1 דילמות
 חברתי שיפוט

־ דילמות
 מוסרי שיפוט

נ דילמות
10,14 3 14 14.15 9

15 5,10,11,14,15 15,8 8,11 2,3,13

11,12,16 6,7,16 5,6,12,16 6,16 1,4,5,11

6,8,9,13 12,13 10 4,5,10,12,13 7,12,16

1,5 1,3,4,9 1,11,13 3,7 6,8

2,4,7 2 1,2ז, 10,14,15

3 3,7,9

 המוסרי. בשיפוט גבוה יחסי לדרוג זכו 2,3,9,13 מסי דילמות כי מראה 8 בלוח עיון
 המוסרית(שיפוט לשפיטה החלופות בכל נמוך יחסי דרוג קיבלו -3 ו 2 דילמות מתוכן,

 נמוך יחסי דרוג קיבלה 9 דילמה שפיטה). והעדר כפול-ערך אינטרסנטי, חברתי,
 13 דילמה שפיטה. בהעדר בינוני דרוג אך הערך, ובפולי האינטרסנטי החברתי, בשיפוט

המוסרית. לשפיטה החלופות בכל בינוני יחסי דרוג לקבל נטתה

 ו 19 דילמות מתזק, המוסרי. בשיפוט יחסי באופן נמוך דורגו 6,8,10,14,15 דילמות
 קיבלה 8 מס׳ דילמה המוסרית. לשפיטה החלופות בכל גבוה יחסי כאופן דורגו -15

 בהעדר בינוני דרוג אך וכפול-הערך, האינטרסנטי החברתי, בשיפוט גבוה יחסי דרוג
 שפיטה, ובהעדר הערך כפול בשיפוט גבוה יחסי דרוג קיבלה 10 מס׳ דילמה שפיטה.

 בכל בינוני דרוג קיבלה 6 מס׳ דילמה והאתטרסנטי. החברתי בשיפוט בינוני ודרוג
המוסרית. לשפיטה החלופות

 בינוני ודרוג הערך, וכפול החברתי בשיפוט נמוך יחסי דרוג קיבלה 1 מס׳ דילמה
 האינטרסנטי, בשיפוט נמוך יחסי באופן דורגה 4 מס׳ דילמה השיפוט. אופני בשאר

 7 מס׳ דילמה השיפוט. סוגי ביתר בינוני יחסי ובאופן שפיטה, ובהעדר הערך כפול
 בינוני ודרוג שפיטה, ובהעדר האינטרסנטי החברתי, בשיפוט נמוך יחסי דרוג קיבלה
השיפוט. אופני בשאר

 דרוגה ש□ כפול-הערך בשיפוט למעט בינונית, יחסית ברמה דורגה 5 מס׳ דילמה
 הערך׳ וכפול החברתי בשיפוט גבוה יחסי דרוג קיבלה 11 מס׳ דילמה גבוה. היחסי

 יחסית ברמה דורגו 16ו- 12 דילמות לבסוף, השיפוט. סוגי בשאר בינוני יחסי ודרוג
המוסרי. השיפוט אופני בכל בינונית



 בעלות סקלות הניבו שיפוט סוג בכל הדילמות 16ל- נערכו אשר גורמים ניתוחי
 לקבוצות הדילמות 16 את לחלק ניתן לא לפיכך, .־).60 מ- נמוכה פנימית עקיבות

p בעלות w בולטים סוגים שלושה >1-6 תרשימים מציגים זאת, ע□ יחד שונה. פנימי 
מייצגות. דילמות שלוש בעזרת שפיטתי פרופיל של

3 מם׳ בדילמה וזשפיסת׳ הפרופיל :4 תרשים

■1
1
ו

14 מס׳ בדילמה השפיסת׳ הפרופיל :5 תרשים

 איננורמנס■ ערך

לז13העי ני 10

6 מם׳ בדילמה השפיטה■ הפרופיל :6 תרשים
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 בדילמות השפיטה סוגי של תקן וסטיות ממוצעים1ג וח7
גיל לפי 4,5,7,9,13,1/2,3 מס׳

! דילמות
:דילמות

 :1מס<
 מוסרי שיפוט
 חברתי שיפוט
 אינטרסנטי שיפוט
 כפול-ערך שיפוט
 שפיטה העדר

 : 2 מסי
 מוסרי שיפוט
 חברתי שיפוט
 אינטרסנטי שיפוט
 כפול-ערך שיפוט
 שפיטה העדר

 : 3 מס׳
 מוסרי שיפוט
 חברתי שיפוט
 אינטרסנטי שיפוט
 כפול-ערך שיפוט
 שפיטה העדר

 : 4מס'
 מוסרי שיפוט
 חברתי שיפוט
 אינטרסנטי שיפוט
 כפול-ערן שיפוט
 שפיטה העדר

 : 5 מס׳
 מוסרי שיפוט
 חברתי שיפוט
 אינטרסנטי שיפוט
 כפול-ערד שיפוט
 שפיטה העדר

 : 7 מס<
 מוסרי שיפוט
 חברתי שיפוט
 אינטרסנטי שיפוט
 כפול״ערך שיפוט
השפיט העדר

«24 גיל עד W י ‘
SD M SD M

31.83
18.19
22.44
25.76
26.73

79.06
8.48

11.60
14.62
15.67

29.37
23.65
28.23
31.89
27.34

73.11
17.55
24,17
31.84
21.91

25.86
13.88
15.66
22.54
19.46

84.67
5.35
7.94

13.75
9.16

26.60
21.27 
21.22 
27.41
18.27

78.24
15.78
19.80
24.12
13.82

27.05
21.17
9.90

23.78
12.28

85.81
13.87
3.96

16.85
4.19

25.43 
22.29
13.44 
25.84 
12.87

78.25
20.29
8.92

26.82
8.24

75.23
26.20
14.51
23.58 
12.45

73.95
30.88
38.58 
51.01 
20.25

74.35
18.47
8.77

39.11
14.66

28.15
25.66 
19.79 
25.22 
15.93

28.37
28.36
28.14
31.21
24.66

26.45
24.62
13.67 
35.26 
19.95

77.53
24.51 
11.65
19.51 
9.88

80.49
24.22
26.57 
37.19 
15.55

76.76
15.32
7.98

36.57 
10.81

31.89
29.57
21.50 
25.02
19.51

.26.20
27.99
26.23
31.71
24.41

26.41 
23.61 
17.83 
36.86

__ 19.29

24 גיל עד
SD M

ומעלה 25 גיל
SD M

16.45 92.61 17.90 87.89
 : 9 מס׳

שיפוטמוסרי
14.61 6.54 20.29 13.14 חברתי שיפוט
10.30 4.33 9.83 6.96 אינטרסנטי שיפוט
29.62 21.75 25.92 26.72 כפול-ערך שיפוט
35.40 26.37 31.99 27.18 שפיטה העדר

23.22 85.05 21.28 83.58
 ; 13 מס׳

מוסרי שיפוט
28.22 24.68 25.78 30.35 חברתי שיפוט
21.61 13.84 22.25 17.70 אינטרסנטי שיפוט
35.93 31.85 29.91 32.84 כפול־ערך שיפוט
35.53 28.17 28.67 27.65 שפיטה העדר

 יותר המוסרי בשיפוט ומעלה, 25 בני המבוגרים, השתמשו 9 - ו 1-5 מס׳ בדילמות
החלופות בכל המבוגרים מן יותר השתמשו הצעירים .24 עד 19 בני הצעירים, נץ

המוסרי. לשיפוט
 ,Cpc.001 כ z=6.46 - חברתי שיפוט ),pc.001) z=3.69 - מוסרי שיפוט :1 מס׳ דילמה

 והעדר ),z (pc.001=6.28 - כפול-ערד שיפוט ),pc.001) z=6.13 - אינטרסנטי שיפוט
).pc.001( 2=4.16 - שפיטה

 ),z (p< 001=7.26 י חברתי שיפוט ),pc.001) z=4.01 - מוסרי שיפוט :2 מס׳ דילמה
 והעדר ,z (Cp<.001=5.28 - כפול-ערך שיפוט ),p<.001) z=6.97 - אינטרסנטי שיפוט

).pc.001) z=5־.to - שפיטה
 ),z (pc.001=4.67 - חברתי שיפוט ),p<.001) z=5.19 - מוסרי שיפוט :3 מס׳ דילמה

 והעדר ),z (pc.001=4.59 - כפול-ערך שיפוט ),pc.001) z=7.05 - אינטרסנטי שיפוט
.Cpc.001( 2=6.48 - שפיטה

 ),z=2.3s (p<.05 - חברתי שיפוט ),p<.01) z=3.17 - מוסרי שיפוט :4 מס׳ דילמה
 והעדר ),z (p<.01=2.66 - ערך כפול שיפוט ),p<.001) z=4.30 - אינטרסנטי שיפוט
).pc.001) z=4.74 - שפיטה

 ),z (pc.01=2.96 - חברתי שיפוט ),pc.01) z=2.88 ־ מוסרי שיפוט :5 מס׳ דילמה
 והעדר ),z (pc.001=3.67 ־ נפול-ערך שיפוט ),pc.001) z=3.87 - אינטרסנטי שיפוט

).pc.001) z=3.63 - שפיטה
 ),z (pc.001=5.67 - חברתי שיפוט ),pc.001) z=5.65 ־ מוסרי שיפוט :9 מס׳ דילמה

 והעדר ),z (pc.001=3.58 י כפול-ערך שיפוט ),p<.001) z=5.47 - אינטרסנטי שיפוט
).pc.05) z=2.19 - שפיטה

 בשיפוט המבוגרים מן יותר משתמשים הצעירים נמצאו 7 מס׳ בדילמה
).z (pc.001־4.20 - שפיטה ובהעדר )pc.01) z־5.02 - האינטרסגטי

 ן z=2.88 - הצעירים מן יותר המוסרי בשיפוט המבוגרים השתמשו 13 מס׳ בדילמה
■ 01.pc,( 2.93 - הברתי בשיפוט המבוגרים מן יותר השתמשו הצעירים ואילו=pc.01) z( 

).pc.01) z־־3.31 - אינטרסנטי כשיפוט ו
הנבדקים. גיל לפי מובהקים הבדלים נמצאו לא הדילמות בשאר



ת ד n מי > m*
 נמצאו , הנבדקים של הדתיות מידת לפי ,השפיטתי בפרופיל בולטים הבדלים

 והם Mam-witney u Test בעזרת נבדקו אלו שפיטה הבדלי .16 ־ ו 15 מס׳ בדילמות
 ממוצעים מציג 12 לוח .5 בלוח לעיל שנמצא ההבדלים של הכולל• הדפוס את תואמים
 של הדתיות מידת לפי אלו, בדילמות השונים השפיטה סוגי של תקן וסטיות

המשיבים.

 בדילמות השפיטה סוגי של תקן וטטיות ממוצעים -12 לוח
דתיות מידת לפי 15,16 מט׳

SD
חילוני

M
דתי/מסורתי

SD M
־ דילמות

32.31 66.53 32.75 56.73
 : 15 מס׳

מוסרי שיפוט
34.54 48.60 32.79 64.16 חברתי שיפוט
32.56 33.57 35.50 49.98 אינטרסנטי שיפוט
34.95 42.69 35.58 57.31 כפול-־ערך שיפוט
37.26 50.07 36.97 53.69 שפיטה העדר

27.73 77.71 34.58 61.47
 ־ 16 מס׳

מוסרי שיפוט
31.07 29.37 34.37 49.50 חברתי שיפוט
27.37 24.80 37.47 51.06 אינטרסנטי שיפוט
33.41 33.01 32.79 53.00 כפול-ערך שיפוט
30.09 24.28 38.63 43.78 שפיטה העדר

 ; להשתמש כדתיים/מסורתיים עצמם הגדירו אשר נבדקים נטו 15 מס׳ בדילמה
 ובשיפוט ,)z (pc.001=3.70 - אינטרסנטי בשיפוט ׳)p<.001) z=3.50 - חכרתי בשיפוט

כחילוניים. עצמם הגדירו אשר מנבדקים יותר cp<.01) z=3.22 - ערך כפול
 בשיפוט להשתמש כחילוניים עצמם הגדירו אשר נבדקים נטו 16 מס׳ בדילמה

 ׳ .*ן£z )001=3.74 - כדתייס/מסורתיים עצמם הגדירו אשר מנבדקים יותר המוסרי
 מנבדקים: יותר המוסרי לשיפוט החלופות בכל השתמשו דתייס/מסורתיים נבדקים

 )׳z (p< 001־־5.38 - אינטרסנטי שיפוט ),p<.001) z־4.63 - חברתי שיפוט חילוניים:
).z (p< 001=4.13 - שיפוט והעדר )p<.001) z=4.62 - ערך כטל שיפוט

׳ המשיבים של הדתיות מידת לפי מובהקים הבדלים נמצאו לא הדילמות בשאר

® פי ד ו ע י $ ה ל9ו י י ת ד מ ש ה

 הערכים, של יורד דרוג מציג 1ל לוח חשיבותם. סדר לפי הערכים דורגו ראשית,
. Friedman מבחן בעזרת נתבצע הדרוג הסטודנטים. לעמדות בהתאם

הערבים ציוני של תקן וטטיות ממוצעים יורד, דרוג -13 לוח

SD M דרוג ־ ערך
1.73 4.48 4.54 שלום
1.60 4.03 4.05 שיוויון
1.49 3.99 4.00 חברות
1.49 2.92 2.92 מעוררים חיים
1.46 2.85 2.85 הנאה
1.58 2.68 2.64 חברתית הכרה

 השווה אשר ,Wiicoxon מבחן ).p.>001( )2)5(2־107.43 מובהק: נמצא הערכים דרוג
 מעוררים, חיים ואילו מכולם, ונחשוב הערך הינו שלום כי הבהיר ערכים של זוגות בין

 בתווך בינהס. הבדל ללא חשובים, הפחות הערכים הינם חברתית והכרה הנאה
הערכים. ציוני דרוג את מציג 7 תרשחם וחברות. שיוויון הערכים נמצאים

הערכים ממוצעי דרוג :7 תרשים

א צ פ פ3ו מ צ לי ן פ ל פ
•: .״י

 ;1בעייי דילמה בכל נבדקו כלכלי מצב ולפי מוצא לפי המוסרי בשיפוט הבדלים
^ עקביים. מובהקים הבדלים נמצאו לא Mann-w»ney u Test מבחן ; ,1



השפיטתי. והפרופיל הערכים ציוני בין ספירמו מתאמי מציג 14 לות

המושרית השפיטה הזוגי הערכים ציוני כין מתאמים -14 לוח

שפיטה העדר שיפוט
כפול-ערך

שיפוט
אינטתתטי

הברתי שיפוט מוסרי שיפוט

-08 -.11 -.19* -.21* .06 שלוס
-15 -.23* -.34*** -27“ .21* שיוויון
.07 .11 .18 .17 -.11 חברות

21־ 10 .23׳ .20* -.16 מעוררים חיי□
20* .18* .24** .24“ -.14 הנאה

; -10 .12 .06 .09 -.02 חברתית חכרה

 וגיל מין על בפיקוח ערכיות, לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח
)mancova,( ־־ 3.79 מובהקים: הבדלים קיימים כי הראה)01)5,113( F<■ ,(נבדקים ק 

 מעוררים וחיים הנאה של בערכים מאשר יותר ושיוויון שלום של בערכים האמינו אשר
 הפוכה: היהה אמונתם אשר נבדקים מאשר יותר המוסרי בשיפוט השתמשו

7.65)  מוסרי: לשיפוט בחלופות פחות השתמשו גם אלה נבדקים ).f (p<.01)1,117־
ט ו פ י טי שיפוט ),F (p. < .01)1,117( ־ 12,36 - חברתי ש סנ טר  - אינ

18.65 = )1,117(p < 001) f,( 8 58 - כפול-ערך שיפוט = )1,117(p < .01) f,( והעדר 
 של השפיטתי הפרופיל את ממחיש 8 תרשים ).F (p < .05)1,117( = 4.26 - שפיטה

ערכיות. לפי הנבדקים
ערכיות לפי השפיטת■ הפרופיל :8 תרשים

 נמצא אולם, גבוהה. אינה המובהקים המתאמים של עוצמתם כי מגלה בלוח עיון
 , יותר נמוכים והאינטרסנטי החברתי השיפוט יותר, רבה בשלום שהאמונה ככל כי

 וכן והאינטרסנטי החברתי השיפוט פוחתים בשיוויון, האמונה שגוברת ככל בדומה,
 חזק הנאה של שהערך ככל כי נמצא עוד המוסרי. השיפוט וגובר כפול-הערן השיפוט

 השיפוט והאינסרסנטי, החברתי השיפוט המוסרי: לשיפוט החלופות מתחזקות יותר,
 מתחזקים., יותר חזק מעוררים חיים של שהערך ככל השפיטה. והעדר הערך, כפול

•ב השפיטה, העדר וכן והאינטרסנטי, החברתי השיפוט

 , : לפיו דפוס מייצגים השפיטתי הפרופיל לבק ושיוויון שלום הערכים כין המתאמים
 הערכים בין המתאמים המוסרי. לשיפוט החלופות לבין הערכים בין שלילי קשר קיים
 :; קשר קיים לפיו הפוך דפוס מייצגים השפיטתי הפרופיל לבין מעוררים וחיים הנאה
 ובו ״ערכיות•• משתנה הוגדר לפיכך המוסרי. לשיפוט החלופות לבין הערכים בין חיובי
 . גבוהת היתה ושיוויון בשלום אמונתם אשר נבדקים :לאמונתו בהתאם נבדק כל סווג

 אמונתם אשר ונבדקים אחת, לקבוצה סווגו מעוררים וחיים בהנאה מאמונת□
השניה. לקבוצה סווגו שווה, היתה הערכים סוגי בשני שאמונתם או הפוכר,

H ̂.3 ושיתיר ערכיות(שלום לפי המוסרית השפיטה אופני של מרובה שתות ניתוח נערך i'

s / / י
irfw זטי״יון ]B

m man״irniyn n ם

 לא מבחן בעזרת מוסרי, שיפוט סוג בכל ,דילמה בכל ערכיות לפי הבךלים נבדקו
 כמייצג p,>01 נלקח הניתוחים ריבוי לאור . Mann-WKn«y u'Test מסוג פרמטרי ^

.i f f 16 לוח . 8,10,14 בדילמות נמצאו ושיטתיים מובהקים הבדלים מובהקים. ממצאים 
 משתנה לפי אלו, בדילמות השמים השפיטה סוגי של תקן וסטיות ממוצעים מציג י$1|

ת. הערכיו '&
 בדילמות תשפיטה סוגי של תקן וסטיות ממוצעים ־ 16 לוח

ערכיות לפי 8,10,14 מט׳

i הפרו^ל■ את מתאר 15 מס׳ לוח וגיל. מיו על בפיקוח ,מעוררים) וחיים הנאת לעומת i P i i■ 
י• הערכית אמונתם לפי הנבדקים של השפיטתי

■

ז׳שיוויון שלוס: דילמות
M

מעוררים וחיים ומאח
SD M

ערכיות לפי תנכדקיס של השפיטתי הפרופיל -15 לוח

ושיחיו! שלום
SD_______M

מעוררי□ ווויים הנאה
: SD M
11.34 71.29 10.72 77.03 מוטרי שיפוט

12.78 36.32 10.76 28.53 חברתי שיפוט

11.94 30.94 9.32 22.60 אינטרסנטי שיפוט

12.87 42.84 12.07 35.90 כפול-ערך שיפוט

13.36 33.15 14.99 26.97 שפיטה תעדר

25.71 65.66 20.14 78.96
 «.8 סס׳

מוסרי שיפוט
26.19 50.13 28-13 37.74 חברתי שיפוט
16.99 45,66 24.03 29.64 אמטרסנטי שיפוט
25.74 65.66 29.70 54.29 כסול־ערך שיפוט
26.70 32,11 25,18 23.15 שפיטה תעדר

24-06 62.21 28.11 63.25
 110 ט?ד

מוטדי שיפוט
2S.21 35.92 23.7 7 18.50 חברתי שיפוט
24.8# 31.45 20.58 18.69 1 אינטרסגטי שיפוט
27,35 49.87 32.16 41193 שיגנטכפול־ערן
33.68 68.00 41.33 56,15 שפיטה העדר

30.58 48.55 31.68 63.05
 ־ 14 מסי

מוסרי שיפוט
23.69 64.61 32.36 45,54 חברתי שיפוט
26.85 54.87 29.82 41.22 אמטרסגטי שיפוט
27.10 60.13 30.47 42.71 כפול-ערך שיפוט
29.69 55.46 37.73 51.90 שפיטה תעדר

:

447



שיוויון בשלום המאמינים נבדקים נמצאו 8 מס׳ בדילמה בהנאה מאשר יותר ו
z= הפוכה: אמונתם אשר מנבדקים מוסרי בשיפוט יותר משתמשים מעוררים וחיים

2.76 )01<.p.( 3.09 2־ - האחרים מן אינטרסנטי בשיפוט פחות השתמשו גם אלה נבדקים )01.fx.(

יותר ושיוויוף שלום של בערכים המאמתים נבדקים השתמשו 10 «ס׳ בדילמה
ם הנאה של בערכים מאשר חיי פחות ואינטרסנטי חברתי בשיפוט מעוררים, ו

).p<.01) z=3.05 - אינטרסנטי ושיפוט f(p<.001) z=3:51 - חברתי שיפוט הפוכה: אמונתם אשר מנבדקים

 וחיים בהנאה מאשר יותר ושיוויון בשלום המאמינים נבדקים נטו 14 מסי בדילמה
 ( z=2.9e הפוכה: שאמונתם נבדקים מאשר חברתי בשיפוט פחות להשתמש מעוררים

01<.p,( 2.92 - ערך כפול- בשיפוט פחות ואף=p<.01) z.(

השפיטה* והפרופיל פוליטית עמדה

נעוץ ההבדל כי הראו פוליטית עמדה לפי השפיטתי הפרופיל של שונות ניתוחי
בעלי קבוצות: לשתי הנבדקים חולקו לפיכך, ושמאל. מרכז לבין ימין שבין בחלוקה

בסקלה). 5־9 (ערכים ושמאלה המרכז מן פוליטית עמדה ובעלי בסקלה) 1-4 (ערכים ימנית פוליטית עמדה

על בפיקוח פוליטית, עמדה לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח נערך
 של השפיטתי הפרופיל את מתאר 17 מס׳ לוח ).mancova( הנבדקים וגיל מין

פוליטית. עמדה לפי הנבדקים

 פוליטית עמדה לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל17 לוח

ימין
 מוסרי שיפוט
 חברתי שיפוט
 אינטרסנטי שיפוט
 כפול-ערך שיפוט
שפיטה העדר

M
74.13
34.26
28.09
42.37
28.59

SD
11.80
12.21
11.52
11.35
15.02

ושמאל מרכז
SD M

11.05 
9.64 
9.35

11.30
11.30

76.02
27.48
22.29
53.99
30.09

 קיימים כי הראה פוליטית עמדה לפי השפיטתי הפרופיל של מרובה שונות ניתוח
 שימוש עשו ימניות עמדות בעלי נבדקים ).f (p<.001)5,113=(6.54 מובהקים: חבדלינו

 f)1,117=( - האינטרסנטי בשיפוט ),pc.01) F}1,117=(8.63 - החברתי בשיפוט יותר רב
6.04 )05<.p( 13.72 - הערך כפול ובשיפוט)=1,117(p<.001) f( עמדות בעלי מנבדקיס 

 ובהעדר המוסרי בשיפוט מובהקים הבדלים נמצאו לא ובשמאל. במרכז פוליטיות
הפוליטית• עמדתם לפי הנבדקים של השפיטתי הפרופיל את מציג 9 תרשים שפיטה.

פוליטית עמדו! לפי השפיטת׳ הפרופיל :0 תרשים

 לבין ערכים) תשעה p הפוליטית(כרצף העמדה בין נערכו אשר חלקיים מתאמים
 עוצמה בעלי כי אם דומים,, ממצאים העלו ,וגיל מין על בפיקוח השפיטתי, הפרופיל

 ( r.־־24 - החברתי לשיפוט השימוש גבר יותר ימנית הפוליטית שהעמדה ככל נמוכה.
01.pc,( 22 - האינטרסנטי בשיפוט=-.p<.os) r,( 24 - הערך כפול ובשיפוט=-.pc.01) r.( 

המתאמים.אינם.מובהקים. שאר
 בעזרת מוסרי, שיפוט סוג בכל , דילמה בכל פוליטית עמדה לפי הבדלים נבדקו
ד ^ חן ב  ממצאים כמייצג p.>01 נלקח הניתוחים ריבוי לאור . Mann-Witney u מ

ם.  מציג 18 לוח .15 ,16 בדילמות נמצאו ושיטתיים מובהקים הבדלים מובהקי
פוליטית. עמדה לפי אלו, בדילמות השונים השפיטה סוגי של תקן וסטיות ממוצעים

 בדילמות השפיטה סוגי של תקן וסטיות ממוצעים - .18 לוח
פוליטית עמדה לפי 15,16 מס׳

ושמאל מרכז
SD M SD

ימין
M

דילמות:

27.44 74.11 32.74 52.65
 : 15 מס׳

מוסרי שיפוט
27.80 42.50 31.71 65.48 חברתי שיפוט
27.14 26.16 35.21 55.12 אינטרסנטי שיפוט
32.03 36.23 32.08 60.27 כפול-ערך שיפוט
38.83 50.00 37.17 54.50 שפיטה העדר

28.13 78.16 28.37 73.41
 !16 מס׳

מוסרי שיפוט
30.11 28.66 35.25 47.45 חברתי שיפוט
28.85 26.60 33.84 42.52 אינטרסנטי שיפוט
32.09 33.04 33.50 49.15 כפול־ערך שיפוט
30.79 25.18 35.27 36.05 שפיטה העדר



 בשיפוט פחות להשתמש בימין עצמם הגדירו אשר נבדקים נטו 15 מסי בדילמה
 הם בשמאל. או במרכז עצמם את הגדירו אשר מנבדקיס )p<.001) z־־3.62 - מוסרי

 ( z=4.49 - אינטרסנטי בשיפוט ),p<.001) z־־4.19 חברתי בשיפוט יותר להשתמש נטו
001.pc,( ־3.76 - ערך כפול ובשיפוטpc.001) z( האחרונים. מן

 בשיפוט להשתמש כימניים עצמם הגדירו אשר נבדקים נטו 16 מס׳ בדילמה
 - ערך כפול ובשיפוט )z (p<.01=2.65 - אינטרסנטי בשיפוט ),p<.01) z=2.98 - .חברתי

במרכז. או כשמאלניים עצמם הגדירו אשר מנבדקים יותר )p<.01) z־2.63
 הפוליטית העמדה לפי ושיטתיים מובהקים הבדלים נמצאו לא הדילמות בשאר

המשיבים. של

שפיטתי ה והפרופיל החיית משמעות תפיטת אישיותיים, מאפיינים

 שקריות פסיכופטיות, נוירוטיות, אקסטרוורטיות, בין חלקיים מתאמים נערכו
 הנבדקים. וניל טין על בפיקוח השפיטתי, הפרופיל לבין החיים משמעות ותפיסת

להלן. 19 בלוח מוצגים אלו מתאמים

 וסוגי החיים משמעות תפיסת אישיותיים, מאפיינים ביו מתאמים -19 לוח
המוסדית השפיסה

שפיטה העדר שיפוט
כפול־ערך

שיפוט
אמטרסגטי

הברתי שיפוט מוסרי שיפוט

-.04 .13 .09 .10 -.09 אקסטרוורגייות
* .05 .17 .08 .04 -.08 גוירוטיזת

.01 .03 .06 -.01 -.13 פסיטפטיה
-.09 -.17 -.14 -.13 .26** שקריות
-.06 -.10 -.15 -.12 .23* טשמעותחחייס

.p<.01**,p<.05*5ma

 ותפיסת האישיותיים המאפיינים בין שיטתי קשר קיים לא כי מגלה בלוח עיון
 עוצמתם אך מובהקים מתאמים שני קיימים השפיטתי. הפרופיל לבין החיים משמעות

 גובר יותר, גבוהה החיים משמעות שתפיסת וככל יותר, רבה שהשקריות ככל נמוכה:
המוסרי. השיפוט

דיון

 ועשית האדם של העצמית הזהות התגבשות ,24 גיל שאחרי עולה זה ממחקרנו
 הגיבוש יותר. שכיח נעשה המוסרי בשיפוט השימוש אותו. ומחייבת יותר ברורה

 ל;״ החברתי, בשיפוט להשתמש העדיפו הסטודנטים זה. לכיוון תורם הוא אף המקצועי
האינטרסנטי. ובשיפוט הערך כפול בשיפוט

 :■ נשים מובהק. הוא מין לפי השיפוט בצורת השימוש הבדל כי כן, כמו התברר,
 :;ל:’ רב שימוש עשו נשים דומה. בצורה השונות השיפוט בצורות משתמשים אינם וגברים

 ־־ יתר בכל מנשים יותר רב שימוש עשו הגברים ואילו המוסרי, בשיפוט מגברים יותר
; y קביעה ולפי החברתי האינטרסנטי, השיפוט שאופני לזכור עלינו השיפוט. אופני



 3 ו- 1 שבדילמות לב, לשים חשוב מוסריות. שאינן שיפוט צורות מייצגים העובדה
 רב שימוש עשו הגברים ואילו מוסריים, הלא השיפוטים בשאר שימוש עשו הנשים

המוסרי. בשיפוט יותר

 יותר רב בשימוש קשור בהכרח אמו דתי מסורתי־או חיים שאורח לציין חשוב
 ללא למידה, של תהליך ללא כי למודעתנו, להביא חייב זה ענין מוסרי. בשיפוט

 יעדיפו שהם הרי מוסר, בעניני להתחבט המתחנכים את שיביאו לענינים התייחסות
 את הגדירו אשר שנבדקים נמצא נשאף. מוסר מייצגים שאינם אחרים שיפוט אופני
 ובשיפוט החברתי בשיפוט יותר רב שימוש לעשות נטו כדתיים או כמסורתיים עצמם

 את להצעיד יכל הערך כפול בשיפוט השימוש הערך. כפול בשיפוט וכן האינטרסנטי
 בבית, החינוכית העבודה חשובה המוסרי בשיפוט שימוש של בכיוון נוסף צעד האדם
השונים. השינוי מוסדות ובכל הכנסת בבתי הנוער, בתנועות הספר, בבית

 באופני בשימוש הבדלים הראה לא הנבדק של העדתי מוצאו כי לציין חשוב
 המזרחיים למתחנכים והתייחסותה דומה היא הישראלית החינוך מערכת השיפוט.

 למשל, חרדיות, בקבוצות שנית, זאת לבדוק כמובן יש דומה. היתה המערביים או/ו
 (החינוך האשכנזיות טהרת על המו והאחרות המזרחיות(ש״ס) טהרת על הינן שחלקן

העצמאי).

 שכיחות על משפיע הכלכלי המצב לא כי הראתה, היא אף הכלכלי המצב בחינת
 אדם שבני זה, ממחקר גם מתברר כי ולציין, לשוב חשוב המוסרי בשיפוט השימוש

 הכולל שפיטתי, פרופיל פי על אלא הגיעו, הם אליה מוסרית רמה לפי שופטים אינם
 קשור המוסרי בשיפוט השימוש באדם. שהופנמו השיפוט אופני את בתוכו

 בכל האדם. את המחייבים התוכן עולמות בכל וכן בדילמה המוצגת בסיטואציה
 בצורות או בצורה היא כשהכרעתו השיפוט, צורות ברוב האדם משתמש שיפוט
 האדם את אלוהים ״ויברא כי ולהזכיר לשוב פחות לא וחשוב מסוימות. שיפוט
 התואר כחך א, אותם״(בראשית ברא ונקבה זכר אותו, ברא אלוהים בצלם בצלמו,

 המתפתחת מיניותו בשל גם מין לכל ייחודיות קיימת אך ולנקבה, לזכר משותף אדם
 בתחום גם תקפה זו ייחודית מיניות מסוימת. ופסיכולוגית תרבותית כסביבה
ra השונים. השיפוט באופני השימוש mרב שימוש עושות אכן נשים כי זה, ממחקרנו ־ 

גברים. מאשר הומאני המוסרי בשיפוט יותר

 .104-164,49/50 בחיעך, עיונים מוסרית. והתנהגות מוסרית שפיטה ).1988(מ. אדד,
 עבריינית. והתנהגות נוירוטיות לא-מוסרית, שפיטה ).1989( א. ולסלוי, מ. אדד,

.73-63 י״ז, חברתית, וסטייה עכדייעת
 ביניהן הבחנה - המוסרי השיפוט התפתחות למחקר גישות שתי )1987( מ. ניסן,

 עם׳ לפסיכולוגיה, חינוך בין (עורכים), לסט ו-א. ניסן מ. בתוך לשילוב. והצעה
מאגנס. ירושלים: .504־383

Addad, M, and Benozech, M." (1986). Nevrosistna, signification axistentielle et auto- 
rofoceant du moi-memoies orgiaux ••Annates Medico ■ Psychologiques, 144, 
777-789.
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 הי וברדז
מהנה. באותו ו מהי , ה*■לים עמדה

המפקד? החלוות על ועתר מה

ו בצורה בי המפקד, נהג סוב אבן .1 ם בצבא חמסמעוו הישמר ז קיי ת  וי
ץ הסדר חו ם הנ חיי ם ר קיני ה בצבא, ה

J J| מסכים I—- ־ ~ | -1—-1------|—| -—-1-------|—-1------|—| לא בלל -
מסכיס 0* 10.; 20% 30* ׳10* 59(1 60* 70* 80* 90? 100* בתהלס 31־32

ה .2 ר האמצעי היה ז הי ם אחר אן* והלא רעשוחו למפקד שנותר הי חיילי ה  מ
ת רצה לא הורו ב המפקד נהעשה, ל תו את להשליט חיי , על מרו ו רי קו פ

J J( 1-------1-------1------1-------1-------1-------1 מסכים----------- לא ברר [--------1----1—|
מסכים 0* 10* 20* 30* 40* 50* 60* 70* 80* 90* 100* החים נ 38־34

 המפקר בז סבחר העונה .3
מפשע החף את גם מענישים

״א בכך בי בך, להעניש ובות לנו אין ,צודק ,

לא כלל
W *0 15־31  S. מסבים

A החלסחו. על הערער אני ואין החלי״, המפקד בך

לא כלל
39^ ט ־ ל ^ *7 0 הסכ׳ס 0* 10* 20* 30* 40* 50* 60* 70* 80* '90*0

 רוצים אם לעשות. היה צריך כך אך אכזרית, הינד, המפקד התרעת ,5
המשמעת. על לשמור

יא בלל
1 ב״״לע 0 9־7 7 8 7 7 7 *60 5 מסבים 0* !0* 20* 30* 40* 7



ר ראש למשרת מועמדים שגי ה. זה מתחרים העי ת במערכת בז רו חי ב ו ה i הז ’ xn '( 
תו את מועמד בל בני ר. המצב לשיפור ת עי ם, ב ל ס אחר או מדי ע מו  שרד!'* שהאמין ה

ר, את תקדם לתפקיד בחירתו ה הסתפק לא העי ץ והחל בז הפי ת ל עו מו ת ש עו פוג  ה
 ' מקדשת בחירתו) (לאמוד, המטרה מועמד, אותו של לדעתו המתחרה. המועמד של הגזוב בשמו

4ז האמצעים. את ומכשירה

זו? התנהגות על דעתך מה
V. ■י

ו היא אך נסבלת. אינה המתחרה המועמד נקט בה הדרך .1 י; את להשיג לו שתאפשר ז
ע באמצעותה רק מטרתו. ה יגי העיר. לראש ויהי

f לא כלל ן-------]—־ |------]-----j----1---------1---------[----1 ן ם,נזםכ ן_ן_ן
4' מסכים 0? 10% 20? 30? 40? 50? 60? 76? 80? 90? 100? בהחלט 61-62

אין שנהג כפי נהג המתמרה .2 כך. על מערער אני ו

J J| ־---------1 מסכים .. לא כלל j------[-------[--------I----1---------1------1----1------1—ן
i מסכים 0? 10? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80? 90? 100? בהחלט 63־64

ו .3 האחר. של במקומו להיבחר ברי היחידה הדרך ז

|_ |_ -------1------1------[-------1------1------1------ן-------1 מסכים | - לא כלל |------1—|
מסל־ם 0? 10? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80? 90? 100? בהחלט 65־66

בחירות. בתקופת מקובלת התנהגות זו מותר. הכל בפוליטיקה .4

לא כלל |-------|-------j--1---------1----1.:------1----------|----1---------1-------1 מסכים ן ] )
מסבים 0? 10? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80? 90? 100? בהחלט 67־68

 נם ביותר, גרועה ה■;ת פונעות סמזעוח שהפיץ המועמד של התנהגותו .5
כך. לנהוג אסור בפוליטיקה

j | _ ם | כי ס י |------j--------1--------1--------1----------1--------1--------1------1--------[-------1 מ ל Ste לא ל
:;י’. ם’חםכ 0% 10? 20? 30? 40? 50? 60? 70? 80? 90? 100? בהחלט 69־70

 אירועים 14 עוד בהמשך כאן הובאו שלא כך על מתנצלת תלפיות״ ״שנתון מערכת
הסליחה. והקוראים המחבר עם טכניות. מסיבות כמתוכנן


