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פרק  10 - חינוך למוסריות
שרגא פישרמן

פתיח
החינוך למוסריות כולל חינוך לשיפוט מוסרי וחינוך להתנהגות מוסרית. עד 
שנות ה-70 כמעט שלא הייתה הבחנה בין שני תחומים אלה. החוקרים ואנשי 
החינוך העוסקים בחינוך למוסריות הניחו, כנראה, שחינוך לאחד הרכיבים 
יגרור בהכרח שיפור ברכיב האחר. בפרק זה נבחין בין שני הרכיבים וננסה 

לבחון, אם ניתן לחנך לשיפורם וכיצד.

רקע
קיימות זוויות ראייה אחדות לנושא המוסר: פילוסופית, תרבותית, סוציולוגית, 

פסיכולוגית ועוד. אנו נתמקד בזווית הפסיכולוגית.
רייט וקוקס )Wright & Cox, 1967( הגדירו כשיפוט מוסרי את הדרך 
שבה מנתחים בני האדם בעיות מוסריות, שכרגע הם אינם צריכים להתמודד 
את  המסבירות  עיקריות,  פסיכולוגיות  גישות  בשלוש  להבחין  ניתן  איתן. 
תיאוריית  הפסיכואנליטית,  התיאוריה  מוסרי:  שיפוט  על  המפקח  המנגנון 

הלמידה החברתית והתיאוריה הקוגניטיבית-התפתחותית.
לפי התיאוריה הפסיכואנליטית )Frued, 1949(, האיד )הסתמי( הוא החלק 
רוב הדחפים הם תת-הכרתיים.  באישיותנו, בעל הדרישות לסיפוק דחפים. 
תפקיד האגו )האני( הוא להגביל את מילוי הדחף של האיד לאפיקים מקובלים 
הכנעת  ידי  על  המוסריות  את  המכתיבה  רשות  הוא  העליון  האני  בחברה. 
הדחפים של הסתמי. הורים ומורים מחנכים את הילדים לפי חוקי האני העליון 
שלהם. המבוגרים מזדהים עם הוריהם )ומוריהם(, שהטילו בעבר סייגים על 
באמצעות  )תלמידיהם(  ילדיהם  דמות  את  מעצבים  הם  ועתה  התנהגותם, 

הזדהות הילדים ִאתם.
למידה  בתהליכי  נלמדת  מוסריות  החברתית,  הלמידה  תיאוריית  לפי 
המורכבים משרשרת של גירויים ותגובות המקבלת חיזוקים חיוביים וחיזוקים 
ברפטואר  ההתנהגות  להפנמת  גורם  בעקיבות  הניתן  חיובי  חיזוק  שליליים. 
 )Aronfreed, 1968( ארונפריד  להכחדתה.  גורם  שלילי  וחיזוק  התגובות, 
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ורייט )wright, 1971( טוענים, בהקשר זה, שמוסריותו של הילד מעוצבת 
על ידי הוריו במתן חיזוקים חיוביים ושליליים וכן בהיותם מודל לחיקוי.  

ההתפתחות  את  לתאר  ניתן  הקוגניטיבית-התפתחותית  התיאוריה  לפי 
המוסרית לפי רצף של שלבים שונים. כל שלב מוגדר על ידי רעיון מרכזי, 
המתבטא בפעולות שונות ובעקיבות רבה, וכל שלב צומח על בסיס השלב 
הם  השלבים  בין  ההבדלים  החדש.  עם  הישן  של  סינתזה  ומהווה  הקודם 
התאורטיקנים  שלושת  משתנה.  קצבם  אך  קבוע,  השלבים  סדר  איכותיים. 
המפורסמים ביותר, שפיתחו תיאוריות על התפתחות השיפוט המוסרי בהתאם 
 ,)Piaget, 1948( פיאזה  הם:  הקוגניטיביות-התפתחותיות,  לתיאוריות 
קוהלברג )Kohlberg, 1964( ובול )Bull, 1969(. התיאוריה הנפוצה ביותר 
בה  בחרנו  ולכן  קוהלברג,  של  זו  היא  המוסרי  השיפוט  להתפתחות  ביחס 

כמייצגת של הזרם התאורטי. 

תיאוריית ההתפתחות המוסרית של לורנס קוהלברג )1964, 1985(
קוהלברג חילק את ההתפתחות המוסרית לשלוש רמות עיקריות, שכל אחת 
רבים שערך  ראיונות  נבנתה בעקבות  התיאוריה  לשני שלבים.  נחלקה  מהן 
קוהלברג עם ילדים. בראיונותיו הציג קוהלברג עשר דילמות, שבכל אחת מהן 
קונפליקט: התלבטות בין חוק לבין צורך אישי. הילד התבקש לבחור בהתנהגות 

אחת כפתרון לדילמה ולנמקה.  להלן יוצגו חלק מהרמות ומהשלבים.

1. הרמה הקדם-מוסרית )פרה-קונוונציונלית(. ברמה זו מצוי הפרט בהתפתחותו 
בצורה  המציאות  את  קולט  הוא  בעצמו.  מרוכז  כשהוא  והחשיבתית  הנפשית 
ייחודית, כשהיא מכוונת לצרכיו. מסיבה זו  הוא מעוות לעתים את המציאות 
הילד.  התנהגות  על  חיצוני  פיקוח  קיים  זו  ברמה  משאלותיו.  את  לספק  כדי 
את  המניע  הכוח  מבחוץ.  וצווים  לחצים  פי  על  נקבעות  להתנהגות  הנורמות 
ההתנהגות הוא ההימנעות מעונש והרצון לקבל תגמול חיובי. רמה זו נחלקת 

לשני שלבים:
אשר  והוא  מוחלט  חוק  של  בצדקתו  אמונה  קיימת   - לחוק  ציות  א:  שלב 
יכתיב כיצד להתנהג. השיפוט המוסרי וכמוהו ההתנהגות מּונעים בכוח הפחד 

מעונש.
שלב ב: התחשבות מינימלית בזולת - ההתחשבות בזולת המאפיינת שלב זה 

נועדה להשיג סיפוק ולמנוע כאב, כלומר, עקרון ההדוניזם.
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בשלב זה מנחה את הילד הכלל, שהמעשה הנכון הוא זה שבסופו של דבר 
מועיל לפרט. יחסים תקינים בין האנשים מועילים  להם, שכן הם מבוססים 

על “קח ותן“.
ההתפתחות לעבר השלבים השיפוטיים הגבוהים יותר אינה מחויבת ניתוק 
מתהליכי חשיבה אינטרסנטיים, אולם ככל שהפרט מטמיע בתוכו את שלבי 

החשיבה והשפיטה הגבוהים יותר, רמתו המוסרית תהיה גבוהה יותר.

2. הרמה המוסרית )קונוונציונלית(. שלב זה מאופיין  בהתפתחות המודעות 
כל- במבוגר  רואה  אינו  כבר  הוא  לאחרים,  עצמו  את  משווה  הילד  לזולת. 
יכול וכל-יודע, והוא מבקר את התנהגות בני גילו ואת התנהגות המבוגר. 
לסביבה  יותר  אמפטי  נעשה  הוא  כוונתם,  על-פי  האחרים  את  שופט  הילד 
ורגיש להחלטות של קבוצת השווים. זהו מוסר של הדדיות שמקורו בתחושת 
אינה  היא  חברתי.  סדר  להשגת  מכוונת  ההתנהגות  האישית.  האוטונומיה 
התאמתה  על-פי  אלא  ולסמכות,  לחוקים  תואמת  היותה  על-פי  נשפטת 
לעיקרון של שמירה על הסדר החברתי. המוטיבציה פנימית יותר מזו שברמה 
הקדם-מוסרית, אך עדיין מבוססת על שבח ועל גינוי חברתיים. אמנם הילד 
מקבל את הסמכות והשיפוט של האחרים, אך הוא אינו מרגיש שהם נכפים 

עליו ושאין ביכולתו להתנגד להם. גם ברמה זו יש שני שלבים:
שלב א: קונפורמיות לציפיות האחרים. בשלב זה האוריינטציה היא לגרום 
הנאה לאחר כדי להשיג ממנו שבח. מתחילה כאן התייחסות לכוונות העושה, 

והילד שופט את התנהגות האחרים על פי מידת מוסריותה.
שלב ב: מוסריות של קיום סמכות. בשלב זה המטרה של קבלת הסמכות היא 
להגיע לסדר חברתי. קיימת אוריינטציה למלא תפקיד בחברה, לקבל סמכות 

ולמלא חוקים, והכול לשם שמירה על הסדר.

3. הרמה האוטונומית )פוסט-קונוונציונלית(. ברמה זו הפיקוח על ההתנהגות 
הוא פנימי. הבסיס לשיפוט המוסרי הוא היחיד עצמו וההחלטה כיצד לפעול 
מבוססת על תהליך פנימי של חשיבה ושיקול דעת. קונפליקט בין נורמות 

מוכרע על פי שיקולי הפועל. רמה זו נחלקת אף היא לשני שלבים:
בין  הנורמות להבחנה  וחוק דמוקרטי.  זכויות הפרט  שלב א: מוסריות של 
לעתים  יוצר  שהחוק  לכך  מודעות  קיימת  ההיגיון.  על  מבוססות  לרע  טוב 
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עיוותים, אך הוא עדיין אמת המידה הבלעדית לשפוט אם מעשה הוא מוסרי 
או שאינו כזה.

שלב ב: מוסריות על פי עקרונות מצפון של הפרט. האוריינטציה אינה רק 
לקיום הסדר החברתי, אלא גם למצפון האישי. האדם מחליט איך להתנהג 
אשמה  רגשי  מעוררת  מנורמה  סטייה  הפנים.  שהוא  העקרונות  פי  על 
ונקיפות מצפון, וקונפליקט בין חוק לצורך אישי נפתר בעזרת עקרונות 

של “שביל הזהב“.
הם  מאוד  מעטים  כי  וטוען  קוהלברג  תיאוריית  את  מבקר   )1975( זיו   
כמו  זו.  תיאוריה  לחקור  קשה  ולכן  האוטונומית,  לרמה  המגיעים  האנשים 
האמריקניים  התרבות  לערכי  בעיקר  מתייחסת  התיאוריה  כי  טוען,  הוא  כן 
)דמוקרטיה וחופש הפרט(, ויש בכך סתירה מסוימת לרעיון ההתפתחותי בדבר 

חשיבה מוסרית אוניברסלית.
מוס )1988( מתייחס לשאלת האוניברסליות של שלבי ההתפתחות וטוען, 
שאכן שלבי התפתחות השיפוט המוסרי הם אוניברסליים. הוא מזכיר מחקרים 
ובטיאואן  בקניה  מסורתיות  בחברות  השישי  השלב  את  בדקו  אשר  אחרים, 
וטוענים, שהשלבים המתקדמים הם תלויי תרבות. ביקורת נוספת על תפיסת 
ההשוואה  על  המערערת  הפמיניסטית,  התפיסה  מותחת  האוניברסליות 

המגדרית )לדוגמה גיליגן, 1995; פרידמן, 1996(.
שאלת האוניברסליות של שלבי ההתפתחות בקרב אוכלוסיות מסורתיות-
לדוגמה:  חד-משמעיים.  אינם  הממצאים  בה  ואף  היא,  אף  נדונה  שמרניות 
וויטן )Hampden-Turner & Whitten, 1971( מצאו,  המפדן-טורנר 
מתבגרים שמרניים  של  המוסרי  השיפוט  התפתחות  בין  הבדלים  קיימים  כי 
כשליש  כי  מציין,   )1989( פישרמן  זאת,  לעומת  רדיקליים.  למתבגרים 
)גיל ממוצע 15.9 ש‘( נמצאו ברמה האוטונומית בשלב  מהנבדקים במחקרו 
א‘ וכרבע בשלב ב‘. בר דוד )1999( הגיע אף הוא למסקנות דומות לאלו של 

פישרמן. 
המוסרי  השיפוט  התפתחות  שלבי  של  האוניברסליות  שאלת  לסיכום, 

נשארה פתוחה.

Ê פעילויות ושאלות לחשיבה ולדיון
מוסרי  שיפוט  רמת  של  לבדיקה  השאלונים  אחד  מתוך  שאלות  לפניכם 
)DIT(. קראו את השאלות ונסו לשייך את הרמה המוסרית )לפי התיאוריה 

של קוהלברג( לכל שאלה.
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מר סלע
קיימת  הרופאים  לדברי  הסרטן.  במחלת  אנושות  חלתה  סלע  גב‘ 
זו היא חדישה ביותר  ניסיונית אחת היכולה להצילה. תרופה  תרופה 
וטרם אושרה לסל התרופות. תהליך פיתוח התרופה הוא יקר ועלות 
כל  עבור  דורש  אותה  למנה. הכימאי שפיתח  הוא כ-2000$  ייצורה 
ללוות  והצליח  רבים  לגורמים  פנה  מנה סך של 20,000$. מר סלע 
כ-10,000$ בלבד. הוא פנה לכימאי )מפתח התרופה( והתחנן לפניו, 
אך הכימאי ענה: “אני פיתחתי את התרופה, עבדתי על כך שנים ללא 
תמיכת הממסד ועכשיו אני הולך להרוויח על כך הרבה כסף“. באחד 
הלילות הלך מר סלע לטייל והבחין שחלון המעבדה של הכימאי שהיה 

בקומה הראשונה של הבניין שלידו טייל פתוח...
האם יפרוץ מר סלע למעבדה? 

אילו שיקולים חשובים, לדעתך, לשאלה אם הוא יפרוץ:
האם קורה שהחוקים אינם צודקים?   .1

מה הסיכוי של מר סלע להיתפס?   .2
מה העונש הצפוי למר סלע אם ייתפס?   .3

האם מר סלע גונב לצורך עצמו או למען אחרים?   .4
האם יש להתחשב בזכויות הכימאי על המצאתו?   .5

אם מר סלע ייתפס וייכלא, מה יהיה מעמדו בקהילה לאחר שישתחרר?   .6
על  המגן  ערך  חסר  חוק  מאחורי  “להתחבא“  לכימאי  להתיר  יש  האם   .7

העשירים? 
האם אין החוק, במקרה זה, פועל נגד הדרישה הבסיסית של החברה?   .8

האם אין הגניבה, במקרה זה, מביאה טובה גדולה יותר לכלל הציבור?   .9
קיימו דיון:  האם על מר סלע לפרוץ ולהביא את התרופה לאישתו?

 
האסיר

מר כהן נשלח לכלא לעשר שנות מאסר בשל שוד לא מזוין. לאחר 
כשנה הוא הצליח להימלט, הגיע לאזור מרוחק והתחזה למר שביט. 
מר שביט עבד קשה ולאחר שמונה שנים הצליח לרכוש מפעל קטן. 
חובותיו  הגון מאוד, העסיק אסירים משוחררים, שילם את  היה  הוא 
משפחה  הקים  גם  הוא  לצדקה.  נכבדים  סכומים  הפריש  ואף  בזמן 
מאושרת והיה מרוצה. ביום בהיר אחד זיהתה אותו שכנתו הוותיקה 

כאסיר הנמלט...
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האם על השכנה להסגירו למשטרה? אילו שיקולים חייבים, לדעתך, לעמוד 
מול עיניה של השכנה:

האם מר שביט לא הוכיח את עצמו כאדם ישר?  .1
האומנם בכל פעם שאדם בורח מעונש על פשע שביצע, הוא  מעודד בכך   .2

פשע נוסף?
מה היו סיכוייו של מר שביט להיתפס ללא השכנה?  .3

האם מר שביט שילם את חובו לחברה?  .4
בסופו של דבר, מר שביט  עבר על החוק גם בעצם בריחתו.   .5

איך יכול אדם להיות כה אכזרי וחסר לב ולשלוח את מר שביט חזרה לכלא?  .6
האם יהיה  זה הוגן שכל האסירים ישלימו את יתרת מאסרם בעוד מר שביט   .7

משוחרר?
האם אין זו חובה אזרחית להסגיר כל אסיר נמלט?  .8

האם השכנה היא חברה טובה של מר שביט או של אישתו?  .9
כיצד ניתן למלא, בצורה הטובה ביותר, את רצון העם וטובת הציבור?  .10

האם ישיבה בכלא תועיל למר שביט או תגן על מישהו?  .11
האם הגעתם להחלטה, מה על השכנה לעשות ואילו שיקולים הם רלוונטיים 

ביותר?

התלבטות הרופא
אישה גססה ממחלת הסרטן וסבלה מכאבים עזים ביותר. הרופאים קבעו 
שנותרו לה שישה חודשים לחיות. האישה הייתה כה חלשה עד שמנת 
תרופה חזקה להרגעת כאבים הייתה עלולה לקרב את מותה. כאביה היו 
כה עזים עד שלעתים הייתה מאבדת את הכרתה. בזמן רגיעה והכרה 
ביקשה מהרופא לתת לה מנה גדושה של מורפיום על מנת להקל את 

סבלה. היא אינה מעוניינת לחיות ולכן אינה רוצה לסבול.
האם ייתן לה הרופא את מנת היתר?

נסו לנסח שאלות בהתאם לכל שלב משלבי התפתחות השיפוט המוסרי של 
קוהלברג.

והיא  מיטתה  ליד  תרופה  להניח  או  תרופה  לה  לתת  החליט  שהרופא  נניח 
השתמשה בתרופה. ערכו משפט ציבורי שבו הרופא נתבע על הריגה. מה יהיו 
טיעוני הסנגוריה והתובעים? מה, לדעתכם, יהיו הטיעונים במשפט שיערכו 
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צריך  מי   - ד‘  בכיתה  זה  כגון  משפט  לערוך  ניתן  איך  ד‘?  בכיתה  ילדים 
להנחות את התלמידים? אילו שיקולי דעת עליו להפעיל? 

הקשר בין שיפוט מוסרי להתנהגות מוסרית

ההתנהגות המוסרית נחקרה על פי שתי פרדיגמות: הסוציולוגית והפסיכולוגית. 
בהתאם לפרדיגמה הסוציולוגית, ההתנהגות המוסרית נקבעת לפי הנורמות 
של הקבוצה. דורקהים )אצל Thompson, 1982( טען, כי הקבוצה דורשת 
מחבריה להיות סולידריים ִאתה ולקבל את מרות הקבוצה. היחיד מפנים את 
כללי החברה, והם הופכים לחלק ממנו. רק כאשר פרטים יהיו קונפורמיים 
הביטחון  את  לפרט  להבטיח  שמטרתו  סדר  ישרוד   - החברתיות  לנורמות 

הבסיסי שהוא זקוק לו.
המוסרית  ההתנהגות  את  לבחון  ניתן  הפסיכולוגית  הפרדיגמה  פי  על 

בשלוש דרכים עיקריות:
השתייכות לקבוצה כמדד להתנהגות מוסרית. לדוגמה, אדד )1987( בחן   .1
התנהגות מוסרית על פי השתייכות הנבדק לאוכלוסייה עבריינית לעומת 
סטודנטים באוניברסיטה  או  על לפי דיווחי מעצר של המשטרה או הארכת 
מעצר. )מובן כי קיימת בכך בעייתיות: האם כל העבריינים נעצרו?  האם 

אין באוניברסיטה גם אנשים שאינם ישרים?( 
התנהגות במצבי חיים אמיתיים )Blasi, 1980(, כגון: דיווחי מורים, דיווח   .2

עצמי ותצפיות.
פיתוי  לידי  הנבדק  את  מביאים  לפיתוי:  כניעה  או  מפיתוי  הימנעות   .3
ובוחנים את עמידתו. לדוגמה, בניסוי שבו נהג אוטובוס נותן עודף גדול 
מהמגיע לנוסע, בודקים מי מהנוסעים מחזיר את העודף ומתי. ניסוי בדרך 
זו מעלה מספר בעיות אתיות: האם יהיה זה אתי לגרום לאדם לרמות או 

ליהנות מכסף שאינו מגיע לו?
להתנהגות  מוסרי  שיפוט  בין  הקשר  את  שבדקו  מחקרים  קיימים   
בלסי  ביניהם.  מובהק  חיובי  קשר  קיים  כי  טוענים  והם  מוסרית, 
)Blasi, 1980( טוען, כי “התכונה העבריינית“ מאופיינת באנוכיות, 
הפרה- לרמה  המיוחסים  אפיונים   - הזדמנויות  וניצול  פרגמטיות 
נמוכה  ברמה  הוא  העבריין  כלומר,  קוהלברג(.  )לפי  קונוונציונלית 
של שיפוט מוסרי והוא מתנהג בהתאם לרמתו. לעומת מחקרים אלה 
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יש מחקרים שלא הצליחו למצוא קשר בין שיפוט מוסרי להתנהגות 
מוסרית )ראו אצל פישרמן, 1989(. 

ממצאי המחקר ביחס לקשר בין שיפוט להתנהגות מוסרית, כפי שנבדקו על 
ידי שאלוני דיווח עצמי וניסויים של הימנעות מפיתוי - אינם חד-משמעיים.

פישרמן )1989( מסכם סוגיה זו בציינו כי שיפוט מוסרי הוא אמנם תנאי 
הכרחי להתנהגות מוסרית, אך אין בו די. אמנם סביר שהתנהגותם המוסרית 
של בני אדם הנמצאים ברמת שיפוט מוסרי נמוכה תהיה גם היא ברמה נמוכה, 

אך רמת שיפוט מוסרית גבוהה אינה מבטיחה התנהגות מוסרית.

תוכניות התערבות חינוכיות לחינוך מוסרי 

להלן מבחר תוכניות התערבות להעלאה של רמת השיפוט המוסרי:
מתמקדות  אלו  תוכניות  החשיבה.  רמת  בהעלאת  הממוקדות  תוכניות   .1
שיפוט  של  נושאים  למידת  באמצעות  המוסרי  השיפוט  רמת  בהעלאת 

.)Hains, 1986( מוסרי
.)Chase, 2002( תוכניות העוסקות בלימוד אתיקה ונושאים אתים  .2

דילמות  באמצעות  המוסרי  השיפוט  רמת  בהעלאת  הממוקדת  תוכנית   .3
תאורטיות )Christian, 1998(. בתוכניות אלה עוסקים בדילמות ודנים 

בשאלות הקשורות למוסריות  ההתנהגות של גיבורי הדילמות.
 .)Puka, 1994 תוכניות השלכתיות או חצי השלכתיות )ראו סיכום אצל  .4
בתוכניות אלה עוסקים בלימוד נושאים שונים מתחום הספרות, לימודי דת 
ולימודים הומניים, שמטרת הלימוד )החבויה( בהם היא העיסוק בנושאים 
ספרותיות  ביצירות  השתמשו  ההשלכתיות  מהתוכניות  חלק  מוסריים. 
)אלבז, 1994(, חלק במשפטים מבוימים )ראו שם( וחלק בקורסים בנושאים 
 Schlaefli, Rest &( הומניים ראו בסקירתם של שלפלי, רסט ותומה

.)Thoma, 1985
 Gibbs,( גזעניות  באנטי  או  לאחרים  באמפטיה  ממוקדות  תוכניות  ה. 

.)Widaman & Colby, 1982; Black, 1982

מחקרים  ל-55  על“  “ניתוח  ערכו   )Schlaefli et al., 1985( וחב‘  שלפלי 
שעסקו בהשפעת התוכניות להעלאת השיפוט המוסרי. המחברים מציינים, כי 
כלל התוכניות גרמו לשיפור ברמת השיפוט המוסרי. תוכניות שעסקו בדילמות 
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מוסריות ותוכניות הממוקדות בהתפתחות פסיכולוגיות וקוגניטיביות השיגו 
שיפור בינוני. שיפור רב יותר הושג בשילוב של דיונים בקרב נבדקים בוגרים 

)מעל לגיל 24(.
ניתן לסכם ולומר, שתוכניות שונות שהשתמשו באמצעים שונים הצליחו 

להעלות את רמת השיפוט המוסרי של ילדים, מתבגרים ובוגרים.
שאלה מעניינת היא אם ניתן להעלות את רמת ההתנהגות המוסרית. רק 
תוכניות מעטות ביותר מיועדות להעלאת רמת ההתנהגות המוסרית. גרייר 
)Grier & Fireston, 1998( מדווח על תוכנית שיועדה לפתח שיפוט מוסרי 
 )Kuther, 1997( ‘והתנהגות מוסרית כחלק ממחוללות  בינאישית. קוטר וחב
מדווחים על תוכנית למניעת עבריינות כהיבט עיקרי של התנהגות מוסרית. 
מחקרים רבים נעשו על תוכניות למניעת אלימות בבית הספר ובקהילה 
)צפרוני, 1999; אילוז-ריס, 1999; סינה דה סביליה, 1998(, וניתן לראות גם 

בהן תוכניות לשיפור ההתנהגות המוסרית.
רוב תוכניות ההתערבות למניעת אלימות בבית הספר ובקהילה מדווחות 
השפעת  נבדקה  לא  המחקרים  ברוב  הניסוי.  במהלך  באלימות  ירידה  על 

התוכנית לאחר הניסוי.
מאלו  אחדות  לציין  לנכון  מצאתי  אלימות  למניעת  התוכניות  משפע 
המשתמשות באמצעים מגוונים. שכטמן ונחשול )1995( מציינות את השימוש 
הלחימה  שיטת  את  מדגיש   )1998( קים  אלימות;  להפחתת  בביבליותרפיה 
וגיבור   )1999( אילוז-ריס  העצמית;  השליטה  יכולת  לשיפור  ככלי  היפנית 
וגרניאק )1996( מדגישים את שיפור אקלים הכיתה ככלי להפחתת האלימות 
בכיתה; סינה דה סביליה )1998( - את שיטת הגישור; וצפרוני )1999( - את 
האינטליגנציה הבינאישית. צפרוני אף מדגיש את הדוגמה האישית של המורה 

כתנאי להפחתת האלימות של התלמידים. 
כהן ונתן )2002( מדווחים על תוכנית התערבות להעלאת רמת השיפוט 
המוסרי וההתנהגות המוסרית. תוכנית זו התבססה על ארבעה תנאים שקוהלברג 
זיהה להצלחת תוכנית ההתערבות המוסרית: הכרת רמת השיפוט המוסרי של 
המשתתפים, התמודדות עם דילמות מוסריות, חשיפת המשתתפים לנימוקים 
ברמה שמעל לרמת שיפוטם ויצירת אווירה פתוחה ושיתופית. התוכנית שכהן 
ונתן מדווחים עליה התבססה על דילמות מחיי היומיום של התלמידים. התוכנית 
הציבור,  ורכוש  הזולת  רכוש  ושקר,  אמת  לתחום  הנוגעים  אירועים  כללה 
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סמכות לגיטימית וצנעת הפרט. התוכנית התייחסה לדיון בבעיות היומיום של 
התלמידים, הקשורות לנושאים אלו. בנוסף, הוצגה גם התייחסותם של חכמי 
ישראל לדילמה והמלצות להתנהגות “נאותה“. המחברים מציינים שהתוכנית 
שרסט,  ממה  ומתוספות  קוהלברג  מעקרונות  הלקוח  בסיסי  משלד  מורכבת 
נארווז, בדו ותומה )Rest, Narvez, Bebeau & Thoma, 1999( כינו 
אדם  שבין  ביחסים  מוסרית  התייחסות  שמשמעה  אנפין“,  בזעיר  “מוסריות 
להתנהגות  המלצות  עם  בדילמות  הדיון  של  הצירוף  היומיום.  בחיי  לרעהו 
הלמידה  תיאוריות  של  הראות  נקודת  את  המחברים,  לדעת  משלב,  נאותה 

החברתית עם התיאוריות ההתפתחותיות  הקוגניטיביות. 
לתוכנית היו שישה שלבים: )1( הצגת הדילמה באמצעות סרטון, סיפור או 
משחק תפקידים. )2( נקיטת עמדה פרטנית של כל אחד מהמשתתפים. )3( דיון 
במסגרת  בדילמה  דיון   )4( משתתפים(.   7-5( קטנה  קבוצה  במסגרת  בדילמה 
התלמידים  של  ההנמקות  רמת  שבין  הפער  הדגשת  תוך  סיכום   )5( הכיתה. 
לרמה אחת גבוהה מהם. )6( התייחסות של חכמי ישראל תוך המלצה להתנהגות 
קבוצת  בקרב  המוסרי  השיפוט  ברמת  עלייה  על  מדווחים  החוקרים  “נאותה“. 
הכיתה  באקלים  שיפור  על  וכן  מבוססות,  שאינן  באוכלוסיות  ובפרט  הניסוי, 

וירידה באלימות הפיזית והמילולית בקרב אוכלוסיית הניסוי. 
גוטליב  למשל,  )ראו  הערכים  הבהרת  היא  אחרת  התערבותית  גישה 
ושימרון, 1988; שכטמן, 1988; שכטמן ונחשול, 1995(. גישה זו מבוססת על 
 Raths, Harmin( שיטתם של ראתס, הרמין וסיימון מסוף שנות השישים
וקשורה לאסכולה ההומניסטית בחינוך. לגישה שלוש   ,)& Simon, 1966
הנחות יסוד: )1( האדם חופשי לקבל החלטות ערכיות באורח רציונלי ואחראי. 
)2( מטרת החינוך היא להביא את התלמיד לשלב של התחנכות עצמית. )3( 
הידיעה של הטוב מבטיחה את המעשה הטוב. לפי גישה זו יש להקנות לתלמיד 
לו לברר את ערכיו, לבחור מביניהם את הערך שלפיו  מיומנויות שיסייעו 
הוא עומד לפעול ולפעול לפי ערכים אלו. ראתס וחב‘ )שם( מתארים מסגרת 
עקבית ואיתנה לסיוע לתלמיד לעצב את עמדותיו, לפי שבעה שלבים שניתן 
לחלקם לשלוש קבוצות: בחירה, הערכה ופעולה. על התלמיד לעבור משלב 
החירות  הוא  הבחירה  לשלב  העיקרי  התנאי  וסדירה.  הגיונית  בצורה  לשלב 
בשלב חיפוש המידע, בבחירה מתוך אלטרנטיבות אחדות ולאחר בדיקה של 
השלכות הבחירה. שלב ההערכה קשור להיכרות התלמיד עם ערכיו ואמונותיו 
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זה התלמיד מצהיר על עמדותיו,  ועם רגשותיו מצד אחר. בשלב  מצד אחד 
כלומר, משתף אחרים בבחירתו. ההצהרה יוצרת, בדרך כלל, דיון שהוא מעין 
פועל  הפעולה  בשלב  עמדותיו.  לגבי  מחודש  דעת  ושיקול  עצמית  הקשבה 

התלמיד על פי עקרונותיו, כאשר עצם הפעולה תורמת להבהרת הערכים.  
שלבי העבודה על פי הגישה של הבהרת התהליכים הם אלה: תחילה מציגים 
בפני הכיתה דילמה מוסרית באמצעות סיפור מעשה, מציגים חלופות להתנהגות, 
דנים בחלופות בקבוצות קטנות ומסכמים במליאה.  בעוד שבגישה שהציגו כהן 
ונתן קיים שלב שבו המורה מציג “מהי ההתנהגות הנאותה“, בגישת הבהרת 

הערכים המורה אינו מכוון לערכים מסוימים שהוא מאמין בהם.
הגישה  בין  “פשרה“  מעין   )2002( וולף  וולף  של  בגישתם  לראות  ניתן 
המכוונת לערכים לבין הגישה שאינה מכוונת. שתי הגישות מכוונות לערכים, 
אלא שאחת מכוונת לערכים ספציפיים. וולף וולף מתבססים על דבריו של 
ניסן )Nisan, 1992(,  הגורס שיש לפתח הנעה להתנהגות ערכית של הילד. 
ניסן מכנה את מערך ההנעה הזה “תחושת הראוי והחובה“ ומדגיש את הצורך 
של הפרט להגיע ל“גאווה מוסרית“. תפקיד המחנך הוא להביא את הילד לכך 
האדם  מציין, שכאשר  ניסן  מזהותו.  חשוב  כחלק  וערכים  מוסריות  שיתפוס 
מוסרי.  כאדם  לזהותו  בהתנהגותו  נאמן  יהיה  הוא  כמוסרי,  עצמו  תופס את 
לדעת וולף וולף ניתן לחנך לאישיות מוסרית כבר בגיל הרך. החינוך לזהות 
מוסרית צריך לכלול גישה אמפטית לילד לצד מתודות נוספות, כגון: משחק 
מלווה בשיחה, משחקי תפקידים הכוללים ניתוח של אירועים חברתיים ואנטי 
מצטטים  המחברים  מהביבליותרפיה.  הלקוחים  באמצעים  ושימוש  חברתיים 
את אוסר )Oser, 1996(, המציין כי העברת מידע על הפרות התנהגותיות, 
בעיקר במישור החברתי, תעורר בתלמיד רגשות דחייה, אשמה ובושה ותחזק 

אצלו את ההנעה להתנהגות רצויה. 
למחנך תפקיד מרכזי בחינוך למוסריות, אך עליו לתת את הדעת לחנך גם 
להתנהגות מוסרית ולא להסתפק רק בחינוך לשיפוט מוסרי. חינוך לשיפוט 
מוסרי בלבד עלול להגדיל את “הפער המוסרי“, שמשמעו הפער בין השיפוט 
המוסרי להתנהגות המוסרית. חינוך להתנהגות מוסרית בלבד הוא “אילוף“, 
ניתן  מוסרית“.  “התנהגות  “הנאותה“  ההתנהגות  את  לכנות  ניתן  אם  וספק 
גוטליב   ;2002 ונתן,  )כהן  לעיל  שהובאו  השיטות  בעקרונות  להשתמש 
ושימרון, 1988; וולף וולף, 2002(, ולחשוף את התלמידים לדילמות מוסריות 
הקשורות לעולמם החברתי. החשיפה תלווה בדיון פתוח ובדיון על עמדותיהם 
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של התלמידים וכן בחשיפה לרמות שיפוט מוסרי הנמצאות ברמה אחת מעל 
ולדון  יש לשוב לתלמידים  לטיעונים  החשיפה  הרמה של התלמידים. לאחר 
איתם אם הם מקבלים את שיקולי הדעת החדשים, מה המשמעות ההתנהגותית 
הנובעת משיקולים אלו ומה תורם להם הדיון. לאחר מכן כדאי שהתלמידים 
שנדונו,  לנושאים  לדעתם,  הקשורים,  היומיומיים  מחייהם  אירועים  יעלו 

יספרו כיצד התנהגו לפני הדיון וכיצד עליהם להתנהג לאור הדיון. 
מצוין  הפרק,  בתחילת  מופיעה  שהיא  כפי  המוסרי,  השיפוט  בהגדרת 
ניצב בפניו. בתוכנית  במפורש שהשאלות מתייחסות לאירוע, שהנבדק לא 
להעלות  אנו שואפים  המוסרית  וההתנהגות  המוסרי  השיפוט  רמת  להעלאת 
אירועים שהתלמיד נחשף אליהם לעתים קרובות, וזאת על מנת לחשוף אותו 
לעמדותיו, להתנהגותו, לפער הפוטנציאלי בין עמדותיו והתנהגותו ולדרכים 

כיצד ניתן לצמצם פער זה. 

Ê פעילות ושאלות לחשיבה ולדיון
העתקה בבחינות

מצבים  מספר  לגבי  מתבגרים  נשאלו  יושר  התנהגויות  על  שנערך  במחקר 
נמצא  ישרה“.  “לא  להתנהגות  “ישרה“  התנהגות  בין  לבחור  עליהם  שבהם 
מתאם חיובי ומובהק בין התנהגויות שונות של יושר, כגון להחזיר עודף לנהג 
אוטובוס שטעה, להודות מי שבר חלון בשעת משחק או לא להציץ בקלפים 

של החבר. לא נמצא מתאם בין התנהגויות אלו להעתקה במבחן.
נסו לדון בשאלות הבאות:

למה העתקה במבחן אינה במתאם עם התנהגויות אחרות?  .1
האם ניתן לשנות מצב זה? כיצד?  .2

נסו לבנות תוכנית התערבות חינוכית להפחתה בהעתקה בבחינות.  .3
האם כדאי להגביר את השמירה על נבחנים? האם היא תועיל?  .4

סחיבה או גניבה
בכיתה י‘ בבית הספר תיכון עירוני

למד משה, ילד חכם ועירני.
משה, שחור עיניים עם קוצים באחוריים

אהב להציק והסתבך לא פעם ולא פעמיים,
חבריו נהנו כשהציק למורה או למנהלת
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ופחות כשהציק לחבר או לזו שבתלם הולכת,
פחות התעניינו ברקע שלו ובמשפחתולוגיה
וכמובן שלא העסיקה אותם הפסיכולוגיה,

אך משה בן לאב מכה ולאם מושפלת
למד שלהפוך שולחן זו פעולה לא מורכבת

ולעתים קרובות תועיל ולא רק מול המערכת...
כשלטיול השנתי התכוננה הכיתה

מה המסלול, היכן ללון ומי המדריכה
ושאר שאלות של נערים ונערות
העומדים ברומם של עולמות...

התלבטו המורים, איך נשבצם בחדרים
כי עם משה ללון הם לא רוצים...

לבסוף הכריעו המורים ושיבצו החדרים
גם אם לא כולם מכך מרוצים.

ביום השני לטיול, אחר הצהריים, ניתן זמן חופשי
לקניות, לבילויים או “למלא צורך נפשי“,

לפני ההפסקה ציין המורה לשל“ח
נא לא לשכוח את הקומזיץ הערב - נא להכין השטח!

ואז פנה למשה - עליך הארגון
ומשה ענה - תודה על הפרגון,

אף אחד לא שיער מה רב יהיה הכיבוד וכמות המצרכים
אלא שעל אף אחד לא שולמו מזומנים...

שתייה, בשר, גחלים וממתקים
איך לא תפסו אותם בעלי המרכולים...

וההתרבבות... וסיפורי הגבורה...
אף אחד לא חשב שזו בעצם גניבה...

ניתן לגזור מהסיפור לפחות שני אירועים טעונים מבחינה מוסרית-חינוכית: 
מצבו החברתי של משה והגניבה. התמקדו בשלב זה בגניבה.

התחלקו לקבוצות בעלות של שישה סטודנטים בכל אחת. ארבעה סטודנטים 
ימלאו את תפקידי המורים בטיול, סטודנט אחד יתעד את התהליך וסטודנט אחד 
ינתח את הטיעונים החינוכיים שיעלו מנקודת מבט של התיאוריות שנלמדו. 

על “המורים“ לקיים ישיבה לפני הקומזיץ ולהחליט בסוגיות הבאות:
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האם לקיים את הקומזיץ?
האם להמשיך בתוכנית הטיול ביום שלמחרת?

האם לשוחח עם הקבוצה? איך?
אם הוחלט לשוחח עם כל הקבוצה, מהן הנקודות המרכזיות לשיחה?

האם לשוחח עם משה בנפרד? מהן הנקודות המרכזיות בשיחה?
על  התיעוד  את  אליהן  וצרפו  במליאה  המסקנות  את  הציגו  הדיונים  לאחר 

התהליך ואת ניתוח הטיעונים לאור התיאוריות שנלמדו.
שבתם לבית הספר לאחר הטיול ואתה, כמחנך כיתה, זימנת לדיון את המועצה 

הפדגוגית של השכבה/הכיתה.
חלקו ביניכם את התפקידים הבאים: מורים מקצועיים, יועצת חינוכית, רכז 
חינוך חברתי ואתה - מחנך הכיתה. עליכם לבחור באחת מהגישות לחינוך 
על  ענו  חינוכית.  התערבות  לתוכנית  שלד  ולבנות  בפרק  שנדונו  מוסרי 

השאלות הבאות:
למי מיועדת תוכנית ההתערבות )האם רק לתלמידים שהשתתפו בטיול(?

מהי מטרת תוכנית ההתערבות?
איך תבדקו אם המטרה הושגה?

האם אתם מתמקדים בשיפוט המוסרי, בהתנהגות המוסרית או בשניהם?
האם, לדעתכם, מעמדו החברתי של משה קשור לסוגיה שאתם עוסקים בה? 

למה?
מהי, אם כן, הגדרתכם למושג “התנהגות מוסרית“?  
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