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 קצירת

 מבט מנקודת מוסריות חוקרים בחנו הפוריים בפסיכולוגיה של המוסר, המחקר מכיווני באחד

 & Kohlberg, 1969; Haidt, 2008; Haidt & Graham, 2007; Ferns)ורציונאלית  קוגניטיבית

Thom, 2001.) ממלאים שרגשות ומצבים רגשיים הראו עדכניים תוצאות של מחקרים, אולם 

 ,Seara-Cardoso, Neumann) ובושה אשמה, אמפתיה בפרט, תקינה במוסריות קריטי תפקיד

Roiser, Viding, & McCrory, 2012; Emde, 2011; Haidt, 2007; Fry, 2006; Carlo, Mestre, 

Samper, Tur, & Armenta, 2010) . עוד נמצא כי אמפתיה מושפעת מגיל וממגדר. למשל, מבוגרים

 ;Decety & Michalska, 2010)ונשים נוטים להיות גבוהים יותר באמפתיה לעומת בני נוער וגברים 

Skoe, 2010 .) 

 בשיקולים שונות נמצאה במחקרים. מידת דתיות הוא למוסריות שנקשר נוסף משתנה

לעומת חילונים. עוד, התגלו הבדלים בשיפוט המוסרי של בני אדם  דתיים אדם בני של המוסריים

 ,Batson, Anderson, & Collins, 2005; Pichonשלהם ) באוריינטציה הדתית דתיים כתלות

Boccato, & Saroglou, 2007; Batson, 2005; Day, 2010 כמו כן, נמצא שלמידת האמונה באל .)

 ;Stark, 2001ישנה השפעה עצמאית על מוסריות, השפעה שאינה קשורה למידת דתיותו של האדם )

Atkinson & Bourrat, 2011לרגשות והן לדתיות הן קשור הרוחניות שמשתנה עלה, (. לבסוף 

 . (Saroglou, Buxant, & Tilquin, 2008) מוסריים

 ,McDaniel)וקוגניטיבית  רגשית, התפתחותית מפרספקטיבה נבחנה מוסריות אמנם

Grice, & Eason, 2010) ,את המשלב, ניבוי יכולת בעל אינטגרטיבי מודל נבנה טרם, ברם 

 נושא אודות הדיון את להעשיר יוכל עדכני מודל כי סבורים ואנו, הרלוונטיים השונים המשתנים

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון אמפירית את תאוריית היסודות , זאת לאור .זה חשוב

דמוגרפיים: גיל,  משתנים כלל שנועד להסביר מוסריות. המודל ממדי רב המוסריים באמצעות מודל

 ;משתנים פסיכולוגיים: אשמה, בושה, אמפתיה, רוחניות ואוריינטציה דתית ;מגדר ומידת דתיות

תני השיפוט המוסרי: רווחת הפרט, קבוצתיות וטוהר. החידוש במחקר הנוכחי הוא בדיקת ואת מש

 -תאוריה עדכנית, המציגה שיקולים רב תרבותיים של שיפוט באמצעות סוגי השיפוט המוסרי

 ;Moral Foundations Theory (Graham, Haidt, & Nosek, 2009 -המוסריים היסודות תאוריית

Haidt, 2010; Haidt & Joseph, 2004) . 

במודל תיאורטי שאליו נלוות השערות  אורגנו אשר ממשתנים הורכב המחקר מערך

בני נוער  156-ו 78-25מבוגרים בגילאי  162משתתפים:  318כללה  המחקר המחקר. אוכלוסיית

 המסביר מודל בנמצא אין שכלל מתבגרים משום לכלול , דתיים וחילונים. הוחלט16-14בגילאי 

 חסר ידע להשלים צורך ויש (McDaniel et al., 2010) 18בני נוער מתחת לגיל  בקרב מוסריות

 .בתחום

. בשלב mixed methods methodology -הפרדיגמה המחקרית היא איכותנית וכמותנית

 משתניים-רב אשר נותחו באמצעות ניתוחים שישה שאלונים המשתתפים מילאו ראשון, כל

הסטטיסטיים הפיתוחים ו SEM,ניתוחי רגרסיה וניתוחי נתיבים מסוג  רלוונטיים, דוגמת



 -, דהיינוותלויים, המתקדמים יותר הבודקים קשרים בין משתנים בלתי תלויים, מתווכים

PROCESS.  חמישה  -המשתתפים 318מתוך  10בשלב השני, נערכו ראיונות מובנים למחצה עם

ייתה להעמיק בממצאים שהתקבלו בניתוח הכמותי מתבגרים וחמישה מבוגרים. מטרת הראיונות ה

 ולדלות מידע שלא ניתן להשיגו בשיטות כמותיות. 

 ממצאי המחקר העיקריים: 

  אמפתיה: אמפתיה שימשה כמשתנה מתווך בין גיל ומגדר לבין רווחת הפרט. רמת

האמפתיה של נשים הייתה גבוהה מזו של גברים וכתוצאה מכך שיפוטן לפי רווחת הפרט 

ה גבוה יותר.  כמו כן, מידת האמפתיה של מבוגרים הייתה גבוהה מזו של מתבגרים הי

 וכתוצאה מכך שיפוטם לפי רווחת הפרט היה גבוה יותר. 

  רוחניות: רוחניות שימשה כמשתנה מתווך בין אוריינטציה דתית לבין קבוצתיות. ככל

שיפוט לפי שעלתה מידת האוריינטציה הדתית, כך עלתה מידת הרוחניות ועלה ה

 קבוצתיות.

  רמת דתיות: משתתפים דתיים היו גבוהים יותר בקבוצתיות ובטוהר בהשוואה למשתתפים

 חילונים.

  מידת האמונה באל: מידת אמונה באל תרמה יותר להסבר השונות בטוהר מאשר מידת

הדתיות. לעומת זאת, מידת דתיות תרמה יותר להסבר השונות בקבוצתיות מאשר מידת 

 אל.האמונה ב

 .מתבגרים היו גבוהים יותר בקבוצתיות לעומת מבוגרים 

 .מודל המחקר המוצע התאים היטב לנתונים, לאחר ביצוע מודיפיקציות קלות 

  בראיונות עלו שתי תמות עיקריות: מה נחשב למוסרי/לא מוסרי ומה מספק את

נזק  המוטיבציה להתנהג בצורה מוסרית. כל המרואיינים סברו כי פגיעה באחר וגרימת

נאמנות  -מהווים הפרה של חוקי המוסר. שיקולים נוספים שהתגלו בחלק מהראיונות היו

לחברים, שמירה על המסורת וריסון תכונות אופי המטמאות את הנפש, כמו גאוותנות 

וקנאה. בנוגע למוטיבציה המוסרית, עלה כי מנגנוני פיקוח כמו המצפון, האל ורשויות 

הממצא המרכזי הוא שלא ם מביצוע עבירה מוסרית. אולם, החוק, עשויים להניע את האד

עצם קיום המנגנונים הוא שמעודד התנהגות מוסרית בהכרח, אלא הרגש העוצמתי שנחווה 

 בזיקה למנגנונים אלה. 

 

 מסקנות המחקר העיקריות: 

  טוהר הוא משתנה השיפוט הרוחני, התוך נפשי והמופשט. מוסריות של טוהר אינה מחייבת

בהכרח נוכחות של בני אדם אחרים והיא נשענת במידה רבה על קשר עם האל ועל אלמנטים 

רוחניים. בניגוד לכך, שיפוט לפי רווחת הפרט כרוך באינטראקציה דיאדית עם אדם או עם 

וף, שיפוט לפי קבוצתיות קשור לאלמנטים הרחבים יותר בעל חיים לכל הפחות. לבס

 שמתעלים מעל יחסים דיאדיים,  כמו קבוצות, מסורות ומוסדות חברתיים. 

 .תכליתה של מוסריות המבוססת על טוהר היא לשמור על נפש האדם מפני זיהום וטומאה 

שיפוט תוצאות המחקר העלו כי אמונה באל מאפילה על הפרקטיקה הדתית בכל הקשור ל



לפי טוהר. נראה כי אמונה באל היא כה אפקטיבית לצורך שמירה על ניקיון הנפש עד כי 

  אין הכרח להיות דתי כדי להיות גבוה בטוהר.

   המשתנה "רווחת הפרט" נשען על מידת האמפתיה של האדם. ככל שהיכולת להתחבר

מציב את צרכי לחוויה של הצד השני עולה, כך קל יותר לאדם לנטות לשיפוט מוסרי ה

 האחר במרכז. 

  ."גיל היה המשתנה שתרם את התרומה הרבה ביותר להסבר השונות במשתנה "קבוצתיות

בגיל ההתבגרות נצפית התקרבות חסרת תקדים לקבוצת השווים והעדפה של יחסים 

לחברתיים. במסגרת הקבוצה, הנערים   -את כל העקרונות המאפיינים קבוצתיות  יםְמַתְרגֵּ

לאור זאת, נראה כי קונפורמיות, היררכיה ושמירה על הנורמות המקובלות. נאמנות, 

 לקבוצתיות ישנו גם היבט התפתחותי. 

  בניגוד למשוער, שני סוגי האוריינטציה הדתית לא היו קשורים לרוחניות מוגברת. כנראה

שהעלאת רמת הרוחניות יכולה להתבצע גם באמצעות נתיב החיפוש האקזיסטנציאליסטי 

באמצעות נתיב הקבלה הטוטאלית של ציוויי הדת. נראה כי מה שחשוב הוא להשתייך וגם 

 לדת שמעודדת עיסוק ברוח ופחות בסוג המוטיבציה של האדם הדתי.  

  ניתוח הראיונות הניב שיקולים מוסריים מגוונים, וביניהם דאגה, שמירה על צניעות

האנושית היא מורכבת  ונאמנות לקבוצה. ממצא זה מהווה תמיכה לכך שהמוסריות

ומבוססת על אלמנטים מגוונים כמו שימת האדם במרכז, דאגה לטובת הכלל ושמירה על 

טוהר הנפש. אלמנטים אלה עלולים להתנגש או לעמוד בסתירה אלה לאלה. הראיונות גם 

מהווים תמיכה לכך שהרגשות המוסריים הם כלי רב עוצמה לבלימה של עבירות מוסריות 

 ם מוסריים.  ולעידוד מעשי

 

לסיום, למחקר ישנה תרומה הן בפן התאורטי והן בפן היישומי. מבחינת התרומה 

ככל הידוע, זהו המחקר היחיד בישראל שמטרתו הייתה להרכיב מודל רב ממדי  -התאורטית

(. הכללת משתנים פסיכולוגיים Haidt & Graham, 2007המבוסס תאוריית היסודות המוסריים )

תרמה להרחבת הידע אודות תאוריית היסודות המוסריים, שבימינו הינה אחת ודמוגרפיים 

 התאוריות המובילות בחקר הפסיכולוגיה של המוסר.

תרומתו המעשית של המחקר נוגעת לאנשי חינוך וטיפול אך גם לכל אדם השואף לטפח 

ה ורוחניות חברה אכפתית ומתחשבת. בניתוח הכמותי והאיכותי נמצא כי בכוחן של אמפתיה, אשמ

לתרום לשיפוט מוסרי המבוסס על דאגה לאחר ועל שימת טובת הכלל בראש. לאור זאת, ולאור 

ממצאים ממחקרים נוספים, ישנה חשיבות מיוחדת לטיפוח הרגשות המוסריים. כמו כן, יש לשים 

 דגש על העלאת רמת הרוחניות, לאור השפעתה על רמת האמפתיה.  

 

 

 

 


