] !, □ T ' U ' U n 1

D I 'U 'U D 'U V

ואקסטרונוטיות
כמבחינים בין סוגי עבריינות של נשים
]גלי *7רי ,1מלי /׳\חור׳ 2ומ/׳\ה אדד[3

במחקר הנוכחי כבתם הבדלים סוציו־דמוגרסים ואישיותיים בקרב אסירות בישראל
על 0׳ סוג העבירה שביצעו .השתתסו במחקר  60אסירות מכלא ״מה תרצה״,
בהן  23נשים שהורשעו בגין עבירות אלימות 24 ,נשים שהורשעו בגין עבירות
הקשורות בסמים1־ 13נשים שהורשעו בגין עבירות הונאה .ההבדלים האישיותיים
בין הקבוצות נבחנו על 0׳ מודל תלת ממדי לאישיות שסותח על ידי אייסנק:
אקסטרוברטיות ) ,( Extraversionנוירוטיסיזם ) ( Neuroticismוססיכוטיסיזם
) .( Psychoticismהממצאים תמכו במודל המחקר ,בעיקר באשר לעברייניות סמים
ולעבר״ניות מרמה והונאה .ממצאי המחקר מלמדים שנוירוטיסיזם הוא מאס״ן
אישיותי משמעותי הקשור בעיקר במשתנ׳ קורבן כגון התעללות בילדות ,המבטאים
את החשיבות ואת ההשסעה של טראומה מוקדמת על מעורבות בהתנהגות
עבריינית .לממצאים יש חשיבות בזיהוי של מאסיינים וצרכים ייחודיים של אסירות
שהורשעו בעבירות שונות ,לצורך בניית תוכניות התערב 1ת 1טי 9ול.

מבוא

; Covington, 2001; Small, 2000ובמספר )2000

הסטטיסטיקה

הפלילית

הרשמית

מלמדת

על

הנשים הכלואות ).(Harrison & Beck, 2003

שכיחות נמוכה של פשיעה בקרב נשים לעומ ת

מרבית

פשיעה בקרב גברים );Chernoff & Simon, 2000

בעבריינות ובסיבות לה דנו בעבריינות בקרב גברים

 .(Corbett, 2007בעולם המערבי נע חלקן של

)Belknap, 2001; Bloom, Owen & Covington,

האסירות בין  2%ל־International Center for) 8%

2004; Gilligan, 1982; Heidensohn, 1995; Hirschi,

 ,(Prison Studies, 2010ואילו בישראל האסירות

בעשורים האחרונים גוברת ההתעניינות של 1969).

מכלל האסירים )נתוני שירות בתי

המחקר הקרימינולוג׳ בפ שיעת נשים ,וההתייחסו ת

הסוהר ,מאי  .( 2010עם זאת בעשורים האחרונים

אליה היא כאל קבוצה ״חודית המובחנת מזו של

חלה עלייה באחוזי הפשיעה של נשים )Belenko,

הגברים

)Morash & Schram, 2002; Morton,

Usdansky & Foster, 1998; Chernoff & Simon

.(2003; Pollock, 1999, 2002; Roberts, 2002

הן כ־2.2%

1
2
3

התיאוריות

המסור תיות

העוסקו ת

גלי סר׳  -דוקטורנטית במכון לקרימינולוגיה ,האוניברסיטה העברית כירושלים.
ד״ר מלי שהורי  -מרצה בכירה ,קרימינולוגית שיקומית ומטפלת זוגית ומשפהתית .מרצה במרכז האוניברסיטאי אריאל
ובאוניברסיטת בר-אילן.
פרוס׳ משה אדד  -פרוס׳ אמריטוס באוניברסיטת בר-אילן ,ראש אקדמי במכללת צפת ובעל סרס ישראל בהקר
הקרימינולוגיה ).(2010

נוירוטיסיזם ,ססיכוטיסיזם ואקסטרוברטיות

ההתייחסות אל נשים כאל קבוצה ייחודית נתמכה

 ( 2007ובין אקסטרוברטיו ת ונוירוטיסיזם לאלימות

מגדר

)Eysenck, 1967, 1970 1973, 1977; Farrington,

בממצאי

המלמדים

מחקרים

מבחינת מדדי פשיעה כגון

על הבדלי

שכיחות העבריינות

.(Ttofi & Coid, 2009; Wood & Newton, 2003

הכוללת ,מספר מעצרים וסוגי עבירות )D'Unger,

ההתייחסות לנשים שעברו עבירה הקשורה בשימוש

Land & McCall, 2002; Hindelang, 1972; Wilson

בעיקר

1985

Herrnstein,

משתנים

בא מצעו ת הקשר המובהק ־ שנמצא במחקרים

סוציו־אקונומ׳

רבים  -בין חוויו ת טראומטיו ת בילדות ,כגון חשיפה

נמוך יותר מאשר לאסירים ,רובן חוו התעללות

להתעללות מינית או לשימוש בחומרים ממכרים

מינית ,פיזית או נפשית ,מרביתן השתמשו בסמים

בקרב בני משפחה ,ובין עבריינות הקשורה בסמים

ו/או באלכוהול והן סובלו ת יותר מהפרעו ת נפ שיות

בקרב נשים בוגרות )חן ועינתLangan & ; 2009 ,

מאשר גברים )חן ועינתBelknap, 2001; ;2009 ,

;Pelssier, 2001; Miller, Downs & Testa, 1993

& Bloom, Owen & Covington, 2004; Cox, Banks

Widom ,

Westermeyer

Stone, 2000; Langan & Pelissier, 2001; Maden,

 .( Schuck & White, 2006עוד נמצא ,כ׳ מבחינה

Swinton & Gunn, 1994; Simmons, Lehmann,

אי שיו תי תל ע בירו ת ה ק שו רו ת ב ס מי ם ׳ ש ד פו ס ״חודי.

.(Cobb & Fowler, 2005

נמצא קשר חיובי בין נוירוטיסיזם ואינטרוברטיות

במחקר הנוכחי נעשה ניסיון לבחון הבדלים סוציו־

לשימוש בסמים )בורגנסק׳.( 1994 ,

אקונומיים ואישיותיים בקרב נשים אסירות בישראל

שלא כמו נשים שעברו עבירות הקשורות באלימות

על פי סוג העבירה שהורשעו בה :עבירות אלימות,

או בסמים ,נשים שעברו עבירות הקשורות בהונאה

עבירות הונאה ומרמה ועבירות הקשורות בשימוש

ובמרמה זכו לדיון מחקרי מועט ביותר )Goldstraw,

בסמים .חלוקה זו ,ה מ תב סס ת על הבחנה על פ׳

 .(Smith & Sakurai, 2005מחקרים שבדקו גברים

סוג העבירה ,נשענה על ספרו ת מחקרית המדגישה

עברייני

מפושעים

את חשיבות ההבחנה בין סוג׳ עבריינות בכלל ובין

״רגילים״ בכל הקריטריונים :הם מבוגרים יחסית,

סוגי עבריינות בקרב נשים בפרט .כך לדוגמה ,וורן

היסטוריה של

סוציו-דמוגרפים.

&(,

לאסירות

וכן

מבחינת

בסמים

כאל

קבוצה

נפרדת

מוסברת

מעמד

;2000

הונאה

Boedicker,

מצאו

שהם

&

נבדלים

רמת השכלתם גבוהה ויש להם

ורוזנבאום )  (Warren & Rosenbaum , 1986הגדירו

תעסוקה

קטגוריות לפי משך הפעילו ת הפלילית ושכיחותה

 .( Wheeler, Mann & Sarat ;2005 , 1988עברייני

הק שו ה ת

הונאה ביצעו את העבירה הראשונה שלהם בגיל

לאלימות ,להונאה ,לרכוש ולסדר ציבורי .אחרים

מאוחר יחסית ,עברו על החוק בשכיח 1ת נמוכה יותר

הדגישו את הייחודיות של נשים שעברו עבירות

מעבריינים אחרים )Weisburd, Chayet & Waring,

הקשורות בשימוש בסמים )לדוגמה ,חן ועינת,

 ( 1990ומספר המעצרים שלהם היה נמוך יחסית

Staton,

היחידים

והבחינו

;2009

בין

נשים

שביצעו

עבירות

;Leukefeld & Webster, 2003

יציבה )Goldstraw, Smith & Sakurai,

).(Benson & Moore, 1992

במחקרים

.(Dowen & Blanchette, 2002

שבדקו

מחקרים שהתמקדו בבחינת אלימו ת בקרב נשים

 ( 1992,1994תוארו הנשים כשייכות למעמד סוציו־

בוגרות בדקו בעיקר אלימו ת בין בני זוג ואלימות

אקונומי גבוה יחסית ,ללא עבר קורבני בדרך כלל,

במערכו ת יחסים אינטימיות )לדוגמה Holtzworth- ,

ללא מעורבות בפעילות עבריינית וללא היסטוריה

 .(Munroe, 2005; Kimberly & Allen, 2008בחלק

של שימוש בחומרים ממכרים .ככל הידוע ,על אף

תו ק פנו ת לפשיעה

ההתייחסות אל עברייניות הונאה כאל קבוצה נבדלת,

מהמחקרים נמצא קשר בין
אלימה

)&

Klinteberg

Virtanen,

Pulkkinen,

נשים

שהורשעו

בעבירות הונאה )Daly,

לא נחקרו המאפיינים האישיות״ם של קבוצה זו.

 ,(Magnusson, 2000בין אימפולסיביו ת להתנהגות

ההבדלים האישיות״ם בין הקבוצו ת נבחנו במחקר

אנטי-סוציאלי ת )Komarovskaya, Loper & Warren,

הנוכחי על פי מודל תלת ממדי לאישיות שפותח

על ידי א״סנק  -אקסטרוברטיו ת ),( Extraversion
) ( Neuroticism

נוירוטיסיזם

מצבים

לחוות

שליליים.

רגשיים

לפיכך נוצרים

וססיכוטיסיזם

ארבעה סוג׳ אופי :בעל האופי הפלגמטי הוא אדם

 ,( (Psychoticismבא מצעו ת שאלון המשמש כלי

אינטרוברט יציב בנפשו ,מהורהר ,שולט בעצמו,

מרכזי וידוע בחקר העבריינות )Eysenck Personality

אמין  1רגוע .לעומתו האינטרוברט הנוירוט׳ הוא לא

) (Questionnaire Revisedשוהם ,רהב ואדד; 2004 ,

חברותי ,חרד ונוקשה .א״סנק הגדירו כ״מלנטלי״.

 .( Eysenck, 1970, 1973, 1977, 1994שלושת

האקסטרוברט היציב נפשית ,האופטימי ,הוא אדם

ממדי האישיות שנבחרו הוצגו על ידי התיאוריה

קליל ,מלא ח״ם וחברותי .האקסטרוברט הנוירוט׳

הססיכו-ביולוגי ת של א״ סנ ק במדדים המשסיעים על

הוא

ואימפולסיב׳

נטייתו של הסרט להיות מעורב בפעילו ת עבריינית

).(Eysenck, 1967, 1970, 1973, 1977, 1994

).(Eysenck, 1967, 1970, 1973, 1977
הססיכו-ביולוגי ת

התיאוריה

הממד
כי

השלישי,

רומה,

פסיכוטיסיזם,

מציין

היעדר

רתיעה

תחושת חרדה ,חוסר מצפון וחוסר רגי ₪ת ,פחד

מביצוע פשעים היא תגובה מותנית ,ואילו המצפון

או אינתרופטיה .פסיכוטיסיזם גבוה מעלה את

מתפתח בשל תהליכי התניה )שוהם ,רהב ואדד,

הסיכוי לעבריינות ויכול להסביר תופעו ת של פשיעה

 .( 2004על פי א״סנק ,בני אדם נבדלים זה מזה

קשה שהנוירוטיסיזם לא יכול להסבירן )& Eysenck

בכושרם להיות מותנים ,כ תלו ת במיקומ ם על רצף

.(Eysenck, 1976

של שלושה

מניחה,

אדם

מהיר

אגרסיבי

ממדים :אקסטרוברטיו ת )רצף בין

מאז שנות ה־  70נערכו מחקרים רבים שהשתמשו

מו ח צנו תל מו פנ מו ת( ,נוירוטיסיזם )נטייה מ ת מ שכ ת

בכלי שחיבר א״ סנק וסיפקו תמיכה להנ חו ת המודל

ופסיכוטיסיזם

שהציע .ככל ל נמצא ,כי מדד ה פ סיכו טיסיז ם ומדד

)היעדרם של תחושת חרדה ,מצפון ,רגישות ,פחד

הנוירוטיסיזם מבחינים היטב בין עבריינים ללא-

או אינתרופטיה( .כ ל א ח ד מהמאפיינים האלו מ שפיע

עבריינים ובין רמו ת שונו ת של עבריינות .ברוב

מצבים

לחוות

רגשיים

שליליים(

על אישיותו של האדם ועל נטייתו לעבריינות.
ממד

האקסטרוברטיו ת נחשב

לאחד

המחקרים

הממדים

הבחין

נמצא,

בין

כי

עבריינים

מרכיב

האקסטרוברטי 1ת

ללא־עבר״נים,

אך

לא

המרכזיים המאפיינים את האישיות .בה תב ס סו על

הבחין בין רמו ת עבריינו ת )אדדDam , ;1989 ,

ניתוח גורמים תיאר א״ סנק )Eysenck & Eysenck,

,Janssens & De Bruyn, 2005; Knust & Stewart

אישיות״

& Gudjonsson Einarsson,

(1985

את

האקסטרוברט

כ״ טי פו ס

;2002

Bragason

חברותי ,אוהב מ סיבו ת וחברים ,אסרטיבי ,תר

Sigurdsson )., 2006

אחר ריגושים ,אוהב שינויים ,חופשי מדאגות ,אוהב

מחקרים שעסק 1בקשר בין מדדי האישיות של

לנוע ולע שות דברים ומי שרגשותיו אינם מבוקרים.

א״סנק לעבריינות הדגישו את חשיבותו של מרכיב

לעומתו האינטרוברט הוא ״ טיפוס אישיות״ שקט,

הפסיכוטיסיזם כמנבא מרכזי לעבריינות )Levin

מתבודד ,מאופק ,אינ טרו ס פק טיב׳ ,מ תיי חס לענייני

& Jackson, 2004; Mak., Heaven & Rummery,

היום יום בכובד ראש ,מייחס ערך רב לאמו ת מידה

2003; Gudjonsson,

מוסריות ,אוהב אורח

מסודר ושומר את

 .(Sigurdsson, 2006לצד זאת מחקרים שבדקו את

רגשותיו בבקרה .בעוד שהאקסטרוברט מפנה את

מדדי האישיות של א״סנק בקרב נשים הבליטו את

האנרגיות שלו כלפי החברה ,האינטרוברט מפנה

הקשר בין נוירוטיסיזם לגורמים הקשורים לפשיעה

את האנרגיות שלו כלפי עצמו .אדם לא בהכרח

ולקורבנות .כך נמצא קשר בין מצו קו ת בילדות ,כגון

עצ מ ם

התעללות פיזית ,נפשית או מינית ,הזנחה רגשית

משתייך

לאחד

ח״ם

& Bragason

Einarsson,

הקטבים,

ויש

שימצאו

בע מד ת ביניים ב מ מד האקסטרוברטיו ת.

או פיזית ובין נוירוטיסיזם בבגרות ).(Roy, 2002

א״סנק הוסיף לממד האקסטרוברטיו ת ממד של

כן נמצא קשר בין נוירוטיסיזם לנטייה מ שפח תי ת

נוירוטיסיזם גבוה או נמוך ,המוגדר כנטייה מ ת מ שכ ת

לדיכאון ).(Katz & McGuffin, 2009

ככל הידוע ,מודל זה לא נבחן בקרב נשים אסירות

 . 3א סי רו ת שביצעו עבירות הונאה יתאפיינו בבעיות

ולא נעשה ניסיון לקשר בינו לבין סוג׳ עבירות שבוצעו

מעטו ת בילדות ,בפשיעה מגיל מאוחר יחסית

על ידי נשים ,כסי שנבדק במחקר הנוכחי.

ובמעצרים מעטים ,והפרופיל האישיותי שלהן

מלבד בחינת המודל הססיכו־ביולוג׳ בדק המחקר

יהיה נבדל מזה של הקבוצו ת האחרות.

הנוכחי משתנים שנמצאו במחקרים שונים כמבחינים
בין סוג׳ עבריינות ומדדיה :הבדלים במדדי הסשיעה

שיטה

)גיל בעת תחילת הסשיעה ,מססר מעצרים והמשך

אוכלוסיית המחקר

סוציו־

במחקר השתתפו  60אסירות פליליות ששהו בכלא

דמוגרפים ]רקע משפחתי ,בעיות התנהגות בילדות,

״מה תרצה״ בחודשים יוני-ספטמבר  . 2005הנבדקות

גיל הבגרות המינית )גיל בעת הווסת הראשון(,

חולקו לשלוש קבוצות על פי סוג העבירה שביצעו:

סביבת בית הספר בגיל ההתבגרות המינית ומגעים

עבירות כלפי ח״ אדם וגופו )להלן עבירות אלימות(,

עם בני קבוצ ת שווים עבריינים[ ) Aalsma& Lapsley,

עבירות סמים ועבירות הונאה ומרמה .האסירות מוינו

Ehrensaft, Moffitt & Caspi, 2004; Krueger ;2001

לקבוצות לפי סוג העבירה על פ׳ סעיפי האישום ועל

 .( et al., 1994; Silverthorn & Frick, 1999ממצאי

פי מידע שנמסר מגורמים מוסמכים.

המחקרים האלו תמכו בקשר שבין מדדים אלה

הקבוצה הראשונה כללה  23נשים שריצו את עונשן

לרמת העבריינות והראו שניתן לסווג את הנבדקות

בגין עבירות אלימות )גיל ממוצע , 35.83 :סטיית

לשתי קטגוריות עיקריות )נתיבים לפשיעה( :קבוצ ת

תקן .( 10.19 :מתוכן  21נשים הורשעו בגין אלימות

עבריינות נמוכה וקבוצ ת עבריינות כרונית .נערות

כלפי בן משפחה ,בן זוג או אדם שעמו היו להן יחסים

שסווגו לקבוצה הראשונה התאפיינו בגיל בגרות

אינטימיים .רק שתי נשים הורשעו באלימות נגד אדם

מינית מוקדם יחסית ובמעורבו ת בפעילו ת עבריינית

שלא היו להן קשרים אינטימיים או משפחתיים עמו.

בשנות התיכון .פעילו תזו שככה ברבות הימים .בנות

הקבוצה השנייה כללה  24נשים שריצו את עונשן

שסווגו לקבוצה השנייה התאפיינו בבעיות התנהגות

בגין עבירות הקשורות בסחר בסמים ובשימוש בהם

חמורות שראשיתן בגיל הילדות ושיאן ב שנות התיכון

)גיל ממוצע ,31.33 :סטיית תקן .(8.90 :כל הנשים

ובבגרות .בנות קבוצה זו היו מעורבו ת בפשיעה

בקבוצה זו הגדירו עצמן כ מ טרו ת לסמים .הקבוצה

רבה יחסית בגיל השיא )סביבו ת גיל  ,( 17ובמשך

השלישית כללה  13נשים שריצו את עונשן בגין עבירות

חייהן הבוגרים ניהלו קריירה עבריינית.

הונאה )גיל ממוצע ,46.46 :סטיית תקן.( 7.77 :

פשיעה

בבגרות(

והבדלים

במאס״נים

כאשר נבחנו ההבדלים הדמוגרפים בין הקבוצ 1ת

השערות המחקר
 . 1א סי רו ת

שביצעו

נמצא הבדל מובהק במצבן המשפחתי של הנבדקות
עבירות

הקשורות

בסמים

] p <. 01

.[x2( 2 )= 1 1 .22,

שרוב

בעוד

הנבדקות

יתאפיינו ברמה נמוכה יחסית של אק ס טרובר טיו ת

בקבוצות האלימות והסמים היו

וברמה גבוהה יחסית של מירוטיסיזם לעומ ת

ו־ 65.2%בהתאמה( ,רוב הנבדקות בקבוצת ההונאה

אסירות מ הקבוצו ת האחרות .הן גם יתאפיינו

היו פרודות או גרושות ) .( 53.8%לא נמצאו הבדלים

בבעיות בילדות  -ב מ שפ ח ת המוצא ,בפשיעה

מובהקים מבחינת אחוז הנבדקות שהיו אימהות,

מגיל צעיר ובמעצרים מרובים.

אך אחוז האימהות בקבוצת ההונאה היה גבוה

רווקות )39.1%

 .2אסירו ת שביצעו עבירות אלימות יתאפיינו ברמה

יותר ) ( 76.9%מאחוז האימהות בקבוצת האלימות

גבוהה יחסית של אקסטרוברטיות ,ברמה גבוהה

) ( 68.2%ובקבוצת הסמים ) .( 41.7%ממצא מובהק

יחסית של נוירוטיסיזם וברמה גבוהה יחסית של

נוסף מלמד על הבדלים ברמת ההשכלה של הנבדקות

פסיטטיסיזם לעומת אסירות מהקבוצות האחרות.

] p c .001

בקבוצת

גם אסירות אלו יתאפיינו בבעיות בילדות כנזכר לעיל.

ההונאה היו משכילות יותר )ל־ 83.3%מהן היתה

.[ x2(2)=17.5,

רוב

הנבדקות

השכלה על תיכונית( מהנבדקות כקבוצ ת האלימות

הפסיכוטיות של הפרט וכולל  31פריטים .לדוגמה ,״האם

בהתאמה(.

את נהנית לפגוע באנשים שאת אוהבת?״ מהימנות

ובקבוצת

הסמים )13.6%

ו־16.7%

הבדלים נוספים שנמצאו במשתנים סוציו-דמוגרסים

הסולם שהתקבלה במחקר הנוכחי היא.01= 62 :

של הקבוצות מפורטים בהמשך.

סולם שקר :סולם השקריות בודק את מידת נטייתו
של הפרט לשקר וכולל  21פריטים .לדוגמה ,״האם

כלים

קרה שהתפארת במשהו שידעת שבעצם נעשה

שאלון פרטים סוציו-דמוגרפים :שאלון מפורט חובר

על ידי מישהו אחר?״ מהי מנו ת הפריט שהתקבלה

לצורכי המחקר וכלל שאלות על פרטים אישיים כגון

במחקר הנוכחי היא.a =.82 :

גיל ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,השכלה וכדומה.
כמו כן כלל השאלון שאלות על עברה של הנבדקת

הליך

ועל משפחת המוצא .הנבדקות נשאלו אם גדלו בבית

השאלונים הועברו למ שת תפו ת בתוך בית הסוהר

ההורים ,מה היה המצב הכלכלי בבית ההורים ואם

לאחר תיאום עם רשויות הכלא .הם נמסרו לכל

סבלו בילדות מהתעללות פיזית ,מינית או נפשית.

אסירה באופן פרטני ,במקום שקט המאפשר פרטיות

בשאלון זה נכללו גם שאלות שהתייחסו למדדי פשיעה:

ואנונימיות .הראיון החל בשיחה שתכליתה הבהרה

הגיל שבו ביצעה האסירה את העבירה הראשונה )לפי

כללית של מטרת המחקר ,כאשר לכל נבדקת הובהר

דיווח עצמי( ,גיל האסירה בעת מעצרה הראשון,

כי השאלונים הם אנונימיים וישמשו לצורכי מחקר

הסיבה למאסר הנוכחי ,עבר פלילי.

בלבד .הוסבר לנבדקות שהן לא חייבות להשתתף

שאלון

אישיות

של

א״סנק ):( EPQ-R

הח 1קרים

במחקר ,וכל אסירה שהסכימה ליט 1ל חלק במחקר

השתמשו בשאלון למדידת אישיות שנכתב ותוקף בידי

חתמה על כתב הסכמה.

א״סנק )  .( Eysenck, 1975השאלון כולל  100היגדים

השאלונים מולאו בסדר הבא :שאלון פרטים סוציו־

שעליהם יש להשיב ״נכון״ או ״לא נבוך .התשובות

דמוגרפים ואחריו שאלון האישיות שלא״סנק .במחקר

מעניקות לנבחן ציונים בארבעה סולמות ,כאשר הציון

השתתפו  65אסירות ,אך חמישה שאלונים נפסלו

בכל סולם הוא סכום התשובות .מהימנות המבחן

עקב מילוי חלקי של השאלון .לפיכך נותחו נתונים של

נבדקה על  257נבדקים ,תוך נטרול משתנים כגון גיל

 60אסירות בלבד שמילאו את כל השאלונים.

ומין ,ונעה בין  0.80ל־.0.90
להלן פירוט הסולמות:

ממצא■□

כוירוטיסיזם :סולם הנוירוטיסיזם בודק את מידת

בחלק

הנוירוטיו ת של הפרט וכולל  25פריטים .לדוגמה,

משתני

״האם לעתים קרובו ת את מודאגת בגלל דברים

המחקר ,תוך ה תיי ח סו ת לרקע פלילי ולהבדלים

שלא ה״ ת צריכה לע שות או לומר?״ מ הי מנו ת

בין

מ מצ אי

)אלפא של קרונבך( הסולם שהתקבלה במ חקר

המחקר במדדי האי שיו ת שנבדקו )נוירו טי סיז ם,

הנוכחי היא .a =.87

א ק ס ט רו ב ר טיו ת ו פ סיכו טי סיז ם(.

הראשון

ה מ מצ אי ם

של פרק

מתוארים

הרקע האישי ו ה מ שפ ח תי של ק בו צו ת

הק בוצו ת.

לאחר

מכן

מוצגי ם

אקסטרוברטיות־אינטחברטיות :סולם האקסטרוברטיות
-אינטרוברטיות בודק עד כמה הפרט הוא אינטרוברט

הבדלים במשתנים □וציו־דמוגרסים בין הקבוצות

או אקסטרוברט וכולל  23פריטים .לדוגמה ,״האם יש לך

כדי להשוות בין

תחביבים רבים ומגוונים?״ מהימנות)אלפא שלקרונבך(

הקבוצות נערכו ניתוחי חי בריבוע ,ניתוחי שונות ומבחני

הסולם שהתקבלה במחקר הנוכחי היא=.73 :ג<.

שפה .לוח  1מציג תוצאות ניתוחי ח׳ בריבוע של הבדלים

פסיטטיסיזם :סולם הפסיטטיסיזם בודק את מידת

בין נתונים של משפחת המוצא של קבוצות המחקר.

המשתנים

הסוציו־דמוגרפים של

נוירוטיסיזם ,ססיכוטיסיזם ואקסטרוברטיות

לוח  :1נתונים על משפחת המוצא של הנבדקות והבדלים בין קבוצות המחקר
אלימות

שהות בילדות
מצב כלכלי במשפחת המוצא
מעורבות פלילית במשפחה
סמים ואלכוהול במשפחה
מחלות נפש במשפחה
התעללות

סנוים

הבדל

הונאה

X2

N

%

N

%

N

%

בית ההורים

19

82.6

11

45.8

10

76.9

אחר

4

17.4

13

54.2

3

23.1

טוב

19

82.6

14

60.9

12

92.3

לא טוב

4

17.4

9

39.1

1

7.7

P

5

21.7

9

37.5

1

7.7

לא

18

78.3

15

62.5

12

92.3

P

6

26.1

11

45.8

לא

*7.80
5.28
4.14

»

*8.67

17

73.9

13

54.2

13

100

P

3

13.0

4

16.7

-

-

לא

20

87.0

20

83.3

13

100

P

p

30.4

13

56.5

2

15.4

לא

16

69.6

10

43.5

11

84.6

2.3

*6.65

* p < .05
מלוח  1עולה ,כ׳ עברייניות שהורשעו בגין עבירות

מדדי סשיעה

הקשורות בסמים שהו בילדותן מחוץ לבי ת)אצל קרובי

כדי להשוות את רמת הפשיעה בין הקבוצו ת נבדקו

משפחה אחרים ,במוסדות ,במשסחה אומנת והיו קורבן

מדדי הפשיעה :הגיל שבו בוצעה העבירה הראשונה

להתעללות בילדות במידה רבה יותר מהעבר״ניות

)לפי דיווח עצ מי( ,גיל בעת המעצר הראשון ומספר

בקבוצות האחרות .נוסף על כך שלא כמו עברייניות

המעצרים הכולל )לפי נתוני התיק האישי( .לוח

סמים ועבר״ניות אלימות ,עברייניות הונאה לא נחשפו

 2מציג ממוצעי ם וסטיו ת תקן של מדדי פשיעה

לשימוש בסמים ובאלכוהול במשפחה הקרובה.

בקבוצו ת השונות.

לוח  :2ממוצעים ,סטיות תקן והבדלים בפשיעה בין הקבוצות
אלימות ) ( 1

סמים ) ( 2

הונאה ) ( 3

M SE

SD

M

SD

M

SD

M

גיל בעת
ביצוע העבירה
הראשונה

1 2 .0 4

2 9 .2 9

7 .8 8

2 0 .5 7

1 2 .0 7

3 5 .8 2

9 4 7 .1 8

גיל בעת המעצר
הראשון

1 0 .8 3

3 1 .0 0

7 .9 9

2 3 .3 3

1 3 .0 4

3 8 .5 4

1 0 1 3 .0 9

מספר מעצרים

0 .4 2

1 .22

2 .0 0

2 .6 3

1 .2 2

2 .0 0

1 1 .6 6

הבדל F
1־ ןו(

־•־־■־'־' F{2 ,5 4 ) = 8 . 8 4
) (.2 7

3> 2

* * * F( 2 ,5 7 ) = 9 . 4 9
) (.2 5

3>2
* * ) = 5 .8 5

F( 2 ,5 7

)(.17

2> 1

עבור ״גיל בעת ביצוע העבירה הראשונה״ חושבו  2,54דרגות חוסש בגלל חוסר בנתונים.
** p<. 01
*** p<.001
ד, Hotelling's 52.-ןזF(6,102)=3.88, p<.01, 21 =2

עיון בלוח  2מלמד ,כ׳ קיימים הבדלים בדפוסי

בבחינת ההבדלים בין

העבריינות של האסירות מ הקבוצו ת השונות .ככלל,

מובהקים בין קבוצת הסמים ובין שתי הקבוצות

אסירות מקבוצ ת הסמים התחילו את הקריירה

האחרות ]  .[ F( 2,60)=9.30, p c .001האסירות בקבוצה

העבריינית שלהן בגיל צעיר יותר והיו להן מעצרים

של עברייניות הסמים נטו לשקר פחות ) ממוצע,8.08 :

רבים יותר מאשר לאסירות בקבוצו ת האחרות.

סטיית תקן ( 3.94 :מאשר האסירות בקבוצת האלימות

מבחן שסה )  ( Scheffeהראה ,כי בקרב עברייניות

ובקבוצת ההונאה )ממוצע , 12.96 :סטיית תקן; 3.57 :

ההונאה הן העבירה הראשונה והן המעצר הראשון

ממוצע , 11.69 :סטיית תקן ,4.70 :בהתאמה(.

התרחשו בגיל מבוגר יותר מאשר בקבוצ ת הסמים,

הקבוצות נמצאו הבדלים

קשרים בין משתני המחקר

ומספר המעצרים בקבוצ ת הסמים היה גבוה יותר

כדי

מאשר בקבוצ ת האלימות.

לבחון

את

הקשרים

בין

המחקר

משתני

נערכה סדרה של ניתוחי פירסון .בבחינת הקשר

נוירוטיסיזם ,אקסטרוברטיות ופסיכוטיסיזם

בין משתני האישיות  -נוירוטיסיזם ,פסיכוטיסיזם

ההבדלים

ואקסטרוברטיזם  -ובין מדדי הפשיעה נמצאו שני

נוירוטיסיזם,

מתאמים :מתאם חיובי בין מדד הנוירוטיסיזם לגיל

אקס טרובר טיו ת ו פ סיכו טי סיז ם נערך ניתוח שונות.

הפשיעה הראשונה )  ( r= .29, p c .0 5ובינו לבין מ ספר

כדי

לבחון

בין

ה קבוצו ת

את

ההשערה
במדדים

בדבר

שבדקו

המעצרים )  .( r=.28, p c .0 5ככל שהפשיעה החלה

בלוח  3מוצגים מ מוצ עי ם ,סטי 1ת תקן ו תוצאו ת

בגיל צעיר יותר וככל שהאשרה נעצרה פעמים

של ניתוח ה שונות ב ק בו צו ת השונות.

רבות יותר ,כך מדד הנוירוטיסיזם היה גבוה יותר.

מלוח  3עולה ,כ׳ עברייניות סמים התאפיינו ברמת
נוירוטיסיזם וברמת פסיכוטיסיזם גבוהות יותר מאלה

לא נמצאו קשרים בין מדד הנוירוטיסיזם ובין מדדי

של עברייניות אלימות והונאה ) .( Scheffeלא נמצאו

פשיעה אחרים ,או בין מדד הפסיכוטיסיזם ומדד

הבדלים ברמת האקסטרוברטיות בין הק מצו ת.

האקסטרברטיות ובין מדדי הפשיעה האחרים .עוד
נמצא ,כי ככלל ,וללא קשר לסוג העבירה ,המתאם

סולם שקר

בין מדד הנוירוטיסיזם למדד האקסטרוברטיו ת שליל

כאמור ,מלבד מדדי האישיות שלא״ סנק בוחן השאלון

) .p ,408 < . 01־=  ( rוהמתאם בין מדד הפסיכוטיסיזם

מדד שקר המאפשר לבדוק נטייה לשקר בשל רצייה

למדד הנוירוטיסיזם חיובי ) .( r=.451, p < . 0 1

חברתית או נטייה אישיותית.

בבחינת הקשרים בין משתני האישיות בקרב כל

לוח  :3ממוצעים ,סטיות תקן והבדלים בנוירוטיסיזם ,אקסטרוברטיות ו 9םיכוטיסיזם
אלימות

הונאה

סמים

M SE

SD

M

SD

M

SD

M

נוירוטיסיזם

3 .8 8

15.61

5.61

1 9 .3 0

5 .3 0

1 2 .9 2

אקסטרוברטיות

3 .8 2

14.91

3 .8 7

1 4 .5 2

3 .1 7

1 5 .9 2

1 7 .1 6

ססיכוטיסיז□

2 .6 0

7 .3 5

2 .4 2

1 0 .3 5

4 .4 8

7.61

3 0 .4 3

* p<.05
** p<. 01
ד=F( 6,104 )=2.43, pc.05, ^=.13, Hotelling's 29.

הבדל ) F (2,54
w
* * 5 .2 4

1 3 1 .3 0

)(.16

1.26
) (.0 5
* 3 .3 9

) (.11

קבוצה נמצא מתאם שלילי בין מדד הנוירוטיסיזם

Anderson, Tapert, Moadab, Crowley & Brown,

למדד האקסטרוברטיו ת רק בשתי קבוצות :נשים

2007; Cuomo, Sarchiapone, Di Giannantonio,

) ׳ .420־= r

Mancini & Roy; Narayan, Shams, Jain & Gupta,

ומרמה

 ( 1997וכמבחינים מרכזיים בין רמות עבריינות וסוגי

) .p ,590 < . 0 5־=  .( rכמו כן נמצא מתאם שלילי

עבריינות ־ יותר מאשר מדד האקסטרוברטיות )אדד,

בין מדד הססיכוטיסיזם לסולם השקר )=-.505 ,׳/

Dam, Janssens & De Bruyn, 2005; Knust &; 1989

.(p<.001

& Stewart, 2002; Gudjonsson, Einarsson, Bragason

שעברו

עבירות

(p < . 05

ונשים

הקשורות
שעברו

בסמים

עבירות

הונאה

 .(Sigurdsson, 2006גם במחקר הנוכחי נמצא שלמדד

דיו!

זה משקל נמוך בהבחנה בין סוגי נשים עברייניות.

מטרתו העיקרית של המחקר הנוכחי היתה לבחון

המתאמים שנמצאו בין משתני המחקר תומכים

את ההבדלים בין אסירות שנשפטו בגין עבירות

גם הם בקשר  -שעליו מעידה הספרו ת  -בין

מבחינת

לעבריינות )Dembo, Dertke

סמים ,עבירות אלימות ועבירות הונאה

התעללות בילדות

שלושה משתני אישיות :נוירוטיסיזם ,ססיטטיסיזם

;& LaVoie, 1987; Downs, Miller & Testa, 1992

ואקסטרוברטיות .כמו כן נבחנו ההבדלים בין הקבוצות

Miller, 1990; Miller, Downs & Testa, 1993; Ter

מבחינת הרקע האישי .נמצאה הבחנה ברורה בעיקר

 .(Laak et al., 2003הממצא אפיין בעיקר נשים

בין קבוצת עברייניות הסמים ובין הקבוצות האחרות.

מקבוצ ת הסמים .ניתן להניח כי ההתנסויו ת הקשות

עברייניות שהורשעו בגין עבירות הקשורות בסמים

ב מ שפח ת המוצא הובילו

לרמות הגבוהות של

הובחנו משאר העברייניות הן במדדים סוציו-דמוגרסים

נוירוטיסיזם .עוד בשנות ה 50 -טען סטוט )Stoot,

והן במדדים אישיותיים .הן סבלו מהתעללות בילדותן

לקשר בין טראומה ובין עבריינות כאמצעי )1950

וגרו מחוץ לבית ההורים במידה רבה יותר מהאחרות,

עקיפה לאותם תכנים טראומטיים מאיימים .קשר

התחילו את הקריירה העבריינית בגיל צעיר יותר,

זה נמצא גם במחקרים מאוחרים יותר )שפירא־

נעצרו בגיל מוקדם יותר ואף נעצרו פעמים רבות יותר

מזוזAllen & Lauterbach, 2007; Cox, ;1998 ,

ל שמת הקבוצות האחרות .הממצאים עולים בקנה

MacPherson, Enns & McWilliams, 2004; Roy,

אחד עם ממצאי מחקרים שבדקו עברייניות סמים

 ,( 2002שבהם צוין כי הדחקת חוויות של התעללות

)חן ועינתBrems, Johnson & Freemon, ; 2009 ,

בילדות הובילה לנוירוטיסיזם ,שמצא פורקן בדפוסי

 .( Langan & Pelssier ;2004, 2001היעדר הדמיון

עבריינות .הקבוצה של עברייניות הסמים נבדלה

לשאר קבוצות המחקר רק מחזק את ההנחה שמדובר

מהקבוצ!ת האחרות גם במדד השקר  -האסירות

בקבוצה מובחנת.

בקבוצה זו נטו לשקר פחות .״תכן שקיים קשר בין

דפוס זה של מובחנות נמצא גם כשנבחנו ההבדלים

נטייה זו לנט״תן של אסירות אלו לא לחוש תחושת

במאפיינים אישיותיים ,בעיקר מבחינת נוירוטיסיזם

חרדה ופחד ,ובינה לבין חוסר יכולתן היחסי לחוש

ופסיכוטיסיזם .נשים מקבוצת הסמים אופיינו ברמות

את הזולת ואת רגשותיו .עם זאת יש מקום לבחון

גבוהות יותר של נוירוטיסיזם ופסיכוטיסיזם מאשר

את הנושא במחקרים עתידיים.

נשים בקבוצות האחרות ,נטו יותר מהן לסבול ממצבים

שלא כמשוער,

רגשיים שליליים ,מהיעדר תחושות של חרדה ופחד,

נבדלה מהקבוצות האחרות במדדי המחקר .הסבר

מחוסר רגישות לזולת ומא״כולתלאינטרופתיה.כאמור־,

אפשרי לחוסר המובחנות של קבוצת האלימות הוא

הספרות חסרה מחקרים משווים בין קבוצות של סוג׳

אופיה המיוחד של הקבוצה :שלא כמו עברייני האלימות

עברייניות ,אולם מחקרים שבדקו אוכלוסיות דומות

ה״מסורת״ם״

המחקרית,

הציבו את מאפייני האישיות שתוארו לעיל כמאפיינים

המפגינים התנהגות אלימה מילדות ובמשך כל חייהם

מרכזיים בקרב משתמשים בסמים )בורגנסקי; 1994 ,

)לדוגמהBlokland, Nagin & Nieuwbeerta, 2005; ,

קבוצ ת עברייניות האלימות לא

המתוארים

בספרות

Ezell, 2007; Piquero, 2000; Porter, Birt & Boer,

מאפיינים של עברייני הונאה גברים .בדומה לממצאי

 ,(2001הרי שרוב עברייניות האלימות ששהו בכלא

המחקר הנוכחי ,במחקרים אלה נמצא כ׳ עברייני

״מה תרצה״ בתקופת המחקר נשסטו בגין עבירת

הונאה נבדלו מעבריינים ״רגילים״ :השכלתם גבוהה

אלימות אחת וחד סעמית ־ רצח או סיוע לרצח ,וברוב

יחסית ,יש להם היסטוריה של תעסוקה קבועה והם

המקרים היה זה בן משפחה או בן זוג מכאן שייתכן כ׳

מבוגרים יותר מעבריינים אחרים )& Wheeler, Mann

מדגם עברייניות האלימות במחקר הנוכחי לא מתאים

 .( Sarat, 1988מבחינת מדדי פשיעה ,עברייני הונאה

להגדרה הקלאסית לאלימות ולכן לא שימש מדגם

החלו לפשוע בגיל מאוחר יותר ,תדירות עבירותיהם

מייצג ,ודווקא המדגם של עברייניות הסמים עולה

נמוכה לעומת עבריינים אחרים )Weisburd, Chayet

בקנה אחד עם תיאור העבריינות ה״קלאסית״.

 (& Waring, 1990ומספר מעצריהם נמוך לעומת

מגמה ברורה )אם כי לא מובהקת סטטיסטית( מאירה

מספר המעצרים של עבריינים אחרים )& Benson

באור אחר את קבוצת עברייניות ההונאה ,בעיקר

.( Moore, 1992

מהבחינה הסוציו-דמוגרפית ומבחינת מדדי הפשיעה.

לסיכום ,הקשר בין סוג העבירה למשתנים סוציו־

הנשים בקבוצה זו עברו עבירה ראשונה בגיל מאוחר

דמוגרפים ,למדדי פשיעה ולמשתני אישיות נבדק

יחסית ,נעצרו בפעם הראשונה בגיל מבוגר לעומת

במחקר הנוכחי לראשונה בקרב נשים בוגרות אסירות.

העברייניות בקבוצות האחרות ונעצרו פחות פעמים

הממצאים מלמדים על נוירוטיסיזם ופסיכוטיסיזם

מהן .עברייניות בקבוצה זו גדלו בילדותן בבית הוריהן

כמשתנ׳ אישיות מרכזיים המבחינים בין סוג׳ העבירות.

ולא נחשפו לשימוש בסמים ובאלכוהול במשפחת

נוירוטיסיזם ,הנקשר למשתנים סוציו-דמוגרפים כגון

המוצא .מרביתן לא חוו התעללות בילדותן ,לא הפגינו

התעללות בילדות ,מבטא את ההשפעה של הטראומה

בעיות בילדות )כגון בריחה מהבית ,שיטוט ברחובות,

על מעורבות בהתנהגות עבריינית .כן מספק המודל

פגיעה בבעלי חיים וכדומה( ולא ניהלו קשרים חברתיים

המוצג פרופיל מובחן לשתיים מקבוצות המחקר -

עם בני קבוצת שווים עבריינית .מלבד זאת הן אופיינו

עברייניות סמים ועבר״ניות הונאה ומרמה.

ברמת אקסטרוברטיות גבוהה לעומת שאר הנבדקות.

בחינה משולבת זו של מאפיינים סוציו-דמוגרפים

ההונאה

נשים

הממצאים

באשר

לקבוצ ת

עברייניות

ומאפיינים

אישיות״□

בפ שיעת

בעיסוק

תומכים בהשערה המייחס ת לקבוצה זו ייחודיות.

מלמדת על המורכבו ת שבניסיון לסווג עבריינות

עם זאת יש להתייחס לממצאים בזהירות ,שכן

לקטגוריות .ממצאי המחקר הנוכחי מעלים את

נשים היוו את קבוצ ת

הצורך במחקרי המשך שישתמשו במודל ויפתחו

עברייניות ההונאה .מיעוטן של עברייניות ההונאה -

אותו .יש מקום

להעמיק את המחקר ולגבותו

בישראל ובעולם  -לעומת עברייניות אחרות מתבטא

במחקרים איכו תנ״ם ,הן מבחינת טיב העבירות

גם בלקונה של נושא זה בספרות המחקרית ,המקשה

)סוג׳

מבחינת

לשרטט את הפרופיל הייחודי של עבריינית ההונאה.

ההיסטוריה של הנשים ,חוויותיה! בילדות ובגיל

ככל הידוע ומסקירת הספרות ,אין בנמצא מחקרים

הנעורים

העבירות בבגרות.

שהתייחסו למאפיינים או לפרופיל של נשים עברייניות

יש מקום לבחון לעומק מאפייני אישיות נוספים

הונאה .אולם אין להתעלם מכך שהאימפולסיביות

כדי לאפשר הבנה טובה יותר של עבריינות נשים.

והחברתיות המאפיינות את האקסטרוברט על פ׳

להבחנה בין סוגי אוכלו סיו ת ה מופנו ת ל טיפול יש

א״סנק ) ( Eysenck, 1967, 1970, 1973, 1977

חשיבות ניכרת בבניית תוכניו ת התערבות וטיפול.

הונאה

מחקרים העוסקים בשיקום מדגישים כ׳ עבריינים

ומרמה .ועודזאת :״תכן שניתן למצוא חיזוק לממצאים

יפיקו את מרב התועלת מ תוכניו ת שישקפו את

המכוונים לעבר״ניות הונאה דווקא במחקרים שבדקו

הצרכים הייחודיים של האוכלוסייה המופני ת אליהם

במחקר הנוכחי רק 13

נקשרות

אינטואיטיבית

כמעט

לעבירות

עבירות,

אופיין

וכדומה(

וה שפעו ת על טיב

והן

)& Birgden, 2004; Chambers, Ward, Eccleston

הכלא הוא בבחינת רע הכרחי ,ויש לתת את הדעת

.(Brown, 2009

לבעיות הקשורות לסיטואציה הייחודית שהנבדקים

למחקר הנוכחי מססר מגבלות .מגבלה אחת קשורה

נתונים בה.

בגודל המדגם .היקפה המצומצם של אוכלוסיית
האסירות בישראל הכתיבה קבוצו ת קטנות ,בעיקר

ביבליוגרפיה

בקרב עברייניות ההונאה והאלימות .יש בכך כדי

אדד ,מ׳ )  .( 1989העבריין בהתהוותו .תל אביב :אור עם.

לפגום ביכולת ההכללה של ממצאי המחקר על

אדד,מ׳ ולסלוי,א׳ )  . ( 1989א ק ס ט רו ב ר טיו ת ,שפיטה

סוגיות

עבריינית.

כלל אוכלוסיית הנשים העברייניות .שתי

לא

מירוטיסיזם

מוסרית,

והתנהגות

מתודולוגיות נוספות ,המאפיינות את כלל המחקרים

עבריינות וסטיה חברתית ,׳״ז.73-63 ,

המתנהלים בין כתליו של מוסד טוטאלי כבית סוהר,

בורגנסק׳ ,א׳ )  .( 1994מקוד שליטה ,דמוי עצמי,

רלוונטיות גם למחקר הנוכחי .ראשית ,המ שתתפות

נוירוטיסיזם!אקסטרוברטיות בקרב מתמכרים לסמים

במחקר היו אסירות שמילאו את השאלונים בעת

בישראל .עבודת מ.א,.

לקרימינולוגיה,

שהותן בבית הכלא .על אף שהשאלונים מולאו

אוניברסיט ת בר־אילן.

בפרטיות והובטח

לאסירות שהממצאים

המחלקה

ישמשו

חן ,ג׳ ועינת ,ת׳ )  .( 2008דפוסי פשיעה וה תמכרו ת

לצרכי מחקר בלבד ,יש להביא בחשבון שהחשש

לסמים

הסוהר,

מהעברת מידע לסגל או לאסירים אחרים עלול ליצור

5 0 , 12־ .61

הטיה :נטייה לקונסרבטיביות יתר ולרצ״ה חברתית.

שוהם ,ש׳ ג׳,אדד ,מ׳ ורהב ,ג׳ )  .( 2004קרימינולוגיה.

נתון מעניין שעלה מסולם השקר שנבדק במחקר

ירושלים :שוקן.

הנוכחי מחזק הנחה זו :אסירות בקבוצ ת עברייניות

שפירא-מזוז ,א׳ )  .( 1998נוירוטיסיזם ודימוי עצמי

הסמים נטו לשקר פחו ת מאשר אסירות בשתי

בקרב נערות חסו ת עברייניות שהיו קורבן להתעללות

הקבוצות האחרות .נטייה זו עשויה להיות קשורה

בילדות.

לקרימינולוגיה,

לכך שנשים בקבוצה זו ,שעברו מסלול של עבריינות

אוניברסיטת בר-אילן.

״קלאסית״ מרובת מעצרים ומאסרים ,רואות עצמן
בבירור כ מ ט רו ת וכעבר״ניות ונעדר מהן הצורך

בקרב

עבודת

אסירות.

מ.א,.

צוהר

המחלקה
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