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מוסרית והתנהגות מוסרית שפיטה

 טכניקות יש המודע. לתחום אשר מודעים. ולא מודעים מגורמים מושפעת המוסרית ההתנהגות
 להיות יכולה הארס של הגלויה ההתנהגות כידוע. הפרט. של ההתנהגות מכוונת שבאמצעותן שונות

 לטווח כדרך־כלל היא אלה חיזוקים של השפעתם ואולם. וחברתיים. אישיים מחיזוקים מושפעת
 נורמטיבית התנהגות ללמד אפשר אכן. להכחידם. עלולים פנימיים או חיצוניים וגורמים קצר.

 אל ופנימית אמיתית התייחסות מקנה וו למידה אין אך חברתיות. אמות־מידה על־פי (קונבנציונלית)
 המערכות של פנימית בהטמעה מלווה שיהיה הכרח מוסרית להתנהגות המוליך תהליך הטוב.

 החשיבה של מתאימה כהתפתחות השאר. בין מלווה. יהיה שהוא חשוב כך משום הנורמטיביות.
 רמה כעלי אנשים כי מתברר. הללו. המערכות של להטמעה חיוניות שהן המוסרית. השפיטה ושל

 Brown & others. 1969: Krebs &, Lovelace, 1970(: מוסרי באופן יתנהגו גבוהה מוסרית
1971 .Kohiberg & Turiei.( הונאה. התנהגות של בלבד מילולית פסילה)הזולת עושק גנבה. שלילית 

 בשלות של גבוהה לדרגה האדם הגיע כן אס אלא מוסרית. התנהגות כהכרח גוררת אינה וכדומה)
).ו9א0 קולברג. על־פי 6.5 (שלבים גבוהה מוסרית לרמה ומכאן מוסרית.

 ובמחשבות באסונות ברעיונות. תימוכין השאר. כין לה. יש כאשר מתקיימת מוסרית פעילות
 הלכה מתגשמת. המוסרית ההתנהגות מוסרית. ובעשייה באקלים מעורה הפרט וכאשר הפרט. של

 ידיעת ואולם. המוסרית. השפיטה של האוטונומית. העקרונית. לרמה מגיע האדם כאשר למעשה.
 שיסודותיו פנימי תהליך להתהוות חייב על־פיהם. התנהגות מבטיחה אינה בלבד הערכים

 מערכות הסביכתייס. החינוך בתהליכי המסתייעת טבעית. מהתפתחות יוצא פועל והוא חשיבתיים.
 את למנוע או התפתחותם. את לעכב ולשלילה. לחיוב אלה. תהליכים על להשפיע יכולות ריגושיות
 מוכנותו את המבטאת ייחודית. אמת־סידה על־פי נמדדים ערכים ההתנהגות. על החיובית השפעתם

 מוצא הוא סיפוקו ואת מודעת. רצייה מתוך לפעול מהאדם דורש ערך למענם. להקריב הפרט של
 או הכלכלי החברתי. הפיסי. החוסר תחושת אח הפרט אצל ממלא אינו הערך תואמת. בהתנהגות
 הפרט וככל־זאת המציאות. כורח ואיננו הפרט של אובייקטיבי צורך ממלא אינו הוא התרבותי.

 ערכיו. על־פי התנהגותו על גבוה מחיר לשלם נדרש אף הפרט לעתים על־פיו. להתנהג מחליט
 וההגינות היושר הצדק. ערכי על־פי הפועל האדם על־פיהם. ומתנהג מוסיף הוא ואף־על־פי־כן

 לו כונה הוא זו ערכית מערכת של באמצעותה ערכית. מערכת אותה על־ידי עצמו מחוך מונחה נמצא
 כתהליך מתהווה בארס הערכית המערכת של התפתחותה בהתנהגותו. אותו שינחה פנימי״ ״מייצב

הסביכה. עס גומלין מגע בתוך אטי.

 שפיטה דפוסי של ליצירתם ער השפיטה. תהליכי את להטות בכוחם יש אלה מצכיים גורמים
לפיהן להתנהג הפרט את מחייבות שאינן שפיטה. של חיצוניות כתכניות המתבטאים חיצוניים.

 לפרום־ נחשון. ישראל לפרום־ לסלוי. אברהם לד־־ר ובייחוד עקיף. או ישיר כאופן שסייעורו מי לכל גחונה המחבר חודח )
קנר; וליהודיה שמש־אולניק לדורית קורן. לאלינה וכן כהן יונה



 מגוונים הם הפרט את המשמשים השפיטה תהליכי כי לציין. חשוב ).Added & Benerech, 1 vkד(
 שפיטתו(כגון של אפיונה את והן גבוהה. או בינונית ואם נמוכה אם שפיטתו. רמת את הן ומבטאים

 וה ״ככה עובדה: וקביעת משפיטה הימנעות על־ידי שפיטה תהליך העדר כפולת־ערך. שפיטה
 האירועים על*פי בו משתמש והפרט מורכב. הוא השפיטה תהליך וכדומה). בצבא״. במדינה...
 שפיטה צורות גם ובהן שפיטה. של שונות צורות כולל וה תהליך מצוי. הוא שבהם והמצבים
 למשל בינונית. המוסרית שרמתם האנשים רוב הרך). ההתפתחותי(בגיל בעברו אותו ששימשו
 הרך. לגיל האפיינית אינטרסנטית שפיטה בתהליכי להשתמש מוסיפים הרמות). יובהרו (בהמשך

 • העובדה ״קביעת או/ו *־כפולת־הערך־־ השפיטה באפיוני גם השאר. בין תאופיין. ושפיטתם
 השפעתן המוסרית. לשפיטה המשלימות השמות, השפיטה צורות ).Addad & Benezech, ו9א7ן

 או התקינה ההתנהגות של או־פיה את באמצעותן לנבא ניתן יהיה וו. בעבודה שיובהר וכפי חשובה.
 נבדקים ושל עבריינים נבדקים של השפיטה תהליכי את לבחון היא הוה המחקר מטרת העבריינית.

 שנמצא השונים השפיטה כמרכיבי יש אם לבדוק וכן להם. שיוצגו דילמות באמצעות עבריינים לא
 של מתפקידה ברורות. וה ממחקר החינוכיות ההשלכות כי עוד. נוסיף התנהגותי. ניבוי לאפשר כדי

 בתהליכי השימוש ששכיחות כדי השפיטה. שלבי של ההתפתחותי בקידום לסייע החינוך מערכת
 תעורר הזה המחקר לממצאי שימת־הלב האפשר. ככל גבוהה תהיה הפרט של המוסרית השפיטה
 והחברתית האינטרסנטית השפיטה כשלבי השימוש שכיחות לצמצום שתביא חינוכית. לפעולה

הסוטה. ההתנהגות של שכיחותה תצומצם ובכך

מוסרית ושפיטה מוסרית התנהגות
 המוסרית השפיטה רמת שבין הקשר את שבדקו רכים. מחקרים פורסמו האחרונות השנים כעשרים

 Brown & others. 1969; Kohiberg. 1969; Krebs (& המוסרית התנהגותו וכין הארס של
1977 .Lovelace, m i ;  Kohiberg & Turlel. 1971; MacNamce .(כי נמצא. אלה במחקרים ועור 
 של בשלות צורות מוקדם כתנאי תובעת המוסרית הפעולה השניים. בין משמעותי קשר יש אכן

 החשיבה תהליכי את בו שהטמיע הוא. סימן מתקדמת. מוסרית לרמת שהגיע מי מוסרית. חשיבה
 מצויים תפקודית. היא נקורת־הראות ).Piaget, 1932. 1969(מוסרי כאופן להתנהג אוחו שהנחו

 להכין משתדל האדם ושפיטתו חשיבתו באמצעות הגילים. לכל המשותפים קבועים תפקודים
 שהן התנהגויות על להחליט וכן המוסריות. הרמות בכל לפניו. הנקרות התופעות את ולהסביר

 הנ״ל. החוקרים לדעת הוא, כני־האדם של המוסרית ההתנהגות ברמת ההבדל לו. מססעותיוח
 הארגון צורת ).1969.1932(פיאו־ה לרעת הם. המשתנים המבנים המשתנים. הנפש מבני של תולדה

 אין פיארה של כמשנתו אמנם. ההתנהגות. את המכוונת היא וו ארגון צורח הנפשית. הפעולה של
 ההתנהגות ובין המוסרית השפיטה תהליכי שבין הקשר כדבר ושיטתיות ברורות הלכות מוצאים אנו

 סכור )1972(קולברג ואולם כוה. קשר היוצרים התנאים אח ציין לא הוא שכן הפרט. של המוסרית
 מוצאים אנו מחקריים תימוכין מוסרית. התנהגות ובין גבוהה מוסרית רמה כין חיובי מתאם שיש

ו בני ילרים urn־ מ אחוז סא כי שמצא. )Kohiberg & Turiel. 1971:קרבס(ראה של בעבודתו  13 — י
רימו. לא צ) (שלב העקרונית השפיטה כרמת שנמצאו שנה

 ההתנהגות על השפיטה תהליכי בהשפעת הדנות הקביעות )1963( קולברג של כמשנתו
 אלה תהליכים של השפעתם ואולם הכרחיים. מבניים תהליכים על״ידי מונחית ההתנהגות ברורות.

 הרי יותר. גבוה הפרט של המוסרית ההתפתחות ששלב ככל התפתחותו. כשלב תלויה הפרס על
ומערכות הרגלים ואת. לעומת יותר. מכרעת תהיה ההתנהגות על וו מוסרית בשלוח של השפעתה



 מכאן. !השפיטה. החשיכה תהליכי על מעט אך קדלברג. של לדעתו משפיעים. אמוציונליות
גדולה. אינה ההתנהגות על ריגוש) אלו(הרגל. של שהשפעתם

 — שתים מהיבטים אותה לבחון שאפשר אחת מהות הוא הנפשי שהאירוע סבור. קולברג
 אותם על״ידי מופרעת וד אחדות אחת. אחדות זו דבר של בסופו ואולם קוגניטיבי. או אמוציונלי
 שעה בגי־האדם דוב את מלווים החרדה או הפחד למשל. דומים. קוגניטיביים שפיטתיים תהליכים

 כדרך־כלל נאחזים כל־בו כחנות לגנוב המתאווים שוגים פרטים שני מסיימים. במצבים נתונים שהם
 של האוטונומי העקרוני. ההתפתחותי בשלב המצוי האחד. חרדה. של אף או פחד של תחושה

 שפיטתו ולתהליכי מצפונו להתעוררות פחדיו את ישייך ביותר. הגבוהה ברמתה המוסרית. שפיטתו
 עומד הוא דנן שכמקרה השני. כן לא האסורה. התאוותו על לוויתור לרוב. יוליכוהו. הללו המוסרית.

 כל לחפש יטה חיצוני. פיקוח של כוח כסכיכתו אין ואם עצמו. אצל קרוב לאמור ;ההטרוגומי בשלב
 וכה כה יביס שווא. כפחד זה פחד ידחה הוא אך אותו. יטריד הפחד אמנם עצמו. עם להיטיב דרך

 החרדה. או הפחד. וו. סכרה לפי זממו. את להגשים ינסה ואז אותו. רואים אין כי לעצמו ויבטיח
 החשיבה תהליך ההתנהגות. את המכוק בסיסי גורם אפוא מהווה אינו משותפת. כתחושה

ההתנהגות. על המשפיע הוא עומד. האדם שבו המסוים השלב על־פי והשפיטה.

 על ומתגברים ההולכים חשמליים זעזועים להפעיל לנבחגיו הורה )1969 (קולברג. מילגרם
 מהנבחנים רבעים שלושה כנענש. תפקידו את למלא הסכמתו את לפניהם שהביע מדומה** ״קרבן

 ההוראה אחר למלא סירבו הגבוהה. כרמה המוסרית והשפיטה החשיבה כשלבי שהיו אחוס. 75(
 הביע שהנבדק אף־על־פי שכזאת. הוראה על סורת־רוח הביעו הם בניסוי. להשתתף שלא והעדיפו

 כרוכם מילאו מזה נמוך כשלב מוסרית רמה בעלי שהיו הנבחנים ידם. תחת ־*להתענות״ הסכמתו את
 את מאשרים דוגמתו ואחרים זה ניסוי כניסוי. להשתתף והוסיפו ההוראה אחרי אחוז> א7(הגדול

ה מוסרית רמה בין משמעותי קשר של קיומו בדבר )1969( קולכרג של קביעותיו ה בו  וכין ג
 הם המסוימת ורמתם והשפיטה החשיכה תהליכי אכן אם לבחון. אפוא חשוב מוסרית. התנהגות

 דומה מוסרית רמה בעלות אוכלוסיות אם לבחון. צורך יהיה ההתנהגות. בהתוויית המכריע הגורם
 שומרות מוסרי. כאופן הסחנהגות אוכלוסיות אם לרעת. מעניין יהיה גם ואולם בהתנהגותן. שוות
 החברה כחוקי מעוגנים שאינם אחרים רכים חברתיים ציוויים על לשמור מקפידות ואף חוק

 האם ולהפך. מוסרית; שפיטה של גבוהה רמה בהכרח מראות שכאלה אוכלוסיות אם הכתובים.
 שאיכות קולברג. של טענתו נמוכה? מוסרית רמה בעלות בהכרח הן עברייניות אוכלוסיות

 והמבגית. ההכרתית ההתפתחות על־ידי נקבעת המוסרית בשפיטה המעורבות ההיפעלויות
 חייבת וו טענה ההכרתי. המרכיב אח פנים בשום מצמצמת אינה הרגשיים התהליכים ושנוכחות

 וו טענה לבדוק אפשר ההתנהגות. וכץ השפיטה תהליכי בין משמעותי קשר לחיפוש להוליך
 הריגושיים. בגורמים — ומקצתן הכרתיים בגורמים מתמקדות שמקצתן דילמות. של רצף באמצעות

 לכך. חשומח־לבנו את נפנה בטרם אך שנשאלו. לשאלות תשובה לתת היא וה מחקרנו של מטרתו
המוסרית. ההתפתחות של משמעותה על תחילה נתעכב

המוסרית ההתפתחות
 בעל רציף תהליך על מורים המוסרית החשיבה התפתחות על )1971 .1963(קולברג של מחקריו

 משנים־עשר אחד לכל מתייחס המוסרית השפיטה בהתפתחות שלב כל אוניברסליים. שלבים שישה
 שלבי ששת את ולוויכוח. לדיון שונים ונושאים ערכים מושגים. הכוללים בסיסיים, מוסריים עניינים

הגיע )1975(קולברג שלבים. שני רמה כשבכל עיקריות. רמות לשלוש קולברג חילק החשיבה



ה ק חלו ם על בהתבססו זו ל שלבי ארה של ה מ פי י )1!.  החשיכה. מכנה על התמקד הוא במחקריו )
ם אחר עקב לא הוא ה שי  על התנהגויות ולנמק לשפוט מהם ביקש אלא שחקר. בני־האדם של מע

ם בסיס צגו אירועי הו ט נדרש הנבדק לפניהם. ש שפו  התנהגותית. כחלופה לכחור שקרה. אירוע ל
תו המתאימה ע ד ה ל ת או ה. ל אצי טו  Kohfberg, ן לחוקה או שתוארה ההתנהגות אח לפסול סי

סקה. : 1971 בדקו ). 1977 רו ת תרבויות בני נ אן. טורקיה. בריטניה. כארצות־הכרית. שונו  טייוו
ד. יוקטאן עו ת בכל ו או התרבויו .9א1(( ואחרים קולברג מצ  חשיבה של עצמה צורה אותה >66 ער. ו

מוסרית.

ה שלבי ט פי ש רג( על־פי סוכמו המוסדית ה ב ל לגכוה. הנמוך מן .1 מס׳ כלוח )ן 9א0קו

ו מס׳ לוח

המוסרית השפיטה רמות

התפתחות שלביבפיה רמה

 המוסר*. הערך או המוסרי. השיפוט1
 פיסייס* חיצוניים באירועים קשור

 בצרכים או רעיס. כמעשים למחצה.
 או באישים ולא פיסיים־למחצה.

כסטנדרטים.

 גבוה כוח של אגוצנטרי כיבוד ועונש. ציוד״ של אוריינטציה : 1 שלב
 כעל גורם של או צריח. הגורם מכלול של או יוקרה. של רשלו. יותר

אובייקטיבית אהרייח

 אח המספקת היא נכונה פעולה תמיכה. אנוכייה אוריינטציה : 2 שלב
אחרים. של צרכים גם ולפעמים תכליתי באופן האני צורכי

 שוויוניות מבצע. כל של וסיכוייו צרכיו לנכי הערך ליחסיות מודעות
הרריות. ושל חליפין של ואוריינטציה תמיכה

 כביצוע קשור המוסרי הערך י
 נכונים. או טובים תסקירים

 המקובל. הסדר כקיום
רוולת. של לציפיות ובהיענות

 חן מציאת של והסכמה. שכח של הטוב. הילד של אוריינטציה :ו. שלב
 או הרוב. של סטריאוטיפיות לדמויות קונפורמיות לזולת. עורה ושל

הכוונות. על־פי ושיפוט תפקיריס. של בביצוע טבעית התנהגות

 של אוריינטציה החברתי. והסדר הסמכות קיום של אוריינטציה : j שלב
 החברתי הסרר קיום ושל לסמכות כבוד של ביטוי של *. החובה ״עשיית

הוולח. של המוצדקות לציפיות חשיבות הקנייה לשמו.

 בנקירת או שרירותי. כיסוד הכרה חווית. לגליסטית אוריינטציה : 5 שלב כקינפיררדות טמונה המוסרית הרמה ז
חוזה במונחי מנוסחה החובה הסכם למען כציפיות. או בכללים זינוק. או לזכויות לסטנדרטים. האני

 זכויותיו. נגר או הזולת רצון נגר מפעולה כללית הימנעות או לוכויוח אי משותפים. לחובות
כשותפים. להיות היכולים חיבות

 רק לא אוריינטציה העיקרון. של או המצפון של אוריינטציה : •> שלב
כחירה. עקרונות כלפי נם אלא עליו שהוטלו חכרחיים כללים כלפי

 אוריינטציה העקיבות. ואל ההגיונית האוניברסליות אל פגייה הכוללים
הרריים. ואמון כבור ושל וכמכוון. כמפעיל המצפון. של



 בהתפתחיתד עומד הפרס שנים) 7—1( ציונלית קונבנ ־ רם ק ה הרסה שהיא הראשונה. כרסה
 כשהיא ייחודית. כצורה המציאות את קולט הוא עצמו. כתוך מרוכז כשהוא והחשיכתית הנפשית
 האמת את לסלף עלול הוא משאלותיו. את לספק כדי אותה. מעוות שהוא יש לכן לצרכיו. מכוונת

 חשיבתו כרוחם. לא אך כלשונם. נתפסים והרע. הטוב והשקר. האמת כללי להרע. שהתכוון כלא
 ובתוצאות האדם של כצרכיו תלויים הם הרי לכללים. אוטונומיה כהעדר הטרונומית. היא המוסרית
של הטוב סל הסמלים ואת הכללים את לו שמוסרים מי של פיסי כוח של כמונחים או הפיסיות  הרע ו

)1969 .Piaget.( כעקבות הלכנו וה במחקרנו )ך  האינטרסנטית. הרמה כשם זו רמה וכינינו c 1י#72כרו
 (מורה. חיצוניים גורמים על-ידי ומכוונת אינטרסנטי בסים על ובשפיטה כחשיבה מתאפיינת היא

 פועל הקטן הילד שנים. 7 — 1 לגילאים מתאים וה שלב התקין ההתפתחותי בתהליך שוטר). הורה.
 המיוחד היחס כגלל אוןזו מחייבות המבוגר העולם הוראות המבוגרים. של מעולמם מושפע כשהוא ,

 לגביו המשמעותיים ולמבוגרים להוריו מציית הילד ).1977 פלדמן. : Piaget. 1940(כלפיהם לו שיש
 של ציותו הטובה. ההתנהגות את בעבורו מסמל המבוגרים לעולם הציות חיצוני. ציות מורה) (גננת.
 המשמעותיים. והמבוגרים הוריו כלפי לו שיש ובפחד בחיבה המהול הכבוד מרגש נובע הילד

 אותו המפעילים חיצתיים כוחות מאותם אלא פנימי. מכוח אפוא מונע אינו הילדותי המוסר
 כידולית להתנהגות הילד את מוליך והוא הטרונוסי. מוסר הוא וה מוסר כן ועל עליו. ומשפיעים

 להיות אותו מחייב וה אין כן. נוהג כשהוא ואכן. אמת. לדבר ממנו דורש המבוגר (דיפרנציאלית).
 רומה אינה גילו בן אל הילד של התייחסותו גילו. בני שהם אחותו. או אחיו כלפי גם אמת דובר

 כלפי ואת. לעומת הדדיות. של תחושה וחסרה יראת־כבוד נעדרת היא שכן המבוגר. אל להתייחסותו
המבוגר. כלפי הרגשותיו מכוח עליו הנכפה חיצוני. חר־צרדי. יחס הוא הילד של יחסו המבוגר

ש גיל עד  הוא משחקיו. על המשפיעה מואצת. מוטורית התפתחות מתפתח הילד שנים שלו
על הסביכה את מחקה פו  אבא. של תפקידים משחק הוא קלט. שהוא תבניות אותן על־פי ומתנהג ו
שר וכולי. גננת אמא.  אסרה שכך פעם. לא מציין הוא אחרת. או זו ייחודית התנהגות מתנהג הוא כא
 חשיבתו. תהליכי על משפיעה הסנסו־מוטורית ההתנסות עושות. הן כך או הגננת. אמרה כך או אמא.

אן שפיטתו. אופני על מכ שבתו הילד. התפתחות של זה בשלב התנהגותו. על גם ו  היא מח
ותוצאה. סיבה של יחסים להבין מסוגל אינו והוא אינטואיטיבית.

שת הילד אגוצנטריות ש מגיל מודג  ואף עצמו. אל מדבר עצמו. עם משחק הוא ואילך. שלו
 הילד זה כגיל עצמו. עם במשחק בלבדיות. ואת עושה הוא הרי אחרים. ילדים עם משחק הוא כאשר

ם התנהגותו. את המכוונים והם המנחים הם המבוגרים. של עצמתם ואת חשיבותם את מבין שימי  מג
תיו. ואת בקשותיו את דוחים או  נורמות ואת החוקים את הקובעים הם המבוגרים לדידו. משאלו

 בסנקציה כרוכה החוקים הפרת ואילו טובה. כמלה בפרס. כשכר. מוכה למבוגרים הציות ההתנהגות.
ש. מוליכה רעים מעשים עשיית (עונש).  מציית הוא עברה. עבד שלא משמע נענש. אינו אם ולכן לעונ
ש. פן פחד מתוך לחוקים עד זה לפחד יותר. גבוהים בגילים גם הילד את ללוות מוסיף וה פחד ייענ  נו
.9אייזנק(ו.צ וביניהם רכים של מחקריהם דנים בכך ההתניה. כתהליך חשוב תפקיד  .1976.1969 ו

.197א .1977(ומדניק )1975(ואייוגק איכס ).1977 ת הילד את גוררים טובים מעשים ) מול לצפו תג  ל
אולם חיובי.  ההתבגרות גיל סף על העומד ילד בדרך־כלל ההתבגרות. עם ודועכת הולכת וו ציפייה ו
ה ״״שכד כי מבין. ת אין ולכן עצמו. המעשה הוא הטוב למעשה הגמול לאמור מצווה״״: מצוו  לצפו
ל תמיד מו צוני. לג ר חי מו א ה ל מ סי השלב ההתפתחות. בתהליך כי עולה. לעי פיין ההטרונו  המאו

שפיטה בחשיבה די מונחים שעדיין יותר. מבוגר כגיל ילדים הרך. לגיל מתאים אינטרסנטיות. וב על־י



הצי לסטות ואף גילם אח הולמת שאינה התנהגות להתנהג עלולים וה. ושפיטתי חשיבתי תהליך  מ
 הפרט אח לנתק חייכת אמה מתר הגבוהים השפיטתיים השלבים לכיוון התפתחות הנורמטיבי.

שיבה ח כי. תהלי  והשמיטה החשיבה שלבי את בו מטמיע שהפרט ככל ואולם. אינטרסנטית. מ
ש יותר. גבוהה תהיה המוסרית רמתו יותר. הגבוהים  יהיה ההטרונומית־אינטרסנטית כדמה והשימו

פחות. שכיח

חץ ניתן ולכן שלבים. לשני נחלקת הקרם־קונבנציונלית. הראשונה. הרמה קולברג. לפי הב  בה ל
שלב בהתפתחות שון מה ש. ר פח מחוך בציות כאמור. המאופיין. שניסן. ו. — 1 וגילאים הרא  אל מעונ

ם השלב אי ל גי שני( צוני מציית עוכרת הילד של החשיבתית האוריינטציה שבו שניסן. 7 — ו. ה  חי
ש ם. אחר לחיפו שלב הרוניו  רבד של שבסופו המעשה הוא הנכון שהמעשה אותו. מנחה הכלל וה כ

עיל  •קח על מבוססים הס שכן להב. המועילים היחסים הם הפרטים בין תקינים יחסים לפרט. מו
ם. הם יחסים ותך*. שמע אמו הילר כדאיים. הם אם טוכי ש לסי גם אלא כלבר. לסמכות נ  מהם לו שי

תועלת.

ר ככל ל רי  בול עילם אמד המבוגרים שעולם הדבר. לעצם ער נעשה הוא שבע. לגיל מתקרב ש
של יכולים! <כול אומגיפוטנציה של התפיסה מתערערת יכול״. ה ו ל אורניכצמצי כו  שהיתה .1 יודעים ו

 להתחמק דרך רואה שהוא ועניינים תחומים באותם בעמיו מתערערת סמכותם המבוגרים. כלפי לו
שת מהם. כן והולכים מתפתחים עמם יחסיו גילו. כני עם פעולה לשחף אותו גוררת ה״כדאיות*• תחו  ו

ד עם על ״כראיות״ אותה סמך על סביבתו. כ ש תחושת כו מתפתחת בסיסה ו פו חי ה( א שוו ה  אחר ה
שוויון). כן ה צר ו מו את רואה הוא ומתפתח אטי כתהליך להדדיות. המוליך התהליך נו ה עצ שוו  כ
ש מתחיל הוא לאחרים. תיו לאחיו שנותנים מה את לדרו מר ־ ממנו הקטנים או הגדולים ולאחיו  ל

לי מותר להם ו מתפתחת אסור?..״. ו  לאחרים מגיע שווים... כולם :וה לגיל הייחודי כאופן ההגינות נ
ה! כל בלא וזאת להם. שהגיע מה לי מגיע גם אך לי. שמגיע מה אצי ת(דיפרנצי דוליו  מיצב גיל. של כי

ס! טו ט מה. ס  הסמכות מפני כפתר וירידה כביטחון עלייה בעקבותיה גוררת וו שוויון תחושת וכדו
ש ומפני ל העונ  שבה וו. שפיטה ברמת הנשארים מעטים. לא ומבוגרים מתבגרים ממנה. לנבוע העלו
ם והשפיטה החשיבה הליכי  הנעדרת הכדאית וההדדיות האינטרסנטיות על־ידי בעיקר מונחי

ת. ם אלה מתבגרים דיפרנציאליו  נתונה וו מתבגרת אוכלוסייה מוסרית. לא כדרך לנהוג עלולי
ש מהסמכות הפחר מפני מוערית להשפילה  כי אפוא. ייפלא לא ממנה. לנבוע העלול ומהעונ

ה שכ ח מ ה אפייני וה הלך־ סיי טו וו כרמה המצויים שפרטים מהאמור. להסיק אין עבריינית. לאוכלו  י
היכלל הכתוב החוק עם להתנגש שייאלצו כלא הזה. לעולם החלופות יש כי העכרייני. לעולם  ול

,ן וי 70(קולכרג לרעת מעירה. העבריינות העבריינית. כמסגרת ת שיפוט רמת על ! טי אינטרסנ מוכה(  נ
ת!. ציונלי מבנ ם־ק אולם קד ה הרסה השגת על מעירה אינה מעבריינות הימנעות ו ת(רמ ציונלי בנ  הקונ

ם י. .4.־ג שלבי ם. מתבגרים !  (קרם* אינטרסנטית ה הנמוכה. השפיטה ברמת העומרים ומבוגרי
ת!. ציונלי בנ  פחר. משפחתית. השתייכות :שונים מטעמים גלויה עבריינית מהתנהגות נמנעים קונ

שובי ת על המתבססים הרגלים או התנהגותיים הרגלים מתאימות. הזדמנויות הערר תועלת. חי  ״מצוו
ה״. אנשים מד ו מכבידים חברתיים כגורמים העשיר שלילי. מרקע הבאים בני״אדם מלו /  העמוסים או

ת כבעיות שיו ח. נפ  לא מוסרית רמה עליהם תית^סף אם אך סוטה. להתנהגות ממילא נוטים קשו
ת בשלה. חו שכי ה וו. התנהגות הופעת של תעלה.

ב ל ש י ה ל נ ו י צ נ ב נ ו ק ה! 11 — 7( ה  המביאה הקוגניטיבית. ההכרה כהתפתחות מתאפיין שנ
ת בעקבותיה מודעו ה הילר הזולת. של נפשית ל שוו מו את מ של התנהגותם אל מתייחס הוא אליו. עצ



 מסנה. פתאכזב אף ולעתים אותה. מבקר הוא המבוגרים. של התנהגותם אל וגם גילו בני הילדים
 על־פי בעיניו ונשפטים נתפסים האחרים של מעשיהם אי־צדק. ושל צדק של התחושה בו מתפתחת

 שיתוף קבוצתו. בני של להחלטות ורגיש לסביבתו אמ?תי יותר זה בגיל נעשה הילד הכוונה.
 נתקל שהוא השונות העמדות בין לתאם יכולתו מהתפתחות יוצא פועל הוא אצלו המתפתח הפעולה

 האוטונומיה של התהוותה את המאפשרת היא שכן לו, לעזר היא הקוגניטיבית יכולתו בסביבתו. בהן
 הקדם־קונכנציונלי) אינטואיטיבי־הטרוגוסי(השלב מוסר של מרמה זה בשלב עובר הילד האישית.

 חיצוני. ציות עוד לא בו. המתהווה האישית האוטונומיה תחושת של באמצעותה הרריות של למוסר
 לזולת הילד של מודעותו משותפת. רצייה ושל הדדיות של הסכם. של תחושה מתוך ציות אלא

 התנהגותו. ועל עליו חבריו של דעתם לילד חשובה אלה בגילים פנימית. מוסריות בעל אותו עושה
 מחויכות חש הוא החיובי. מעידודם מתחזק והוא התנהגותו. על חבריו של לאישורם זקוק הוא

 כין מונחית. התנהגותו היתה הקודם כשלב אם בהתנהגותו. אותו מניעה אשר והיא כלפיהם. מסוימת
 כאשר החובה. מתחושת ויותר זה מפחד פחות מונחית היא זה בשלב הרי המבוגרים. מפחד השאר.

 להתחשב מתחיל והוא מצטמצמת. שלו האגוצנטריות אשמה. חש כבר הוא החוקים את מפר הוא
 כלפי וכן החברתי. וההסדר הסדר כלפי רגיש הוא לקבוצה. קונפורמי נעשה הוא וכקבוצה. בזולת

 כן הקבוצה. עם הפעולה שיתוף שגובר ככל לחוקיה. ונאמנות מחויבות חש והוא הקבוצה. החלטות
 הכבוד. רגש בו מתפתח כמקביל לכלל. האחריות תחושת בו ומתגברת לזולת. מודעותו גדלה

 כלפי חבריו. כלפי נאמנות של מחויכות חש הוא קבוצתו. את ההולמת להתנהגות אותו המחייב
 ומחייב בעיניו חשוב הכלל הכלל. על החלים החוקים כלפי וגם חוקיה. וכלפי יותר. הרחבה קבוצתו

 דוסקה. : 1977 פלדמן. ;Bull. 1969 ; 196K קאיי. ;Kohlberg. 1964 ;Piaget. 1932. 1940( אותו
.ו9א0 הופמן. ;197א גליקסון. ; 1977  חש שהוא כפי החברתיים הצרכים על־ידי מוכתב שיפוטו )

עצמי. עילוי של תחושה משיג הוא ובכך הכלל. לטובת מוותר הוא אותם.

 כמשני נתפס האדם סוציאלי. אגואיזם של מערך המבוגרים של בעולמם מייצג וו ברמה שיפוט
 הקדם־קונבנציעלית. כרמה האגוצנטרית השפיטה את שהכתיב האישי. לאגואיזם כניגוד לחברה.

 ההתפתחותי השלב את מכנה )1969(בול הפרט. של שפיטתו את מכתיבים החברתיים הצרכים עתה
 לזולת הילד של מודעותו הסוציונומי. השלב בשם .10 —א בגילים לסברתו. יותר. השכיח הזה.

 על מקובל להיות חפץ הוא אישורו. את לרצות ואף בו. להתחשב אותו מחייבת היא חוקה. נעשית
 הליכי את לכוון כדי הפרט. של התנהגותו את כמגנה או כמעודדת הקבוצה. של ככוחה יש האחרים.
 השכח חברתית. דחייה או תמיכה מאותה נבנה החברתי העצמי התנהגותו. על ולהשפיע השפיטה

 הן משפיעים שבקרבה(כמנהיגים), החשובים הפרטים באמצעות או ככלל. נותנת שהקבוצה והגינוי
 שכזאת קולקטיביסטית גישה כי כאן. כבר נעיר התנהגותו. על והן הפרט של שפיטתו אופני על

 לדברי רצויה, מוסריות בסוציולוגיה. הפונקציונליסטית האסכולה של החברתי בחזון מצויה
 החברתית ההסכמה להגשמה. תכלית בו ולראות הסוציונימי השלב את לבסס חייבת דירקהיים,

 הסכמה פרי שהם הכללים. של כיבודם עצמם. ברשות עומדים החוקים ואת הכללים את עושה
 ולא החברתית מההסכמה נובעים אלה כללים הרצויה. המוסרית הרסה את מבטא חברתית.

אוניברסליים. כלליים מעקרונות

המונקציונליססית הגישה למי הרצוי המוסר
 חייבים הם לקבוצתם. סולידריים להיות עליהם יקבלו כי הקבוצה, מחברי דרש )1א95דירקהיים(

על־פי והתנהגות חשיבה בהתנהגותם. וסדירות עקיבות מהב נדרשת וכן מרות. וכקבלת בסשמעת



 לפרט הנותן החברתי. החוסן מתהווה וכך החברתית. הסולידריות את מחוקות הקבוצתי האינטרס
 כללים למערכת ייעשו אשר ער מוסכמותיה. ואת החברה כללי את להפנים חייב הפרט אישי. חוסן

תו שהביא פנימית. אישית  כה שישרור חברה ליצירת יביא שכוה מצב קונפורמית. להתנהגות או
 האינטרס לו. וקוק שהוא הבסיסי הביטחון את לפרט להבטיח וסופה קביעות. בה ותהיה הסדר

 שגישה ברור המוסריים. וההתנהגות אורח־החשיבה את דירקהיים. לדעת מבטא. הקולקטיבי
 של התפתחותה את לאפשר עלולה עצמה. מהחברה נובעים וחוקיה שכלליה ואת, קולקטיביסטית

 סכנה לדעתנו. יש. האוניברסליים המוסריים העקרונות מן הקבוצה בני בהינתקות מוסרית. לא חברה
כאחד. ולקבוצה לפרט גדולה

 של מצפונם את ומפתחת הבונה והיא למוסריות. המקור היא ,שהחברה סבר. דירקהיים
 המוסרית ההתנהגות של היסודות שלושת לדעתו. לקונפורמיות. הפרט את לחנך יש ולכן היחידים.

 הפרט את לחייב החברה על א. לדבריו ועצמיות. לקבוצה, התקשרות משמעת. אלה: הם
, ת ע מ ש מ  הפתרונות את לו תמציא היא האישיים. דחפיו על־פי מלפעול אותו תמנע ובכך ל

 הפרט ב. שלו; ליצריו השתעבדותו מפני הפרט על תגן גם המשמעת התנהגותו. אח ותנחה לבעיות
ר חייב ש ק ת ה ה ל צ ו ב ק  העם. הקבוצה(המשפחה. את לאהוב יש השיתוף. בדרך בה ולפעול ל

ל האנושות) פעו ת: רצייה מתוך למענה ולפעול הקבוצה עם להודהות הפרט על למענה. ול שי  ג. אי
. של הכרתי בתהליך מלווה להיות חייבת לחברה הפרט של התקשרותו ת ו י מ צ  נדרשת לא ע

 קבלה הכרה. מתוך הנורמטיביים המערכים של קבלה אלא החכרה. לחוקי עיוורת צייתנות מהפרט
ט הפרט ההיגיון. דרך על עיין: הכרתית וכדרך אישית ידיעה מתוך החברה חוקי את לקבל מחלי )

.(Davy. I960 ; Gurvitch, 1937

התקינה המוסרית השפיטה
 הגבוהה המוסרית לרמה הסוציונומית החברתית מהרמה עוכר הפרט התקין ההתפתחות בתהליך

 מתבטא ואחרים. קולברג פיאו״ה. לפי המוסרי השלב המוחלט. המוסר מכלל היונקת ביותר.
ט הפרט של במסוגלותו שיפו  המרכוי הערך הוא הצדק מוחלט. צדק של אמות־מידה על־פי ל

ש וכויות המבטא  מוסר. עקרונות אלא כללים. סררת מבטא אינו הצדק ואוניברסליות. שוות אנו
בין הכלל בין ההבדל  הצדק. כעקרון מתנגש שהוא בשעה להפר ניתן שכלל בכך. מתבטא העיקרון ו

שר לחיות הזכות הוולת. את להרוג שאסור הוא. הכלל ומקודשים. מעוגנים האדם חיי ח ולאפ ל  לוו
 זה כלל להפר מותר ואף־על־פי־כן. הצדק. מעקרון היונק הבסיסי מהעיקרון יוצא פועל היא לחיות

להורגו. שבא מי את להרוג משכים אדם כאשר החיים. קדושת של

לפעולה. נימוק גם אלא לפעולה. כלל רק אינו מוסרי עיקרון כי מרגיש. י>י)) ״עמ ;19x0(קולברג
די מודרכת פעולה אותה של היותה הוא לטובה פעולה העושה הדבר כי טען. אפלטון כבר  על־י

ב. ידיעת  צודק. מעשה אמיצה: אינה הסכנה. אי־ידיעת על המבוססת אמיצה. פעולה לרעתו. הטו
תו מה כל הוא והצדק הצדק. הוא הטוב וכדומה. צודק. אינו הצדק. אי־ידיעת על המבוסס  שפעול
ש זכויות מבטאות ותולדתו  בה אין הטוב ידיעת היחיד. לזכויות היסוד ערכי את המעגנות שוות. אנו

 פנימית. ידיעה היא הנדרשת הידיעה המקראי. כמוכנה נתפסת היא כהגררתנו. כן. אם אלא די.
ץ הצודקת. לפעולה הדוחפת  שהם משוס אלא אחרים. או כאלה שהם מפני לחוקים מכוונה היא א

ת מבטאה ואינה צודקת פעולה לידי מביאה אינה חיצונית ידיעה הצדק. מעקרון יונקים מעורכו



 לדעת הקוגניטיבית. ההתפתחות כתהליך קשורה המוסרית השפיטה אל ההתפתחות מצפונית.
 ההתנהגות של הלוגיקה היא שהמוסריות כפי המחשבה. מוסריות היא הלוגיקה ,11932( פיאדה

ו ומגיל ההתבגרות כתקופת המעשית.  לשלב הקונקרטית החשיכה משלב עוכר הפרט ואילך) י
 העקרונות באיתור עיוניים. כנושאים עסוק הנער במופשט. עיסוק שעיקרה הפורמלית. החשיכה

 חשוב זולתו. ואת עצמו את כוחן הוא במוסכמות. ומורד ביקורתי הוא והכללים. החוקים שמאחורי
 נובעים שהם כשעה עליו מקובלים החוקים ההתנהגות. כללי של המנחה ההיגיון את למצוא לו

המוסרית. לחשיכתו עומק של מימד המקנה הפנימי. לתהליך וקוק הוא שלו. החשיבתית מעצמיותו

 המכווץ אידיאלי״ ״אני כיצירת ).1969(בול לדברי כך. משום מאופיינת. המוסרית התפתחותו
 ומתפתח מתבגר שהפרט ככל האוניברסלי. הצדק של תחושה לו ומקנה המוסרי״. ה״עצמי את

 חשוב אוטונומיים. פנימיים תהליכים על־ידי ועור עוד תודרך המוסרית שפיטתו הרי וה. בכיוון
 המכוון הוא היחסי. ולא המוחלט. הצדק שעקרון הגבוהה לרמה יגיעו אלה פנימיים שתהליכים

אותה.

 על־ידי מונחים והתנהגותם שפיטתם כשתהליכי הסוציונומי. בשלב נשארו בני־הארם רוב
 הגיעו והם להתפתחותם. סייעו הסביבתיים שהתנאים בני־אדם אצל החברתיות. והסנקציות התנאים

 הם מישותם. חלק נעשים מהצדק היונקים החוקים מוסרית. שפיטה המכטאה האוטונומית לרמה
 פרטים הליכותיהם. כרוב תכוונם המוסרית ששפיטתם וברי מצפונם. על־ידי בהתנהגותם מונחים

שגגה. של מעידה לכך תביאם כן אם אלא עבריינים. להיות יוכלו לא אלא

לסוגיהם המוסרית השפיטה תהליכי
 מאותם רק מורכב הוא אין המוסרית. השפיטה שלתהליך מורכבותו על כהרחבה כתב )1972(ברוך

 בתהליך לו. סיגל שהאדם שפיטה תהליכי עליהם ספים1מית אלא שתוארו. ראשוניים שלבים
 הציע )1972( ברוך האישית. ומהתנסותו הקרובה מסביבתו והחיקוי. ההתניה בדרך התפתחותו.

האלה: השפיטה בסוגי להבחין

ט ו פ י ש א ה ל י ה ר ס ו 1e jugement in(" מ juste(האגוצנטרי. השיפוט את מייצג ״ 
 כל האדם״. של והצרים האישיים צרכיו על־ידי הממחה •זרעת שיקול• על ״המבוסס האינטרסנטי.

 ומחליט החוק את קובע עצמו. הוא לאמור האדם. של ״ה׳אני׳ המטרה. להשגת כשרים האמצעים
הרע.״ ומהו הטוב מהו

.1975(קולברג של הקדם־קונבנציונלי ההטרונומי. לשיפוט מקביל וה שיפוט סוג  לשלב )
 <הפחד ההטרונומי השלב ולתיאור )1969 .1932( פיארה של הקרם־אופרציונלי(־־ההטרונוסיד.)

.1969( בול של לציות) כגורם אינטרסנטי. שיפוט וה שיפוט יכונה בעבודתנו. )

ט ו פ י ש י ה פ ח ל ו ה ר ר ב ח  על־ידי מוכתב )‘׳le jugement de 1‘uiiiitarisme sociaie(״ ה
 מונחה כשהוא שופט הפרט והמןדיים. החברתיים ה״צווים״ על־ירי המונחים האדם. של הצרכים
 צורכי אח המבטאים ביטויים או החברתי הנוהג כי וסובר אלה. ושפיטה חשיבה תהליכי על־ירי
העליון. העיקרון הם ודרישותיה החברה

 האישי. לאגואיזם בניגוד חברתי. בסיס על אגואיזם של מערך ברוך. לרכרי *מציג. זה שיפוט
 לשפיטה מביא החברתית. הרוח על־ידי הממחה זה. אגואיזם האינטרסנטית. השפיטה את המכתיב
לנהוג. מצווה היתה שהחברה כפי לפרט הנוגעיל) בעניינים



 לשלב ).1975( קרלכרג של הסוציונומי־קונבנציונלי השיפוט לשלב מקביל זה שיפוט סוג
).1969( בול של הסוציונומי ולשלב >1969 .1932( פיארה של הקונקרטיות האופרציות

ט ו פ י ש י ה ב י ט ק פ א  מבוסס זה שיפוט המוסרי. השיפוט הוא ")lejugement affectif(" ה
 כל מעל או ערך כל מעל כעומד הצדק ערך תפיסת ועל החברתית. ההוויה כמרכז האדם ראיית ■על

 לאנושיות הרגש ״על־ידי מבוסס זה שיפוט כי סבור. ברוך אחר. חברתי או קבוצתי צורך
 וכדומה. דת. גזע. גיל. הבדל בלא צדק. של להתייחסות זכאי אדם הוא באשר האדם האוניברסלית״.

 שבחברה־־. הפרט את לשרת נועדו החברתיים שההסדרים העמוקה ״בתחושו; מלווה השפיטה
 הנאמנות. היושר. אחרת. או זו עלית קבוצת עם להיטיב אמצעי או לעצמם מטרה מהווים ושאינם

 השיפוט שלב את תואמת שכזאת שפיטה השפיטה. הליכי את ומנחים יחדיו סוברים והחסד הצדק
)969(וכול )1975(קולברג של האוטונומי  .1932(פיארה של הקוגניטיביות האופרציות שלב ואת !

1969.(

ט ו פ י ש י ע ה ר י ־ ר ל ו ש י ה א ד ב עו שפיטה־־. ״הערר הוא ״)laconstatationde fail(" ה
 השיפוט. את המנחה הוא הקיים הנוהג על־פיה. פנימי. אישי שיפוט העדר מציינת זו שיפוט דרך

 או אנושיים צרכים של או ערכים של עימות בו שמתקיים תחושה לאדם חסרה זו שיפוט ״בצורת
 והתנהגותית. מחשבתית ריטואליות על־ידי מונחה והוא אישית. חיות נטול שיפוטו חברתיים.״
 באישיותו. פתולוגי אפיון על או מסביבתו. האדם של ניכורו על מעידה וו שיפוט צורת בדרך־כלל

 מופיעה זו שיפוט שדרך יש לסברתנו. זה. שיפוטי בתהליך דנים אינם ואחרים כול קולכרג. פיארה.
 כצבא. כסו אלה. שבתנאים היא. התגובה חזקים. חיצוניים לחצים עקב פנימי. תסכול כעקבות

 שפיטה־־. כ־׳העדר זו שיפוט צורת הוגדר בעבודתנו זה״. ־־ככה כי חש הפרט וכדומה. בכית־הספר
לעיל. האמורות הסיבות מן משפיטה הימנעות לציין באה והיא

ט ו פ י ש ך ה ר ע ה ־ ל ו פ  מיחוסף הקודמים השיפוט תהליכי אל ״)le double jugoment(** כ
 שונים פקטורים זה. כנגד וזה זה כצר זה מעמת. האדם זה כשיפוט כפול־הערך. השיפוט תהליך

 רכות פעמים ביניהם. הכרעה של יכולת בלא חברתיים. צרכים כנגד אישיים צרכים כגון ומנוגדים.
 יכולת בלא המוסריות חובותיהם עם כעימות הנתונים אנשים של מצבם את משקפת וו שיפרט צורת

ביניהם. מכריעים ואינם השפיטתיים התהליכים שני את כתהלק*^סוטם מייצגים הם הכרעה. של

 כשמועמרות האדם. של השפיטתי הפרופיל על הן לעמוד מאפשרות השפיטה צורות חמש
 השפיטתי הפרופיל אחרים. גורסים וכין וה פרופיל בין הקשר על והן ומגוונות. שונות דילמות בפניו
 השאר. כין לנו. מאפשר הוא וכן השפיטה. מצורות אחת ככל השימוש שכיחות על אפוא מורה

הנבדק. של שפיטתו רמת על לעמוד

ברוך של שיטתו והעדפת השפיטתי הפרופיל
ך(י בעקבות  הפרופיל שכינינו מה כלומר השפיטה. אופני את דה במחקרנו לבחון העדפנו )197 כרו

 רמת האדם. של השפיטה רמת של בלעדית כריקה פני על למיניהם. נבדקים בקבוצות השפיטתי.
 כאשר ובייחוד בה. השימוש שכיחות ואת האדם שפיטת של מורכבותה את מייצגת אינה השפיטה

 השימוש שכיחות את מבטא מציעים שאנו השפיטתי הפרופיל מגוונות. דילמות כפני עומר הוא
השיפוטי כאופן השימוש שכיחות קבוצה. אותה של או פרט אותו של השונים השפיטה באופני



 אף שעל קבוצות או פרטים יימצאו כי לנו. נראה כאחוזים. יכוטא וכולי) כפול־ערך המסוים(מוסרי.
 מוסרית. לא או מוסרית התנהגותם תהיה אף־על־פי־כן המוסרי. השיפוט של השווה השכיחות

 קולברג יתר־על־כן. התנהגות. של טיבה לניכוי מדד מהווה מוסרי שיפוט של רמה אותה אין כלומר.
 את גישתו. לפי עוברת. שאינה שפיטה כרמת מאופיינות רבות שאוכלוסיות מעובדת־יסוד. מתעלם

 כמערך נתונים אלו פרטים של היותם משום רק וזאת ). 1 לוח הרביעי(ראה כשלבה השנייה הרסה
 היהודי המוסר אוניברסלי. בחוק ולא אלוקי כצו המוסרית התנהגותם את המעגן מיוחד. דתי־אידיאי

 החיים להלכות המקור שהוא בלבד זו לא האלוקים מאלוקים. מקורו את יונק הנוצרי) המוסר (וכן
 חופש יש לאדם המוסריות. והתפיסות המוסריים העקרונות לכל המקור גם שהוא אלא ולמשמעותם.

 האדם של הבהירה חופש לרשותו. שעומר הכתירה חופש מידת על־פי נמרד מעשיו וערך בחירה.
 הכרה ובתורתו. העולם בבורא השלמה בהכרה לשיאו המגיע התפתחותי תהליך של יוצא פועל הוא

 אלא חברתו. בצורכי או בצרכיו תלויה שאינה ערכית מערכת עם להזדהות האדם את מצעידה זו
כתורתו. מובע שהוא כפי האלוקי. הצדק מערכי יונקת

 דברים כספר מצויה לכך ההכוונה העולם. בורא אל ההידמות הוא ישראל תורת של המוסר יסוד
 ״מאי הרעיון: את חנינא ברבי חמא רבי מבהיר א׳) עמוד (י׳־ד. סוטה במסכת חרבק״. ״ובו כ׳) (י*.

 ה׳ ״כי נאמר: כבר והלוא השכינה. אחרי להלך לארם לו אפשר וכי תלכו״, אלוקיכם ה* אחרי דכתיב
 משה מבהיר זה תהליך הוא.״ כרוך הקרוש של מידותיו אחר להלך ״אלא ? הוא■־ אוכלה אש אלוקיך

 מידותיו את לו מסגל שהוא על־ידי לקונו להידמות צריך האדם א•): פרק דבורה. קורדובירו(חומר
הוא. כרוך הקדוש של

 מתגלה האלוקים המצוות. על־ירי מונחה התורה ומוסר מצוות. של תורה היא ישראל תורת
 הזדהות מתוך הצו קיום אל כחיצוני הצו מקיום הוא ההתפתחות ותהליך המצווה. כרשות לאדם

 לפנינו מדגישים ישראל חכמי אוניברסלית. שפיטה רמת לאותה שתוליך התפתחות מתוך או עמוקה.
 שעשה מצינו. בהם: חויבו בטרם עוד התורה מצוות את קיימו האומה שאבות הרבר. עצם את

 וישמור בקולי אברהם שסע אשר ״עקב שנאמר: נתנה. שלא עד כולה התורה כל את אבינו אברהם
 אותם הוליכה המוסרית התפתחותם קידושין). מסכת (סוף ותורתי״ חוקותיו מצוותי. משמרתי.

 את יצווה אשר למען ידעתיו. ״כי כך: בשל האלוקים בחר אברהם את בתורה. המובעת רמה לאותה
 אצל וו התפתחות י״ט). י״ח. ומשפט״(בראשית. צרקה לעשות ה׳ ררך ושמרו אחריו. ביתו ואת בניו

 מהתפתחותו. האדם. מן הנובע מוסר לאמור אוטונומי. מוסר של גילוי לרעתנו. היא. האבות
 אל שלו). לצרכיו מסביב טבעו(התרכזות על־פי בעצמו. מהתרכוות אברהם את הביאה וו התפתחות

 שמעון רבי אותו. שינחה האוניברסלי. העליון. הערך חיפוש אל וממנה לסביבתו. המתייחסת שפיטה
 אלא ? התורה את למד מהיכן ;לאברהם לו היה לא רב לימדו. לא אב :כרכריו ואת מציין כר־יוחאי

 (כרכות חכמה לו ומלמדות נובעות הן והיו רבנן. כשני כליותיו שתי את הוא ברוך הקרוש לו וימן
 מאליו.״ ונתחכם עמד ״אברהם נאמר: א') עמוד ־נ ק דף רבתי(פל״ג בפסיקתא ).,א עמוד ס״א.

 כהביעם הזה האוטונומי התהליך אח ציינו חכמים רעתנו. לעניות ופנימי. התפתחותי היה התהליך
 כדין. נכתבים היו עולם. בורא אותם ציווה אילולא גם התורה. משפטי רוב כי המחשבה. את

 גולות. אלו — ד׳) י־־ח תעשו״(ויקרא משפטי ״את האנושית. והתודעה החשיבה של באמצעותה
 עמ׳ ט״ו. יומא מסכת לכותבן(עיין היה בדין נכתבו. אילולא — רמים שפיכות השם. קללת עריות.

).,כ



 והמוסריים הדתיים הצווים את קולט הווייתו. בראשית הדתי. הילד ההתפתחות בתהליך
 אל המוליך הדינמי התהליך את היוצרים הגורמים אחד היא בהם התחבטותו אך חיצוניים. כציותים
 אל להגיע יכול הדתי האדם זו התפתחות של הסופי בתהליך יותר. ועמוקים פנימיים שפיטה תהליכי
 בדרך מונחים אחרים בני־אדם כי ברור אוטונומית. ערכית מערכת על־ידי המונחית הפנימית. ההכרה

 הגיעו שלא מי לגבי גם קולכרג. התכוון כנראה. אליהם. רק ולא אוטונומית. ולא תיאונומית שהיא
 רבי של במאמרו חכמים. של חיובית התייחסות מוצאים אנו התיאונומית בדרך אלא מצוות לקיים
שין(ל״א. במסכת חנינא  ועושה.״ מצווה שאינו ממי ועושה מצווה ״גדול נאסר: א׳) עמוד קידו
 כדי כה יש חנינא רבי של גישתו הכתוב. מהצו חריגה ומונע במהותו הגנתי הוא התיאונומי השלב
 התפתחות מתוך מצוות קבלת של האוטונומי לשלב הגיעו לא אם גם המצוות מקיימי את לעודד

 אבחון והמונעת קולברג של ממשנתו העולה הראשונים. כלפי בייחוד זו. מגבלה עצמית. פנימית
נאותה. שאינה מוסרית רמה לו ביחסה שלם. ציבור לגבי התוצאות את להטות עלולה מזה. עדין

 של החשיבות את מדגישה משנתו ברוך. של בחלוקתו לבחור אותנו מביא עניין עוד
 רואה קולברג של ההכרתית־המבנית גישתו המוסרית; השפיטה בתהליכי הריגושית ההתפתחות

 מכריע תפקיד ממלא אינו הוא ולסברתו. משני. אלא איננו הריגוש ואילו עיקרי. גורם בהכרה
 )reasoning( ושיקול־הדעת ההיגיון תהליכי את מדגיש קולברג כן המוסרית. ההתנהגות בקביעת

 תופס הוא אלה תהליכים מקצת הריגוש. ושל ההתניה של ההרגלה. של חלקם על לעמוד בלא
 מחסירה קולברג של זו חלקית התעלמות כי לנו. נראה הקוגניטיביים. השפיטה כתהליכי ככלולים

 למעורבות התייחסות יש ברוך של במשנתו זאת. לעומת המוסרית. ההתפתחות מתהליך חשוב מימד
הקוגניט׳־ביים. השיפוט בתהליכי הריגושיים המנגנונים של

 בעל המבחן כי הוברר. מתודולוגיים. בשיקולים קשורה ברוך של סולמו להעדפת סיבה עוד
 יותר גבוהה הנבדק של המשכל שרמת ככל יותר גבוהות תוצאות מניב קולברג של הבררות תשע
 הורכב שלנו המדגם הבוחן. ימין של השפעה יש כן כמו יותר. עשיר שלו המלים שאוצר וככל

 על שכנינו הדילמות את התוצאות. את יטו אלו שהשפעות רצינו ולא ושונות. מגוונות מאוכלוסיות
 ובבדיקה מגוונות. לאוכלוסיות אסיסטנטיות) (שתי אחרים וכן אני העברתי ברוך של שיטתו סמך

שכאלה. מטות השפעות נמצאו לא מקדימה

 של הקלינית השיטה את נקטו שלו הבררות תשע של המבחן לפי שעבדו מי וכן קולברג לבסוף.
 כך. משוס בשאלותיהם. התקדמו תשובותיו ולפי נבדק. לכל שאלות הציגו הם כלומר. פיארה.

 עסקנו אנו הנתונים. של סטטיסטי עיבוד על מקשה והוא אחיד. אינו קולברג של המכשיר
לנו. חשוב היה וה עניין ולכן גדולות. באוכלוסיות

 ולהסיק אותו ולעבד ברוך. שהציע כפי הצדק״. ב״מבחן להשתמש העדפנו לעיל. האמור מכל
 חומר שהיוו כהמשך. שיובהר כפי דילמות. שש־עשרד עיבדנו להשערותינו. תשובות באמצעותו

 וכן ההכרתיים המדדים בפיתוח מאוד חשובה קולברג של גישתו כי ספק. אין לנבדקים. שפיטתי
 לא ענייננו אך דברינו. בהמשך נשוב עוד ולזאת אוטונומי. מוסרי לחינוך המוקדמים התנאים כיצירת

 של ממוצע שפיטתי פרופיל ולקבל השפיטה אופני את לבחון בחרנו כך משום ואף בדה. רק היה
 שנבחנו. השפיטה ממרכיבי אחד ככל השימוש שכיחות את לקבל לנו אפשר זה פרופיל הנבדקים.

הקבוצתי. השפיטה פרופיל וכן האישי השפיטה פרופיל התקבל וכך



שיטה
האוכלוסייה

:אלה מדגמים משלושה הורכבה האוכלוסייה

ה א. י י ס ו ל כ ו א ת. ה י נ י י ר ב ע רמלה) (מכלא מבוגרים אסירים 46 כללה וו אוכלוסייה ה
 ואילו אקראי. באופן נבחרה הבוגרת האוכלוסייה מצפה־ים). (ממוסד צעירים עבריינים 36ו־

המוסד. נערי כל את כללה הצעירה האוכלוסייה

ת ב. י י ס ו ל כ ו ת. א ר קו  רמו אשר צעירים. 54ו־ מבוגרים 31 כללה זו אוכלוסייה בי
 ממוצא אחוז ו־סג המזרח מיוצאי אחוז 70( במוצא זכרים): (כולם במין העבריינית לאוכלוסייה

 שמונה עד (מחמישה ההוריות המשפחות כגורל נמוכה). ועד (מבינונית כלכלית ברמה אחר):
 פשוטים. (פועלים ההורים במקצועות לימוד); שנות 10־־ 6( ההורים ובהשכלת בהשכלה ילרים).
חילונים). אחוז 92 (יהודים. ובדת נמוכה). ברמה פקידים ציבור; במוסרות שמשים

ת ג. צ ו ב . ק ה א ו ו ש  מקבוצת הרקע במשתני השונים נבדקים. 364מ־ הורכבה זו קבוצה ה
 ותרבותי. תוכני עולם שלהם אנשים מקרב נבחרו זו בקבוצה הנבדקים הביקורת. ומקבוצת הניסוי
האלה: תת־הקבוצות ארבע את כללו הם הקודמות. הקבוצות לשתי מאשר שונה וכלכלי חברתי

ת בחורים 71 .1 ו ב י ש י ״ ״ מ ר ד ס ה  המאוכלסות גבוהות ישיבות הן הסדר (ישיבות ה
 המדגם צבאי). שירות עם גבוהה ישיבה של כרמה תורה לימוד המשלבים תיכוניות. ישיבות בבוגרי
הארץ). ממרכז ואחד מהצפון שניים תורניים: מרכזים משלושה הורכב

י .2 ו . ו ם י ט נ ד ו ט  כל המין. מפרט את מילאו שלא 6ו־ בנות 105 בנים. !00 מהם ס
 לומדים כולם בישראל. הסטודנטים של מייצג מדגם מהווים אינם שנבדקו הסטודנטים

 29ו־ לקרימינולוגיה. מהמחלקה סטודנטים 57 למשפטים. מהפקולטה 125 בר־אילן; באוניברסיטת
משני. כמקצוע קרימינולוגיה הלומדים החברה. למדעי מהפקולטה

ם 43 .3 י ר ו  ומורות מורים בתוכה כללה הקבוצה חפר. כעמק מנשה ממכללת משתלמים מ
שונים. הוראה מסקטורי

ם 39 .4 י בנ ם ר י אי ב  משמשים והם לרבנות. סמיכות יש הנשאלים לכל (במילואים). צ
שלהם. המילואים שירות במסגרת צבאיים רבנים

 הסכימו השוואה! ביקורת. (ניסוי. הקבוצות כשלוש הנברקים כל כי לציין. חשוב הערה:
 ההשוואה קבוצת כי ונציין. נוסיף חופשי. רצון מתוך השאלונים את ומילאו השאלונים על להשיב
 התוצאות נבדקים. 127 כן אקראי מדגם וו מקבוצה נלקח כך ומשום במיוחד. גדול מרגם היוותה

 התוצאות את תאמו והכיקולת, הניסוי לאוכלוסיות כגורלו התמה זה. אקראי ממדגם שהתקבלו
 קבוצת של התוצאות את הקורא לפני להביא בחרנו שונים מטעמים כולו. מהמדגם שהתקבלו
בשלמותה. ההשוואה

.2 מס׳ בלוח מתוארים וו קבוצה של הסוציודמוגרפיים הרקע משתני



סא
אדד סשה

2 מס״ לוח
ההשוואה אוכלוסיית של דמוגרפיים רקע משתני

רבנים
*באיים

מדדים סטודנטים תלמידי
גבוהות ישיבות

הקבוצה
המשתנה

אחחים N אחתים N אחתים N אחתים N

61.4 25 א4.4 3K 7א 142 7.א6 55 ישראל ח א

I I . 1 4 13.4 6 י 16.5 30 20 14 ־ אןרופף אמריקה ־ לידה

11.5 ל 2.2 1 5.5 10 1.4 1 אפריקה — אסיה

2א. 1 66.7 30 |1א. 36 24.3 17 ישראל מוצא

55.#! 20 26.6 12 4.א4 אא 52.א 37 אמריקה — אירופה אב

41.6 15 6.7 3 31.א 5א 22.1 16 אפריקה — אסיה

5.4 2 60.1 2X 25.1 46 34.3 24 ישראל מוצא

54.1 20 26.1 12 44.א א2 41.4 21 אמריקה — אירופה אם

40.5 15 13 6 30.1 55 24.3 17 אפריקה —אסיה

0 0 62.2 2א 14.3 26 20 14 ישראלים ההורים שני מוצא
50 או 26.7 12 37.1 61 3.א6 27 אשכנזים ההורים שני הורים
41.7 15 6.7 3 .אי6 52 21.4 15 מזרחיים ההורים שני

ו..א 3 4.4
י

11.2 35 20 14 מעורבים הורים

32.4 12 24.4 1 ו 3 .א 5 70 30.4 21 ראשון נולד סדר
37.K 14 2.א1 13 31.3 57 21 20 שני נולד לידה
13.6 3 15.6 7 ו.או 33 20.3 14 שלישי נולד
16.2 6 31.1 14 12.1 22 20.3 14 ויותר רביעי נולד

100 31 34.1 15 16.5 167 100 ןד יהודי דת
0 0 65.1 2א 2.3 4 0 0 מוסלמי
0 0 0 0 1.2 2 0 0 דרוד
0 0 0 0 0 0 0 0 נוצרי

3.א1 14 5.1 י 2.5 5 1.1 7 חרדי הגדרה
61.1 י י 2.1 1 41.3 XI א 7.3 62 דתי דתית

1 44.1 15 22.2 44 2.א י מסורת*
0 0 47.1 16 34 67 0 0 חילוני

0 0 4.1 י 17.1 35 3א 2י סין גיל נער צעיר 63.1גיל 23 36.7 או 72.1 147 62 44 130 עד 20(בוגר
36.1 13 51.2 21 ו0א. י י 0 0 מעל )3״ גיל מבוגר(



רבנים
צבאליב

מורים סטודנטים תלמידי
גבורות ישיבות

הקבוצה
המשתנה

אחתים N אחתים N אחתים N אחוזים N

a n n * 1) 1) n n II יסודית ה
0 u 13.9 ג 45 67 0 0 תיכונית ש

על־תיכונית כ
100 26 K6.I 31 35 K2 inn 71 ואוניברסיטאית ל

ה

inn M 53.1 26 4 V inn 50 71 וכר מין
0 II 46.9 23 31 105 50 71 נקבה

המחקר כלי

ן .1 ו ל א ם ש טי ר י פ פ ר ג ו מ ד ו י צ ו  של הסוציודסוגרפי הרקע על שאלות כלל זה שאלון :ס
 ההורים מקצוע כלכלי. מצב מגורים. מקום ואב. אם מוצא לידה. ארץ השכלה. גיל. מין. הנבדקים:

 פוליטיות עמדות בדבר שאלות השאלון כלל כן כסו עצמית). (הגדרה ודתיות דת עצמי. ומקצוע
וערכים.

ן .2 ו ל א ת ש ק די ב ל ל פי ו ר פ : ה י ת ט י פ ש  הדילמות שש־עשרה בסדרת השתמשנו ה
 מוסרית. התחבטות המעורר מצב מתארות הדילמות ).1972( ברוך של השאלות על־פי שהרכבנו

 שישית לחלופה אפשרות וכן שלנו) לשאלון פתרון(ייחודי של חלושות חמש מוצעות דילמה לכל
 דרך את לציין כחד אם אך לו. המוצעים השפיטה אופני מחמשת באחד לבחור חויב הנבדק פתוחה.
 צורות מחמש לאחת שפיטתו את תרגמנו אחר־כך הפתוחה). משלו(החלופה עצמאי כאופן שפיטתו

 מקרים מהמדגם. הוצאה היא השפיטה. צורות מחמש לאחת תשובתו התאימה לא אם השפיטה.
למדי. בודדים היו שכאלה

ותקפותן. מהימנותן מוקדם במבחן נבדקה וכן הישראלית. למציאות והותאמו עוברו הדילמות

ת ת של דוגמאו מוסריות דילמו

 ראובן לעורה. ועק שמעון הכביש. על פצוע מוטל אויבו שמעון את וראה בדרך לו הילך ראובן . 1
 בשמעון לנקום בשבילו הזדמנות שזו בטענה לבית־החולים. להגיע לו סייע ולא לשמעון לעוור סירב

 לאחר רק האלה. משיקולי־הדעת באחד בחר ראובן? של התנהגותו על חושב אתה מה אויבו.
שלך: בלשונך שיקול־רעחך את הבע לחלופין. כולם. את שתקרא

 מדובר אם ואף לפצוע. לסייע אדם חייב מצב בכל וכלימה. בושה היא ראובן של התנהגותו א.
מוסרית). (שפיטה כאויב



אדד משדא2

 האדם דרך אויבו. אלא חכרו. היה לא שכבר לשסעון. עורה להושיט מסוגל היה לא ראובן ב.
 הממחה הנוהג ברוח (שפיטה מהיישוב אדם נוהג כך ואכן שכזאת. בצורה ולנהוג לדבר לחשוב.
החכרה). על־ידי

 ממנו(שפיטה להיפטר הצליח ובכך לאויבו. לסייע לא החליט שהוא טוב ראובן. עשה טוב ג.
מוסרית). לא — אינטרסנטית

שפיטה). אויבו(הערר בשמעון ונקם כך פעל שראובן היא, עובדה אכן ד.

 לו שהיה או ראובן. של רעייתו את רצח שמעון אולי לראובן. שמעון שעשה כמה תלוי הכול ה.
 העוינות אם אכל לשמעון. עזרה מושיט שאינו בכך צודק שראובן ומכאן מותה. בגרימת חלק

 בהתנהגותו. צודק ראובן שאין הרי לזה. דומה משהו או ישן כספי מחוב נובעת ביניהם (השנאה)
כפולת־ערך). ולכאן(שפיטה לכאן פנים יש מקרה שככל לזכור. יש מכל־מקום

האישית. חוות־דעתך את רשום ו.

 כך ומשום השונות. הטיפוליות המחלקות בין הפרדה נהוגה היתה מכתי־החולים באחד .2
 הפנתה בית־החולים של התקציב כספי רוב את חשוכי־מרפא. לחולים מיוחדת מחלקה הוקמה

 המחלקה אל ואילו להירפא. סיכוי להם שיש לחולים המיועדות המחלקות של לקידומן ההנהלה
כספיים. משאבים הופנו לא כמעט המרפא) חשוכי (= הכרוניים לחולים המיועדת

 ראשית אך פתוחה. בתשובה או סגורה כתשובה בחר ? ההנהלה של זו גישה על חושב אתה מה
 כפי יופיע התשובות סרר :הערה כעל־פה). גם נאמרה זו לפניך(הוראה המובא כל את קרא חכמה.
השפיטה. סוג ציון כתוספת וכאן בשאלון. שהוצג

 היחס אותו לקבל זכאי חולה כל אנושי. לא מעשה הוא חולים בין כזאת בצורה להפריד א.
 המשאבים את לחלק חייבת היתה ההנהלה להירפא. בסיכוייו תלות בלא ושירותים. טיפולים ואותם

מוסרית). (שפיטה לחשוכי־המרפא נפרדת מחלקה להקים ולא כולם לטובת המעטים

 שסיכוייהם למי יותר טוב טיפול נתנה היא הנכונה. הדרך את נקטה בית־החולים הנהלת ב.
אינטרסנטית). (שפיטה להירפא סיכוי חסרי הם שממילא ממי והשתחררה להירפא יותר טובים

 בית־ כאשר ובייחוד קלושים. להירפא שסיכוייהם הכרוניים. החולים אח להקריב מוטב ג.
 המשאבים שאר את משחרר הוא לכך הודות הנדרש. את להם לספק יכולתו ככל עושה החולים

 להירפא הסיכוי כעלי החולים לכלל הדאגה לחיות. סיכוי להם שיש החולים לטובת (־כספים)
 על־ידי המונחה הנוהג ברוח (שפיטה ההנהלה החלטות את המנחה הקו(המדיניות) להיות צריכה

ולטובתה). החברה

 הכרוניים החולים וכין להירפא הסיכוי כעלי החולים בין הפרידה בית־החולים הנהלת אכן. ד.
שפיטה). (העדר שונה טיפול להם לתת כרי (חשוכי־המרפא)

 רצתה שהיא היות אחרת. בררה לה היתה לא כנראה אכל זי. בגישתה ההנהלה צדקה לא אכן. ה.
 (שפיטה המציאות צו היה וזה להירפא. ביותר הטוב הסיכוי בעלי לחולים נאות טיפול לחת

כפולת־ערך).



האישית. חוות־דעתך את רשום ו.

 אם השפיטה. אופני מחמשת לאחד בוחנים שלושה תרגמו הנשאל של הפתוחה התשובה את
מהמדגם. הוצאה היא סיווגה. לגבי הבוחנים בין הסכמה היתה לא

שפיטה סוגי הערכת
הואת: הנוסחה על־פי בנפרד. שפיטה סוג לכל נקבע השפיטה ציון

 המסוים השפיטה בסוג התשובות סך*כול | השפיטה ציון

התשובות סך־כול

 הציון יהיה מוסרי. שיפוט של בתשובות ו6ה־ מתוך שאלוה 10 על השיב נבדק אם לדוגמה.
 סוגי מכל המתקבל המכלול השיפוטים. שאר חושבו וכך .0ל־י<*. שווה המוסרי לשיפוט שלו

ביססו. מכפלה מחייב כאחווים הביטוי הנבדק. של השפיטתי הפרופיל את מבטא שפיטה

הליך
 מגיש עם מבודדים כשהם השאלונים הוגשו למקצתם אינדיבידואלית. בצורה נבחנו הנשאלים

 נבחנים יחדיו שהו חדר כשבאותו אישית. בצורה השאלונים הוגשו ולמקצתם חרר. באותו השאלון
 של מההוויה לחלק שהיה אילוץ היוו בבית־הסוהר שאלון העברת של הטכניים התנאים אחרים.
 שני של וצוות המאמר מחבר אחת כחטיבה הגישו השאלונים שני את העבריינית. הניסוי קבוצת

 שאלות לשאול רשאים היו הנשאלים ומדויקות. אחידות שהיו הוראות. אותן לפי עבדו כולם עוזרים.
אחידות. תשובות עליהן וקיבלו אינדיבידואלי. באופן להבהרה.

 את לבדוק היא השאלונים שמטרת להם נאמר אקראי. כמדגם נכחדו שהם לנבדקים. הוסבר
 להם הובטחה שונים. ובעיות נושאים לגבי מחשבותיהם ואת תחושותיהם את עמדותיהם.
 המלא השאלון את להכניס נתבקשו הס הכלא). באוכלוסיית חשדות(בייחוד למנוע וכדי אנונימיות.

 חומר־גלם יהוו שתשובותיהם במפורש. לנבחנים נאמר שאלונים. של ערמה לתוך ידיהם במו
 כך. משום התבקשו. הם להם. יזיק לא אופן כשום אך להועיל. כרי בו שיהיה שייתכן למחקר.
 הפרטים שאלון את למלא שלא האפשרות ניתנה שרצו למי ובכנות. כיושר תשובות מתן על להקפיד

 הפרטים שאלון את גם שמילאו מי רק נכללו זו בעבודתנו אמונם. את להגריל כרי הסוציורמוגרפי.
הסוציודמוגרפיים.

השערות
 תהליכי של מורכבותם את המבטא קבוצתי. או אישי שפיטתי פרופיל של קיומו את משערים אנו . 1

השונות. השפיטה ובצורות ברמות השימוש שכיחות ואת השפיטה

ת .2 ש שכיחו שימו  לא וכין עבריינים בין המבדיל גורם משום בה יהיה לא המוסרית בשפיטה ה

עבריינים.

=האי־מוסרית השפיטה שכיחות בין שלילי יימצאיקשר .3  המוסרית השפיטה את המשלימה (
 האי־מוסרית שהשפיטה ככל העבריינית. ההתנהגות ובין הקבוצתי) או האישי הפרופיל בהרכב

ה! מ לי ש מ ה יותר. נמוכה מוסרית ברמה ההתנהגות תימצא יותר. גבוהה תהיה (־



תועאות
השפיטתי הפרופיל

 ©הגבוהה השפיטה: רמות את מציינים מהם ששלושה מרכיבים. חמישה מכיל זה פרופיל כזכור.
 מבטאים האחרים המרכיבים ושני (האינטרסנטית); והנמוכה (החברתית) הבינונית אל (מוסרית).
 בחינת עוברה. בקביעת המתבטאת השפיטה והעדר כפולת־הערך השפיטה שפיטה: של ייחודיות
ו.. מס׳ כלוח מתוארת הקבוצות בשלוש השפיטתי הפרופיל

ב מס׳ לוח

ש של השפיטתי ןזפרופיל הנבדקים קבועות שלו

העדר
שפיטה

שיפוט
כפול־ערך

שיפוט
אינטרסנטי

שיפוט
חכרתי

שיפוט
מוסרי

N הקבוצה

SD M SD M SD M SD M SD M

אוו. .117 .13 .23 אוו. גו. A n .11 או. .41 יא עבריינים

.05 .113 .11 .47 אוו. אוו. .117 .117 .12 ,33 יא ביקורת ק•

.05 יוו. .11•; .17 אס. .05 .117 .07 .15 א7 3א4 השוואה ק־

 מובהקים הכרלים על מורה הקבוצות שלוש כין ההבדלים לבדיקת )Scheffe( שיפה ניתוח
)001<.P( קבוצת כין וכן הביקורת. קבוצת וכין העבריינים קבוצת כין השפיטה אופני כחמשת 

 השיפוט אופני כשלושת מובהקים הבדלים נמצאו כן כמו ההשוואה. קבוצת ובין העבריינים
 המוסרי בשיפוט ההשוואה. קבוצת וכץ הביקורת קבוצת כין והאינטרסנטי) כפול־הערך (המוסרי.

 שיפה ניתוח ).F= 194.04 .DF= 1.2 ; p.>001(הקבוצות בין מובהק הברל החר־כיווני הניתוח הראה
 נמצא החברתי בשיפוט הקבוצות. כל בין )P.>001(מובהק הוא ההבדל כי מבהיר. זוגות להשוואת

 נובע הוא כי מבהיר. שיפה ניתוח ).F=12.1 ;DF=1.2 ;P.>001( מובהק הקבוצות בין ההבדל
 העבריינית הקבוצה האחרות. הקבוצות משתי אחת כל וכין העבריינית הקבוצה שבין מהשונות

 מובהק הברל נמצא כן האחרות. הקבוצות משתי אחת סכל יותר החברתי בשיפוט השתמשה
 והביקורת ההשוואה קבוצות אצל זה בשיפוט מזערי שימוש על המורה האינטרסנטי, בשיפוט

)001<.62.3.> ;d f = o.s .p־=F.( המובהקת השונות כגלל נוצר שההבדל כך. על מורה שיפה ניחוח 
 כין מובהקת שונות של רומה תוצאה וולתה. ובין אחת כל בין הנעשית בהשוואה הקבוצות כל בין

d ;241.99 | כפול־הערך בשיפוט נמצאה הקבוצות f=0.5 .Pc.oo i־־F.( מובהק הבדל נמצא כן כסו 
 ההבדל שהפעם אלא ).F*=2X16; DF-0.5 ;p.>001(שפיטה הערר של החמישי השיפוט כאופן גם

 אופני בכל נבדלו העבריינים אכן. הקבוצות. שתי שאר ובין העבריינית הקבוצה שבין מהשונות נובע
 לשמונה חולקו הקבוצות כשלוש הנבדקים ז.). מס׳ בלוח (עיין האחרות הקבוצות משתי השיפוט

.4 מס׳ בלוח שמתואר כפי חח־קבוצות.
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4 מס׳ לוח

הנבדקים של השפיטתי הפרופיל

העדר .שיפוט שיפוט שיפוט שיפוט N הקבוצה אפיין

שפיטה ערך כפול■ אינטרסנטי חכרתי מוסרי קבוצתי

SD M SD M SD M s o M s o M

.09 .09 ו. ג .2K אס. גו. .09 .10 .14 ג.6 46 מבוגרים
i עבריינים

.06 גס. .09 ד !6 אס. .14 .09 ו. ג .14 .49 ו.6 צעירים

.07 גס. .10 .49 .04 .06 .06 .04 גו. ג. ג ג ו מבוגרים
קבוצת

02. 04.ביקורת .12 .46 יס. .09 .07 אס. .12 ג.2 51 צעירים

גס. .01 .10 או. .06 אס. ־ .05 .06 .12 .64 71 ישיבות

גס. .01 .10 דו. .06 גס. .07 .06 .16 6א 211 סטודנטים
קבוצת

אס. גס.השוואה אס. או. גס. .04 .09 .09 .17 .61 4ג מורים

.06 .06 לס. .07 .04 .04 .07 אוו. .16 .6א ג9
רבנים

צבאיים

ח עיון  בתוצאות דמיון־מה נמצא כן מהקבוצות. אחת כל מרכיבי בין מעטה שונות מראה 4 כלו
 המרכיב אצלם היתה המוסרית הרמה חת־קכוצות־ההשוואה. ארבע כין השפיטתי הפרופיל

העיקרי. השפיטתי

 השפיטה מהאחרים. אחוז) 6יותר(א רב שימוש וה במרכיב עשו והסטודנטים הצבאיים הרבנים
 אחוזים). 1א—14( ״כפולת־הערך׳ משפיטה בעיקר מורכבת וו בקבוצה למוסרית המשלימה

 חת־הקכוצות שתי כין מובהקים הבדלים על מורה העבריינים קבוצת של השפיטתי הפרופיל
שיפוט  הלא המרכיב זאת. לעומת שפיטה. העדר בסיס על ובשיפוט כפול־הערך בשיפוט המוסרי. ב

 רומה שפיטה) העדר כסיס על ושיפוט חכרתי. אינטרסנטי. (שיפוט שפיטתם של והאחר מוסרי
ד: או  אצל אחוז 32 לעומת מוסרי. לא הוא העבריינים המבוגרים י!זל שפיטתם מפרופיל אחוזים 34 מ

 מובהקת בשונות עמד העבריינים של שפיטתם בתהליכי זה מוסרי לא מרכיב הצעירים. העבריינים
)001<.P( קבוצת הקבוצות משאר) ההשוואה). וקבוצת הביקורת



שפיטה ואופני גול

 ועבריינות וצעירים) (מבוגרים גיל על־פי השונים השיפוט אופני את בדקנו שמות ניתוח באמצעות
 הביקורת קבוצות וכין העברייניות הקבוצות בין ההבדלים בדיקת עבריינים). ולא (עבריינים
 אופני את בדקנו אחר. מצד הלא־שוות. לקבוצות דו־כיומי סקטוריאלי שונות ניתוח על התבססה
 את בדקנו אחר. ומצד הביקורת; ובמדגם העבריינים מדגם בתוך השונות הגיל כקבוצות השפיטה

הגיל. הוא השני כשהמשהנה כאחד) עבריינים ולא (עבריינים האוכלוסייה כל של השיפוט אופני

 הראתה הראשיים האפקטים בחינת הקבוצות. ב־ן מובהקים הבדלים נמצאו השיפוט אופני בכל
 הם כך כפול־הערך. מהשיפוט חוץ השיפוטים בכל להשתמש מזולתם יותר נטו שהעבריינים

P( הביקורת לקבוצת בהשוואה המוסרי בשיפוט יותר השתמשו o u i i; 1/15א =a1Fs15.?x ; DF 
: 1.15x־־j*)15.6 ההברתי כשיפוט יותר להשתמש נטו* הם כן וכמו p<.001) (F־־DF.< בשיפוט 

 ; DF= 1.15א ;P<.M(1( שפיטה־־ העדר וב )F = ג7.2י ;DF=1.15א : p<.on 1 < האינטרסנטי
F= IJ.fiK.(

 p ;).>101( הביקורת קבוצת מאשר’ פחות להשתמש נטו הם כפול־הערך כשיפוט ואולם
1K(t.n : d f = i . !5k־=F.( כאשר בהמשך. יירון עוד זה ממצא . ל י ג  נטו שהצעירים נמצא ל

: x( המוסדי כשיפוט להשתמש df= i . !5x ;P<.u2./5־=F( ההכרתי ובשיפוט )001<;p  
F=5.v2: d= 1.אצו f( פחות כפול־הערך בשיפוט להשתמש נטר הם ואולם המבוגרים. מאשר יותר 

d המבוגרים מאשר f= 1.157; p<.001 j : ־ 15.4 יF.( הגיל משתנה בין מובהקת אינטראקציה נמצאה 
 אלה אינטראקציות של גרפי תיאור ).F=4.44 ; DF= 1.15א ; P,>00!(המוסרי כשיפוט עבריינות ובין

 יותר מוסרי שיפוט לנקוט הצעירים נטו העבריינים שאצל לראות אפשר להלן. 1 מס׳ בתרשים מוצג
 יותר מוסרי שיפוט לנקוט שנטו מי הם המבוגרים הלא־עכריינים. אצל ואילו המבוגרים. מאשר
הצעירים. מאשר

 בנטייה עלייה יש הלא־עבריינים אצל וגם העבריינים אצל גס כפול־הערך. לשיפוט באשר
עולה. שהגיל ככל כפול־ערך שיפוט לנקוט

מוסרית לשפיטה החלופות

 שימוש בהם עושה שהפרט האחרים. השיפוט אופני כל את מייצגות המוסרית לשפיטה החלופות
 בסיס על אינטרסנטי. בסיס על השפיטה את המציינות החלופות את למיניהן. דילמות בפני בעומרו
 המוסרית. לשפיטה המשלימה ה־־חלופה־־ את .A גורם בשם כינינו השפיטה הערר ואת חכרתי.

 כי נמצא. .C גורם כינינו המוסרית השפייטה ואת .B גורם כינינו כפולה־הערך השפיטה את המציינת
 המחקר קבוצות שלוש בין A גורם את נשווה אם מהקבוצות. אחת לכל ייחודיים השפיטות דפוסי
 ההשוואה קבוצת מאשר 5.3ו. פי A כגורם בשיפוטיה השתמשה )A(העבריינית הקבוצה כי נמצא.

...)5.33( ).A 0 : 0.־־.או.v6 = ״,A , : A.!. בגורם השימוש A יותר .ו2א פי היה הביקורת בקבוצת 
A, = 0.אן : 0.14 =־ (אנו ההשוואה בקבוצת מאשר ...: A.( .עשתה העבריינית הקבוצה כלומר 

 סבורים. אנו כלתי־מוסרית. כהתנהגות שקשור .A בגורם שלה השפיטה בתהליכי מוגבר שימוש
 למסלול ההתנהגות בהטיית רב כוחה ).A וו(גורם שפיטתית חלופה כי כהמשך. ואת ונביע ונשוב

העברייני.



1 מס׳ תרשים

כפול־הערך השיפוט ועל המוסרי השיפוט על והגיל העבריינות השפעת

 כה כוללת וו שפיטה הביקורת. קבוצת את כעיקר שימשה ).0 •'כפולת־הערך״(גורם השפיטה
 למציאות המסתגלת שפיטה מביע והשני המוסרית. השפיטה את מביע האחר מרכיבים. שני

 שיובהר וכפי המוסרית. השפיטה בהליכי תמיכה של גורם מהווה וו שפיטה כי לנו. נראה הקיימת.

 המוסרית(גורס השפיטה את בצרפנו כך. משום הקונפורמיות. אל ההתנהגות את תטה היא כהמשך.
C( גוום כפולת־הערך לשפיטה) 0.23+0.41 = 0.64 העבריינים: קבוצת נמצא: )0 = B1 + C1 

 .0א.B3+C3 = 0.17+0.67 = 4 ההשוואה: קבוצת B2+C2 = 0.42+0.33 = 0.75 ביקורת: קבוצת
 העבריינים קבוצת מאשר יותר 1.31 פי )B3+C3( וה כצירוף השתמשה ההשוואה קכוצת

הביקורת. מקבוצת יותר 1.12 ופי >.0א.4:0.64(

 העבריינים קבוצת מאשר יותר 1.17 פי וה כצירוף אפוא השתמשה הביקורת קבוצת
8אלו גורמים שני של חשיבותם כי לנו. נראה ).0.75:0.64(  אל ההתנהגות בהטיית יותר )גרולה0.

 להתנהגות אף או הלא־קונפורסית להתנהגות קשור A גורם ואילו הקונסורמית. ההתנהגות
 אנו כיותר. גדולה העבריינית ההתנהגות לניבוי A גורם של חשיבותו כי סבורים. אנו עבריינית.

האלה: הגורסים שלושת על־פי העבריינית ההתנהגות של לניכויה נוסחה מציעים

A(. 100 = פשע לביצוע הנטייה . A . B . C(

 שהוא משום והן המוסרי השיפוט בנטרול הן לסכרתנו. חשיבותו. משום כריבוע מועלה A גורם
 לסברתנו. הם. A גורם על־ידי המיוצגים השפיטה תהליכי העבריינית. ההתנהגות של מאפיין

 גם בו המכיל .8 גורם הראשונות. חייו משנות החל הפרט את מלווים הם שכן ובסיסיים. שורשיים
 מציעים ואנו הקונפורמיות. הקבוצות של השפיטתי בפרופיל גבוהה בשכיחות נמצא מוסרי. מרכיב
 יטה. B+C של הצירוף המוסרית. השפיטה מרכיב את המציין c לגורם שווה משקל לו לשוות

 השפיטה ציוני של ביטוןם את מאפשרת ב־ססו ההכפלה הקונפורמיות. אל ההתנהגות את לסכרתנו.
.0.001 של כערך הנוסחה לצורכי יחושב כלשהי שפיטה בצורת שימוש הערר שלמים. במספרים



פשע לביצוע הנטייה ניבוי

 כולה האוכלוסייה את שוב בחנו עבריינית להתנהגות הנטייה לניבוי שפיתחנו הנוסחה בדיקת לשם
 לצורך הקבוצות. שלוש כקרב פשע לביצוע הנטייה התפלגות מוצגת 5 מס׳ בלוח נוסתה. אותה לפי

 0.09ל־ אפס בין צברו הראשון האוכלוסייה שליש קבוצות. לשלוש האוכלוסייה חולקה הניתוח
 של השני השליש פשע. לביצוע הנמוכה הנטייה בעלת האוכלוסייה את לצגו והם נקודות.

 לביצוע הבינונית הנטייה בעלת האוכלוסייה את יצגו והם נקודות. 0.3ל־א 0.1 כין צברו האוכלוסייה
 הנטייה בעלת האוכלוסייה את לצגו והם נקודות. צ.ו3ל־ 0.39 בין צברו האחרון והשליש פשע.

פשע. לביצוע הגבוהה

 לביצוע גבוהה נטייה כבעלי סווגו אחוז) 71.(א העבריינים שרוב כך. על מורה 5 כלוח עיון
 הביקורת קבוצת רוב ההשוואה. כקבוצת אחוז 23.5ו־ הביקורת בקבוצת אחוז 37 לעומת פשע.
 קבוצת ורוב פשע לביצוע אחוז) 46.6(הבינונית או אחוז) 16.4(הנמוכה ברמה נוסחתנו סווגו

 ;P.>001( מובהקים אלו הבדלים הפשע. לביצוע הנסוכה ברמה סווגו אחוז) 74( ההשוואה
1/4 =X2=90.05 ; DF.(

5 מס׳ לוח

השונות בקבוצות פשע לביצוע הנטייה

גבוהה נטייה בינונית נטייה נמוכה ה נטי• N הקבוצה
פשע לביצוע פשע לביצוע פשע לביצוע

אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר

71.א 56 24.4 19 3.K y אי עבריינים

לו. ו 7 46.6 34 16.4 12 ־3 קבוצת
ביקורת

2.1.5 6“ 29.5 א4 4ל 134 2K5
קבוצת

השוואה

34.4 I5H 31.4 13־ 34.1 149 436 סך־הכול

פשע לביצוע הנטייה חישוב

 הטווח על־פי האוכלוסייה. מדגמי שלושת בכל פשע לביצוע הנטייה התפלגות את בוחנים אם
ו.52ל־ 0.51 שכין במרווח התקבצו העבריינים שרוב נמצא ).1.52 — 0(שקיבלנו  קבוצת ואילו .

.0.7ל״ 0 שבין בטווח התקבצה הביקורת וקבוצת .0.50 — 0 של בטווח התקבצה ההשוואה



X9

 את מתאר הלוח רמות. 1 צ פני על סחילק כשהוא 6 מס* כלוח מוכא פשע לביצוע הנטייה דירוג
 של הגבוהות כרסות מרוכזים שהעבריינים לראות. ניתן אלו. כרסות השונות הקבוצות התפלגות

ח על־פי הנסוכות. כרסות מרוכזת ההשוואה קבוצת ואילו פשע. לביצוע הנטייה  לקבוע. אפשר זה לו
 נטייה יצין 1.52 — 0.51 של הטווח ואילו פשע. לביצוע נסוכה נטייה מציין 0.50ל־ 0 שבין הטווח כי

 מהאוכלוסייה אחת 74.1 כי מראה. 6 סס* כלוח הנתונים כדיקת פשע. לביצוע גבוהה עד בינונית
!5ל־ בהשוואה נקודות. 1.52 — 0.51 בטווח מצויה העבריינית  44.2ול־ ההשוואה בקבוצת אחוז 2.

הביקורת. כקבוצת אחוז

6 מס״ לוח

המצטברת הנטייה על־פי פשע ביצוע ניבוי

שוואה ה ביקורת עבריינים הקבוצה /

N = 27* N=77 N 7 7 ־
/

אחוז מספר אחוז מספר אחוז מספר / דרגות ה י י ט נ

1.1 ו. 2.6 2 1.1.0 10 1.52— 1.41

1.1 ו. 3.9 3 1.1.0 10 1.52— 1.31

I.X 5 5.2 4 11.5 15 1.52— 1.21

.16 ווו 9.1 7 27.3 21 1.52— l . l  1

5.(1 14 14.ו. I I 29.9 2.1 1.52— 1.01

7.5 21 20. X 16 .17.7 29 1.52 — 0.91

X.9 23 26ח. 20 41.6 .12 1.52— 1I.KI

1.1.2 לי. 27.3 21 49.4 .IX 1.52 — 0.71

17.5 49 36.4 2K 6.1.7 49 1.52 — 0.61

21.5 Ml 44.2 .14 74.1 57 1 .52 -0 .51

29.K K.1 52.0 40 ל5.4 5א .1.52 — 0.41

.14.5 96 70.2 54 X9.7 69 1.52 — 0.31



ארד מעזה

 השוואה
27 H־N

ביקורת
77 = 61

עבריינים
N = 77

הקבוצה ✓

אחוז מסהר אחוז מספר אחוז מספר / נטייה דרגות

44.2 12.1 א.יד 5 A KV.7 60 1.52 — 0.21

52.* 147 K0.fi 62 V.1.6 72 1.52 — 0. | |

100.0 אלי 100.0 7י IIMl.ll 77 * 1.52 — 0.01

 צירן כל ואילו .מ,30 עד הוא הנמוכה כרמה פשע לביצוע הנטייה ציון כי עוד. עולה 6 מס׳ מלוח
 לפי חלוקה על־פי המדגמים שלושת בחינת ותגבר. שתלך לפשע נטייה על מורה ממנו יותר גבוה
 כלוח כמיוצג זה. בטווח מרוכזת אכן העבריינים מאוכלוסיית אחוז 75.6 כי מראה. אלו רמות שתי
.6 מס׳

ח 7 מס׳ לו

רמות שתי בחלוקה פשע יצוע ל בוי ה ני טיי לבי הנ

גבוהה נטייה נמוכה נטייה
פשע לביצוע פשע לביצוע N הקבוצה

1.52 — 0.51 0.50 — 0.0

*4 N •< N

‘ 75.6 62 24.4 20 א2 עבריינים

47.6 סו. 52.4 4.ו א2
קבוצת

ביקורת

41.1 152 .אצ9 נ או ו. 70 קבוצת
השוואה

47.4 25.1 • י4 "T.

1

5.14 סך־הכול

 לוח נמצא(לפי שהצענו. המדדים על־פי פשע לביצוע הנטייה של ההתפלגות את שנבחן לאחר
וכן המבוגרת הביקורת קבוצת רוב ואילו פשע. לביצוע גבוהה נטייה הראו העבריינים רוב כי ).7 מס׳



 המבוגרים ובין הצעירים בין מבדילים כאשר פשע. לביצוע נמוכה נסייה הראו ההשוואה קבוצת
 מס* לוח <ראה לעבריינות אחוז) 57גבוהה(כ־ נטייה בעלי הם שהצעירים עולה. הביקורת בקבוצת

א,).

8 מס׳ לוח

שונים בגילים לעבריינות הנטייה התפלגות

גבוהה נטייה נסוכה נטייה
פשע לביצוע פשע לביצוע N ׳הקבוצה

אחח מספר אחוז מספר

ו.4 2#ו.י 12 4h
אסירים

מבוגרים

ד7א. אי 22.2 א ו. י׳
עבריינים

צעירים

56.V 2V 4X1 22 וו.
 ביקורת קבוצת
צעירה

 התנהגות לנבא רי בה היה לא לבדה מוסרית בשפיטה השימוש שכיחות כי ולציץ. לשוב חשוב
 אפשר השפיטה. מצורות אחת ככל השימוש שכיחות על המורה השפיטתי. הפרופיל רק נורמטיבית.

 הצעתנו. לפי המעובד כולו, הפרופיל באמצעות כי ואת. מוכיח לעיל והאמור נראה. הרבר. את לנו
 שפיטה של כרמה או בשכיחות התמקדות מאשר ביתר־יעילות התנהגות לנבא ואף להבין נוכל

 במחקרנו שנכרקו הקבוצות לשלוש השפיטתי הפרופיל מוצג להלן המובאת בסכימה בלבד. מוסרית
זה.

 מורה כמכלול השפיטתי בפרופיל השונות כי מראה. 7.6.5 מס׳ לוח עם 2 מס׳ תרשים השוואת
 לאחור במבט מכל־מקום. ההתנהגות. ניבוי את ומאפשרת השונות הקבוצות שכין ההבדלים על

 באוכלוסיות הלא־עבריינית או העבריינית ההתנהגות את לנבא לנו אפשרה הנוסחה כי נמצא.
 השפיטתי הפרופיל באמצעות אלא המוסרית. בשפיטה השימוש שכיחות בסיס על לא הנבדקות

כולו.

השיפוט ואופני הרקע משתני
 ההשתייכות ובין הסוציורמוגרפץ. השאלון סמך הרקע(על משתני שבין הקשרים את לבחון ביקשנו

 לא ההשוואה ולכן הרקע. מפרטי אחר לכל התייחסו הנשאלים כל לא כי להדגיש: חשוב הקבוצתית.
מסרט. אוחו על שהשיבו מי בין אלא תיעשה



. 2 מס• תרשים
פיל ת שפיטה פרו צ בו ק ם, ל ברייני ת הביקורת קבוצת הע צ בו ק ה ו א שוו ה ה

אינטרסנטי שיפוט

כפול־ערך שיפוט

מוסרי שיפוט

י העבריינים קבוצת א.

ה: הגורמים עם השפיטתי הפרופיל של מובהק קשר נמצא לא העבריינים בקבוצת  רת גיל. האל
שפחה הלידה סדר אם. מוצא אב. מוצא משותף. הורים מוצא מוסלמי). (יהודי. ת ההורית כמ  והדעו

הפוליטיות.

ה גורם עם מובהק קשר נמצא ואח. לעומת ר ד ג ה ת ה י ת ד . ה ת י מ צ ע  את המבדיל ה
ש בשכיחות כדתיים). עצמם שהגדירו עבריינים היו (לא החילוניים מן המסורתיים מו שי ט ה שיפו  ב

שו העבריינים שבין המסורתיים ו*. לוח שמראה כפי כפול־הערך. ובשיפוט החברתי שתמ ת ה שכיחו  ב
אילו כפול־הערך. בשיפוט יותר גבוהה  יותר גבוהה בשכיחות השתמשו שכיניהם החילוניים ו

החברתי. בשיפוט



9 מס׳ לוח

וחילוניים מסורתיים עבריינים בקרב שיפוט

כפול־ערך שיפוט חכרתי שיפוט N
השיפוט

SD M SD M

ווו. .20 אס. .10 ו י
עבריינים

מסורתיים

אס. .12 .10 .17 15

*
 עבריעיס

t חילונייב

F= 5.2-1 .>ק:0ו. F-4.55 P< 042 מובהקות

 לפי חשיבותם על־פי ערכים לדרג התבקשו הנשאלים הערכים. נושא היה שנבחן אחר משתנה \
 חולקו הן כאשר הקבוצות. בין השיפוט אופני ככל מובהקים הבדלים נמצאו לא שלהם. יכתם
I השימוש שכיחות את שביטא כציון הקבוצות בין מובהק הבדל וולת בחרו. שהם הערכים 

F=3.5f>; DF.(= 1.2 .>ק.04<י שפיטה |רר

 של בערך שראו מי כן ועל שפיטה. כהעדר השימוש בשכיחות ההבדל את מתאר 10 מס׳ לוח 1
 את שפטו כאשר שפיטה״. ב־־הערר יותר גבוהה בשכיחות השתמשו כיותר. חשוב ערך רישראל

, השונות. |סות

סו מס׳ לוח

ש ערכים שפיטה בהעדר והשימו

הערך
n שפיטה העדר

SD M

י.ו ארם חיי

3 ארין־ישראל

115.ן.וו.14הזולת כיכור



הביקורת ■יצת

:e ft ההבדלים טיב את לבדוק מספיקים היו לא שהתקבלו הנתונים ולכן מועט. היה הסשיבים של 

השוואה "#צת

 ובין השונים השפיטה בתהליכי השימוש שכיחות כין ההשוואה כקבוצת מובהק קשר צא
 הבדלים נמצאו ואולם וערכים. לידה סדר אם. מוצא אב. מוצא הורים. מוצא האלה: |ס
:האלה לגורמים הקשור בכל ןים

I הגדרה : ת י מ צ  :Pc.ooi(האינטרסנסי בשיפוט הקבוצות בין מובהק הבדל נמצא ע
J ; .שכין השונות הוא להבדל שהגורם כך. על מורה קבוצות להשוואת שיפה רתוח .א־־ק>.0ו 
 השתמשו הדתיים ו־ןו.ו החרדים או והחילוניים: המסורתיים ובין והחרדית הדתית ת1

|  בשלושת וזאת החילוניים. 74ו־ המסורתיים 50 מאשר יותר האינטרסנטי בשיפוט גבוהה ■
שפיטה. והעדר החברתי המוסרי. — ■שיפוט

: ה ל כ ש ה  רמת פי על־ חולקו הן כאשר הקבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא ■
;P.>01(האינטרסנטי כשיפוט השימוש בשכיחות רק הקבוצות בין מובהק הבדל נמצא

;  כעלי 6ו. בץ מאשר יותר העל־תיכונית ההשכלה בעלי 142 בין שכיח שהיה ־־כ!7.57 ■
p«2( כפול־הערך בשיפוט השימוש בשכיחות הבדל נמצא כן כמו התיכונית. o ; י.ו =DF : 

f l: העל־תיכמית. ההשכלה בעלי מאשר יותר בו השתמשו התיכונית ההשכלה בעלי

ת עו ד ת ■ ו י ט י ל ו  וער הקיצוני הימין מן פוליטית. מבחינה עצמם את הגדירו הנשאלים : פ
 כשיפוט המוסרי. כשיפיט השימוש שכיחות לגבי הקבוצות בין הבדלים נמצאו לא ׳הקיצוני.

כין מובהקים הבדלים נמצאו ואולם. .שפיטה! (העדר עובדה קביעת של ובשיפוט ■רך
|;=F.>05(החברתי בשיפוט | |  ; DF= 1,2 :P! 1(האינטרסנטי ובשיפוט p o m; י.ן =d f; 

 שיפוט ויותר חכרתי שיפוט לנקוט פחות נטו ימניות רעות בעלי . 11 מס* לוח שמראה *כפי
אינטרסנטי שיפוט ופחות חברתי שיפוט לנקוט יותר נטו שמאליות רעות בעלי ד.

ו מס• לוח ו
פני פוליטיות דעות או ואינטרסנטי חברתי שיפוט ו

אינטרסנטי שיפוט חכרתי שיפוט N
|ות

SD M so M

.11(• יוו. .(1(• .0(1 1*1 |יוה

.115 .115 אס. .11' 4י גזיות

.114 גס. אס. אס. M• !אליות



 הבדלים נמצאו שלא לומדים. אנו 12 מם־ ומלוח בדתם. נבדלו הנבדקים : דת הגדרת .4
 הבדלים נמצאו ואולם וכפול־הערך. האינטרסנטי המוסרי. כשיפוט הללו הקבוצות בץ מובהקים
 שיפוט ובהעדר )F־DF»1,3 ;p«1.S; 2.66(החברתי בשיפוט הדתיות הקבוצות בין מובהקים

|14<.<i .2 ;P־־F=2.x5 ; df:< שיפוט. והעדר חברתי שיפוט לנקוט מהיהודים יותר נטו המוסלמים

ו2 מסי לוח

ואינטרסנטי חברתי שיפוט ואופני דתית הגדרה

שיפיס העדר חכרתי שיפוט N רת

SD M SO M השיפוט אופן

.115 .(12 .1ל< .0(1 י5 י יהוד*

.07 :05 .00 .10 סי מוסלמי

 בשיפוט הגיל קבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו לא . 13 מס* כלוח שנראה כפי :גיל .5
 הקבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו ואולם שפיטה. ובהעדר כפול־הערך בשיפוט כותי.

if.3(פוטהמוסרי1 =3.66 ; d f= i .2 ; p<ii 001(האינטרסנטי ובשיפוט<.F*7 .xk : D F -1.2 :P.(

ו מס׳ לוח ג

ואינטרסנטי חברתי שיפוט ואופני גיל

אינטרסנטי שיפוט חברתי שיפוט N
דל

SO M so M

דס. .07 .14 .02 47
 עד צעירים

סי גיל

.05 .05 .15 .07 100
 וי כין כמרים

שגה ל־סו.

.04 .0ו. .15 י. ו 55
 מ*וו. מבוגרים

ומעלה שגר



ט יותר גבוהה שכיחות לנקוט נטו 30 גיל מעל הנבדקים הצעירה. האוכלוסייה לעומת שיפו  ב
אינטרסנטי. בשיפוט ופחות חכרתי

ץ .6 ר : א ה ד י מצאו לא ל  המוסרי. בשיפוטיס הלידה ארץ קבוצות בין מובהקים הבדלים נ
 בשיפוט הקבוצות בין מובהקים הבדלים נמצאו ואולם. שיפוט. ובהעדר והאינטרסנטי ההכרתי

טו ואמריקה אירופה ילידי .14 מס* לוח שמראה כפי >.F=6.01 :DF=־P: 1.2.>003( כפוליהערך  נ
ואפריקה. אסיה וילידי ישראל ילידי מאשר יותר כפול־ערך שיפוט לנקוט

14 מס* לוח
כפול־ערך ושיפוט לידה ארץ • ־;

 חכרתי שיפוט
כפול־ערך N

הלידה ארץ
s o M

.0*1 ,16 ויווי ישראל

ווו. י ו 44 ואמריקה אירופה

.Oft IS ו י ואפריקה אסיה

7. : ן י או לא מ מצ ץ מובהקים הבדלים נ  החברתי בשיפוט המוסרי. בשיפוט המין קבוצות כ
אולם שפיטה. ובהעדר או ו מצ  :DF= 1.1 ; p>0.2(האינטרסנטי בשיפוט ביניהם מובהקים הבדלים נ

. : P.>03< כפול־הערך ובשיפוט )1־2.45 ( =ז י . נ

ו 5 ,מס לוח
כפול־ערך ושיפוט אינטרסנטי שיפוט מין,

כפול־ערך שיפוט אינטרסנטי שיפוט N

SD M so M מץ

.(1*1 .1 6 .116 .116 IKK כנים

. ו ו ו .1*1 .115 .04 103 בנית



דיי סוסו״ח rmruivn ריח מגם מפיסה

ח שמראה כפי ת אינטרסנטי שיפוט יותר לנקוט גטו הבנים .15 מם* לו ט ופחו פו  כפרל־ערך. שי
טו הכנות ואילו ט פחות נ כסרל־ערך. שיפרט ויותר אינטרסנטי שיפוט לנקו

דייו
תי הפרופיל א. ט פי ש ה

של שנבדל שפיטתי בפרופיל התייחדה מהקבוצות אחת כל ה וולתה. מ א מצ ת נ ת שונו פני מובהק או  ב
טה נקיטת שכיחות כי נראה. תחילה השונות. הקבוצות בין השונים השיפוט שפי ת ה  היא המוסרי

ה המוסרית השפיטה נקיטת שכיחות היא. ולא הקבוצות. בין שיבדיל הגורם א מצ ם נ ת אמנ צ בו ק  ב
ס. 6ההשוואוז(ל אולם אחו ס. 4 1! העבריינים קבוצת עמדה אחריה ו חו ף א ת קבוצת ולבסו  הביקור

שיעור שהגיעה המוסרית. השפיטה נקיטת שכיחות אחוז!. 33! ל אחוז 4 1 של ל צ ם. א א העברייני  ל
כי נקטה הביקורת קבוצת ואת. לעומת העבריינית. להתנהגותם מחסום משום כה היה הלי ת  ב

ת המוסרית השפיטה מוכה שכיחו ת. היתה לא ובכל־ואת אחוד). 33( כיותר נ ם עברייני מנ  עיון א
ח בתת־הקבוצות מוסרית שפיטה נקיטת בשכיחות ת כי מראה. )3 מס* (לו חו קיטת שכי ט נ פו ה שי  ו

ם שעה המבוגרת. הביקורת קבוצת ובין המבוגרים העבריינים בין שווה היתה ם שהעברייני רי  הצעי
ר הצעירה. הביקורת קבוצת מאשר יותר המוסרית בשפיטה גבוהה שכיחות נקטו מו א ה ל מ עי ה. ל ל  עו

ד המוסרית השפיטה נקיטת בשכיחות בהתמקדות רי לא כי כי שבין הקשר על לעמו ה תהלי ט פי ש  ה
אדר במחקר אכן. העבריינית. או הנורמטיבית ההתנהגות וכין ש. אחר( ס) . 19דא ובגו דנו בדפו מ  על ע

ת אח שימנע לכיוון השפיטה פרופיל אח המטות שפיטה־• ״תבניות של קיומן שתקפו ת הה תי  האמי
ב את היודעים שהעבריינים נותנת. הרעת הנשאל. של השפיטה תהליכי של ש ח סרי שנ מו טו. ל ק  בין נ

שר יותר גבוהה שכיחות השאר. ם בתהליכים האמיתית רמתם מא טה המבטאי ת. שפי סרי ר מו ש פ  א
ל. של כתגובה גם ■אצלם הופיעו המוסרית השפיטה שתכניות טרו שרת נ לוי המאפ מי. עי צ  ע

פי לנו. נראה יחר־על־כן. שפיטה שכין הקשר חשיבות כי וה. מחקר על־ ת ה סרי מו ה האי־ ט פי ש ה ) 
בין למוסרית) המשלימה ת יותר חשוב נמצא ההתנהגות ו חו שכי כי נקיטת מ ה תהלי ט ת. שפי סרי מו

B(. אחרים רבים של וכן )19א4 .1969( קולברג של מחקריו ro w n  & o thers. !969; Krebs 
בין גבוהה מוסרית שפיטה רמת שבין הקשר על מורים ועוד!. וסין ת ו ת. התנהגו סרי  אין מו

ב־רובה תשובה בעבודותיהם ל אלא מגיעה אינה המוסרית שרמתה האוכלוסייה של לרו ה א מ  הר
ח השנייה(ראה .1 מם• לו פיל וו בעבודתנו כי לנו. נראה ) טחי הפרו שפי שר ה פ א ת מ רו הו ל ל ו ע נ ו ו  כי

בין שבינו הקשר של ת. ו חון לנו אפשר השפיטתי הפרופיל ההתנהגו ב כי את ל ה הלי ט פי ש ל ה  ע
מצב מבטא הוא הרבה. מורכבותם ת־ פני מגוון כל אח בה הכוללת תמונ ה או ט פי ש ם ה שוני ת ה א  ו
בנו כי נמצא. היחסית. שכיחותם ת שכיחות נוקטים רו בידואלי כי אינדי הלי ת ה ב ט פי ש  ה

שה האינטרסנטית שימ תנו ש ת בשפיטה שנה). ל — 1(הרך בגיל או מי ציונו ה הסו ת תנו שליוו ם או  שני
חודיים שפיטה בהליכי וכן רבות שפעים שפיטה). והערר (כפולח־ערך יי מי המו ר ב מגו צ מי מ ר מגו  ו

תי הפרופיל האישי. השפיטחי מהפרופיל בלתי־נפרד חלק הוא וה מכלול תרבות. ט שפי ר ה ש פ א  לנו מ
שפיטה מרכיבי כי להיווכח. פין וכן כו־וסנית מתקיימים השונים ה חלו ש ל לו ש ת כ סיו כלו קר. או ח מ ה

לי). הפורמלי החינוך (מערכות חברתיים שינוי סוכני כי הוא. ברור מ ר פו א־ ל ה ם ו עי סיי מ  ה
שפיע כדי בהם יש הארס. של המוסרית ההתפתחות כתהליכי ל של ההרכב שינוי על לה פי רו פ  ה
הפרטים. של השפיטתי



 התכניות את להפעיל השינוי סוכנויות על האחראיות הרשויות בכיוון לסייע תוכל וו מודעות
 תהליכי אותם נקיטת בשכיחות לשינוי להביא ובכך המוסרית. הרמה להעלאת קולפרג שהציע
לא־מוסריים. שנ!יטה

 עם השונים השפיטה למרכיבי שיש הקשר על לעסור אותנו הביאה השפיטתי הפרופיל הכרת
העבריינית. ההתנהגות

כי של מורכבותם ב. הלי השפיטה ת

 השפיטה כלבד. קומיטיכייס גורמים של תולדה לסברתנו. אינם. שברקנו השונים השפיטה אופני
 ריגושיים. גם שהם מגורמים יונקת האחרים. השפיטה תהליכי גם מסוימת ובמידה האינטרסנטית.

 כמעבר עובר שאינו פרט וכך. חברתי. ומאקלים סביבה מתנאי מושפעים הללו הגורמים מקצת
 ־. זה ״ככה כי בציורו. החסר צבאי כובע) פריט(מגבת. הגונב אדם או כביש. לחצות בבקשו חצייה
 עובדה. קביעת שמניעה ולהתנהגות שפיטה להעדר המביא חברתי מאקלים היונקת עשייה מבטא

 את גס בו כולל והוא השפיטה. תהליך של הזאת המורכבות את מבטא הפרט של השפיטתי הפרופיל
 נדרש הוא מהן אחת ובכל דילמות. 16 הוצגו נשאל כל לפני כזכור. שפיטה. העדר נקיטת שכיחות

 נקיטת שכיחות את אחד מצד שיצג השפיטתי הפרופיל התקבל זו בדרך כלבד. אחת דעה לחוות
 ואינם מורכבים הם השפיטה הליכי כי להבין. לנו אפשר הוא אחר ומצר מסוימת. שפיטה צורת

 תהליכי את לנו להבהיר די כנראה. כה. אין האדם של המוסרית הרסה קבועה. מוסרית כרמה קשורים
 מציעים שאנו השפיטתי הפרופיל התנהגותו. את להסביר להביאנו די בה ואין המוסרית. שפיטתו

 הקשרים ואת אחר מצר השפילזה תהליכי את להבין להיטיב לנו שיאפשר המפתח כנראה הוא
 שלא כלבד. האמצעי אינם השונים השפיטה אופני אחר. מצר ההתנהגות ובין שבינם האפשריים

,1972(ברוך של כרעתו  להצגת דרך מהווים הם כסכרחנו. אלא האדם. של המוסרית רמתו לחישוב )
 עם הסתברותיים קשרים למצוא אפשר יהיה שממנו הפרט. של השלם השפיטתי הפרופיל

ההתנהגות.

ת השמיטה ג. סרי האי־נזו

 של האי־מוסריים המרכיבים של חשיבותם את ולבחון לראות הביאנו השפיטתי בפרופיל עיון
 ).C (גורם המוסרית השפיטה מרכיבים: שלושה בין להכריל יש לסברתנו. השפיטה. תהליכי

 השפיטה האינטרסנטית. השפיטה את המכיל המשולש וההרכב )B (גורם כפולת־הערך השפיטה
 מצטרפים אנו ).A גורם את מהווים שפיטה(שלושתם העדר של והתהליך החברתית(הסוציונומית)

 שכיחות בלשוננו. או. גבוהה. שפיטה רמת כי הסוכרים. ואחרים. טוריאל בול. קולברג. של לדעתם
 להתנהגות גבוהה בסבירות קשורה מוסרית שפיטה הליכי נקיטת של ויותר) אחון 90( גבוהה

 השפיטה תהא ביותר. גבוהה אינה מוסרית שפיטה נקיטת שכיחות שבהם המצבים. כשאר מוסרית.
.6ו־ A בגורמים תלויה כשהיא להתנהגות קשורה המוסרית

 והרגשית. הקוגניטיבית סורככותס על המוסרית. השפיטה תהליכי את מנטרל A גורם לדעתנו.
חזקה היא לדעתנו. .A גורס של השפעתו לא־נורמטיכית. או לא־מוסרית התנהגות אל אותה ומטה



 לעצמיותו דאגה של ריגושיים מערכים בהם שמעורבים אינטרסנטית. שפיטה הליכי מכיל הוא למדי.
 תהליכי מינקותו. הפרט את מלווה שכזאת אגוצנטרית התמקדות האישית. ולרווחתו הפרט של

 אינטרסנטי משקע בכל־ואת. בו. הותירו הסוציונומי. לשלב לעבור לו אפשרו אם אף ההתפתחות.
 תהליכי את לנטרל כדי בה יש אלו תהליכים של שכיחותם כי מתברר. הטרונוסייס. שפיטה ותהליכי
 גם זה מנטרל לגורם מיתוספים אס אסורה. התנהגות לידי הפרט את ולהביא המוסרית השפיטה

 ההשפעה תהיה הפרט. של התפתחותו מתהליך חלק הם גם שהיו סוציונומית. שפיטה הליכי
 הוא הראשונים שני על נוסף מנטרל גורם יותר. עוד חזקה המוסרית השפיטה את המנטרלת

 על הלוחץ מצבי. מאקלים או כך׳׳. נוהגים כולם ש״ככה.*ה, החברתי מהאקלים המושפע הלך־הרוח
 שפיטה״. כ״העדר מציאות. כורח מתוך לפעול ומניעו העצמית שפיטתו הליכי את ומשתק הפרט

 אין ושובת. כוח מפעיל אינך ״אם במרינה״. זה ״ככה בצבא״. זה ״ככה עובדה: קביעת ועל־פי
וכדומה. אותך׳ שומעים

 את מסוימת כמידה לנטרל יכולים והם רב כוחם .A כגורם הכלולים הללו. המרכיבים שלושת
 על לעיל. שאוזכרו אחרים. ושל קולברג של מחקריהם לפי המשפיעה. המוסרית השפיטה תהליכי

ההתנהגות.

 על המוסרית. השפיטה הליכי את מסוימת במידה לחזק כדי בו יש ואת. לעומת .8 גורם לדעתנו.
 שהרכיב אף־על־פי שכו. המוסרי הרכיב באמצעות ההתנהגות על משפיע הוא שבו. החסרונות אף

 המשאבים כית־החולים בדילמת המציאותית. מההוויה יונק המציאות) ללחצי שלו(כניעה השני
 המיועדות המחלקות של לקידומן הכספים רוב אח להפנות מחליטה בית־החולים והנהלת מועטים.
 ספנים אין כמעט הכרוניים לחולים המיועדות למחלקות ואילו להירפא. סיכוי להם שיש לחולים
 כי שהודו ממי אחדים טענו הבדיקה. בתום הנבדקים מקצת עם שקיימנו חופשיות כשיחות כספים.

 ״אמנם בררה: בלית הדבר את עשה שבית־החולים להם. ברור היה כי כפולת־ערך. בתשובה בחרו
 להירפא סיכוי להם שיש למי המחויבות משאבים. רלות של כמצב אך כך. לעשות טוב ולא נכון לא

 של בכורח הכרה על״ידי מכוון היה הזה הדו־ערכי הכיוון לאחרים.״ מאשר יותר גדולה ולחיות
 כדרך לקונפורמיות. ההתנהגות את הטה ו־ס B הגורמים של חיבורם לדעתנו. כך. משום המציאות.

 שבה הגבוה העברייני הפוטנציאל אף שעל הביקורת. אוכלוסיית של הקונפורמית ההתנהגות תובן זו
 דבר. של בסופו היתה. העבריינים. אצל מאשר נמוכה אצלה מוסרית שפיטה נקיטת ששכיחות ואף

 אחוז) 41(יותר גבוהה בשכיחות מוסרית שפיטה תהליכי נקטו לעומתם. העבריינים. קונפורמית.
 משום כה היה לא מסוימים. במקרים העבריינים. של המוסרית שפיטתם הביקורת. קבוצת מאשר
 המוסרית. התנהגותם את שהתוותה היא האי־מוסרית השפיטה לא־מוסריח. התנהגות מפני מחסום

 ככל ולכן המוסרית. ההתנהגות עם שלילי בקשר קשורה האי־מוסרית השפיטה כי לנו. נראה כן ועל
יותר. ושלילית נמוכה ברמה ההתנהגות תהיה יותר. גבוהה שהיא

החינוכיות ההשלכות ד.

 ההתפתחות של ראשיתה אכן. הקיימת. המורשת על בהתבססו ולשנות לבנות כא מטכעו חינוך
 את לאדם מעניקה היא שכן מחת־אל. היא זו אנוכיות כאדם. הטבועה באנוכיות היא האנושית

 הפרט את שיכשיר המקדים התנאי היא וו עצמית קבלה עצמו. אח ולאהוב לחבב לקבל. נכונותו
האנוכיי המעגל ואוהבת. תומכת סביבה של סיוע ונררש אטי הוא זה תהליך הזולת. קבלת לקראת



 הפרט את מלמדת הסביכה כר־זמנית. ואהוב. מקובל הוא כי לפרט. משדרת שהסביבה ככל מתעצם
ה נעשית הרך) הפרט(בגיל של הנתינה וכך חיווקים. לקבל ובתמורה לתתלוולת נ י ת ה נ ו ו ל מ  ה
ה ש ו ח ת ל ב . ש ה ל ב  של חיוך לקבל וכתמורה לזולת נשיקות להעניק לומד הילד הרך בגיל ק

 משחררת חיזוק המעניקה הנתינה וכדומה. לתורה וזוכה לאחיו סוכרייה נותן הוא שביעות־רצון.
 כתוך בעצמו ההתמקדות מן להינתק לומד האדם אט־אט רגילה. נתינה המלווה החסר. מתחושת

 לפררן לו המאפשר ככיוון להתפתח מסוגל בעלי־החיים. כשאר שלא האדם. הזולת. לכיוון צעידה
 על־פי התנהגות של לזולת. צודקת התייחסות של עליונות לדרגות ולהגיע האנוכיות מעגל את

 ררגה לאותה להגיע לארם מסייעים השפיטה תהליכי הזולת. לאהבת ואף ערכיות. אמות־מידה
 להגיע האדם יוכל הסביכה של ובסיועה התפחחותי. הוא התהליך כאמור. התנהגות. של נשאפת
 או האנוכיים באינטרסים מהתלות המשוחררים והתנהגות. שפיטה תהליכי של גבוהות דרגות לאותן

 החינוך מוסרות המשפחה. מסגרת מוחלטות. ערכיות במערכות תלויים הם שכן החברתיים,
שאר למיניהם  שיעלה כדי הפרט. של ההתפתחות תהליכי את לכוון ככוחט יש החברה סוכנויות ו

ה הנמוכח מרמתו די מעוצבת האדם הוויית אוטונומי. ערכי בסיס על שפיטה של גבוהה לרמ  על־י
 צורות האומנויות. השלטון. צורות החוק. רק לא כי וציין. כך על עמר כבר > p 1 1(מיל רבים. גורמים
עוד. החברתיים החיים  והמצב הקרקע האקלים. נושמים. שאנו האוויר גם אלא עלינו. משפיעים ו

 שהם הראשוניים. הגורמים בין להבחין יש אך עלינו. להשפיע בכוחם יש אלו כל אמנם הגיאוגרפי.
מו האדם מיל) (לרעת חו שיש עצ  שהשפעתם השינוי. סוכני ושאר מוריו הוריו. עצמו. את לחזק ככו
משניים שהם שהוזכרו. האחרים הגורמים וכין גבוהה.

 הפרט את ומעצבות שינוי היוצרות מטרות להגשים הבאה אנושית פעילות מבטא החינוך
ולחברה. לו החשובים כשרים לקראת

 אמונתם. גם אלא אומנותם רק אינה שתורתם רמחנכים ומאוכלס מאוד מורכב החינוך עולס
ם אלו מחנכים חי  של לדרגות אותה ומביאים הערכית תורתם את בתלמידיהם להחדיר מצלי

אולם. נשאפת. ערכית התפתחות  אך חניכיהם. למען פועלים שלכאורה מחנכים גם יש מיל. כדברי ו
 מזיק אלו מחנכים של פועלם שלהם. אנוכיותם ולמען פרנסתם למען הכול עושים רבר של לאמיתו
M, ודעו בפרט־( הנער של הערכית ולהתפתחות ככלל החינוכי לתהליך ill. וכן ; 133 — 132 עמ׳ 

1969 .Adar. 15— 14 עם׳.  וממטרות מאמונות אישיות. מנטיות נקיים אינם למיניהם המחנכים )
 או הדוניסטים חברתיים מורמים המושפעים מחנכים אותם החינוכי. סהאידיאל הרחוקות

 אצל המוסרית השפיטה תהליכי של נאותה להתפתחות ולהביא לחנך יוכלו לא אינדיבידואליסטים
 חברתית. לסולידריות ומחנכות מטרותיהן אח להגשים המבקשות חברתיות. קבוצות תלמידיהם.

 פעם לא חכרתי. בסים על תהיה אותם שתכוון שאמת־המידה שפיטה לתהליכי הפרט את מטות
אוטונומית. מוסריות על מושתתים מלהיות רחוקים זה בסיס על שפיטה תהליכי כי נמצא.

 השורה החברה כרוח השתלבות לקראת חניכיהם את להכין לחובה להם רואים שמחנכים יש
 חינוך אוטונומית. מוסרית שפיטה רמת לקראת מלהתפתח המתחנכים רוב את מונעת וו דרך כזמנם.

ם שפיטה לתהליכי עילי  על או אינטרסנטי בסיס על האישיים צרכיו את לספק הפרט את מנחה מו
אינו צורך. להגשמת דרך לפרט להעניק בא דה חינוך החברתיים. הכללים בסיס כו ו חנ ש מ  לדרו

שהו אותו מעצמו פיו ערכי. מ שפוט שעל־  ויתור או עשייה דורשים ערכים התנהגותו. את גם ויקבע י
תיו. מעצמו. מהאדם. או  בהתעלות אלא אינה והתמורה מחיר. יש הערכים של להגשמתם מהנ
תם״ להתחבט המסוגלים כפרטים שיתקיים אפשר ערכי שפיטתי מערך הפרט. של הערכית ש״אניי כ



 ערך שיקוליהם. את משעכרת כך ומשום דומיננטית. אינה החברתית או העצמית ״אד״) (מלשון
 או האינטרסנטיים צרכיו את מספקים שאינם כמצבים גם להכריע יכולת מחייב האדם את המנחה

הפרט. של החברתיים

 תכנית על־פי תחילה. במחשבה להיעשות חייב שכזאת. התפתחותית ליכולת שיביא חינוך
 ליישום דרך מציעות קולברג של עבודותיו ונמשכת. יציבה יצירתית ובהגשמה מראש הבנויה

).Kohlberg, 1973 .1975; Kohlberg & Turiel, 1971( המבוקש

 לא־מוסריים שפיטה תהליכי שכזאת. יישומית תכנית של חשיבות־יתר על מורה זו עבודתנו
 נטרול תהליכי כי עולה. מעבודתנו המוסריים. התהליכים את נטרלו ולדעתנו לשלילה. השפיעו

 באדם. המצוי נפשי מערך היא המוסריות עבריינית. להתנהגות גם מוליכים אלו )A (גורם
 די אין אך קניינו. העולם את ועושה על־פיו מתנהג אותו. הסובב אל זיקתו את בונה הוא שבאמצעותו

 והשפעתם המוסריים התהליכים של לצדם עומדים האי־מוסריים השפיטה שתהליכי הנות בכך.
ההתנהגות. טיב את בהמשך תתווה עליה

שתני ה. פני הרקע מ או השיפוט ו

 תהליכי העבריינית. האוכלוסייה של השפיטה תהליכי על משפיעים נמצאו לא הרקע גורמי של רובם
 נקטו החילונים — דתית עצמית הגדרה גורמים: כשני אלא נבדלו לא וו אוכלוסייה של השפיטה

 את שהגדירו מי היו המסורתיים(לא ואילו המסורתיים. מאשר יותר גבוהה בשכיחות חברתי שיפוט
 החשוב הערך כבחירת הקשור הבדל נמצא כן שפיטה־׳. ״העדר מהם יותר נקטו כדתיים) עצמם
 העבריינים. לעומת שפיטה״. ״העדר מהאחרים יותר נקטו ״אר׳ן־ישראל״ בערך שבחרו מי כיותר.

 עצמית. הגדרה כמו רקע. בגורמי הקשורים השפיטה בתהליכי הבדלים נמצאו ההשוואה בקבוצת
מוצא. ואר׳ן מין גיל. דתי. מוצא פוליטיות דעות השכלה.

 ההשוואה. בקבוצת השפיטה תהליכי לחשומת־לב. ראויים השפיטה כתהליכי אלה הבדלים
 תעורר אלה לגורמים המודעות מקצתם. על השפעה יש השינוי שלסוכני בגורמים קשורים נמצאו
 על־פיהם. החינוך הליכי את לכוון והמחנכים. ההורים כמו המעשה. אנשי את היא גם בהכרח

 זה. בתחום המחקריים הממצאים על־פי ולפעול להיערך חייבות והעקיף הישיר החינוך מערכות
 ש״ייתמו־ המשאלה הגשמת לקראת נתקדם ו־ס. B מסוג תהליכים באדם ייווצרו אם כי בתקווה
אינם״. עוד ורשעים הארץ. מן חטאים
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