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השפעת השינוי בדיני הראיות על הוות הדעת והאבחון הפסיכולוגי בארה״ב ובישראל
מאת :ד״ר אמיר פורה *

בשנת  1993קבע ביהמ״ש העליון בארה״ב כי עדות סברה בעניין שבמדע המובאת בפניו חייבת לעמוד בקריטריונים מדעיים *
קרי ,ניתן להפריך או לאשש את יסודותיה ,יש לקבוע את מהימנותה ודיוקה ,ובניגוד לעבר ,אין היא חייבת להיות מקובלת על
כלל הקהילייה המקצועית הרלבנטית .פסיקה זאת ,המכונה ״הלכת דאוברט״ ,הביאה לשינויים מרחיקי לכת ,בין היתר גם
בעניין קבילותן של חוות דעת פסיכולוגיות ופסיכיאטריות בבתי המשפט בארה״ב ,והיא חרצה למעשה את גורלם של מאבקים
ממושכים בין שיטות אבחון נפשי שונות ומבחנים פסיכולוגיים שונים ,הנסקרים בהרחבה במאמר .גם אופן ההכשרה של
פסיכולוגים קליניים בארה״ב השתנה באופן מהותי :הורחב הבסיס המדעי של תכניות הלימודים)לתואר השלישי הנדרש( ושל
ההתמחות של פסיכולוגים קליניים .מבחנים השלכתיים ,כמו מבחני הרורשאך והבנדר-גשטלט ,ששימשו במשך שנים לאבחון
קליני ,פינו את מקומם לשיטות אבחון סטטיסטיות ,המשתמשות במבחנים אובייקטיביים ובהערכות נורמטיביות .גם דיני
הראיות בישראל הושפעו מהלכת דאוברט וטבעי היה לצפות לשינויים מהותיים ב״חוק הפסיכולוגים״ ובתקנות ״מועצת
הפסיכולוגים' /המכתיבים את אופן ההכשרה וההסמכה של פסיכולוגים קליניים בארץ .אולם ,גופים אלו משמרים עדין את
הגישות הטיפוליות והאבחוניות של המחצית הראשונה של המאה הקודמת ואת המעמד המועדף של פסיכולוגים
פסיכואנליטיים ,מסתפקים בלימודי תואר שני ,ומתנים קבלת תואר מומחה בהתמחות לא שקיפה אצל ״מומחים מדריכים״,
שרובם התמחו בשיטה דומה לפני עשרות שנים גם האקדמיה הישראלית לא אימצה לפי שעה את המתחייב מפסיקות בית
המשפט ומההתפתחויות המדעיות בפסיכולוגיה קלינית והיא שבויה עדיין בתפיסה הקלינית של המועצה ,השולטת בתהליך
ההסמכה .סביר לכן להניח ,שגם בארץ ,רק ביהמ״ש או אולי המחוקק יביאו לשינויים הנדרשים בפסיכולוגיה קלינית

מאמרו של פרופ׳ א׳ סהר ״האם חל שינוי במבחני ראייה

״הלכת דאוברט״ ,על שם פסק הדין בו נקבעה הלכה זאת

בעניין שבמדע?״ סוקר את השינויים המהותיים שהכניס בית

בארה״ב ,ובחדירתו של שינוי זה לדין בישראל .דיון מעמיק

המשפט בארה״ב בשנת  1993בדיני הראיות באמצו את כלל

קודם בחדירה של הלכה זאת לישראל מופיע במאמרו של

) 702עדות מומחים(  .המאמר הנ״ל דן בשינוי הידוע גם בשם

עו״ד י .דייוויס  .כמוסבר במאמרו של פרופ׳ סהר ,עד לאותם
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שינויים נבדקה בארה״ב קבילותן של הערכות וחוות דעת
* חבר סגל באוניברסיטת קליבלנד סטייט ,בעל תואר שני ושלישי
בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת ווין-סטייט בדטרויט,
התמחה בביה״ח של משוחררי הצבא האמריקאי בדטרויט,
וסיים את מסלול לימודי פוסט דוקטוראט בנוירופסיכולוגיה
בביה״ח הפסיכיאטרי של אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג׳לס.
ד״ר אמיר פורה פרסם למעלה מ־  23מאמרים בתחום
הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה בעיתונים מדעיים בנושאי
סכיזופרניה ,סכיזוטיפיה ,אבחון אישיותי ,ונוירופסיכולוגיה.
ד״ר פורה מאושר כמומחה בתחום הפסיכולוגיה הקלינית
במדינות אילינוי ואוהיו בארה׳יב וכמומחה בתחום
הפסיכולוגיה השיקומית בישראל.
א .סהר  -האם חל שינוי במבחני ראייה בעניין שבמדע? ע״פ
 4682/01גבריאל לוי ומשה עטייה נ׳ מדינת ישראל .רפואה
1

ומשפט ) 30מאי(  ,2004עמ׳ .166

2

כ ל ל ) Rule)7 0 2היווה את הבסיס לפסק הדין בתביעה D a u b e r t
 v Merrell Dow Pharmaceuticalומכאן נבע השימוש
)(1993

רפואה ומשפט

גיליון מס׳  - 32מאי 2005

מקצועיות על פי עקרון ״ההסכמה הכללית״  .כלומר ,מספיק
4

היה לבדוק אם התזות המוצגות תאמו את הדעות והשיטות
המקובלות על כלל אנשי המקצוע בתחום הנדון.

בניגוד

למסורת זאת ,הגדיר בית המשפט העליון בארה״ב ב1993 -

) (Daubertלתיאור כולל של

במונחים :כלל או הלכת דאוברט
פסיקה זאת.
עוי׳ד י .דייויס ,״קבילות ומשקל ראיות מדעיות במשפט  -האם
יש מקום לייבא את הלכת דאוברט?״ רפואה ומשפט29 ,
)נובמבר(  , 2003עמ׳.
) ,(General Acceptance Principleהמכונה גם עקרון ,Frye
על שם פסה״ד .Frye v. United States, 1923
III

מדור פסיכולוגיה ומשפט
את יסודות ההכרה במעמד העד המומחה והם :ידע ,מיומנות,

כיצד יסתיימו בעתיד מאבקים בני דור ויותר בשטח האבחון

ניסיון והשכלה .כמו כן ,הוא קבע גם כי עדות הסברה

הפסיכולוגי.

) (opinionהמובאת לפני בית המשפט צריכה להיות מושתתת

על מנת להבהיר את טיבעם של מאבקים אלו ועד כמה

על אותם יסודות ,ולעמוד באותן אמות מידה בה עומדת כל

מהותיים ההשפעות של פסיקת בבית המשפט על האבחון

תזה מדעית .היא חייבת לעמוד במבחן הפרכות).(falsiability

הנפשי והפסיכולוגיה הקלינית בארה״ב ,וכתוצאה מכך בעולם

כלומר ,אותה דעה ותיאוריה המובאת בפני בית המשפט

המערבי כולו ,אסקור בקצרה את שיטות האבחון הנפשי

חייבת להיות כזאת המאפשרת את בדיקתה ,אישושה או

והמבחנים הפסיכולוגיים .לאחר מכן אתייחס למצב בישראל.

הפרכתה .אמונות ותחושות אישיות ,למשל ,אינן עומדות

)(nomothetic

בעקרון זה  .בין היתר מסייע ומוסיף לביסוס התיאוריה או

הסטטיסטית.

השיטה

הנומותטית

או

5

התזה ,פרסומה בכתבי עת מדעיים ,שהרי הפרסום עמד
ב״מסננת״ של ביקורת עמיתים ) .(peer reviewאמת מידה

מתבססת על השוואה בין ערכם של מאפיינים ,בדרך כלל
כמותיים ,של תגובות הנבדק במבחנים שונים ,לבין ערכם
הממוצע בקבוצות רבות וגדולות של נבדקים בעלי מאפיינים

נוספת חייבת להיות הצגת מידת הדיוק ,ולחילופין הטעות,

נפשיים או קוגניטיביים ידועים ,ועל הערכה נורמטיבית־

של המסקנות ,וכמובן גילוי הסטנדרטים המחקריים שעל

סטטיסטית של סבירות השתייכותו לאחת מקבוצות אלו.

פיהם נבדקה והתבססה התיאוריה .הווה אומר ,כפי שסיכם

מרבית המבחנים בהם משתמשים בשיטה זאת הם מבחנים

פרופ׳ סהר ,״תזה או שיטה מדעית תוךשה לבוא בפתחו של

אובייקטיביים ,המבוססים אף הם על עקרונות האבחון

בית המשפט לאחר שתוכחנה מוצקות יסודותיה ונקודות

הסטטיסטי .תואר השם אובייקטיבי מציין את אי התלות של

התורפה שלה .המתודולוגיה שבבסיס התיאוריה אינה חייבת

תוצאות המבחנים במאבחן )כמו תוצאות בדיקות דם

להתקבל בכלל הקהילייה המקצועית הרלבנטית״ .קנה

רפואיות ,למשל( .אופיים הכמותי של השיטה הסטטיסטית

המידה לקבילות הסברה שבעדות אינו עוד היות התזה

והמבחנים האובייקטיביים מאפשר להפריכם או לאשש את

מקובלת ,אלא היותה מבוססת מדעית.

תקפותם

פסיקות אלו הביאו ,בין השאר ,לשינויים מרחיקי לכת בעניין

להתפתחות הידע המדעי והמקצועי.

קבילותן של חוות דעת פסיכולוגיות ופסיכיאטריות בבתי

אחד מהמבחנים האובייקטיביים להערכת התפקוד הנפשי

המשפט בארה״ב ) Horn) 2003וגם קבעו באלו שיטות

והאישיותי הנפוצים בעולם הוא ״מבחן האישיות הרב שלבי

לאבחון נפשי רשאים מאבחנים להשתמש למטרות משפטיות.

של מינסוטה״  .מבחן זה תורגם לשפות שונות ,כולל עברית.

בעקיפין הם השפיעו גם על האבחון הפסיכולוגי למטרות

המבחן מורכב משאלון ,שפיתוחו החל כבר במחצית המאה

טיפוליות ואחרות ,מאחר והן פתחו פתח לתביעות כלפי

הקוךמת והוא נמשך עד עצם היום הזה .התשובות לשאלון

ובמבחנים

מנותחות בתהליך סטטיסטי המאפשר מציאת קורלציה בין

פסיכולוגיים שאין להם בסיס מדעי .כתוצאה מכך הואץ

תשובות הנבדק לבין תשובותיהן הממוצעות של קבוצות

בארה״ב התהליך של שינוי תכניות ההוראה וההכשרה

גדולות ומוגדרות של נבדקים חולים ובריאים .בעזרת הניתוח

המדעית של פסיכולוגים קליניים העוסקים באבחון נפשי,

הסטטיסטי יצרו המפתחים מדדים ,המזהים מאפיינים

שהחל עוד קודם לכן .סביר להניח כי פסיקות אלו הכריעו גם

פסיכיאטריים מוגדרים של הנבדקים ,כגון חשיבה ביזארית,

6

פסיכולוגים

המשתמשים

אבחון

בשיטות

ואף

לעדכן

אותם

בקלות

יחסית,

בהתאם

7

דיכאון,

וחרדה,

והוכנו

״אטלסים״

של

״פרופילים״

המאפשרים לזהות אצל נבדקים שילוב של מאפיינים שונים.
גם ״תורתו״ של פרוייד ,למרות השפעתה הרבה והממושכת,
אינה עומדת במבחן זה ,מאחר והיא מורכבת מהשערות
אינטואיטיביות וסובייקטיביות ,שלא ניתן כלל להפריכן,
ושהתבססו על ניסיון אישי בטיפול במספר מצומצם של
מטופלים.
Horn, J. (2003). Forensic Neuropsychology: Are we
there yet? A r c h i v e s of Clinical Neuropsychology
18
(2003) 827-845.
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מפתחי המבחן היו גם מודעים לכך שאנשים המדווחים על
תפקודם הנפשי אינם בהכרח כנים ושלעיתים הם מגזימים או
מיתחלים לשם קבלת רווח כל שהוא ,למשל פיצויים על נזק
נפשי ,שנגרם על ידי תאונה ,או פיצוי נפשי כל שהוא .לפיכך,

MMPI-Minnesota Multiphasic Personality Inventory.
ל פ 1א  1 *1מ ש פ ס גיליון מס׳  32־ מאי 2005

השפעת השינוי!

הראיות על הוות הדעת והאבחון הפסיכולוגי בארה׳׳ב ובישראל

פותחו גם מספר ״מדדי תוקף״ המאפשרים לזהות נטייה

לגלות ״מה יש במוחו״ ולזהות את הקשיים והבעיות הנפשיות

להגנתיות ,הגזמה ,התחלות ,וגם ניסיונות של הנבדק להציג

מהם הוא סובל.

את עצמו באור חיובי כדי להיראות ״בריא״ .כמו כן ,פותחו

כבר במחצית הראשונה של המאה העשרים נעשו מחקרים

מדדים אמפיריים מורכבים הבודקים עקביות של התשובות.

שניסו לקבוע מי משתי שיטות האבחון הנ״ל עדיפה .אולם ,רק

ראוי לציין כי זה הןא מבחן האישיות הנחקר ביותר בעולם.

ב ,1954-כשפורסם ספרו של פול מיל ״ניבוי קליני לעומת ניבוי

נכתבו עליו למעלה מ 4,000-מאמרים .על פי הספרות

סטטיסטי״ ובו בדיקה של  20עבודות מחקר נפרדות

המקצועית ,קיימים למעלה מ־ 200תקדימים משפטיים

קודמות ,התברר כי קיימים פערים עקביים בין שתי השיטות:

המקומיים

ב 16 -מהן היה הניבוי הסטטיסטי זהה או טוב יותר מן הניבוי

והפדראליים של ארה״ב .מבחנים אובייקטיביים דומים

על פי הגישה הקלינית .מסקנותיו נידונו בסדרות של

ושאלון האישיות

מאמרים ,שתקפו או תמכו בהם .בסופו של דבר אומצה

 . Child Behavior Checklistראוי

תפיסתו על ידי מרבית אנשי המחקר הפסיכולוגי ,במיוחד

להדגיש כי שימוש נכןן במבחנים אלו דורש הכשרה מעמיקה

במסגרות אקדמיות ,אך נדחתה ועדיין נדחית על ידי קלינאים

וממושכת ברמה התיאורטית והמעשית ,ולכן ניתנת מומחיות

רבים)ראה דיון מעמיק בספרו של דאוס. (1996 ,

בענפי הפסיכולוגיה בארה״ב רק לאחר סיום תואר שלישי

נקודות תורפה של הניבוי הקליני נדונו גם בסדרת מחקרים

באוניברסיטאות המלמדות על פי תכנית לימודים מאושרת,

של לורן גיפמאן) (1967׳  ,שהראו כי פסיכולוגים קליניים

התמחות בבתי חולים ועמידה נוספת בבחינות מומחיות

רבים שוגים באופן שיטתי בעת ניתוח ממצאים של מבחנים

המאשרים

את

קבילותו

אחרים הם שאלןן האישיות
לילדים )(CBCL

המשפט

בבתי

' NEO-PI
89
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אובייקטיביות ,הנערכות כמובן בכתב.

השלכתיים.

שיטת האבהוו הל1לינית ,לעומת זאת ,מבוססת על לימוד

ומפסיכולוגים מקצועיים להסתכל בדמויות מצוירות של

האדם ברמת האישיות )הגישה ^ ( i d e o g r a p h i c ^ ^ ^ n

אנשים ולייחס לכל לכל דמות רשימה של סימפטומים

ועל תיאוריות המנסות להסביר את התנהגותו בעבר ולנבא

המאפיינים אותה .ניתוח התוצאות לא מצא הבדל מהותי בין

את תפקודו בעתיד .תיאור של השיטה והשימוש בה בעת

ה״דיאגנוזות״ של הסטודנטים ושל הפסיכולוגים .לדוגמה,

הכנת חוות דוות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות בישראל מופיע

בשתי הקבוצות יוחסו לדמות אדם עם עיניים גדולות קווים

במאמרם של א .שוחט ודר׳ ר .דורסט  .בשיטת אבחון זאת

פרנואידיים .ראוי לציין גם כי הספרות מלאה דוגמאות של

11

מעריכים את תפקודו של הנבדק בעזרת ראיון קליני ממושך
ואינטרפרטציה איכותית של תגובותיו במבחנים שונים.
כמתואר על ידי שוחט ודורסט ,אלו הם ,בדרך כלל ,מבחנים
השלכתיים .מבחנים אלו מבוססים על הנחה ,שכאשר מוצג
בפני אדם גירוי לא ברור והוא מתבקש לתארו ,ניתן יהיה
להשליך מן התיאור שלו על עולמו הפנימי של האדם ,כלומר

s

9

10

11

McCrae, R. R., & John, O. P. (1992). An introduction to
the Five Factor Model and its applications, Journal of
Personality,
60, 175-215.
Costa, P. T., McCrae, R. R., & Dye, D. A. (1991). Facet
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and Individual
Differences,
12, 887-898.
Achenbach, T. M . (1991). Manual for the Child
Behavior
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and Child Profile Burlington:
University of Vermont, Department of Psychiatry.
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לדוגמה,

חוקרת זאת ביקשה מסטודנטים

פסיכולוגים ידועים הטוענים כי הם מסוגלים לחדור לנפשו של
האדם ולהבין את אישיותו בזמן קצר מאוד .בספרו ״בית
הקלפים  -פסיכולוגיה ופסיכותרפיה המבוססים על מיתוס״
מביא דאוס

16

ציטוט מדבריו של פסיכולוג ידוע בארה״ב

שהסביר כי הוא יודע תוך  10דקות ולפעמים מיד עם כניסתו
של אדם לחדר ,אם אדם זה עבר התעללות מינית .הספר

13

14

15

1 6

Paul Meehl (1954). Clinical vs. statistical p r e d i c t i o n : A
theoretical
analysis
and review
of
evidence.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Dawes, RM. (1994). House of Cards: Psychology
and
Psychotherapy
Built on Myth. The Free Press.
Chapman, L.J., & Chapman, J.P. (1967). The genesis of
popular but erroneous psychodiagnostic observations.
Journal of A b n o r m a l Psychology,
74, 271-280.
Chapman, L.J., & Chapman, J.P. (1969) Illusory
correlations as an obstacle to the use of valid
psychodiagnostic signs. Journal
of A b n o r m a l
Psychology,
74, 271-280.
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מדוד פסיכולוגיה ומשפט
מצטט גם פרופסור לפסיכיאטריה באוניברסיטת הארוורד,

של הנבדק מאפשרות לפסיכולוג לגלות את מצבו הנפשי .כבר

שהעידה בבית משפט כי במוחה היא יודעת מה היו

בשנות ה־ 60של המאה הקודמת פורסמה ביקורת קשה על

מחשבותיה של אישה מסוימת בעת גסיסתה .במקביל החלו

השימוש במבחן זה ,במיוחד עקב העברתו הלא סטנדרטית

להופיע בספרות המקצועית מחקרים ,שניסו להסביר מדוע

והניתוח האיכותי של תגובות הנבדק .למשל ,נהוג היה להניח

מקבלים אנשים )כולל פסיכולוגיים( החלטות לא נכונות.

כי תגובותיו של הנבדק לכרטיס הראשון של מבחן זה

חוקרים ידועים ,וביניהם קהנמן וטברסקי  ,חתני פרס נובל

מגדירות את ״כרטיס הביקור של הנבדק״ ושכרטיס אחר

בכלכלה לשנת  ,2003הראו כי יש לאנשים נטייה לקבל

מגדיר את ״כרטיס הביקור״ של ״האישה״ .בעקבות ביקורת

החלטות מוטעות במצבים של חוסר וודאות .נטייה זאת

)

17

נגרמת על ידי מספר גורמים,

ג׳ון

מערכת

כמותית

כוללת

האינפורמציה

 (comprehensiveלניתוח תוצאות מבחן הרורשאך .מערכת

הראשונית המוצגת בפניהם והתחושה הפנימית שלהם .דעות

זאת מבוססת על אינטגרציה של גישות הקידוד והניסיון של

קדומות משפיעות אף הן על קבלת החלטות .תוצאות

הבוחנים ,שרווחו באותה עת .על אף הפופולאריות של מערכת

מחקרים אלו מסבירות ,בין השאר ,את הבעייתיות בניבוי

זו ,מחקרים מאוחרים יותר הראו ,כי גם היא אינה עומדת

אינטואיטיביות

בקריטריונים של מהימנות קידוד הנתונים .יש לזכור כי ,על

הקליני,

המבוסס

על

וביניהם

זו

פיתח

אקסנר

20

אינטרפרטציות

וסובייקטיביות של המאבחן.

פי המערכת של אקסנר ,על הפסיכולוג לאסוף ולקדד תגובות

במהלך השנים גם פורסמו בספרות המקצועית-מדעית עשרות

עבור למעלה מ 100 -משתנים ולאחר מכן עליו ליצור מן

מאמרים ,שהעלו ספקות לגבי המהימנות והתוקף של מבחנים

הנתונים פרופיל פסיכולוגי .מחקרים הראו כי גם המהימנות

השלכתיים )ראה למשל ווז׳ביצקי ( .בשנת  2000פירסמו

והתוקף של המבחן עצמו נמוכים .למשל ,במחקר של שפר מ-

סקוט לילינפלך ושותפיו מאמר מפורט בעיתון המקצועי

 1999נמצא כי גם הנורמות של מבחן הרורשאך אינן תקפות.

האמריקאית ״מדע

במחקר זה נמצא ,למשל ,כי אחד מכל שישה אנשים שהגיעו

הפסיכולוגיה בשירות הציבור״ ,שכלל הערכה מדוקדקת של

לתרום דם במרכז רפואי בקליפורניה אופיין על ידי המבחן

כל המבחנים ההשלכתיים הנמצאים בשימוש קליני ,תוקפם

כסכיזופרן .כמו כן ,הוכח כי המבחן בעייתי במיוחד בעת

הערכה זו התבססה ,בין השאר ,על בדיקת

אבחון אנשים מקבוצות אתניות לא לבנות .התברר גם ,שאין

מהימנות איסוף הנתונים ,איכות הנורמות ותוקף הניבוי של

המבחן מסוגל לאבחן הפרעות פסיכיאטריות רבות ,כגון

הפרעות פסיכיאטריות .להלן מספר דוגמאות ,ממאמר זה,

חרדה ,דיכאון ומאפייני אישיות סוציופאטיים .על אף זאת,

המתייחסות לשלושה מבחנים השלכתיים מרכזיים ונפוצים,

פסיכולוגים רבים ממשיכים להשתמש במבחן זה כדי לזהות

18

19

היוקרתי של החברה

ומהימנותם.

הפסיכולוגית

שבשבחם כתבו שוחט ודורסט ״.
מבחן הרורשאך נחשב למבחן ההשלכתי הפופולארי ביותר.
במבחן מוצגת לנבדק סדרה של  10כרטיסים שעליהם כתמי
דין .הנבחן מתבקש לספר לבוחן ״למה דומה תצורת כתמי
הדיו״ בכל כרטיס בסדרה .לאחר מכן מתבקש הנבחן להסביר
מדוע .למשל ,מדוע )כפי שאמרת( דומה התצורה לפרפר?

21

נטייה

התנהגות

לאלימות,

אנטי

חברתית,

ופדופיליה.

ממצאים אלו ,טוענים לילינפלד ועמיתיו ,מטילים צל כבד על
השימוש במבחן זה במסגרות קליניות ובבית המשפט .לא
בכדי כתב ג׳נסן

2 2

לפני  45שנים )!( כי ״המדד להתפתחות

המדעית של הפסיכולוגיה הקלינית היא המהירות בה היא
תהיה מסוגלת לחדול להשתמש במבחן הרורשאך״.

כמוסבר לעיל ,ההנחה הבסיסית של המבחן היא כי תשובותיו
17

]8

19
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השפעת השינוי!

הראיות על חוות הדעת והאבחון הפסיכולוגי בארה״ב ובישראל

מבחן השלכתי פופולארי אחר הוא מבחן התפיסה של נושאים

האבחון

) .(Thematic Apperception Testבמבחן זה מציגים לנבחן

התשפיע

הלפת

דאוברט

) (Daubertע ל

הפסיכולוגי בישראל?

תמונות מחיי היום יום ,למשל ילד המנגן בכינור ,ומבקשים
את תגובותיו.

בדרך כלל,

ההעברה של המבחן אינה

סטנדרטית .המאבחן בוחר את התמונות על פי שיקול דעתו,
ולאחר מכן הוא נותן אינטרפרטציה אינטואיטיבית לתגובות
הנבחן.

מחקרים

מראים כי

השימוש

באינטרפרטציה

אינטואיטיבית חסר כל תוקף מדעי והוא מביא לאבחון ייתר
של הפרעות פסיכיאטריות .במחקרים נמצא גם כי מהימנות
הקידוד )הבין מעריכי( של המבחן נמוכה ושהתוקף שלו אינו
ברור .אמנם ,במהלך השנים פותחו מספר שיטות כמותיות
בעלות מהימנות סבירה עבור מבחן זה .אולם ,מרבית
הפסיכולוגים אינם נעזרים בשיטות אלו כדי לנתח את

מאמריהם של דייוויס ) (2003ופרופ׳ סהר ) (2004מראים כי
דיני מבחני הראיות בישראל עוברים שינויים דומים לאלו
שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בארה״ב .טבעי לכן לשאול
מה הם השינויים המתחייבים ממצב זה בשטח האבחון הנפשי
בישראל ומדוע הם מתעכבים.
כידוע ,הפסיכולוגיה בישראל מעוצבת ופועלת על פי ״חוק
הפסיכולוגים״ ותקנות ״מועצת הפסיכולוגים״ ,המכתיבים הן
את אופן ההכשרה וההסמכה של הפסיכולוגים הקליניים,
העוסקים

בהערכת

התפקוד

הנפשי ,והן את

ההכרה

במומחיות בשטח זה .חוק הפסיכולוגים ) ,(1977שעליו פיו
הוקמה ופועלת מועצת הפסיכולוגים בישראל ,נכתב בהשפעה

ממצאיהם.

של פסיכולוגים שקיבלו את הכשרתם בשנות ה־ 50והוא כולל

מבחן השלכתי נפוץ נוסף ,שנמצא בשימוש בקרב קלינאים

תקנות

רבות

שנועדו

לשמר את

הגישות

הטיפוליות

רבים ,הןא מבחן הבנדר־גשטלט .במבחן זה מתבקש הנבדק

והאבחוניות ,שהיו מקובלות במקצוע זה מאז שנות ה,30-

להעתיק ציורים גיאומטריים ,שפיתח וסטהיימר  -אבי

ואת המעמד המועדף של פסיכולוגים פסיכואנליטיים .גם

תיאורית הגשטאלט .וסטהיימר ,בדומה לחוקרים רבים בני

כיום ,פסיכולוג המבקש לקבל הכרה במומחיותו בתחום

תקופתו ,האמין שהמוח עובד כמקשה אחת )גשטאלט( .הוא

הקליני חייב ללמוד ולהיבחן בעריכת מבחנים השלכתיים

שלל בעקיפין את מה שידוע מאז שנות החמישים שקיימת

ובשימוש באינטרפרטציה איכותית )קלינית( של הממצאים,

חלוקת תפקידים מסויימת בין חלקי המוח .כאשר היגר

הנשענת על תיאוריות פסיכודינמיות ופסיכואנליטיות ,שאינן

לארה״ב הוא נפגש עם לורטה בנדר ,פסיכיאטרית ילדים .היא

ניתנות לאישוש או הפרכה ושאינן עומדות בקריטריונים של

קיבלה את אישות לפתח מבחן שיאפשר לזהות ,בעזרת

הלכת דאוברט .פסיכולוג מומחה כלל אינו נדרש להוכיח

הציורים שהכין ,הפרעות מוחיות בקרב ילדים ומבוגרים.

בקיאות בתיאוריות פסיכולוגיות מודרניות ויכולת לבדוק

המודרנית זנחה את השימוש במבחן

באופן נורמטיבי את המהימנות והתוקף של מבחנים .יש

הבנדר-גשטאלט .אולם ,פסיכולוגים קליניים לא מעטים

לזכור גם כי המבקש לקבל מומחיות בפסיכולוגיה קלינית

ממשיכים להשתמש במבחן זה לאבחון אישיות .לטענתם,

חייב לסיים תכניות לימודי תואר שני)מגיסטר( בלבד ,שאף

אינטרפרטציה איכותית של הצורה בה מעתיקים הנבדקים

הן מושפעות מהתפיסה הקלינית של המועצה ,מאחר ועליהן

את הציורים גיאומטריים עשויה ללמד על תפקודם הרגשי של

להכשיר את התלמידים לקראת תהליך ההסמכה .הוא גם

הנבדקים .לטענה זו אין אישוש מדעי.

חייב לקבל לאחר מכן הדרכה ממושכת ,שאינה שקיפה ,אצל

הנוירופסיכולוגיה

מן האמור לעיל ברור כי האבחון הקליני הנשען על מבחנים

״מומחים

השלכתיים ,אינו עומד בקריטריונים המדעיים שאימץ בית

האבחון המדעי המודרני ושרובם הוסמכו להדרכה באופן

המשפט בארה״ב .כתוצאה מכך פחת השימוש בו בארה״ב

דומה לפני שנים רבות .כתוצאה מתקנות הסמכה ורישוי אלו,

ומרבית האוניברסיטאות המובילןת שם אינן מלמדות יותר

עולים וישראלים חוזרים ,שלמדו וקיבלו מומחיות קלינית

מבחנים אלו ומתמקדות בהוראה של מבחנים אובייקטיביים

בחו״ל )הדורשת לימודים לתואר דוקטור ולעתים פוסט

העומדים בקריטריונים מדעיים .סביר להניח לכן כי הפסיקה

דוקטורט( ,ושלימודיהם הקליניים התמקדו בשיטות אבחון

של בית המשפט העליון האמריקאי בעניין  D a u b e r tמסמלת

וטיפול עדכניות ,מתקשים לקבל מעמד של מומחה או

את תחילתו של עידן חדש באבחון הפסיכולוגי בארה״ב
ובארצות מערביות רבות אחרות.
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מומחה־מדריך בארץ ולהשפיע על התפישה הקלינית השולטת
בארץ .
23

גם האקדמיה הישראלית לא אימצה לפי שעה את המתחייב
מפסיקות בית המשפט וההתפתחויות המדעיות בפסיכולוגיה
קלינית .האבחון האישיותי הנלמד באוניברסיטאות בישראל
שם דגש על השימוש במבחנים השלכתיים .בקורסים
המלמדים

אבחון אינטליגנציה אין לימוד מעמיק של

תיאוריות נוירו־קוגניטיביות מודרניות ,ניתוח כמותי של
ממצאים,

ושימוש

בכלים

ונורמות

עדכניות.

בקורסים

העוסקים בפסיכופתולוגיה אין עדיפות ללימוד תיאוריות
מדעיות

ומאפיינים

ביולוגיים

וגנטיים

של

הפרעות

פסיכיאטריות שכיחות .כאמור לעיל ,אחת הסיבות לכך היא
הצורך

להכין את

התלמידים

לדרישות של

מועצת

הפסיכולוגים ,הקובעת את התנאים לקבלת מומחיות.
לאור האמור לעיל ,סביר להניח ,שבדומה לארה״ב ,השינויים
הנדרשים בישראל בתחום האבחון הנפשי והפסיכולוגיה
הקלינית לא יבואו ממועצת הפסיכולוגים וגם לא מן
האקדמיה ,ושגם כאן ,רק בית המשפט או אולי המחוקק
עשויים להביאם.

23

a6

ראוי לציין ג ם כ י ב י ת ה מ ש פ ט העליון ק ב ע כי :״במיוחד ב מ ד י נ ה
ש נ ו ע ד ה ל ק ל ו ט ע ו ל י ם מ מ ד י נ ו ת א ח ר ו ת  ,ראוי ש ב ע ל י מ ק צ ו ע
ש ק ב ל ו א ת ה כ ש ר ת ם ה מ ק צ ו ע י ת ב ח ו ץ ל א ר ץ יורשו ל ע ס ו ק
במקצועם ג ם בישראל א ם ה ם עומדים ע ל ר מ ה מקצועית
ראויה . ...ב ר ו ר כ י ס ע י ף  (2) 15ל ח ו ק הפסיכולוגים ,כ מ ו כ ל
הוראת ח ו ק צריך להתפרש ג ם לפי תכלית החוק״  -בג״ץ
 9486/96איילון ליאת ו 22-אהרים נ׳ ועדת הרישום ,פ ״ ד נב),(1
) 166השופטים א׳ גולדברג ,י .זמיר ,ו ד ׳ בניש(.
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השפעת השינוי בדיני הראיות על חוות הדעת והאבחון הפסיכולוגי בארה״ב ובישראל

הערות מערכת
דני ה ו פ י י ן  /א ב י שדוף**
במאמר הנדון מובעת ביקורת נוקבת על השימוש במבחנים השלכתיים ככלי להערכת אישיות בכלל ובמסגרת חוות דעת
משפטית בפרט .המאמר מצטט באופן סלקטיבי וחד צדדי מחקרים אשר לכאורה תומכים בדעה שמבחנים השלכתיים לוקים
במהימנותם ובתקפותם ולפיכך השימוש בהם שגוי ואינו עומד בקריטריונים מדעיים.
יש מקום לתמיהה על המגמתיות המשתקפת בנתונים המוצגים במאמר דווקא בקונטקסט של דיון במשמעות הלכת דאוברט.
הלכה המדגישה את הצורך בגישה המדעית ,עניינית ומאוזנת לעובדות .טיבו של דיון מדעי רציני הוא בנקיטת עמדות זהירות,
נמנעות ממסקנות חד צדדיות ,נחרצות ומגמתיות .הדיון המדעי הנכון מעדיף גישה הסתברותית וספקנית בהסקת מסקנות.
המאמר מסתמך בעיקר על נתונים ממאמריהם של  Lilicnfeld-1 Woodהמוכרים בהצגת עמדות ועובדות המתנגדות לשימוש
במבחן הרורשאך .המאמר מתעלם לחלוטין מהעובדה שמרבית טעוניהם ופירסומיהם של חוקרים אלו נסתרו על ידי חוקרים
רבים במחקרים אשר פורסמו בהמשך בז׳ורנאלים מקצועיים יוקרתיים ביותר.
כך למשל ,כדוגמא אחת מני רבות ,Weiner ,מהתומכים המובהקים בשימוש במבחנים השלכתיים ,במאמרו מ־ 2001ב־
 Psychological Assessmentמדווח על הממצאים הבאים:
 .1רמת המהימנות בין שופטים במבחן הרורשאך נמצאה גבוהה במרבית ) (95%האינדקסים שהמבחן מספק .מהימנות
המבחן החוזר נמצאה גבוהה אף היא ) .75עד  .90באינדקסים שונים( .ראוי בהקשר זה לציין ששיטת המחשוב
) (Comprehensive S\sicmשהוכנסה לשימוש על ידי אקסנר לעיבוד נתוני הבדיקה ,מביאה את המבחן לרמת
סטנדרדיזציה גבוהה מבחינת שיטת ציינונו וניתוח ממצאיו.
.2

תקפות :בהשוואה שערכו ( M i l l e r , et al(1990.בין  2276פרוטוקולים של מבחן הרורשאך לבין  5007פרוטוקולים
של מבחן ה  MMPIנמצאה תקפות זהה של שני המבחנים ) 29לרורשאך ו־ .( MMPI^ .30המחקר ממשיך וטוען כי
קיים הבדל מהותי בכשר הניבוי של מבחנים אלו .בעוד שה־1ק \1\1תקף יותר לניבוי סימפטומים פסיכיאטריים
ותלונות כפי שהם משתקפות בדיווח עצמי של הנבחנים ,הרורשאך תקף יותר לניבוי תוצאות התנהגותיות כמו גם
מידת שיתוף הפעולה בטיפול.

 .3מבחן הרורשאך נמצא יעיל ביותר על פי  Weinerואחרים בשימוש קליני ,פורנזי ,וליעוץ אירגוני .באשר לשימוש
הפורנזי ,למבחן חשיבות רבה בקביעת היכולת לעמוד לדין ,קביעת אי שפיות ,אבחנה בין טוב לרע ,בוחן מציאות,
הפרעות פסיכוטיות ,קביעת מסוגלות הורית ,שליטה בדחפים ,יכולת ליצירת קשר הורי ,ועוד תכונות הרות גורל
בדיונים משפטיים רבים .ייחודו של הרורשאך ,כמבחנים השלכתיים אחרים ,הינו דווקא בעובדה שההתנהגות
והאישיות נבחנים בו באופן בלתי ישיר ,כזה שאינו מאפשר לנבדק לשלוט ולכוון את תגובותיו באופן המטה את
המסקנות לטובתו.

* ד׳׳ר דני הופיין  -פסיכולוג שיקומי ורפואי מדריך ונוירופסיכולוג קליני ,מנהל המכון הלאומי לשיקום נפגעי ראש ומרצה במחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית.
** אבי שרוף ) - (MAפסיכולוג קליני מדריך ,הפסיכולוג הראשי של בי״ח נס ציונה ומרצה במחלקות לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב
ובאוניברסיטת בן גוריון.
שני המחברים הינם חברי ועד החוג לאבחון והערכה פסיכולוגיים בהסתדרות הפסיכולוגים
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דוגמאות אלו ,בודדות מתוך רבות נוספות ,לעובדות אשר פורסמו בשנים האחרונות בדבר איכותו וחשיבותו של מבחן
הרורשאך חייבות היו להיות מוצגות לצד העמדות המנוגדות .ז א ת א ם אכן יש כוונה לאפשר לקורא המשכיל לראות א ת
התמונה במלואה .הגישה הרווחת כיום יותר ויותר רואה יתרון בסינטזה ואינטגרציה של מבחנים בעלי אופי שונה הבודקים
א ס פ ק ט י ם שונים של האישיות בשיטות מגוונות .שילוב של מבחנים השלכתיים ושאלוני דיווח עצמי ה י א הגישה המועדפת
מבחינה זו .יותר מכך ,גישות תיאורטיות עדכניות להבנת אישיות ה א ד ם שמות דווקא דגש על עמדות אינטרסובייקטיביות
ונרטיביות .גישות אלו תומכות בשימוש בכלים אפרצפטיביים ,מהסוג של מבחן ה  T A Tשהוזכר ,כ מ ו ת א מ ו ת יותר להבנת
אישיות האדם .ב מ א מ ר ה מ ת י י ח ס לסוגיה זו אומר ע .ברמן :׳־הטענות ששיטות אלו)מבחנים השלכתיים ,ד.ה ,.א.ש (.פסולות,
יקרבונו למחשבה שאין טעם בכלל לדבר עם אנשים ולשמוע א ת אשר על ליבם )ראיון קליני אינו תקף ,(...ואולי עלינו ל ה ס ת פ ק
בהעברת מבחנים אמפירית ולא לשוחח כלל עם הפונים....״) .שיחות ,יט׳  .2004 ,1עמוד .(89

בסיכום :חשיבה וטעון מדעי ככלל ועל פי הלכת דאוברט בפרט מחייבות משנה זהירות ,איפוק ואיזון בהצגת עובדות מדעיות.
אבחנת אישיות ה א ד ם הינה מהפעולות המדעיות המורכבות והמסובכות ביותר .יש ללמד וללמוד א ו ת ה לכל רוחב היריעה,
ולעשותה באופן מאוזן הכולל שימוש נכון ,מושכל ו מ ו ת א ם למטרה ,במגוון שיטות וכלים .הצפייה להכתבה מבית ה מ ש פ ט
כיצד להעריך ולאבחן אנשים הינה מצערת .לפרופסיה הפסיכולוגית ,בשדה ובאקדמיה ,כלים ת ק פ י ם ויכולת דיון וביקורת
איכותית מעולים ,המאפשרים לה לגבש עמדות ושיטות נכונות ב מ ט ר ה לשרת כהלכה א ת ציבור הפונים ,בבית ה מ ש פ ט ומחוץ
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