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מבוא
 שונות גישות מציג הפסיכולוגי המחקר

 שתי עבריינית. התנהגות בהסבר העוסקות
 הגישה הן זה בנושא העוסקות חשובות גישות

 גורמים בעזרת עבריינית התנהגות המסבירה
 ,1970 ,1967 (אייזגק, ונוירוסיות אישיותיים

 ; 1970 גרי, ; 1970 ואייזנק, אייזנק ; 1977,1973
 והגישה ),1964 ,193נ יונג, ;1973 טרסלר,

 לבק מוסרית שפיטה שבק בקשר העוסקת
 של הנרחבת סקירתו (ראה מוסרית התנהגות

 נכבדים מחקריים מאמצים ).1980 בלאסי,
 אחת כל של השערותיהן לבדיקת הוקדשו

 כל נעשה לא ידיעתנו, למיטב אולם, -מהגישות.
 שבק המשולבים הקשרים את לבחק קיסיק

 המוסרית השפיטה ואופני האישיותיים 'הגורמים
 היא זה מחקר ממרת עבריינית. התנהגות 'בק

 פירוט, ביתר אלה. משולבים קשרים ובדוק
 מערכות שתי בק קשר קיים האם ״בדק

 והמשתנים האישיותיים, (המשתנים 'שתנים
 לבק ובינם מוסרית) בשפיטה שורים
 של טיבם ייבחן כמו־כן עבריינית. הגות
 שמא או בלתי־תלויים הם האם רים;

ואקטיביים,
 הקשר את להסביר הניסיתות של גדול לק

 מוסרית שפיטה לבק עבריינית יתגהגות
 התפתחות על קולברג של מחקריו על ק

גישה בני־האדם. אצל המוסרית ה

 השפיטה שתהליך מניחה, זו קוגנטיבית
 ,1964 (פיאז׳ה ורציף התפתחותי הינו המוסרית

 שישה מציק )1969 ,1963( קולברג ).1969
 השפיטה בהתפתחות אוניברסליים חשיבה שלבי

 אחד לכל מתייחם שלב כל כאשר המוסרית,
 הכוללים בסיסיים, מוסריים עניינים משנים־עשר

 ששת ולוויכוח. לדיק ונושאים ערכים מושגים,
 לשלוש קולברג על־ידי חולקו החשיבה שלם
 נמצאים רמה ובכל עיקריות, התפתחותיות רמות

 עובר רציף התפתחות בתהליך שלבים. שני
 עד יותר, גבוהה לרמה נמוכה מרמה האדם

 המבטאה השלישית, לרמה בכלל) הגיעו(אם
 הצדק עקרונות על המבוססת מוסרית רמה

 שוויק על שמירה שמשמעותו המוחלט,
 בני־האדם, של האנושי וכבודם זכויותיהם

 כללים סדרת מבטא אינו קו־לברג, לדעת הצדק,
 לבין ׳׳כלל״ בין ההבדל מוסר: עקרונות אלא

 בשעה להפרה ניתן שכלל בכך, הוא ״עיקרק״
 הצדק עקרק למשל, בעיקרק. מתנגד שהוא
 הנגזר והכלל מקודשים, הינם האדם שחיי קובע
 לחיבת הזכות בהם. לפגוע שאסור הוא, ממנו

 של ,יוצא פועל הוא לחיות, לזולת ולאפשר
 כאשר רק מותרת הכלל הפרת הצדק. עקרון

 החשיבה שלב בסכנה. הבסיסי העיקרק
 לסוג בהתאם נקבע האדם נמצא שבו המוסרית
 שבעזרתה ),moral reasoning(המוסרית ההנמקה

דהיינו, המוסרית. החלטתו את האדם מסביר

ק אלינה לגב׳ מודים הסחבוים א׳׳ב. בסדר מופיעים ושמותיהם שווה, הינה דימתס־יס  הרבה ,עזרתה על קו
» י המועילות. הערותיו על נחשק ישראל ולפרוס׳ ׳נתונים,
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 את האדם קובע שלפיו המוסת, לנימוק בהתאם
 בקשר שעסקו מחקרים מוסרית. כדילמה עמדתו

 התנהגות ובין המוסרית השפיסזז רמת שבין
 חד־ מסקנה לגיבוש הביאו לא עבריינית
 רטת נמדדה שבהם המחקרים רדב משמעית.

 לא אובייקטיבית בשיטה מוסרית שפיטה
 המשתנים(בלאסי, שני בץ קשר לאשש הצליחו

 קיומו(רסט, על מדווחים מעטים ורק ),1980
 לציין. יש זאת, עם ).1981 שגיא, ;1979

 המדידה בשיטת שהשתמשן מחקרים שבמספר
 קשורים שפיטה תהליכי כי נמצא, קולברג של

 (קולברג, עבריינית בהתנהגות מסוימת במידה
 בץ לקשר באשר הסותרים המיסצאים ).1963

 הביאו מוסרית התנהגות לבין מוסרית שפיטה
 האמורות שונות תיאורטיות הצעות לגיבוש

 הללו המשתנים שני בין הקשר את לחזק
 רסט, ; 1984 וקנדי, קולברג ; 1983 (בלאסי,

1984.(
 אמו בכללו השפיטה תהליך לסברתנו,

 שמגדיר כפי המוסרית השפיטה ברמת מתמצה
 בגוסף ומבטא, מורכב, התהליך קולברג. אותה

 שהאדם אחרים מרכיבים גם מוסרית, להנמקה
 אופני ושאר החיקד ההתגיה, בדרך לעצמו, סיגל

 הקרובה בסביבתו האישית התנסותו הלמידה.
 לו מאפשרים חי הוא שבהם החברה ובמערכי

 מרמת מוכתבים שאינם שפיטה אופני לאמץ
 תהליכי של עיוני בניתוח הקוגניטיבית. שפיטתו
 ׳״סבנה״ בין להבחץ נוטים המוסרית השפיטה

 הכוונה ב״מבנה״ ).1984 (ניסן, ״תוכן״ לבין
 ההתנהגות, את המנחים כלליים, לעקרונות

 ת1ההתנהגוי סוגי ואת המצבים את לפרט מבלי
 העקרתוח הבנת אלו. למצבים המתאימים

 להתפתחות קשורים השונים למצבים ויישומם
 זאת, לעומת האדם. של המוסרית הקוגניטיבית

 המשתנים התנהגות בכללי עוסק ה׳׳תוכך
 בתהליכי נרכשים אלו כללים למצב. ממצב

 בהתפתחות בהכרח קשורים ואינם סוציאליזציה
הקוגניטיבית.

 של התוכן ואת המבנה את המשלבת גישה
 ברוך של במחקריו נמצאה המוסרית השפיטה

של רב מספר נחקריו בפני הציג ברוך ).1982(

 באחרים, הפוגעת התנהגות המתארים אירועים
 ניתוח אלה. התנהגויות לשפוט מנחקריו וביקש

 מיישמים שהם הראה, הנחקרים תגובות
 לאירועים בהתאם שתים מוסריים עקרונות
 ששפט נחקר בפניהם. המוצגים השתים

 אחד, מוסרי לעיקרון בהתאם מסדמת התנהגות
 בהתאם אחר באירוע התנהגות שפט בהכרח לא

 הראתה הנחקרים תגובות בדיקת עיקרק. לאותו
 משלושה אחד על שפיטתם את מבססים שהם

 ביניהם, שילוב על או בסיסיים מוסריים עקרונות
 אופני את סיווג ברוך משפיטה. מתחמקים או

 אינטרסנטי; שפיטה א) זאת: בדרך השיפוט
 האינטרס הוא אותה המנחה שהעיקרק שפיטה

 צרכיו על־ידי מונחית היא הפרט, של הצר
 בצרכים התחשבות בלא האדם, של האישיים

 חברתית; שפיטה ב) הקבוצה. של או הזולת של
 חברתיות. נורמות על־ידי המוגחה שפיטה

 עקיף או ישיר באופן מנחילה שהקבוצה
 הצרכים וכן החברתי הנוהג שבה. ליחידים

 ג) ועליון. ראשוני מנחה גורם הם החברתיים
 על מבוססת זו שפיטה האנושי; הצדק שפיטת
 כעיקרה האדם כשבמרכזו האנושי, הצדק עקרק

 ברוך כדברי מודרכת, היא החברתית. ההויה של
 האוניברסלית׳׳. לאנושיות הרגש ידי ׳׳על

 עמוקה תחושה על־ידי מונחית השפיטה
 הפרט את לשרת נועדו החברתיים שההסדרים
 אמצעי או לעצמם, מטרה ואינם שבחברה,

 כלשהו. פרס עם או עילית קבוצת עם להיטיב
 היושר, יחדיו חוברים זה שפיטתי בתהליך

 שפיטה ד) הצדק. לעקרק והנאמנות החסד
 בצד זה האדם מעמת זו בשפיטה ;ערך כפולת

 למשל, ;ומנוגדים שתים גורמים זה כנגד חה זה
 הצדק של צווים כעד וחברתיים אישיים צרכים

 עליו הנכפית והמציאות מתחבט האדם האנושי.
 ידי על שפיטה ה) לפיה. להכריע אותו מאלצת
 ׳׳היעדר של תהליך מייצג עובדה; קביעת

 את מתאר האדם ומצביוב אישית שפיטה׳׳
 ברוך, לדעת דעתו. את להביע מבלי ההתנהגות,

 מסביבתו האדם של ניכור זו תגובה מבטאית
 ממנו. החזקה למציאות וכניסה ומעצמו,
מונחית והיא אישית, חיות נטולת שפיטתו



 מחשבתית ריטואליות על־ידי קרובות לעתים
 מופיעה זו שפיטה ודרך יש והתנהגותית.

חדקים. חיצוניים לחצים בעקבות פנימי מתסכול
 שסיווג לנו נראה בדרך, של מימצאיו לאור

 את המנחה ויחיד אחד עיקרון לפי הפרט
 התפתחותיות, תיאוריות לבדיקת מתאים שפיטתו

 של התנהגות לניבוי בהכרח יעיל אתו אבל
 לפי שפיטתו את מבסס הפרט בוגרים. נחקרים

 לתת צריך המדדק ואיפיונו עקרונות, של מגוון
 שפיטתו את להגדיר כדאי לכן, זה. למגוק ביטוי

 הנותן שפיטתי, דפוס בעזרת הפרט של המוסרית
 משתמש שבהם השפיטה עקרונות לכל ביטוי

 דה(אדד, בנושא שעסקו קודמות עבודות האדם.
 ששכיחות הראו )1987 ובנזש אח־ ;1988

 שוגה השפיטה מעקרונות אחת בכל השימוש
 בשימוש הדיפרנציאלית השכיחות לאדם. מאדם
 דפוס את קובעות השפיטה צורות בחמש

 ממוצע ופרט. פרט כל של האישי השפיטה
 מהווה פרטים של מקבוצה המתקבל השכיחויות

 לנו, נראה ).1987 קבוצתי(אדד, שפיטה דפוס
 הן ללמוד ניתן שפיטה דפוס של באמצעותו כי

 מבדיקת האדם של השפיטתי ההרכב על
 והן השונים השפיטה בסוגי השימוש שכיחות

 לבץ השפיטתי הפרופיל שבק הקשר על
מוסחת. התנהגות

 פיתחו בעקבותיו שהלכו ואחחם קולברג
 המתאימים המוסרית הרמה לבחקת מדדים

 זו השערה הראשונית. המחקחת להשערתם
 מתפתחת האדם של המוסחת שהרמה הניחה

ק ועולה, רציף בתהליך ל  סולמות בנו הם ו
 פרט כל של רמתו כאשר הירארכיים, מדידה
 לעיקרון בהתאם חד־ממח, סולם על נקבעת

 מאחר להשתמש. מרבה הוא שבו המוסח
 תיאוחה בחקת אינה מחקתו שסטרת

 שפיטה בק הקשר בדיקת אלא התפתחותית,
 סיבה כל אק בפועל, התנהגות לבין מוסחת

 ההתנהגות אמנם, זו. מדידה שיטת לאמץ
 הפרט. של המוסרית השפיטה מרמת מושפעת

 מגורמים גם מושפעת היא לעיל, שטענו כפי אך,
 עקרונות יישם שאדם ייתכן לפיכך אחרים.
הוא כללי באופן אם גס שונים, למצבים נים

 בהקשר לכן, אחד. מוסח עיקרק על־ידי מונחה
 העקרון מהו רק לא לדעת חשוב התנהגות, של

 האחחם העקרונות מהם גם אלא המנחה,
 ובאמו הפרט, של שפיטתו את המכותים
 לנו מספק דה מידע בהם. משתמש הוא שכיחות

הפרט. של המלא השפיטתי הדפוס
ובנזש, אדד ; 1988 קודמות(אדד, בעבודות

 של ההדדית השפעתם על הצבענו )1987
 המשבה אדם ההתנהגות. על השפיטה מרכיבי
 סבירות קיימת האנושי, הצדק בסיס על לשפוט
 כאשר ואולם מוסח. באופן שיתנהג גבוהה

 יחסית, נמוכה דה בשיפוט השימוש שכיחות,
 ׳האחחם, השיפוט סוגי של השפעתם גדלה

 קשוחם השפיטתי הדפוס של השונים הצירופים
אחר(אדד, במחקר אלטרנטיביות. בהתנהגויות

 ושפיטת הערך כפולת שהשפיטה נמצא, )1988
 בהתנהגות כלל, בדרך קשורות, האנושי הצדק

 האינסרסנטית השפיטות ואילו נורמטיבית,
 ־ שפיטה) (היעדר העובדה וקביעת החברתית
 לא־מוסחח שפיטה הכולל: בשם להלן שייקראו

 ככל כלומר. עבחינית. בהתנהגות קשוחם ־
 גדל כן אלו, בשפיטות להשתמש הנטייה שגדלה

 הפרט. של עבריינית להתנהגות הפוטנציאל
 האופייניים הלא־מוסחת, השפיטה אופני

 עצמה בעלי הם הילד, של התפתחותו לתהליך
 ולשימורו לביטחונו חיוניותם בשל הן רבה,

שפיטה העצמי  משום הן אינטרסנטית), המייח(
 (שפיטה החכרתד׳ ה״אני את מחזקים שהם

 הפרט על מקלים שהם משום והן חברתית),
 על־ידי (שפיטה הסביבתיים בלחצים לעמוד
 שפיטה לאופני להזדקק הנטייה עובדה). קביעת

 של קיומו על מצביעה יותר מבוגר בגיל גם אלה
 אינו שבמהותו באדם השפעה רב גורם־מושרש

מוסרי.
 בהתנהגות הקשוחם האישיותיים הגורמים
 והנוירוטיות האקסטרוורטיות הס עבריינית
 נוירוטיים דגמים ).1977 ,1973 ,1967 (איחנק,

 בגיל פגומות הסתגלויוח על־ידי נקבעים רכים
 מערכת על־ידי ומוכללות מתפשטות והן הרך,

 רבים, שעבריינים סוברים אנו. סמלים. של
כאופן אותה מתיקים מודחקת, מחרדה הסובלים



 שעבריינים בעור עבריינית, להתנהגות סימבולי
 של התפרצותה מפני עצמם על מגינים אחרים
 (ארד, העבריינית ההתנהגות באמצעות החרדה

1987.(
 של בתהליכים המלוות לקויות, הסתגלויות

 למתיחות. גורמות חרדה והיוצרות הדחקה,
 ממתיחות להשתחרר מנסה מכך, הסובל הפרט

 ),transfer( העברה של תהליכים באמצעות זו
 ),diversion( הסחה ),suggestion( השאה

 ).avoidance( עקיפה באמצעות והתחמקות
 ססוט לענייננו. ביותר חשוב זה אחרק מונח

 שבני לכך, לבבו תשומת את העיר כבר )1950(
 עקיפה באמצעות להתחמק נוטים אדם

 טראומטיות. בחוויות הקשורים מזיכרונות
 את או החוויה. את לעקוף מתאמץ הפרט

 או ״שיכחהי׳ על־ידי החרדה, יוצר המאורע
 בכך, לו מסייעת העבריינית הפעילות ״האפלה״.

 הפנייה ועל־ידי בעצמו, התרכזות מניעת על־ידי
 החיצוני. בעולם והתרכזות דינמית לפעילות

 העקיפה בתגובת המלווה החרדה כלל בדרך
 של הרגשיים צרכיו שבו מצב מתוך נוצרת
 כל רואה הוא ואץ סיפוקם, על באים אינם האדם

 וכדי לפרט, מזיקה החרדה למלאם. אפשרות
 לימודע״, מודע״ מה״לא התפרצותה את למנוע

 עקיפה. של מודעת״ ״לא בדרך נוקט הוא
 באמצעות לברוח ניסיון זהו סטוט, לסברת

 לסברתו, לשאתו. שאין ממצב העבריינות
 לאותם אלטרנאטיבי פתרון מהווה העבריינות

 במיוחד, גבוהה אצלם החרדה שמידת פרטים
 נדרוזה לפתח הצורך את מהם מונעת והיא

).1987 (אדד,
 חרדה, יוצרי תהליכים על להשפעתן .בנוסף

 חשוב תפקיד למלא פגומות הסתגלויות עשויות
 האדם. של המוסרית השפיטה תהליכי בעיצוב

 רק לא ניזתים לעיל, שהוצגו כפי אלה, תהליכים
 גם אלא האדם, של הקוגניטיבית מהתפתחותו

 ומתקינות שחווה. וההרגלה ההתניה מתהליכי
שהפרו אפוא ייתכן האמוציונאלית. התפתחותו

 עולם מאותו מושפע האדם של השפיטתי פיל
אלי ציונ מו תי א התניי  רמת את הקובע ו

ביי קשר אפשרי לכן הפרט. של הנוירוטיות

 ואקסטרוורטיות), (נוירוטיות האישיות מרכיבי
 השפיטתי הדפוס לבין איחנק, על־ידי שנחקרו

האדם. של
 השערות מספר על מצביע דלעיל הדיון

 נוירוטיות, בין הקשר את המתארות אפשריות
עבריינית: והתנהגות מוסרי שיפוט

 הנטייה גדלה הנוירוטיות, רמת שעולה ככל א.
עבריינית. להתנהגות

 על מצביע לא״מוסרית שפיטה של גבוה ערך ב.
 והנורמטי־ הקוגניטיביים הבלמים של חולשתם

 של ביצועם את למנוע בכוחם שאץ כך ביים,
 ערכה שעולה ככל לכך, אי עבריינים. מעשים

 הנטייה תגדל הלא־מוסרית השפיטה של
עבריינית. להתנהגות

 ובין גבוהה לא־מוסרית שפיטה בץ הקשר ג.
 נוירוטיות ברמת יחסית חזק יהיה עבריינות

נמוכה. נוירוטיות ברמת מאשר גבוהה

שיטה

המחקר אוכלוסיית
 קבוצת א) קבוצות: שלוש נבדקו זה במחקר

 מבוגרים אסירים 100מ* שהורכבה עבריינים,
 אסירים 67מ- איילון, מכלא שנה) 50-22 (בני

 36ו- תל־מונד, מכלא )21־16 (בני צעירים
 לעבריינים סגור ממוסד צעירים עבריינים

 המבוגרים האסירים קבוצות (מצפה־ים).
 אוכלוסיית מתוך אקראי באופן נבחרו והצעירים
 הקבוצה ואילו כלואים, היו שבהם המוסדות

 נערי כל את כללה הסגור מהמוסד העבריינית
 מבוגרים 31 שכללה ביקורת, קבוצת ב) המוסד.

 שנה) 21-16 צעירים(בני 51 ו- שנה) 50-22 בני «
 דמתה הביקורת קבוצת עבריינים. שאינם

 מץ האלה: במשתנים העבריינית לקבוצה
 מזרחי, ממוצא 70%( מוצא בלבד), (זכרים

 עד כלכלית(נמוכה רמה מערבי), ממוצא 30%ו-
 עד מחמישה המוצא משפחת גודל בינונית),

 10-6(ההורים והשכלת השכלה ילדים), שמונה
 כחול. (צוארק ההורים עיסוק 'לימוד), שנות

 ימת כלבד). (יהודים דת נמוך), לבן וצוארון
ליאות שנית? כסי וחילוניים). דתיות(מסורתיים



 בקבוצת ת, הקבוצו שתי של הגיל חלוקת מתוך
 זו עובדה צעירים. נחקרים יותר יש הביקורת

 שלא ונמצא הנתונים, בניתוח בחשבון נלקחה
 ג) המחקר. תוצאות על השפעה כל לה היתה

 נבדקים, 364מ- שהורכבה השוואה, קבוצת
 מהקבוצה שונים שלהם הרקע שמשתני

 כללה הקבוצה הביקורת. ומקבוצת העבריינית
 71 של מדגם )1 כדלקמן: ■קבוצות תת ארבע

 ישיבות (שהן הסדר׳׳, ״ישיבות משלוש בחורים
 תיכוניות, ישיבות בבוגרי המאוכלסות גבוהות,

 211)2 צבאי, שירות עם תורה לימוד המשלבים
 מהפקולטה בנות) והשאר בנים, 100(סטודנטים
מ באוניברסיטת החברה ולמדעי למשפטים

 :מנשה ממכללת משתלמים מורים 43 )3; אילן
 הנבדקים כל במילואים. צבאיים רבנים 39 )4

 השאלונים, על להשיב הסכימו הקבוצות בכל
חופשי. רצוק מתוך אותם ומילאו

המחקר כלי
 השאלונים שלושת בעזרת נעשה הנתונים איסוף

האלה:
 זה שאלון סוציודמוגרפיים. פרטים שאלון )1

 של הסוציודמוגרפי הרקע על שאלות כלל
 בעמדות העוסקות שאלות וכן הנבדקים,
ובערכים. פוליטיות

 השאלון השפיטתי. הפרופיל לבדיקת שאלון )2
 בסיס על שהורכבו דילמות, שש־עשרה כלל

 מתארות הדילמות ).1972( ברוך של השאלון
 דילמה לכל מוסרית. התחבטות המעורר רצב

 וכן אלטרנטיביים, פתרונות חמישה מוצעים
 חמשת עצמאי. פתרון להציע אפשרות

 האלה: השפיטה אופני על מבוססים הפתרונות
 על המבוססת שפיטה חברתית, אינטרסנטית,

 שפיטה. והיעדר ערך כפול האנושי, ;הצדק
 ובמבחן הישראלית, למציאות הותאמו הדילמות

ותקף. מהימן הכלי נמצא &וקדכ
 ).MPi( ונוירוטיות אקסטרוורטיות שאלון )

 אייזנק על־ידי שעובד בשאלון תמשנו
שאלות. 48מ- מורכב השאלון ).1969( דנק
 לאקסטרוורטיות, מתייחסות שאלות 2*■ שר

לנשאל ניתנת שאלה בכל לנדייטיוה. תדיח

 בתשובה חיובית. בחשובה לבחור אפשרות
לדוגמה: אי־ודאות. של בתשובה או שלילית,

 מועסק אתה כאשר ביותר שמח אתה האם .1
י מהירה פעולה הדורש עניין כביצוע

לא. כן,
 שמח לפעמים עצמך את מרגיש אתה האם .2

? גלויה סיבה שום ללא מדוכא ולפעמים
לא. כן,

הליך
 העבריינים לאוכלוסיית השאלונים העברת דרך

 על־ידי שהוצגו לתנאים בהתאם השתנתה
 הועברו השאלונים רוב בית־הסוהר. שלטונות

 שלוש על־ידי ומיעוטן החוקרים, אחד על־ידי
 מהווה שהוא נבדק, לכל הובהר המחקר. עוזרות

 היא השאלונים ושמטרת אקראי, ממדגם חלק
 ואת תחושותיו את עמדותיו, את לבדוק

 אנונימיות. לנחקרים הובטחה מחשבותיו.
 למטרות משמשות שתשובותיהם להם ונאמר

 אפשרות כל שתהיה בלי בלבד, מחקריות
 את לאתר הכלא לשלטונות או לחוקרים

 נתבקשו חשדות, למנת כדי שאלוניהם.
 כל או שמותיהם אה מלרשום להימנע הנבדקים

 וכן השאלון, גבי על אחרים מזהים פרטים
 בעצמם ולהניחו המלא השאלון את להחזיר
 לאתר ניתן יהיה שלא כך השאלונים, נערימת

 על השיבו מהנבדקים חלק השאלון. את
 נפרד, בחדר אחד כל נמצאים כשהם השאלונים

 ששהו בחדר עליהם השיבו האחר החלק ואילו
, אחרים. גם בו

 והבהרות קבועות הנחיות ניתנו המפגש בתחילת
 בעצמו השאלון על השיב נבדק וכל כלליות,

 הלא־עבריינית באוכלוסייה אחרים. עזרת וללא
 ההבהרות דומה. העברת'השאלונים תהליך היה

 לאוכלוסייה שניתנו לאלו זהות היו וההנחיות
 השאלונים על השיבו הנשאלים העבריינית.

 בחדר מקובצים בהיותם אינדיבידואלי באופן
אחד.

 השפיטה על לשאלונים התשובות קידוד
 רשאי הנבדק א. בדלהלז: נעשה ־.מוסרית

המוצעים השפיטה אופני מחמשת באחד לבחור



 באופן שפיטתו דרך את ולציץ להעדיף או לו,
 עצמאית שפיטה פתוחה). (תשובה עצמאי

 בהיעדר השפיטה. צורות מחמש לאחת תורגמה
 מצומת לאחת התשובה את להתאים יכולת

 בחישוב זו שפיטה נכללה לא המוצעות השיפוט
 אלו מקרים של מספרם אולם השפיטות. ציוני
 מאופני אחד בבל הציק כיותר. מועט היה

 השימוש של היחסי השיעור את pמצ השפיטה
 שהנחקר הפעמים מספר דהיינו, שפיטה, באותה

 הדילמות במספר חולקו מסוימת בשפיטה בחר
 היא החלוקה המקרים (ברוב השיב שעליהן

 הנבדק של הנוירוטיות מידת קביעת ב. ).16ב־
 איחנק על־ידי שעובד למפתח בהתאם נעשית
 רצף מתקבל זה מפהח בעזרת ).1969( ואייזנק

 (נוירוטיות 48 עד נמוכה) (נוירוטיות מ-ס
גבוהה).

תוצאות׳

 לרמות וחלוקתם השפיטות ציוני
 ציתי של תקן וסטיות ממוצעים מציג 1 לוח

 הקבוצות משלוש אחת כל בעבור השפיטה
הנחקרות.
 האנושי הצדק שפיטת ציץ ממוצעי בדיקת

 קבוצת של שהציון מראה הקבוצות של
 בדירוג ואחריה ביותר, הגבוה הוא ההשוואה

 לקבוצת ואילו העבריינים, קבוצת נמצאת
שכבר כפי אולם, ביותר. הנמוך הציון הביקורת

 לפרטיו, השפיטתי הפרופיל את לבחץ יש טענו,
 על המבוסס השפיטה כציץ רק להסתפק ולא

 כולו הציתים דפוס בחינת האנושי. הצדק
 של שציונה על־אף מעניינת. תופעה על מצביעה

 הצדק על המבוססת בשפיטה העבריינים קבוצת
 בשלוש ציוניה הרי ביותר, הנמוך אינו האנושי

 האינטרסנטי, העקרתות על המבוססות השפיטות
 ביותר. הגבוהים הם ואי־השפיסה החברתי
 שפיטה בץ הקשר בדבר לטענותינו בהתאם
 האלו השפיטות שלוש עבריינות, לבין מוסרית
 לא־ לבין עבריינים בין להבחץ אמורות

 הציונים שלושת את צירפנו לכן, עבריינים.
לא־מוסרית. שפיטה לו שקראנו אחד לציץ

 ציוני אל נתייחס ההשערות בדיקת בתהליך
 ציונים כאל מוסרית הלא־ והשפיטד. הנוירוטיות

 רווחים ציתי באל ולא (אורדינאליים), סודרים
 שינוי שכל סוברים שאיעו כיוון (אינטרליים),

 על מידה באותה משפיעה ציון ביחידת
 במימצאים עיון לכך. בנוסף התלויים. המשתנים

 מונוטוניים הם המשתנים בין שהקשרים הראה,
 לקבוצות הציונים קיבוץ ליניאריים. ולא בלבד,

 הלא־ והשפיטה הנוירוטיות לציוני בהתאם
 או פחות שווה, חלוקה על־ידי נעשתה מוסרית

 ציוני הרמות. מספר לפי הציונים סולם של יותר,
 )28.8-0(נמוכה רמות: לשתי הנוירוטיותיחולקו

 הלא־ השפיטה ציוני ).48.0-28.9( גבוהה
 ).24.0-0( נמוכה רמות: לשלש חולקו מוסרית
).80.0-48.1(וגבוהה )48.0־24.1(בינונית

1 לוח
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 ועברייט־ת מוסתת שפיטה נוירוטיות,
 בץ חיובי קשר שקיים פראים X1 מבחני

 df־־1 .>ק,01( נוירוטיות רמת לבין עבריינות
 לבין העבריינים בין ההשוואה עבור )XJ־־8.97.

x־=df ,200.25־־־1 .>ק,01ו- הביקורת קבוצת 3 
 קבוצת לבין העבריינים בין ההשוואה עבור

 לא־ שפיטה (לבץ עבתינות בין ההשוואה),
x־־p, 2.>01 מוסרית 2= 18.18, df עבור 

 הביקורת קבוצת לבץ העבריינים בין ההשוואה
60.92, df=2 ,p<.0M־־XJ, ההשוואה עבור 

 וכן ההשוואה), קבוצת (לבץ העבתיניס כץ
 — לא־מוסתת שפיטה לבין נוירוטיות רמת בין

)2=2.23, df=2 ,p<.05 XJ=33.09, df=־XJ
 >ק0.01ו- הביקורת וקבוצת עבריינים עבור
 בהשוואת ההשוואה. וקבוצת עבתינים עבור

 על־אף כי התברר, הביקורת קבוצת עם עבריינים
 בכיוץ התהו מובהק, אינו האחרון שהקשר

המצופה.
 ץ לב לא־מוסרית שפיטה בין קשר של קיומו
 בלתי הוא זה קשר האם לבחק הביאנו עבריינות

 הנוירוטיות, מן נובע הוא שמא או תלד,
 מוסתת. בשפיטה וגם בעבתינות גם הקשורה
 השפעה של קיומה את בדקנו כמו־כן

 ושל הלא־מוסרית השפיטה של אינטראקטיבית
 הקשתם לבחינת עבתינות. על הנוירוטיות
 הללו המשתנים שלושת בין המשולבים
 לבדיקה המשמש לוג־לינאת, בניתוח השתמשנו

 או שמיים משתנים בין קשרים של משתנית רב
).1972 קודרים(גודמן,

 ההתאמה טיב בדיקת תוצאות מציג 2 לוח
 )likelihood בעזרת האפשתים המודלים כל ל

ratio x2) 1i שאין ההשערה, את בודק 1 מודל 
 L1 של גודלו המשתנים. שלושת בין ר
.  שלו(קטן הנמוכה המובהקות ורמת )32|

 2 מודל נדחית. שההשערה מראה, .)001
 כץ פשוט קשר שקיים ההשערה, את

 בץ קשר קיים דהיינו, ;המשתנים ,ת
 בץ ([עש]), לא־מוסרית שפיטה ובין !מות
 שפיטה בין וכן ([ענ]) נדרוסיות ובין נות

 קיים לא אך )נוירוטיות([שנ]) ובין יסריח
המשתנים שלושת בץ !אינטראקטיבי

 המובהקות ורמת ),v )0.41 של גודלו עעשנ]).
 לדחות שאין מראים, )0.5מ־ שלו(גדול הגבוהה
 התאמה טיב זה מודל משיג כן, כסו זו. השערה

 הקשר את להוסיף צורך ואץ מאוד, גבוה
 ההתאמה טיב את לשפר כדי האינטראקטיבי,

 LJ=0.0 לנו תתן האינטראקטיבי הקשר (תוספת
df=o, השיפור לכן >  2 למודל בהשוואה 1ב

 שיפור זה חופש? דרגות שתי עם 0.41 הוא
 סטטיסטית). מבחינה מובהק שאינו מזערי,
 נבדוק גבוה התאמה טיב הראה 2 שמודל לאחר
 מודל בעזרת דומה התאמה להשיג ניתן לא האם

 חישוב על־ידי נעשית זו בדיקה יותר. פשוט
< ההפרש  3 מהמודלים אחד כל בץ )DL2(1ב

ס במידה .2 מודל לבץ 8 עד ס -  מובהק ו
 טוב 2 מורל של ההתאמה טיב הדי סטטיסטית,

 האחרים. המודלים של ההתאמה מטיב יותר
 סטטיסטית, מובהק אינו dlj אם זאת, לעומת

 .2 מודל במקום יותר הפשוט במודל לבחור ניתן
 נופל שאתו התאמה טיב בעל הוא הנבחר המודל
 יותר פשוט גם והוא ,2 מודל של ההתאמה מטיב

ק ,2 ממודל ל  התאמה (פשטות עליו עדיף ו
 לבחירת המשמשים הקריטריונים שני הס וטיבה
 בין ההשוואה תוצאות המועדף). המודל

 6 שמודל מראות, 2 בלוח המוצגות המודלים
 המודל שהוא כיון המודלים, שאר כל על עדיף

 הוא (א) האלה: התגאים שני את המקיים היחיד
< ו-(ב) ,2 ממודל יותר פשוט  שונה אינו שלו 1ה
 )DLJ=K53, 2 מודל של מזה מובהק באופן

)4<-dfd=2 ,p
 עבריינות בץ פשוט קשר קיום מניח 6 מודל

 בץ וכן ([עש)) לא־מוסרית שפיטה ובין
 מניח אינו אך ([עג]), נוירוטיות ובין עבריינות

 לא־ שפיטה ובין נוירוטיות בץ קשר קיום
 ([עשנ]). אינטראקטיבי קשר י([שנ]) מוסרית

 קשר שיש מראים שהנתונים לומר אפוא ניתן
 _אחד כל לבין עבריינות בין תלוי בלתי

 אינטראקטיבי קשר אץ אך האחרים, מהמשתנים
 השפיטה רמת שעולה ככל דהיינו, ביניהם.

 רמת בכל העבריינים שיעור גדל הלא־מוסרית,
 גדל הנוירוטיות רמת שעולה ככל וכן נוירוטיות,

לא־ שפיטה של רמה בכל העבריינים שיעור



ח 2 א

ם מודלים אריי אני ח,ע£J עבריינות בין קשרים של אג־ ס פי ת ש י ו ז מו ד סיות [ש£ לז [נ£ תמרו
פודבים ן גי הסוואות

(tf L•• Tמודל׳ 0« 01־ מודלים

ביקורת וקבוצת עבריינים מדגם

7 32.95 DIMM .1מ
<.001 5 32.54 2־מ1מ 2 0.41 ענ](שנ1£ [עש] .2ם

.>0ג0 נ 14.11 2-מ3מ 5 14.52 D1 [עש] .3ם
<.001 4 19.94 20-4D 6 20.37 נעסנשן .40
<.001 3 28.72 2-מ5מ 5 2913 [עסניס .5ם
>.400 2 1.53 2-מ6מ 4 1.94 0[ע [עש] .6ם
<.010 1 10.29 2-מ7מ 3 10.70 [שס [עש] .7ם
<.001 2 14.14 2-מ8מ 4 16.55 נעסנשס .8מ

השוואה. וקבוצת עבריינים מדגם

7 265.45 נס נש] [ע] .1ם
<.001 5 265.15 2-מ1מ י 0.30 [שס [עס [עש] .2ם
<.001 3 208.27 2-ס3ס 5 208.57 נס [עש) .3מ
<.001 4 59.44 2-מ4מ 6 59.76 נעסנשן .4מ
<•001 3 230.47 2-מ5ם 5 230.77 נשסנ׳ס .5מ
>.250 2 2.57 2-מ6מ 4 2.87 נעס [עש] .6מ
<.001 1 167.87 2-מ7ם 3 168.17 [שס [עש] .7מ
<.001 2 24.77 2-ם8מ 4 25.07 זעסנשס .8מ

 שפיטה של משולב קשר אץ אולם מוסרית.
 שיעור את המגדיל ונוירוטיוח לא־מוסרית
 המצרפית(אדטיבית) לתוספת מעבר העבריינים

עם העבריינים השוואת המשתגים. שני של

 יישום זהות. תרצאות הניבה ההשוואה קבוצת
 לבחינת לעיל שהוצגה השיקולים מעבת

 שגם מראה, 2 בלוח המוצגות התוצאות
המועדף. המודל הוא 6 מודל אלו בקבוצות

3 אח

 שיעורים לדין עבריינים של נצפים שיעור בין היחס
ונוירמזיות מוסרית לא־ שפיטה צפויים

מוסרית לא־ שפיסח
«! גבוהת ת ! תי נינ נסיבה רוסיות נוי ! ■ j קבוצות

“ s 5 r i ..501 j נמוכה׳ j עברימיס

: 1.320 1.147 962 גבוהי־ וביקורת

.995 .50 7 .179 נמוכה עברייני□

י 2.475 1.99S 1.557 ר. ה והשוואר



 בהשוואת 6 למודל זהה זו בהשוואה 6 מודל
ק העבריינים, קבחנת עם הביקורת קבוצת ל  ו

 שתי עם העבריינים שהשוואת לסכם, ניתן
 תוצאה על מצביעה מזו זו שונות אוכלוסיות

ה ס  ושפיסה עבריינות בין אמיתי קשר קיים :ח
 שאינו ,תריחסיונו עבריינות ובין לא־מוסרית

 שפיטה בין קשר של קיומו באי או בקיומו תלוי
ונוירוטיוהג לא־מוסרית'

 אנו מימצאינו, את במספרים להמחיש כדי
 בין היחס את 3 בלוח תא כל בעבור מציגים
 העבריינים (מספר הנצפה העבריינים שיעור

 ובין בתא) הנחקרים בסך־הכל מחולק בתא
 בולו במדגם העבריינים הצפד(סך־כל השיעור
 כאשר כולו). במדגם הנחקרים בסך־כל מחולק
 שווה הנצפה) (השיעור בתא העבריינים שיעור

 היחס הצפת), כולו(השיעור במדגם לשיעורם
p ו הנצפה השיעורp שווה הצפה השיעור 
 הנצפה השיעור כאשר זאת, לעומת .1.00ל־

 המספרי הערך במדגם, מהשיעור קטן או גדול
בהתאמה. 1.00מ- קטן או גדול

 העבריינים קבוצת שבהשואת מראה, 3 לוח
 ההשוואה, קבוצת עם או הביקורת קבוצת עם

 רמת שעולה ככל לא־מוסרית, שפיטה רמת בכל
 העבריינים של הנצפה שיעורם גדל הנוירוטיות

 רמת כל ק, כמו הצפוי. לשיעורם ביחס
 הלא־ השפיטה רמת שעולה ככל נוירוטיות,

 העבריינים של הנצפה שיעורם עולה מוסרית
 נמוכה נוירוטיות הצפד(ברמת לשיעורם כיחס

 נחקרים כלל היו לא גבוהה לא־מוסרית ושפיטה
 היחס את לחשב ניתן לא ולכן הביקורת ,מקבוצת

 תלות שללא מראים, אלו מימצאים המתאים).
 הנחקרים, של הלא־מוסרית השפיטה ברסת

 יותר יחסית יש גבוהה נוירוטיות בעלת ־קבוצה
 נמוכה. נוירוטיות בעלת מבקבוצה 'בדיינים

 של הנוירוטיות ברמת תלות ללא דומה, »ופן;
 של יחסית הגבוה מספרם בולט הקרים,

הלא־ השפיטה שרפת נחקרים בקרב ■בדיינים
 לסיכום לאחרים. ביחס גבוהה שלהם י־ית

 עלייה של ברורה מגמה מציג 3 שלוח לומר י
 הנוירוטיות רמת כשעולה גם העבריינים, ־ר

הלא־סוסרית, השפיטה רמות משלוש אחת

 בכל הלא־מוסדית השפיטה רמת כשעולה וגם
הנוירוטיות• רמות משתי אחת

חוץ
 p קשר שקי׳ים מראות, המחקר תוצאות

 לרמת קשר ללא יות,טנוירו pל עבריינות
 זד. תימצא הנחקחם. של המוסחת השפיטה

 ),1972( בורג׳ס של טענתו את מחזק
 מובילה השפעה בעל גורם מהווה שהנויחטיות

)drive( של טענתו ואת עבחינית, להתנהגות 
 התנהגות p קשר של קיומו בדבר )1950(סטוט

נריחטית. חרדה pל עבריינית
 תלד בלתי קשר, של קיומו הוכיח המחקר

 pל לא־מוסרית שפיטה p בנויחטיות,
 השימוש יתרון על מצביע זה מימצא עבחינות.

 העחפו שנחקח העבחינים השפיסהי. בדפוס
ת על המבוססות שפיטות  פוסחים לא עקחנו
 בהכרח היו לא הם אך אחרות, שפיטות על־פני

 על המבוססת שפיטה של נמוכה רמה בעלי
האנושי. הצדק עקרק

ת סבורים, אנו  בממד קשורה שהנדחטיו
 ותהליכי האדם, של האישיותי־אמוציתאלי

 והאמוציונאלי. התסקי בממד קשוחם השפיטה
 אעם, שבדקנו, השתים השפיטה אופני

 בלבד, קוגניטיביים גורמים של תולדה לסברתנו,
 גם מסדמת ובמידה האינטרסנטית, השפיטה

 מגורמים רק לא יונקות השפיטות, שאר
 מבטא הפרט של השפיטה דפוס קוגניטיביים.

 השפיטה, תהליך של הזאת המורכבות את
 סביבה מתנאי גם בחלקו מושפע הוא באשר

 במעבר עובר שאתו הפרם כך, חברתי. ומאקלים
ט הגונב זה או חצייה, ח  בציודו החסר צבאי פ
 זה״, ״ככה כי או כך״, עושים ״כולם ש בטענה

 מאקלים היתקת עבריינית עשייה על מצביעים
חברתי.

 קיומם אח לשער אותנו מביאים המימצאים
 ־בשפיטה שכיח שימוש p סיבתיים יחסים של

p האנושי הצדק על המבוססת V התנהגות 
 לא בשפיפה שכיח שימוש p ובן מוסחת,

 שפיטה) והיעדר חברתית, מוסחת(אמטרסנטית,
מתחזקת זו השערה עבחינית. התנהגות pל



 הנוירוטיות גם תימצא כאשר עצמה, בהגשמת
גבוהה.

בגישתנו אותנו מחזקים זה מחקר נתוני

 של שילובם לעבריינות. האינטגראטיבית
 גונית רב ראייה תאפשר רבים תוק עולמות
העבריינית. ההתנהגות של יותר טובה והבנה
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