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1. 

 ?מה זה אינטליגנציה
  

 

  

 "אני לא יכול להגדיר את זה, 

 אבל ברגע שאראה את זה, אני אדע"

 ]שופט בית המשפט העליון בארה"ב, סטיוארט פוטר, בהערה על פורנוגרפיה[

 

 חושב שאתה חכם? 

 משוכנעת שאת מעל הממוצע? 

 טוב, אפשר לבדוק את זה בקלות. 

 מה מצויר על הדגל של קנדה?

 מי גדולה יותר, אוסטרליה או גרינלנד?

 כמה מדינות יש באפריקה מתחת לקו המשווה?

 

האם יתכן שהיכולת שלכם לענות על השאלות האלו מעידה במשהו על 

 האינטליגנציה שלכם? ובכלל, מה זה אינטליגנציה?

  

תמיד כאב ראש, בכל תחום. עד היום קיימות הגדרות שונות הגדרות יסוד הן 

למילים: מספר, אנרגיה ונקודה. בנוסף, ככל שתחום מתפתח, כך גם הגדרות היסוד 

שלו משתנות ונעשות עדינות ומדויקות יותר. מושגים כמו אנרגיה, גן ואינטגרל 

ודאי קיבלו משמעות שונה עם התקדמות המדע. גם אתה, קורא יקר, מחזיק בו

בדעה מסוימת לגבי משמעות המילה אינטליגנציה. עובדה שהחלטת לפתוח את 

הספר הזה. אני יכול להבטיח לך שההגדרה האישית שלך למילה אינטליגנציה היא 

 שונה מאוד מההגדרה של חמישה אנשים אקראיים שתפגוש.

היא לא רק חמקמקה ומורכבת, אלא גם טעונה  -אינטליגנציה  -המילה הזאת 

המון אמוציות. כל אחד רוצה לחשוב שהוא והאנשים היקרים לו הם ב

אינטליגנטים. בעצם ההגדרה של המילה, אנחנו בהכרח מסווגים את האוכלוסייה 

על סקאלה כלשהי, שיש בה משהו מעליב ומדאיג. כי אם יש הגדרה לאינטליגנציה, 

 אולי אני לא נכלל בה.
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ם אנחנו מסווגים אנשים לפי גובה במבט ראשוני, מדובר בטיעון מוזר. הרי ג

ומשקל. יש הגדרה מדויקת לגובה ויש אנשים גבוהים יותר וגבוהים פחות, רזים 

יותר ורזים פחות, ספורטיביים יותר ופחות. מה הבעיה, איפה, דווקא 

 באינטליגנציה?

זאת שאלה מרתקת עם תשובה מורכבת וארוכה ובין היתר, הספר הזה נועד 

יים, אפשר להגיד שהחברה שלנו, יותר מכל תכונה אחרת, לענות עליה. בינת

מודדת אנשים לפי היכולות הקוגניטיביות שלהם. זה נכון שיש אנשים גבוהים 

ונמוכים, חזקים וחלשים. אבל בחברה מודרנית, היכולות הללו משחקות תפקיד 

זה יום. -משני. חוזק פיזי, למעט מקצועות ממש מסוימים, אינו תכונה שצריך ביום

נחמד מאד שניתן להוריד ספרים מהמדף הגבוה מבלי לטפס על כסא אבל אין באמת 

משמעות לגובה בעולם בו אנו חיים. ליכולות קוגניטיביות, לעומת זאת, יש 

משמעות גדולה ביותר. אז אולי עדיף להשאיר את הנושא הזה עמום ולא מוגדר 

 .או להמציא הגדרה המכלילה את כולם. העיקר שלא יעלבו

אבל לא משנה כמה ננסה להתחמק מהגדרות, זה לא ישנה את המציאות. 

 מטרת הפרק הנוכחי היא להסביר ולהוכיח את הטענות הבאות.

 יש דבר כזה אינטליגנציה וניתן למדוד אותה. ●

המדד הזה הינו יחסי. בשונה מסנטימטרים או קילוגרמים שמודדים  ●

אלו לאינטליגנציה. בצורה אבסולוטית גובה או משקל, אין יחידות כ

אבל בהינתן שני אנשים, מבחן אינטליגנציה יכול לענות על השאלה מי  

 יותר חכם.

למרות שקיים מגוון עצום של יכולות שכליות שונות ומשונות, יש להם  ●

משהו במשותף והדבר הזה נקרא הרכיב הכללי של האינטליגנציה או 

 .gבקיצור 

בעלי אינטליגנציה גבוהה ונמוכה. יש הבדל אנטומי נוירולוגי בין אנשים  ●

במילים אחרות, לאנשים חכמים, גם מבנה המוח וגם דרך פעולתו שונים 

 מאנשים חכמים פחות.

  

שנים ועד כה, אין עוד שום תכונה  100מחקר האינטליגנציה קיים כבר מעל 

פסיכולוגית שניתן למדוד ברמת הדיוק בה ניתן למדוד אינטליגנציה. אז אם אתה, 

 יקר, חושב שאתה מסוגל להתמודד עם האמת, הצטרף אליי. קורא

  

דמיינו לעצמכם מישהי שאתם מכירים שהיא אינטליגנטית בעיניכם. אילו 

מאפיינים יש בה שגורמים לכם להעריך אותה כך? סביר שיש לה, בין היתר, 

יכולות מנטליות יוצאות דופן. היא בוודאי מסוגלת ללמוד, להבין, להסיק, לזכור 

ו להתרכז בצורה בלתי רגילה. נשאלת השאלה, אילו מבין היכולות הללו הן א



 

3 

 

המשמעותיות ביותר כאינדיקציה לאינטליגנציה שלה. אולי זה הזכרון או היכולת 

המתמטית שלה. ואולי משהו בשילוב ביניהם גורם לה להיות אינטליגנטית. אם 

נה המשותף תחשבו על כל האנשים האינטליגנטים שאתם מכירים, מה המכ

ביניהם? זוכרים את שלוש השאלות מתחילת הפרק? האם הידע שלכם בשאלות 

טריוויה כאלו עשוי לתת אינדיקציה לרמת החכמה שלכם? הממציא הגדול תומס 

אדיסון בהחלט חשב כך. השאלות האלו לקוחות ממבחן שהוא פיתח בתחילת שנות 

 ים חדשים.העשרים של המאה שעברה על־מנת לעזור לו לבחור עובד

המבחן נעשה ידוע לשמצה בארצות הברית אחרי שהתגלה שאלברט 

וטעה. כדי להחמיר את המצב,  -מהי מהירות הקול  -איינשטיין נשאל שאלה ממנו 

אני רוצה להציג בפניכם מישהו שמסוגל לענות בקלות על כל השאלות של אדיסון 

 ולמרות זאת, הוא לא חכם בכלל.

  

 

 ת ופיגור ׂשיכלייכולות מנטליות אדירו
  

אחד הסרטים המרשימים של המאה העשרים נקרא "איש הגשם", בכיכובם של 

דסטין הופמן וטום קרוז. הסרט מספר את סיפורם של שני אחים, הבכור ביניהם 

גאון. מצד אחד הוא לא יכול להסתדר בעולם בכוחות עצמו ומצד שני -הוא אוטיסט

רבה מעבר ליכולות אליהן אנשים מבריקים יש לו יכולות מנטליות בלתי רגילות, ה

, 'מלומד' בצרפתית(. למרות Savantיכולים להגיע. התסמונת הזו נקראת סוונט )

שהיא נדירה )כאחד למיליון(, היא יכולה לשפוך אור על ההבדל בין יכולות 

 מנטליות ואינטליגנציה.

בהיסטוריה, קים פיק "איש הגשם" נוצר בהשראת הסוונט המפורסם ביותר 

(. למר פיק היה זכרון יוצא מן הכלל. הוא היה מסוגל לקרוא בו־1961-2009)

מכל מה שקרא. אלפי  95%זמנית שני עמודים )אחד בכל עין( ולזכור מעל 

שהוא עבר עליהם אפשרו לו לענות על כל שאלת ידע כללי, דוגמת  1הספרים

השאלות במבחן של אדיסון. הוא זכר גם את המיקוד של כל עיר בארה"ב ואת 

היום בשבוע בכל תאריך בהיסטוריה האנושית. עם זאת, האינטליגנציה שלו היתה 

יומיומיות . קים לא יכל לבצע פעולות 87שלו עמד על  IQמתחת לממוצע, וציון ה־

 רבות, ואביו נאלץ לטפל בו במשך כל חייו.

אם זה הפתיע אתכם, יש עוד. חיות מסוימות מסוגלות להציג יכולות זיכרון 

לא פחות מפתיעות. ציפור בשם קיק האגוזים ממשפחת העורביים, יכולה להטמין 

מקומות מסתור שונים על פני שטח נרחב ולזכור את מיקומם  30,000את מזונה ב־

מדויק גם כעבור חצי שנה. יתרה מזאת, היא זוכרת גם את סוג המזון שהחביאה ה

אחד  אף 2המסתור.ומהו זמן התפוגה שלו, אשר מעבר לו אין טעם לבקר במקום 
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לא יודע איך קים פיק זכר את מה שהוא זכר, או איך עושה זאת קיק האגוזים, אך 

תו הדבר כמו אינטליגנציה האינטואיציה שלנו היא שזיכרון יוצא דופן איננו או

 גבוהה. 

אם כך, נחפש את הבסיס לאינטליגנציה גבוהה במקום אחר. למשל, היכולות 

של פיק לא היו חזקות בתחום המתמטי. לדניאל טאמט, לעומת זאת, יש יכולת 

מתמטית בלתי נתפסת. דניאל סובל מתסמונת אספרגר, גם היא על הקשת 

יחסית לזאת של פיק. דניאל מצליח לתקשר האוטיסטית, אך ברמה פחותה בהרבה 

ברמה גבוהה עם אנשים אחרים, שולט בשש שפות ומפעיל אתר ללימוד שפות. 

דוגמה מעניינת ליכולת הכבירה שלו היא זכירת אלפי ספרות של הקבוע המתמטי 

π כידוע )ואם לא, בשביל זה אני פה(, הקבוע .π  מתאר את היחס שבין היקף

במעגל מושלם היחס הזה אינו רציונלי )לא ניתן להיכתב המעגל לבין קוטרו. 

בקירוב. מדובר בסדרת מספרים  3.14159265...כשבר פשוט( והוא שווה 

אינסופית, ללא חוקיות כלשהי. כלומר, בשום שלב הרצף לא מתחיל לחזור על 

, הדבר היחיד שבני אדם רגילים עושים πעצמו. בתחרויות של זכירת ספרות של 

צורה עיוורת את הרצף בדיוק באותו אופן בו הייתם משננים ספר הוא לשנן ב

טלפונים )כן, אני יודע, בשום אופן לא הייתם משננים ספר טלפונים(. צוות חוקרים 

מאוניברסיטת קליפורניה סן־דייגו בראשות הנוירולוג ראמצ'נדרן 

(Ramachandran בדק את התגובה הרגשית של טאמט. הוא חיבר אלקטרודות )

, ספרה אחרי ספרה. בכמה מקומות, הצוות שתל πניאל והציג בפניו את המספר לד

בכוונה ספרה שגויה במקום הספרה הנכונה. התגובה הרגשית של דניאל היתה 

מיידית. לדברי שי אזולאי, מצוות המחקר: "איך שהראינו לו את הגרסה המעוותת 

פת ונוספת. אחרי , פתאום ראינו קפיצה בתגובה הרגשית ואז קפיצה נוסπשל 

 πהניסוי שאלתי אותו מה הרגשת כשראית את המספר הזה, והוא ענה שהמספר 

הוא כל־כך יפה ופתאום אני רואה חור וזה פשוט לא נכון. איך יכולת להרוס דבר 

   3כל־כך יפה?"

הדוגמאות הנ"ל מראות יכולות בלתי רגילות, ועולות מתוכן לא מעט שאלות 

איך דניאל מחשב, מה עוד שהעובדה שהוא "רואה" את מרתקות. אין לנו מושג 

, אולי πהתשובה מלמדת אותנו שהמוח שלו עובד אחרת. ואם יש תגובה רגשית ל־

יש בכל־זאת סדר ודפוס למספרים אי־רציונלים? אבל השאלה המרכזית שנוגעת 

לנו היא איך יכול להיות שיש אנשים עם יכולת מנטלית בלתי רגילה, ולמרות זאת 

 אינם סופר־אינטליגנטים? הם

ומה לגבי יכולות אתלטיות? כאשר שחקן טניס עונה להגשה של כדור, הוא 

מחשב בחלקיקי השנייה את מסלול הכדור ומגיב בהתאם עם מכה מדויקת, שגם 

את מיקומה הסופי הוא חישב. זו יכולת מנטלית בלתי רגילה והיא לא רק נחלתם 

רי צבי, אם המהירות היחסית בינה ובין של בני האדם. כאשר צ'יטה רודפת אח
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הצבי הופכת משלילית לחיובית )כלומר הצבי מצליח להגדיל את הפער(, הצ'יטה 

עוצרת מיד. לחשב שינוי סימן במהירות יחסית תוך כדי ריצה זו יכולת מרשימה 

, ועם זאת, רובנו לא היינו קוראים ליכולות האלו אינטליגנציה, שהרי ]6]מאוד

ות לדברים דומים. אז מה בדיוק ההגדרה של אינטליגנציה, ולמה היא חיות מסוגל

שונה מיכולות מנטליות מדהימות? ובכלל, כיצד אתם הייתם מגדירים 

 אינטליגנציה?

  

 

 אינטליגנציה זו תכונה יחסית, לא מוחלטת
  

מספר  The neuroscience of intelligence  ר ריצ'רד האייר, מספק בספרו”ד

 טליגנציה:הגדרות לאינ

 

 להיות אינטליגנט פירושו להיות חכם. ●

 אינטליגנציה היא ההיפך מטיפשות. ●

אינטליגנציה זה הדבר שאתה משתמש בו כאשר אתה לא יודע מה  ●

 לעשות.

 4אינטליגנציה היא ההבדלים בין אנשים שונים בלמידה, זיכרון וריכוז. ●

  

הרביעית. בעוד שכל ההגדרות קולעות למטרה, שווה להתעכב על ההגדרה 

אינטליגנציה איננה מדד של יכולת למידה, זיכרון או ריכוז, אלא ההבדל בין אנשים 

שונים ביכולות אלו. במבט ראשון נראה שהמשפט הזה לא הגיוני. הרי ברור 

לכולנו שאנשים בעלי יכולות גבוהות בתחומים אלו )ואחרים( הם אינטליגנטים. 

איננה מדד ליכולות אלו? ובכן, הבלבול  אם כך, איך אנחנו אומרים שאינטליגנציה

 נובע מכך שהמילים המרכיבות את המשפט דורשות עיון נוסף.

התכונות של יכולת למידה, זיכרון, ריכוז ותכונות נוספות שאנו משייכים 

אין לי מושג כמה פריטים יש לי בזיכרון,  –לאינטליגנציה אינן תכונות אבסולוטיות 

אבל אני כן יכול לבדוק אם הזכרון שלי טוב יותר או כמה יכולים להיות שם, 

 מהזכרון של אדם אחר, או מה ביצועיו ביחס לממוצע האוכלוסייה.

כעת המשפט בו פתחנו נהיה ברור. יכולת למידה, זיכרון וריכוז הינן יכולות 

יחסיות, ולכן גם אינטליגנציה היא תכונה יחסית. כלומר מידת האינטליגנציה אינה 

כמות מסויימת של יכולות, אלא על טיב יכולות מסויימות של אדם מצביעה על 

 מסויים ביחס לטיב היכולות האלו בכלל האוכלוסייה.

על־מנת לחדד את הנקודה הזו, ניתן לחשוב על רובינזון קרוזו כמודל של  

אדם החי לבדו באי. מכיוון שבאי אין עוד נפש חיה אליה יוכל להשוות את 
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לא יוכל לדעת באיזו מידה הוא אינטליגנט. אינטליגנציה אינה יכולותיו, רובינזון 

יכולת למידה, משום שרובינזון יכול ללמוד בעצמו דברים חדשים. אינטליגנציה 

גם איננה זיכרון, מפני שרוביזון זוכר )ושוכח( בעצמו הרבה דברים. מאידך, כאשר 

ב יותר, אז נוכל יגיע עוזרו הנאמן ששת וילמד את הכישורים האלו מהר יותר וטו

 לומר שששת אינטליגנטי יותר מרובינזון קרוזו.

עובדת היות המדד יחסי היא משמעותית, מכיוון שאין ברשותנו סרגל  

אובייקטיבי באמצעותו אפשר למדוד אינטליגנציה. תכונות כמו גובה, משקל וחוזק 

הבדלים ניתן למדוד בקלות באמצעות כלי מדידה שונים, על־כן אפשר לדבר על 

גבוהים יותר או פחות, שמנים יותר או פחות, אתלטיים  -בין אנשים בתכונות אלו 

יותר או פחות וכן הלאה. גובה ניתן למדוד באמצעות סרט מידה, ויחידת המידה 

שלו הוא מטר. משקל ניתן למדוד באמצעות מאזניים, ויחידת המידה שלו היא 

תווי הפנים, גם אותו ניתן לכמת . בהנחה שיופי קשור לסימטריה של 5קילוגרם

למספר אחד אובייקטיבי. באינטליגנציה, לעומת זאת, המצב שונה. לא ניתן לקחת 

את מגוון הכישורים המנטליים של האדם ולכמת אותם למספר אחד, באותו אופן 

אינן יחידות מידה כמו קילוגרם או ליטר,  IQבו גובה מכומת לסנטימטרים. נקודות 

במדידות אחרות. כמו שראינו בהגדרה הרביעית, מדידת שאינן תלויות 

( של האדם רלוונטית רק יחסית לאנשים אחרים. אין IQהאינטליגנציה )או ציון ה־

לנו דרך אבסולוטית לקבוע את רמת האינטליגנציה של בן אדם, אבל בהינתן 

קבוצה של אנשים יש לנו דרך לא רעה בכלל לדרג אותם לפי האינטליגנציה 

 IQ. פועל יוצא של נקודה זו הוא שמיקומו של ציון IQבאמצעות מבחן  שלהם,

על הסקאלה משמעותי יותר מהמספר עצמו. לדברי האייר: "בעוד שההבדל בין 

יכול להיות ההבדל בין היכולת ללמוד נהיגה או לא, ההבדל בין ציון  80ל־ 75ציון 

IQ 123  6הוא לא כזה דרמטי". 130ובין 

 

 

  



 

7 

 

 ליפמן לבורינגהויכוח בין 
 

 אינטליגנציה זה מה שמבחני אינטליגנציה בודקים"  "

 ]אדווין בורינג[

 

 , רבים חושבים את הדברים הבאים:IQכאשר מדברים על אינטליגנציה ומבחני 

 

מבחני אינטליגנציה נבנים על סמך תיאוריה מסודרת ומדעית. חוקרים  ●

נטליגנציה ולפי ישבו והגדירו מה אמור לכלול )ולא לכלול( המושג אי

 זה בנו את המבחן.

המבחן אולי בודק יכולות אקדמאיות מסוימות אבל יכולות אלו לא  ●

מייצגות בכלל את מכלול המורכבות של החיים האמיתיים. לא סתם 

אקדמיה נקראת מגדל השן. החוקרים למעלה לא מבינים מה הולך אצלנו 

 למטה, בחיים האמיתיים.

ריוז יפה בשיחת סלון. הערך הפרקטי שלו מהווה לכל היותר קו IQציון  ●

 יום נמוך.-בחיי היום

 

לא מבוססים על תיאוריה אחת מסודרת,  IQהאמת, כמובן, הפוכה לחלוטין. מבחני 

וכמו שנראה, לא כל החוקרים מסכימים ביניהם על ההגדרה של אינטליגנציה. 

פני יותר ולמרות חוסר העקרונות המדעיים, כבר מהמצאת המבחנים הראשונים, ל

ממאה שנים, הם היו מאוד מוצלחים בעולם האמיתי, גם במהימנות המבחן וגם 

הדיון לגבי משמעות המילה אינטליגנציה ומה בדיוק  7ביכולת החיזוי שלהם.

בודקים מבחני אינטליגנציה הינו עתיק, נמשך עד היום והרבה מאוד מחוסר ההבנה 

מחקר מקובל להתייחס אליו כאל קשור לבלבול בין המושגים השונים.. בספרות ה

 ליפמן.-מחלוקת בורינג

( היה עיתונאי יהודי־אמריקאי זוכה פרס Walter Lippmanוולטר ליפמן )

פוליצר )פעמיים(. ליפמן לא התלהב ממבחני האינטליגנציה, בייחוד מפני 

[ הראו שהרמה המנטלית של האמריקאי הממוצע היא 11שהנתונים מצבא ארה"ב]

. באותה העת, הקשר שבין המבחן ובין העולם האמיתי בכלל לא 14של ילד בן 

היה ברור. במילים שלו: "מבחן אינטליגנציה זה מכשיר לסווג קבוצות של אנשים 

לפי היכולת שלהם לפתור בעיות שאולי בוחנות אינטליגנציה ואולי לא... הוא לא 

, שמצריכות מסווג אנשים לפי היכולת שלהם להתמודד עם בעיות אמיתיות בחיים

 8אינטליגנציה".

(, פרופסור Edwin Garrigues Boring ,1886-1968אדווין בורינג )

לפסיכולוגיה ניסויית מאוניברסיטת הארוורד ענה לו באמצעות המשפט הבא: 
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"אינטליגנציה זה מה שמבחני אינטליגנציה בודקים". אבל ככה אי אפשר באמת 

 לסיים ויכוח.

ת( על הפרק היתה כיצד לבנות מבחן, כך השאלה שעמדה )ועדיין עומד

שתוצאתו תייצג את האינטליגנציה של הנבחן. דרך אחת היא לבדוק במה אנשים 

אינטליגנטים שונים מאלו שאינם. בעוד שרוב האנשים יתקשו להגדיר במדויק מה 

היא אינטליגנציה, הם יוכלו לזהות בקלות יחסית אדם חכם ואדם טיפש. את 

ים האלו אפשר לשלב במבחן אינטליגנציה. האפשרות השנייה ההבדלים בין האנש

היא לפתח תיאוריה על אינטליגנציה והיכן הבדלים באינטליגנציה בין אנשים באים 

לידי ביטוי, ולפי זה לבנות את המבחן. על־מנת להבין את נקודת המחלוקת בצורה 

יקאי (, פסיכולוג אמרEarl B. Hunt ,1933-2016טובה, מביא ארל האנט )

: ברור לכולם 9שהתמחה באינטליגנציה אנושית ומלאכותית, את הדוגמה הבאה

שלאנשים שונים יש כושר גופני שונה. אך מהו בדיוק כושר גופני? אפשר לקחת 

את גישת המאמן ולבקש מאנשים לרוץ, לקפוץ, להרים משקולות וכו' על־מנת 

ח תיאוריה שכושר לקבוע את רמת הכושר הגופני שלהם. אפשר לעומת־זאת לפת

גופני זה בעצם יכולת שרירים, ויכולת הלב והריאות לספק להם 'דלק', ובהתאם 

 למדוד סיבולת לב־ריאה ולבנות מבחני חוזק של קבוצות שרירים מבודדות.

בדוגמת הכושר, כל בר־דעת מבין שגישת המאמן היא הנכונה. זו הסיבה 

בדיון הזה את גישת המאמן. שבורינג ולמעשה כמעט כל הקהילה האקדמית בחרה 

במבט שני, התשובה של בורינג הרבה פחות מתנשאת ויותר עמוקה. השאלה 

הראשונה היא האם בחינות האינטליגנציה מזהות אנשים שגם לולא הן היינו 

יודעים שהם אינטליגנטים? במילים אחרות, האם הבחינה היא כזו שמי שיוציא בה 

וטעה.  –ד ידענו שהוא חכם"? ליפמן חשב שלא ציון גבוה נגיד עליו: "ברור, תמי

הוא מדד טוב לאינטליגנציה,  IQהעניין השני הוא שאם ציון  10התשובה היא כן.

 הרי שהוא כלי עוצמתי ושימושי לניבוי של לא מעט אספקטים בחיים.

בנוסף, אם אינטליגנציה היא תופעה שיש לה ביטוי פיזיולוגי במבנה המוח, 

ובין סריקות  IQות אותה, אז אמור להיות קשר בין ציון והבחינות האלו משקפ

מוח. לקשר שבין סריקות מוח ובין אינטליגנציה ולשאלה איפה במוח נמצאת 

 האינטליגנציה נקדיש מקום של כבוד בסוף הפרק.

נתפסים כביטויים שונים של אותו הדבר  IQבינתיים, אם אינטליגנציה ו־

כווץ לסיבות ולהשלכות של ציוני המבחן. עצמו, כל המחקר על אינטליגנציה מת

זאת אומרת, אם בתהליך המצאת המבחן פספסנו יכולת מנטלית מסוימת שקשורה 

לאינטליגנציה, יהיה קשה מאוד לאתר אותה כעת שהרי היא לא באה לידי ביטוי 

לא מודד הכל, וצדק בהחלט  IQבמבחנים הנוכחיים. צדק ליפמן כשאמר שציון 

מודד משהו. לכן, חשוב להתייחס לביקורת של ליפמן ולפתח  IQבורינג שציון 

תיאוריה על מהות האינטליגנציה. הגדרת האינטליגנציה המקובלת ביותר היום 
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(, Linda Gottfredsonבקרב החוקרים הוגדרה ע"י החוקרת לינדה גוטפרדסון )

 והיא:

 

אינטליגנציה היא יכולת מנטלית כללית מאוד, הכוללת בין השאר את 

היכולת להסיק מסקנות, לתכנן, לפתור בעיות, לחשוב בצורה מופשטת, 

להבין רעיונות מורכבים, ללמוד מהר וללמוד מהניסיון. זה לא רק לימוד 

ספרים, מיומנות אקדמית צרה, או יכולת להצליח בבחינות. במידה רבה, 

 -אינטליגנציה משקפת יכולת רחבה ועמוקה יותר להבנת הסביבה שלנו 

 11את המהות", "להבין" דברים, או "להחליט" איך לנהוג. "לתפוס

 

 IQהיכולות שגוטפרדסון מדברת עליהן רחוקות מאד מחידות הגיון במבחן 

טיפוסי. אינטליגנציה מהווה פרמטר משמעותי להצלחה בחיים ומתברר שמבחן 

IQ  הוא מנבא טוב לכל היכולות הללו, וזאת למרות שמבחניIQ  לא בודקים יכולות

ו בצורה ישירה. יש פה תעלומה אמיתית. איך יכול להיות שמבחן ששואל לגבי אל

 צורות, אותיות ומילים יכול לנבא את כל הדברים הללו?

כל ההגדרות שהצגנו עד כה מתייחסות לאינטליגנציה כאל יכולת כללית, ולא 

כאל יכולת בלתי רגילה בתחום מסוים. אם לבן־אדם יש יכולת זיכרון מופלאה, 

יום, כמו קים פיק, לא נגיד שהוא -הוא לא מסוגל לדאוג לעצמו בחיי היום אך

אינטליגנט. אינטליגנציה, לדברי גוטפרדסון, משקפת את היכולת להבין את 

הסביבה ולהתנהל בה. להבין מה צריך לעשות. יש איזה משהו כללי משותף לכל 

יצור למילה )ק gהכישורים המנטליים. לאותו רכיב כללי, קוראים החוקרים 

global( או הרכיב הכללי של האינטליגנציה. להלן דיאגרמת ון ,)Venn )

 המסבירה את המיקום היחסי של האינטליגנציה לעומת כישורים מנטליים בכלל:
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העיגול הגדול ביותר מתאר את כלל היכולות המנטליות. מזיהוי שקרנים, 

ה וכלה בהלחנת סימפוניות. דרך כפל של מספרים בראש ויכולת ידע כללי מרשימ

 הכל.

אינטליגנציה היא שם כולל לכל היכולות המנטליות ש"הכי קשורות לפתרון 

שימו לב ששטח מעגל האינטליגנציה  12בעיות יום־יומיות ובהתנהלות במרחב".

קטן משטח היכולות המנטליות, מכיוון שאינטליגנציה היא רק חלק מתוך כל 

שאנשים יכולים להדגים יכולות מנטליות בלתי היכולות המנטליות. זאת הסיבה 

רגילות ולמרות זאת להיות לא אינטליגנטים, וזה בדיוק המקום בו נמצאים רוב 

 הסוונטים.

-מצביע על חלק מהיכולות שקשורות לאינטליגנציה בחיי היום IQציון ה־

יום. מה משמעות הדבר? האם יש אנשים אינטליגנטים במשמעות הרגילה, ולמרות 

שלהם לא משקף את היכולות האלו? בוודאי. אך מספרם קטן מאד.  IQזאת ציון ה־
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י בדיאגרמה תופס חלק משמעותי משטח האינטליגנציה, בדיוק מפנ IQשטח ה־

 הינו מנבא טוב לאינטליגנציה בחיי היום־יום. טוב, אך לא מושלם. IQשציון 

הרכיב הכללי של האינטליגנציה, שמשותף  - gהמעגל הקטן ביותר מתאר את 

מתאר חלק גדול מהאינטליגנציה )אך  IQלכל היכולות המנטליות. בדיוק כמו ש־

)אך לא את  IQבחן חלק גדול מהיכולות הנמדדות במ gלא את כולה(, כך מתאר 

הוא מדד די טוב ליכולת  IQ, אבל מבחן gכולן(. אין לנו דרך ישירה למדוד את 

הזו. הרבה מהויכוח החברתי־תרבותי על אינטליגנציה נובע מבלבול בין ארבעת 

המושגים בציור הקודם. יכולת מנטלית רחבה הרבה יותר מאשר אינטליגנציה. 

אינו אותו הדבר  IQוציון  IQה יותר מציון יום רחב-אינטליגנציה במשמעות היום

(. לדברי האייר: "בעוד שאינטליגנציה במשמעות gכמו יכולת מנטלית כללית )

יכולים להיות מושפעים מגורמים שונים, חברתיים ותרבותיים  IQיום וציון -היום

 13גנטי ופחות ניתן לשינויים".-( הינו יותר ביולוגיgכאחד, הרכיב הכללי )

והרכיב הכללי, אך לא באמת הסברנו על  IQשדיברנו על מבחני שימו לב 

מה מדובר. בשלב הזה כדאי לחזור להתחלה; להיסטוריה של מבחני האינטליגנציה 

 ומה בדיוק הם נועדו לבדוק.
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 ההיסטוריה של מבחני אינטליגנציה
  

מאיפה מתחילים? ישנם  –כמו בכל סקירה היסטורית, השאלה הראשונה היא 

ילוקי דעות לגבי מי הדמות הראויה ביותר להתחיל ממנה. כותב שורות כמובן ח

אלו חושב שהראשון הינו אלפרד ּביֶנה, אבל על־מנת להבין את משמעות העבודה 

של בינה בצורה טובה יותר, נתחיל מסקירה קצרה של קודמו, והראשון בהיסטוריה 

, סיר פרנסיס 19ה־המדען הבריטי בן המאה  -שניסה לייצר מבחני אינטליגנציה 

 (.Sir Francis Galton ,1822-1911גולטון )

  

 "אם אתה יכול, תספור" 

 ]המוטו של גולטון[

  

. לענייננו, גולטון 14לגולטון נקדיש מקום של כבוד בשני פרקים אחרים

הדעה הרווחת  19התעניין מאוד בהבדלים הקוגניטיביים בין בני אדם. עד המאה ה־

, בעקבות 19הבריאה, ולכן עליון על הטבע. החל מהמאה ה־היתה שהאדם הוא נזר 

קבלה נרחבת של תאוריית האבולוציה, נתפס האדם כחלק מהטבע, ולכן גם ראוי 

למחקר ולניתוח כשאר הגורמים בטבע. במחקרו גילה גולטון שתי תופעות 

מעניינות. האחת: אם הוריך אינטליגנטיים, סיכוייך להיות אינטליגנטי גם־כן 

ים יותר מהסיכוי הכללי באוכלוסייה. השניה: במשפחה בה צמחו מספר גבוה

אנשים דגולים, כל אחד מהם היה דגול 

 בתחום אחר.

תופעות אלו הובילו את גולטון 

למסקנות הבאות: יכולות מנטליות 

עוברות בתורשה )לנושא זה נקדיש פרק 

נפרד(, והיכולת שמובילה אדם להיות 

דגול )מה שלא תהיה( איננה קשורה 

דווקא לתחום מסויים )מוזיקה(, אלא היא 

יכולת כללית לתרום תרומה משמעותית 

 לאנושות. 

כדי להוכיח טענה כזו, יש להמציא 

דרך מדידה אובייקטיבית ליכולות כאלו. 

וכך, בפעם הראשונה בהיסטוריה, גולטון 

ניסה לנסח בצורה פורמלית את מה 

 שאנשים לקחו כמובן מאליו: 

 

 רנסיס גולטוןפ
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הללו משנים  "בני אדם נבדלים ביכולות האינטלקטואליות שלהם, וההבדלים 

 15"להם אישית ולחברה בכללותה. –

 

עבור בדיקת היכולות האינטלקטואליות האלו, המציא גולטון סדרה של 

מבחנים שנועדו למדוד )זאת מילת המפתח( יכולת זו אצל אנשים שונים. 

האינטואיציה של גולטון היתה שיש קשר בין יכולת שכלית ובין רגישות של חושי 

ושים יהיו התפיסה. הרעיון היה שככל שהיכולות המנטליות יותר גבוהות, הח

רגישים יותר, ולכן אדם חכם אמור לשמוע צליל בתדר שאדם פחות חכם לא 

מסיבה זו המבחנים שהוא פיתח עסקו בגירוי מינימלי של שמיעה, ראייה 16ישמע.

נבדקים אשר עברו  9,000וחישה של העור. גולטון אסף סדרה מרשימה של 

את הכלים  שנים. למרבה הצער, לא היו לגולטון 6במעבדה שלו במשך 

הסטטיסטיים המתאימים, ולכן בכל מאגר המידע הענק שהוא אסף לא נמצאה 

לפני כמה שנים,  17התאמה בין רגישות החושים ויכולת אינטלקטואלית גבוהה.

צוות חוקרים לקחו את כל המידע הרב שאסף גולטון וניתחו אותו בכלים 

. מה 18ברובן"סטטיסטיים מודרניים וגילו "שההיפותזות שלו היו נכונות 

שהחוקרים גילו היה קשר משמעותי )קורולציה גבוהה( בין רמת ההשכלה 

והעיסוק של הנבדק ובין הציון שלו במבחן רגישות החושים של גולטון. 

האינטואיציה שלו אכן היתה נכונה, אך בזמנו לא היו לו את הכלים המתמטיים 

נטליות מוביל בצורה להוכיח אותה.  הקשר שבין רגישות חושים ובין יכולות מ

ישירה לקשר שבין אינטליגנציה ומהירות עיבוד מוחית שנסקור בסוף הפרק. 

 .20-בינתיים, נחזור לתחילת המאה ה

  

 

 הראשונים והשאלה לגבי אינטליגנציה IQ-מבחני ה
 

עם כל הכבוד למחקרים פורצי הדרך של גולטון, ממשיך דרכו המשפיע ביותר היה 

( שלקח את Alfred Binet ,1857-1911ד ּביֶנה )הפסיכולוג הצרפתי אלפר

מבחני האינטליגנציה למקום אחר. לפי בינה, מה שמאפיין ומבדיל בין אנשים 

אינטליגנטים וכאלו שאינם, הוא יכולתם להסיק מסקנות, לבצע אנלוגיות, לזהות 

תבניות ובייחוד, יכולת השיפוט. אותם מבחנים שבינה פיתח, למרות חוסר 

שלהם במונחים מודרניים, הצליחו להשיג את מה שהבחינות של  המקצועיות

התוצאות שלהם התאימו להבנה האינטואיטיבית הרגילה של  –גולטון לא הצליחו 

 19אינטליגנציה גבוהה ונמוכה.

, Théodore Simonהעבודה של בינה ושותפו למחקר, ֶתאֹודֹור ִסימֹון )

בעולם המערבי נוצר הרושם (, חשובה מהיבט נוסף. בשיח הנפוץ 1873-1961
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המוטעה שמבחני אינטליגנציה הומצאו על־מנת לעשות סגרגציה )הפרדה( בין 

קבוצות אוכלוסייה שונות. כלומר, המבחנים פותחו עם הטייה תרבותית מכוונת, 

כך שלקבוצות מסוימות )באירופה ובאמריקה אלו גברים נוצרים לבנים( יהיה 

מת, כמו במקרים רבים, שונה מאד. מבחני יתרון על פני קבוצות אחרות. הא

האינטליגנציה הראשונים נוצרו על־מנת לשרת מטרה הפוכה לחלוטין, ומעשה 

 שהיה כך היה:

נחקק בצרפת חוק חינוך חובה, משמע, מאותה העת כל  20בתחילת המאה ה־

הילדים חוייבו ללכת לבית־הספר. משרד החינוך הצרפתי היה מעוניין לאתר ילדים 

ת הישגים נמוכה, שהיו צריכים יחס מיוחד. השאלה היתה איך להבחין בין עם רמ

ילדים שהם 'לקויים מנטלית', כלומר שאינם יכולים להגיע לרמת הישגים גבוהה 

מסיבה שאינה תלויה ברצונם או בתנאי הסביבה שבה הם נמצאים, ובין ילדים 

תרה מזו, וזה שההישגים שלהם היו נמוכים בגלל בעיות חברתיות ואישיות. י

קריטי, הדרישה היתה שההבחנה בין השניים תהיה אובייקטיבית, מבלי שמורה 

יוכל לשלוח ילד לבית־ספר מיוחד כעונש או כדי להקל על עבודתו שלו.  על־מנת 

לענות על שתי הדרישות, פיתחו בינה וסימון מבחן שנועד לבדוק האם ילדים 

רגיל. למעשה, למבחן שלהם היו שתי מסוימים לא יוכלו להפיק תועלת מבית־ספר 

מטרות. הראשונה היתה "לזהות יכולות מנטליות חלשות אצל ילדים, כך שהם 

יוכלו לקבל טיפול מיוחד". המטרה השנייה היא "לזהות ילדים שנשלחו בטעות 

לבתי ספר מיוחדים, לא בגלל יכולות מנטליות נמוכות, אלא בתור עונש על 

 ת היו נאצלות.. שתי המטרו20התנהגות רעה"

  

אילו שאלות היו במבחן של בינה? הנה דוגמה. מראים לילד עיגול כמעט 

סגור ואומרים לו: זו הגינה שלך ואיבדת שם את הכדור שלך. איך תחפש אותו? 

בינה החשיב כל תשובה בה עוברים על כל הגינה בצורה סיסטמתית כתשובה 

רי פשר, הוא לא הבין. שאלות נכונה. אם, לעומת זאת, הילד צייר סתם קווים חס

. בכל מקרה, 21נוספות היו ספירת מטבעות או החלטה לגבי איזה פרצוף יפה יותר

כל השאלות עסקו במשימות של בעיות מחיי היום־יום )בדיוק לפי המודל של 

גוטפרדסון(. מה בינה לא בחן? יכולות שמושפעות בצורה ברורה מלימוד כמו 

מד לקרוא יידע לעשות זאת טוב יותר מילד שלא קריאה וכתיבה. ברור שילד של

למד לקרוא, אבל את בינה עניינה היכולת של הילד ללמוד לקרוא ולכתוב. במילים 

של בינה : "אנחנו מעוניינים למדוד רק אינטליגנציה ולא יכולות אחרות שיש 

אנחנו לא נותנים לו שום דבר לקרוא או לכתוב, ושום מבחן שהוא יוכל … לילד

.כלומר, בינה ניסה להפריד כמה שניתן בין היכולות 22יח בו רק על־ידי שינון"להצל

 הנרכשות בבית הספר ובין אינטליגנציה טבעית.
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החשיבות של מבחן בינה היתה במגוון של סוגי השאלות. בינה האמין שעל־

ידי שילוב של מספיק שאלות שמצריכות כישורים מנטליים שונים, הוא יוכל 

האינטליגנציה של הילד באמצעות ציון יחיד. כמו שראינו בתחילת להסיק את 

ליפמן, בינה לקח את הצד של בורינג והדגיש את האמפיריות -הפרק בויכוח בורינג

של המבחן שלו: "ניתן להגיד שזה משנה מעט מאוד מה הן השאלות, כל עוד הן 

 IQמושג ה־העבודה של בינה וסימון גם קירבה אותנו עוד צעד ל 23מספריות".

כרעיון יחסי. מה שעשו סימון ובינה היה לבדוק קבוצות גדולות של ילדים בגילאים 

שונים, ודרך הציון הממוצע של קבוצת ילדים הם יכלו לראות האם ילד מסוים 

נקרא גם  10הינו מעל או מתחת לממוצע. הציון הממוצע שהוציאו ילדים בגיל 

היות האם אתה מעל הגיל המנטלי שלך ". עכשיו השאלה הפכה ל10"הגיל המנטלי 

)אינטליגנטי יותר מהממוצע( או מתחת לגיל המנטלי שלך )אינטליגנטי פחות 

את התשובה לחלק השני של השאלה )בכמה(, פתר לאחר  מהממוצע(, ובכמה.

, William Sternכמה שנים הפסיכולוג והפילוסוף הגרמני וויליאם שטרן )

מעניינת ופשוטה: הוא לקח את הגיל המנטלי (. הנוסחה שלו היתה 1871-1938

של הילד )במילים אחרות, הילד מסוגל לפתור שאלות שילדים ממוצעים בגיל 

מסויים יכולים לפתור(, חילק אותו בגיל הממשי שלו והכפיל במאה. כך נולד רעיון 

  .IQה־

, 11, אבל הוא מסוגל לפתור שאלות של ילדים בני 9אם הילד שלפנינו בן 

, אך הוא אינו מסוגל 11. אם, לעומת זאת, הילד בן 122שלו הוא  IQה־נגיד ש

. ומה 81שלו הוא  IQ, נגיד שה־9לפתור שאלות אותן פותרים ילדים מעל גיל 

שלו  IQ? נכון מאד. ציון ה־11ופותר שאלות של ילדים בני  11קורה אם הילד בן 

יל מנטלי לגיל החידוש של שטרן היה שמה שמשנה זה היחס בין הג .100יהיה 

הפיזיולוגי, ולא ההפרש ביניהם. ילד בן שמונה שמסוגל לענות על שאלות של ילד 

. ילד 50של  IQשנים(, הוא בעל ציון  4; הפרש של 2)יחס גילאים של פי  4בן 

)יחס גילאים של פי אחד ושליש;  12שמסוגל לענות על שאלות של ילד בן  16בן 

 .75של  IQיון שנים( הוא בעל צ 4אותו הפרש של 
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 ומשקפי ראייה IQמבחני 
 

 כמה בינה האמין שציון המבחן שלו משקף באמת אינטליגנציה? לא הרבה.

 

( למדידת אינטליגנציה מפני IQ"לא ניתן להשתמש במדד הזה ) 

שאיכויות שכליות אינן ניתנות לסכימה ולכן לא ניתן למדוד אותם כמו 

 24שמודדים פרמטרים לינאריים".

 

משיך ומזכיר שוב שהציון במבחן מתאר מיקום ביחס לממוצע כללי, ולא בינה מ

עומד בזכות עצמו. "אנחנו מרגישים שחשוב להתעכב על העובדה הזו מפני 

 9עם אינטליגנציה של ילד בן  8שאח"כ, מטעמי פשטות הדיון, נדבר על ילד בן 

מצג  25א".. הביטויים האלו, אם נלקחים מילולית, עלולים ליצור מצג שוו7או 

 שווא? של מה?

(, פילוסוף בריטי, John Stuart Mill ,1806-1873ג'ון סטיוארט מיל )

הוגה דעות, כלכלן פוליטי, ומחבר הספר המפורסם "על החירות" מתח ביקורת על 

"הנטיה תמיד היתה להאמין שכל מה  האופן בו תופסים אנשים מושגים מופשטים:

שקיבל שם חייב להיות ישות או דבר, אשר לו קיום בלתי תלוי משל עצמו; ואם 

לא נמצאה ישות כזו, אנשים לא הניחו שדי בסיבה זו בכדי להניח שישות זו איננה 

קיימת, אלא דמיינו שהינה משהו קשה להבנה ומסתורי במיוחד, יותר מדי נשגב 

שניתן להבינו. משמעות כל המושגים הכלליים, ובייחוד  בכדי להיות דבר

המופשטים, נעשתה באופן זה עטופה ביסוד מיסטי". בעברית פשוטה ובהקשר 

)"מה שקיבל שם"(  IQשלנו, מיל היה אומר שהעובדה שאנשים מתייחסים לציון 

כאותו הדבר כמו אינטליגנציה )"ישות"( היא לא רק מבלבלת אלא גם מסוכנת. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              ה של בינה נועדה )לפחות בעיניו( למטרות שונות.                                                                                 הבחינ

בדומה למבחן ראייה שנועד לאתר קשיים טבעיים ולהציע להם פתרון בצורת 

אצל תלמידים  משקפיים, כך נועדו הבחינות של בינה לאתר קשיים מנטליים

, Stephen Jay Gouldמסוימים ולהציע להם עזרה קונקרטית. לפי סטיבן גּוְלד )

(, פליאונטולוג וביולוג אבולוציוני יהודי־אמריקאי, בינה חשש 1941-2002

שמורים ישתמשו במבחן שלו לא כדי לאתר ילדים חלשים ולעזור להם כמו שהוא 

יים באמצעות ההוכחה המדעית התכוון, אלא על־מנת לסלק תלמידים בעיית

שמספק ציון המבחן. בינה פחד במיוחד מפני אפקט פיגמליון שעלול לצמוח 

שציון המבחן יהיה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה.  –מהשימוש בבחינה 

כלומר, שהציון יהפוך לתווית שתשנה משמעותית את גישת המורה ובכך יוליך 

המחשה מהמקרה בו גרפולוגים שהעריכו  את הילד למסלול חזוי מראש. בינה נתן

את כתב היד של אלפרד דרייפוס רק לאחר שהוא נמצא אשם. במילים אחרות, 
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אתה מוצא את מה שאתה מחפש, ומה שאתה מוצא הופך להיות המציאות. האם 

 הפחד של בינה היה מוצדק? לפי דעתי התשובה היא כן.

פעה. כאשר מורה מצפה ישנם מספר ניסויים בפסיכולוגיה שמאשרים את התו

. זה נכון שלא ניתן להפוך כל ילד 26מילד להישגים גבוהים, הרמה של הילד עולה

לגאון, אבל כל ילד יכול לשפר את הישגיו כאשר המורים מאמינים בו, וזו היתה 

הנקודה של בינה. הילדים שאבחן בינה היו צריכים עזרה, לא סיווג. בינה נתן 

ניתן לעזור לאותם ילדים )כיתות קטנות, ללמד  הצעות קונקרטיות לגבי איך

טכניקות למידה ועוד(. בתי ספר טובים וטיפול אישי לא רק מוסיפים ידע. ביכולתם 

גם לשפר את האינטליגנציה. "...אנחנו יכולים להגיד שהאינטליגנציה של אותם 

 היכולת -תלמידים עלתה. אנחנו העלינו את מה שנחשב כאינטליגנציה של תלמיד 

  27ללמוד ולהפנים הוראות".

כאשר הבחינות של בינה חצו את האוקיינוס לארה"ב, משהו בהן השתנה. 

הראשון שהביא את המבחנים של בינה לעולם החדש היה הפסיכולוג והאאוגניקן 

(. גודאר, Henry Herbert Goddard ,1866-1957האמריקאי הנרי גודאר )

הסכים עם בינה שהמבחנים האלו שתרגם רבים מהמאמרים של בינה מצרפתית, 

יכולים לאתר אנשים עם יכולת מנטלית נמוכה מהממוצע. אבל מפה הוא הלך צעד 

אחד נוסף; צעד שבינה בשום אופן לא הסכים לקחת. גודאר ראה בתוצאות הבחינה 

 מדד לתכונה מסוימת אחת, תכונה שבדומה לגובה, אינה יכולה להשתנות.  

האינטליגנציה של בינה לארה"ב, האיש לו אם גודאר הביא את בחינות 

שמורה הזכות על הפרסום המאסיבי שלהם היה הפסיכולוג האמריקאי פרופסור 

( מאוניברסיטת Lewis Madison Terman ,1877-1956לואיס טרמן )

סטנפורד. לעומת בינה שחשב שרק תלמידים חלשים צריכים לעשות את המבחן 

 מיוחד, התשובה של טרמן היתה שונה:כדי למצוא את אלו שצריכים טיפול 

 

המטרה של … "אילו תלמידים צריכים להיבחן? התשובה היא כולם

המבחן אינה להגיד לנו מה שאנו כבר יודעים, וזו תהייה טעות לבחון רק את 

התלמידים שאנו יודעים שהם בוודאות מעל או מתחת לממוצע. חלק 

כאלו שנחשבו בטעות מההפתעות הגדולות ביותר הן בבחינות של 

 28כממוצעים."

 

לפי טרמן, המבחן מדד משהו מהותי לגבי היחיד. זה כבר לא היה רק כלי לאבחון 

קשיים נקודתיים אלא צוהר למדידת יכולת קוגניטיבית הטבועה באדם. המבחן 

-אותו פיתח טרמן היה בעצם אדפטציה למבחן בינה המקורי ונקרא מבחן סטנפורד

 בינה.
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 g -ל הבא הרעיון הגדו
  

כמו שראינו למעלה, קיימות יכולות מנטליות שונות שמגדירות אנשים חכמים. די 

ברור שזיכרון לטווח קצר הוא חלק מקופסת המיסתורין הזו שנקראית 

אינטליגנציה. רוב האנשים גם יסכימו שהבנה של העולם שסביבינו קשור לנושא 

סדר עולה?(, כמו כן, יכולת )למה שוטרים לובשים מדים, למה בתים ממוספרים ב

מתמטית זה מאפיין של אנשים אינטליגנטים. מה לגבי ידע כללי ואוצר מילים? 

ומה הקשר בין היכולות הללו? האם יכולת מתמטית גבוהה מנבאת במשהו יכולת 

מימדיות קשורה לידע -שפתית גבוהה? האם היכולת לסובב בדימיון צורות תלת

ר בין התחומים ובהסתכלות יותר מעמיקה, נראה כללי? על פניו נראה שאין קש

אפילו שאמור להיות קשר הפוך, בייחוד בגלל תיאוריית ריבוי האינטליגנציות, 

שגם לה נקדיש מקום של כבוד בספר. מכיוון שגודל המוח מוגבל, ההגיון הפשוט 

מחייב שאם איזור מסויים במוח מפותח בצורה בלתי רגילה, זה יבוא "על חשבון" 

ו אחר. מעין חוק קוסמי של "אין מתנות חינם". משחק סכום אפס. וכמו משה

שנראה הרבה פעמים לאורך הספר הזה, המציאות לא תמיד מצייתת לאינטואיציות 

הראשוניות שלנו. אם ניתן לחשוב על עובדה אחת שכמעט ואין מחלוקת עליה בכל 

גניטיביות הוא ספרות מחקר הפסיכולוגיה, היא שהקשר בין כל שתי בחינות קו

ספור מחקרים רק חיזקו אותה -ואין 1904תמיד חיובי. עובדה זו התגלתה בשנת 

 מאז. אז מי גילה אותה?

( אהב Charles Edward Spearman ,1863-1945ָצ'אְרְלס ְסִפיְרָמן )

מאוד לטייל. הוא חשב שקריירה צבאית בתור מהנדס תאפשר לו לטייל ברחבי 

ירמן היה מהנדס מצוין עד לרגע בו הוא קרא את ספרו העולם, והוא די צדק. ספ

החוויה הזו טלטלה אותו, ובעקבותיה הוא  29של גולטון על היכולות המנטליות.

 Wilhelmהחל ללמוד לדוקטורט בפסיכולוגיה בהנחייתו של ִויְלֶהְלם וּוְנט )

Wundt על (, אולי הפסיכולוג הגרמני הגדול בכל הזמנים. )לימים, יצטער ספירמן

בזבוז שלטענתו הגיע מהאשליה של הצעירים  -הזמן אותו "בזבז" בשירות הצבא 

 שהחיים ארוכים(.

( על קבוע Karl Pearson, בעקבות העבודה של ָקאְרל ִפיְרסֹון )1904בשנת 

הקורולציה, הרעיון שניתן למדוד עד כמה שני משתנים קשורים בינהם )קראתם 

סם ספירמן עבודה מעניינת ביותר, כזו את הפרק על הסטטיטיקה, נכון?( פר

"שעיצבה הן את ההתפתחות והן את המתודות השנויות במחלקות מאז ועד 

.עיקר התגלית שלו היא שאם קבוצה של אנשים עשתה מבחנים מנטליים 30היום"

שונים, ככל שמספר המבחנים היה גבוה יותר, תוצאה מעניינת שבה והופיעה: כל 

אחד, נטה לקבל ציון טוב גם במבחן השני, ולהיפך.  מי שקיבל ציון טוב במבחן

בשפה מקצועית, בין שתי הבחינות היתה קורלציה חיובית. אם אנחנו יודעים 
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שנבדק מסוים קיבל ציון טוב במבחן מנטלי מסוים, אנחנו יכולים להעריך בביטחון 

רב שהוא יקבל ציון טוב גם במבחן המנטלי השני. התוצאה הזו חזרה בלי קשר 

סוג המבחן. כל עוד שני המבחנים בדקו איזה שהוא סוג של יכולת קוגניטיבית, ל

היה ביניהם קשר חיובי. בין חלק מזוגות המבחנים הקשר היה חזק יותר ובין זוגות 

אחרים, היה חזק פחות, אך תמיד היה קשר. אבל התוצאות היו מרחיקות לכת אף 

ולות קוגניטיביות שאין לו לא היה ניתן להמציא שום מבחן שבודק יכ -יותר 

קורלציה עם מבחנים אחרים, ולא משנה כמה היכולות הקוגניטיביות השונות של 

 שני המבחנים היו רחוקות זו מזו.

התוצאה הזו, שמאז חזרה באינספור מבחנים וניסויים שונים, הובילה את 

 (globalספירמן למסקנה הבאה: כל מבחן מנטלי מכיל איזה שהוא רכיב כללי )

 -המשותף לו, ולכל המבחנים המנטליים האחרים. הרעיון של גולטון היה נכון 

אינטליגנציה זה דבר אחד שלם. אבל, וזו החשיבות של ספירמן, בפעם הראשונה 

ולא  gהיה ניתן למדוד את הדברים בצורה מדעית. לרכיב הכללי הזה קרא ספירמן 

" the g-factor“א על הנושא נקר 20-בכדי הספר המפורסם ביותר במאה ה

 ומוקדש, תאמינו או לא, לצ'ארלס ספירמן.

לפי ספירמן? "יכולת כללית להסיק וליישם יחסים  gמהו אותו רכיב מסתורי 

הנלמדים מהניסיון". למה הוא מתכוון? 

הדוגמה הבאה תמחיש זאת. נניח שאני 

רזה", אז לפי -אומר את צמד המילים "שמן

ההגיון הזה, המילה החסרה בצמד הבא 

? " תהיה נמוך. למה? מכיוון -"גבוה

שהיחס שבין שמן ובין רזה הוא יחס של 

ות )השמן הינו ההיפך מהרזה( הופכי

וכאשר מיישמים את היחס הזה על המילה 

גבוה, אזי המילה ההופכית לה היא נמוך. 

לפי ספירמן, אנשים אינטליגנטים יכולים 

ליישם את היחסים האלו בצורה טובה 

יותר. זו המשמעות של מתמטיקה וזו אחת 

הסיבות שיכולת מתמטית משחקת תפקיד 

יה בשונה מההגדרה כה מרכזי באינטליגנצ

המקובלת של אינטליגנציה, שהיא היכולת 

 gללמוד ולהסיק מסקנות, הרכיב הכללי 

  הוא מדד ליכולת להתמודד עם משימה מנטלית מורכבת, תהיה אשר תהיה.

  

 צ'ארלס ספירמן
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 המתמטיקה של ספירמן
 

(. הרעיון factor analysisספירמן פיתח תורה מתמטית בשם פקטור אנליסיס )

מאחוריה הוא פשוט, וניתן להסביר אותו באמצעות דוגמה ציורית. אני יכול לשאול 

אותך מה הגובה שלך, ואני יכול לשאול אותך מה המרחק בין המצח שלך לרצפה. 

למרות שאלו שתי שאלות שונות, התשובה אליהן זהה, ולכן הן למעשה אותה 

רת לי לבדוק כמה שאלות שונות שאלה בדיוק. השיטה של פקטור אנליסיס מאפש

שאלות שונות  100באמת אני שואל. כאשר עושים מבחני אישיות, ניתן לשאול 

פרמטרים בלבד שהם מאפייני האישיות של האדם )נרחיב על  5שבעצם מודדות 

זה בהמשך(. השם המדויק של הרעיון של ספירמן בהקשרי אינטליגנציה הוא 

ר? ספירמן גילה שבכל משימה מנטלית, לא הפקטורים. מה זה אומ 2תיאוריית 

 G, כאשר Rו־ Gעל הביצוע שלה, משנה איזו, קיימים שני רכיבים שמשפיעים 

הוא הכשרון הספציפי של האדם במילוי המשימה המיוחדת  Rהוא הרכיב הכללי ו־

הזו. לכל אחד מאיתנו יש כשרונות, חוזקות, חולשות ונטיית לב לתחומים 

שלא היתה שום דרך למדוד כל אחד מהמשתנים האלו  מסוימים. הבעיה היא

בנפרד. הדבר היחיד שיכולת לעשות הוא לתת למישהו מבחן קוגניטיבי ולמדוד 

, זה Rכמה הוא הצליח בו. הדבר הנוסף שספירמן הבין הוא שהמשתנה השני, 

שאחראי לביצועים של משימה מסוימת, לא קשור בכלל לביצועים של משימה 

פשוטות, החלק שמעולה בידע כללי, יכול להיות לא קשור בכלל אחרת. במילים 

להבנה מרחבית והחלק של זיכרון בכלל לא קשור לחלק של הסקת מסקנות. יש 

אנשים שיהיו מעולים בתחום אחד וגרועים בתחום השני. אם זה כך, הדרך הטובה 

זה ביותר למדוד את הרכיב הכללי הוא לתת כמה שיותר בחינות שונות. מהלך כ

יגרום לביטול ההשפעה של הרכיב הספיצפי, שעשוי לבוא לידי ביטוי בחלק 

מהמבחנים, ויגדיל את החלק היחסי של הרכיב הכללי. נניח שאני רוצה למדוד את 

המרחק שלי מהקיר באמצעות מד מרחק לייזר, אבל מכשיר המדידה רועש, ובכל 

מטר, פעם  32יר הוא מדידה הוא מוסיף רעש אקראי. אם המרחק האמיתי ביני לק

מטר וכו' הלאה. מה עושים? אם  36מטר ופעם נוספת  28אחת המדידה תדווח 

הרעש אקראי לחלוטין, הדרך הטובה ביותר למדוד את המרחק מהקיר בצורה 

אמינה היא למדוד פעמים רבות ולמצע )לעשות ממוצע( את התוצאות. למה זה 

טה להתאפס. וזה בדיוק מה עובד? כי בתהליך של הרבה מדידות, השגיאה נו

ככל שתעשה יותר מבחנים מנטליים, לא משנה מאיזה סוג, הציון  -שספירמן גילה 

אותו משהו נסתר  -המצטבר ייתן הערכה יותר ויותר מדויקת של הרכיב הכללי 

 שנמצא ברקע של כל היכולות המחשבתיות של האדם.
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חיד? למה יש בחינות אבל אם בין כל שני מבחנים יש קשר, מדוע הקשר לא א

שהקשר )קורלציה( ביניהן ובין בחינות אחרות חזק מאד, ולעומתן בחינות אחרות 

הן בעלות קשר חלש יותר? התשובה של ספירמן היתה שבחינות מסוימות בודקות 

 את הרכיב הכללי של האינטליגנציה יותר מאשר בחינות אחרות.

ללי ובין אוצר מילים, כי ניתן לחשוב על זה כך: ברור שיש קשר בין ידע כ

שניהם יכולים לנבוע מקריאת ספרים. כמו כן, יש קשר בין היכולות לזכור ספרות 

ומהירות חישוב מתמטי. אבל קשר בין יכולת מתמטית ואוצר מילים נראה לנו לא 

מובן. לכן העבודה של ספירמן היא בעלת חשיבות עליונה, דווקא בגלל שהיא 

כונה יחידנית שנמצאת בבסיס של הרבה יכולות הוכיחה שאינטלגנציה זו ת

וכישורים מנטליים. בשונה מהאינטואיציה הבסיסית, יכולת גבוהה במתמטיקה לא 

פוגעת או "באה על חשבון" יכולת ורבלית טובה אלא דווקא עוזרת לה. אנלוגיה 

בשונה לחלוטין מעולם המחשבים בו ככל שמכניסים  -טובה היא היכולת לזכור 

ככל שיש  -מר לכונן כך קטן המקום הפנוי, אצל בני אדם זה עובד הפוך יותר חו

 לך יותר ידע, כך היכולת שלך ללמוד ולזכור ידע חדש נהיית טובה יותר.

  

הרעיון של יכולת כללית שנמצאת בבסיס של כל המניפיסטציות )האופנים 

ט עמוק יותר. בהן היא באה לידי ביטוי( הקוגניטיביות באמת כן נראית הגיונית במב

גם במוזיקה וגם בספורט יש כישורים שונים במקצועות השונים. הכישורים 

הנצרכים לריצת מאה מטר אינם הכישורים הנצרכים בקפיצה לגובה ואינו דומה 

ניגון בפסנתר לפריטה על מיתרי גיטרה. עם זאת, בבסיס של התכונות הללו קיימת 

ים. ליכולת הזו קוראים "כושר גופני" יכולת אחת שבאה לידי ביטוי באופנים השונ

בעולם הספורט ו"כישרון מוזיקלי" בעולם המוזיקה. אם תחזרו אחורה לשנות בית 

הספר שלכם, תגלו שהרבה פעמים, האנשים שהיו הכי טובים בריצה, היום גם בין 

  31הטובים בכדורגל, כדורסל וכו'.

הוצאת ציון טוב  אם –כמו שראינו, בין כל המבחנים של ספירמן היה קשר 

באחד, הנטייה שלך היתה להוציא ציון טוב גם באחרים. עם זאת, היו קבוצות של 

מבחנים בהם הקשר בין הציונים היה חזק יותר ממבחנים אחרים. לדוגמה, יש קשר 

חזק בין שאלות שבודקות אוצר מילים )מה פירוש המילה "ספורדי"?(, שאלות 

ח ואגס דומים?(, שאלות שבודקות ידע כללי שבודקות דומויות )באיזה מובן תפו

( ושאלות תפישה או הבנה של 1789)ציין מאורע היסטורי שהתרחש בשנת 

המציאות )למה אנחנו שמים אוכל במקרר?(. כמו שראינו מקודם, קיים מתאם בין 

כל הבחינות השונות, אבל הארבע האלו יוצרות תת־קבוצה של בחינות שהמתאם 

 32מיוחד. לסט הבחינות האלו קוראים תפיסה מילולית.ביניהן גבוה באופן 

כאשר ממשיכים את הבדיקה הזו, מגלים שניתן לחלק את סידרת הבחינות 

 33קבוצות שונות: 4ל־
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 תפיסה מילולית .1

ארגון תפיסתי )השלמת תמונות, סידור קוביות, סידור תמונות, שטיחי  .2

 (1רייבן

 אריתמטיקה, סידור אותיות ומספרים(זיכרון עבודה )זכירת ספרות,  .3

 מילים(-מהירות עיבוד )חיפוש סמלים וקידוד ספרות .4

  

חשוב להזכיר ולציין שוב ושוב שאין שום מבחן הנקרא "תפיסה מילולית", כמו 

שאין מבחן הנקרא "זיכרון עבודה".  זהו רק תמצית סטטיסטית של מבחנים שיש 

 ביניהם מתאם גבוה.

  

בין מבחנים שונים, ניתן לראות את הקשר שבין קבוצות  בדיוק כמו שיש קשר

מבחנים שונות. לדוגמה, ניתן לשאול האם מי שהציון שלו במקבץ "תפיסה 

מילולית" היה גבוה, ייטה לקבל ציון גבוה גם במקבץ "זיכרון עבודה". התשובה 

לשאלה הזו היא חד משמעית כן. בין ארבעת המקבצים הללו יש מתאם גבוה של 

. אלו קשרים חזקים מאוד, והם מצביעים על העובדה "שאנשים 0.6-0.8

במילים אחרות,  34שמצטיינים באחד מהמקבצים, נוטים להצטיין בכל השאר".

אנשים שמהירות העיבוד שלהם טובה יותר, נוטים להיות בעלי תפיסה מילולית 

האלו  טובה יותר. זאת מפני שבנוסף לכישורים וליכולות הספציפיות, כל הבחינות

בודקות גם רכיב כללי של יכולת מנטלית, כמו שהבין ספירמן, והרכיב הכללי הזה 

. ושוב, כמו שאין שום בחינה בשם "זיכרון עבודה" אלא "זיכרון עבודה" gהינו 

מתאר מקבץ של כמה בחינות אשר הקשר ביניהם הוכח כחזק במיוחד, אין שום 

ב הכללי באינטליגנציה". מה שיש או "הבחינה למדידת הרכי -  gבחינה שנקראית 

לנו זה סדרה של בחינות שמהם ניתן להסיק את אותו רכיב כללי. ולפני שנגיע 

והאם הוא מבטא משהו אמיתי במבנה המוח, יש עוד חלוקה  gלשאלת הקיימות של 

ההבדל בין הרכיב הכללי, הנוזלי והגבישי והקשר שבין  –חשובה שצריך להבין 

 זקנה לאינטליגנציה.

  

  

                                                        
 מוסברים בהמשך הפרק 1
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 שני סוגים של אינטליגנציה וזקנה
 

האם אנחנו נעשים חכמים או טיפשים יותר עם השנים? זאת שאלה קשה דווקא 

מפני שיש בחינות מסוימות בהם הציון עולה או נשאר יציב עם השנים )ידע כללי, 

יכולת מילולית( בעוד בבחינות אחרות הציון יורד בצורה משמעותית )זיכרון 

יבוד(. המכנה המשותף של בחינות בהן אין שינוי עם הגיל העבודה, מהירות ע

והמכנה המשותף בין הבחינות בהן יש משמעות שלילית לגיל הביאו את צמד 

( לחלק את Raymond Catell( ורימונד קאטל )John Hornהחוקרים ג'ון הורן )

לשני גורמים שונים. הגורם הראשון נקרא אינטליגנציה נוזלית  gהרכיב הכללי 

(Fluid intelligence מסומן ,Gf והוא מתאר בעיקר את היכולת שלנו ,)

להתמודד עם בעיות חדשות. רוב האנשים מסכימים שבחינות מסוג השטיחים של 

רייבן )שנגיע אליהם בהמשך הפרק( לא קשורות לידע כללי, ובודקות את היכולת 

וצריכות של הנבחן לחשוב בצורה מופשטת. משימות שדורשות חשיבה מיידית 

להיפתר בלחץ זמן קשורות יותר לאינטליגנציה הנוזלית. הגורם השני נקרא 

(, והוא מתאר Gc, מסומן Crystallized intelligenceאינטליגנציה גבישית )

בעיקר את הידע או ההשכלה הנרכשת במהלך החיים. בחינות ידע כללי ואוצר 

זה נקרא גבישי כי גורם זה מילים בודקות יותר את האינטליגנציה הגבישית. רכיב 

 ככל שעובר הזמן, האדם יודע יותר ויותר. –של האינטליגנציה מתגבש עם הזמן 

 

"בהכללה גסה, ניתן לומר שהמבחנים המצביעים על ירידה בכושר עם 

הגיל הם אלה שמצריכים עבודת שכל מהירה ומאומצת עם רעיונות 

מצליחים היטב גם חדשים שטרם ראינו. המבחנים שבהם אנחנו 

בזקנתנו הם אלה שמתבססים על הידע שצברנו עם הזמן ושאנו יכולים 

 35לשלוף בנחת"

 

האינטליגנציה הגבישית שלו עולה )מכיוון שהוא יודע כך ככל שאדם מתבגר, 

יותר( בעוד האינטליגנציה הנוזלית שלו יורדת. הסתכלות מדוקדקת על הגרף הבא 

ומאז יש ירידה די  20הוא אפילו לפני גיל  מראה שהשיא של היכולת הנוזלית

 לינארית ביכולות.

 

 



 

24 

 

 
 

 , 40אם לא עשית שום דבר משמעותי במתמטיקה עד גיל "

 גם לא תעשה" 

 ]פתגם עממי[

 

שבמקצועות בהם הידע  לכך בין שני סוגי האינטליגנציות הינו אחת הסיבותההבדל 

, 36ם הם מבוגריםמשחק תפקיד משמעותי )בעיקר היסטוריה( החוקרים הבולטי

בעוד שבדיסציפלינות בהן יש חשיבות לחשיבה חדשה, כמו מתמטיקה, המובילים 

יהיו בעיקר אנשים צעירים. זאת אחת הסיבות שפרס פילדס, הנובל של 

. ההבדל בין אינטליגנציה גבישית 40המתמטיקאים, ניתן לחוקרים מתחת לגיל 

ותר נגד מבחני אינטליגנציה ונוזלית יכול להסביר את אחת הטענות הנפוצות בי

ככאלו שמוטים תרבותית וסביבתית. הטענה הולכת ככה: בין היתר, מבחני 

אינטליגנציה בודקים גם ידע כללי, כפרמטר של אינטליגנציה גבישית. עם זאת,  

אולי יותר מכל תחום אחר ברור שידע כללי נגזר מתרבות ומעמד סוציואקונומי. 

דע הכללי שלך יהיה גבוה יותר. איך יכול להיות אם קראת ספרים בילדותך, הי

שידע כללי )אחד המאפיינים של אינטליגנציה גבישית( אכן מודד אינטליגנציה 

במשמעות של הבנה ויכולת להתמודד עם בעיות חדשות. ניסוח אחר של הטענה 

הוא "איך ולמה ידע כללי קשור לאינטליגנציה?" כמו שראינו בתחילת הפרק, קים 

א דוגמה מצוינת לאדם עם אינטליגנציה גבישית גבוהה ביותר אך עם פיק הו

אינטליגנציה נוזלית נמוכה. עד כאן הצגת הטענה.  ניתן להסביר את התשובה בשתי 

 ( ודרך הוליווד. נתחיל עם דיירי.Ian John Dearyצורות, דרך החוקר ִאיָאן ִדיִרי )
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נניח 37הללו באנלוגיה למפעל.לפי דיירי, ניתן לחשוב על שתי האינטליגנציות 

שאנחנו מעוניינים לבדוק את יכולת התפוקה של מפעל מסוים. נוכל לעשות זאת 

בשתי דרכים שונות: אפשר לרדת לרצפת הייצור בכדי לבדוק את המכונות ואת 

תהליך הייצור של מוצרים חדשים. דרך כזו תלמד אותנו משהו על הכושר הנוכחי 

שים, על טיב המכונות ועל מידת היעילות שלהן. זו של המפעל לייצר פריטים חד

האינטליגנציה הנוזלית. אפשר, לעומת זאת, ללכת למחסן ולבדוק את הכמות 

והאיכות של המוצרים שנאגרו בו לאורך שנות קיומו. זו האינטליגנציה הגבישית. 

הכמות ואיכות המוצרים במחסן מלמדים אותנו משהו לגבי יכולת הייצור שלו. 

מדובר בנגזרת של היכולת הנוכחית ואמנם יש מקרי קצה כמו קים פיק שאין  אמנם

קשר בין השניים אבל, בצורה כללית, ניתן להגיד שכמות ואיכות של מוצרים 

מראים ומלמדים על איכות מערכת הייצור. ועם כל זה חשוב לציין שאחוז הידע 

(. סיכומו של 10%-הכללי במבחן אינטליגנציה מודרני הוא קטן ביותר )פחות מ

עניין, אנשים שיודעים הרבה דברים נוטים להיות חכמים יותר. גם בחייכם, 

האנשים החכמים ביותר שאתם מכירים בדרך כלל יודעים לא מעט דברים בלא 

מעט נושאים. יכול להיות שיש מישהו שמכיר רק את השם לוקרציה בורג'ה. אבל 

את אחיה צ'זרה, את אביה האפיפיור רוב האנשים שיכירו את השם הזה, יכירו גם 

ועוד המון פרטים נוספים. כמות ואיכות הידע הכללי, אם כן, היא  10ליאו ה־

 אינדיקציה לא רעה לאינטליגנציה. עכשיו, לדוגמה של הוליווד.

 

רומן הביכורים של הסופר ההודי ויקאס סווארופ, "נער החידות ממומביי" 

שפות וגם זכה לעיבוד קולנועי מרשים.  32-ומאז תורגם ל 2005יצא לאור בשנת 

הספר מתאר את סיפורו של נער אשפתות שידע לענות על כל שאלות הטריוויה 

שהוצגו בפניו בחידון הטלוויזיוני "מי רוצה להיות מיליונר" וזכה בפרס הגדול על 

מיליון ש"ח(. בין היתר, השאלות עליהן מצליח הנער  100סך מיליארד רופי )

 שועון הן:לענות בשע

 ?מהאל' טאג, שלזכרה נבנה המהאל מומטאזמה היה שם אביה של  ●

 באיזה מחזה של שייקספיר, נקראת אחת הדמויות קוסטארד? ●

 מי המציא את אקדח התופי? ●

 מה היו שמות המוסקטרים בספרו של אלכסנדר דיומא? ●

  

מכיוון שאין סיכוי שנער כזה יידע כל־כך הרבה צוות התוכנית חשד שהוא רימה, 

דברים. במהלך הספר נפרשת בפנינו מסכת חייו המרשימה של הנער, בה כל 

תקרית גרמה לו לדעת את התשובה לכל אחת מהשאלות ורק לשאלות שנשאלו. 

אכן, הידע הכללי של הנער מאד מוגבל אבל צירוף מוזר של מקרים גרם לזה שהוא 

ל התשובות בשעשועון. הרעיון שעומד מאחורי הסרט הוא במקרה ידע את כ

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%96_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%9C&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%96_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%9C&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%90%D7%96_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%9C&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%90%D7%92%27_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%90%D7%92%27_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%90%D7%92%27_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%9C
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שהסיפור הזה כל כך מופרך שהיה צריך סופר מיומן על מנת לגרום לו להתרחש 

בספר. במציאות, יכול להיות שאתה זוכר פריט טריוויה כל שהוא מדף הבדיחה 

 של מסטיק בזוקה, אבל בדרך זו לא תוכל לנצח שום שעשועון.

 

 

 והמודל המשולש התיאוריה של קרול
 

 " ."לא ניתן להיות פסיכולוג אם לא קראת את הספר הזה

 38]ג'ורדן פיטרסון[

 

רחבי  הצטברו מאות מחקרים שונים על אינטליגנציה מכל 20-סוף המאה ה דע

העולם המערבי. הבעיה היתה שכל מחקר עשה שימוש במבחני אינטליגנציה שונים 

אקונומי ואתני שונה. בנוסף, -ורקע סוציו והאנשים שנבחנו היו בני גילאים שונים

החוקרים השתמשו בשיטות סטטיסטיות מגוונות כשהם ניתחו את הנתונים. מה  

 עושים עם כל המידע הזה?

( אסף את כמעט את כל John Carrollפסיכולוג אמריקאי בשם ג'ון קרול )

ת המחקרים שנעשו וניתח אותם מחדש בשיטות סטטיסטיות אחידות. את תוצאו

 Human Cognitive Abilities: A מפעלו הוא פרסם בספר עב כרס בשם

Survey of Factor-Analytic Studies   (1993 למרות שמדובר בספר .)

 626ים סטטיסטים, התמצית מופיעה בעמוד עמודים של ניתוח 800-המכיל יותר מ

 בתרשים אותו הוא כינה "מודל שלוש השכבות".

 
  

. בתחתית הפירמידה gבראש הפירמידה, עומדת האינטליגנציה הכללית או 

נמצאים מבחני אינטליגנציה ספציפיים. השכבה האמצעית מתארת שמונה סוגים 

גבישית ונוזלית מהוות רק  רחבים של יכולות קוגניטיביות כאשר אינטליגנציה

https://www.amazon.com/Human-Cognitive-Abilities-Factor-Analytic-Studies/dp/0521387124/ref=sr_1_1?keywords=JOHN+CARROLL+FACTOR&qid=1561483704&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.com/Human-Cognitive-Abilities-Factor-Analytic-Studies/dp/0521387124/ref=sr_1_1?keywords=JOHN+CARROLL+FACTOR&qid=1561483704&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.com/Human-Cognitive-Abilities-Factor-Analytic-Studies/dp/0521387124/ref=sr_1_1?keywords=JOHN+CARROLL+FACTOR&qid=1561483704&s=gateway&sr=8-1
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שניים מהסוגים הללו. יכולות נוספות הינן מהירות עיבוד, זיכרון, תפיסה שמיעתית 

וויזואלית ויכולת שחזור. אם שמונת הסוגים הללו מזכירים לכם את תיאוריית 

ריבוי האינטליגנציות של הווארד גרדנר )שמוקדש לה פרק נפרד בספר זה(, תדעו 

השניים. קיים מתאם חיובי בין כל אחת מהיכולות  שאין שום קשר בין

הקוגניטיביות ברמה השנייה ובין כל אחת מהיכולות ברמה השנייה לאינטלגנציה 

הינה יכולת שליפה  g-. היכולות עם רמת החיזוי הגבוהה ביותר לg-הכללית או ל

וכה ( והיכולת עם רמת החיזוי הנמ0.92( ואינטליגנציה נוזלית )r=0.95מהזיכרון )

(  היא מהירות קוגניטיבית )לדוגמה, היכולת להכפיל בראש שני 0.51ביותר )

  39מספרים(.

 

 

 אינטליגנציה ומדעי המוח
 

האם מדובר רק ביצור  –העיסוק ברכיב הכללי מעלה שאלה אחת מהותית 

 Factorסטטיסטי, כזה שעולה מתוך המספרים בשיטות של ניתוח גורמים )

analysis או שמדובר במשהו אמיתי. בסופו של דבר, היכולת לפתור מבחן )

אינטליגנציה היא יכולת מוחית. יהיו הגורמים המשפיעים על האינטליגנציה אשר 

ביולוגית במאה אחוז, גם אם כולה -יהיו, בסוף מדובר על תופעה שהיא נוירו

זה כך,  מושפעת מגורמים סביבתיים )לשאלה הזו נקדיש את הפרק השלישי(. אם

נשאלת השאלה האם יש ביטוי מוחי לאנשים בעלי אינטליגנציה גבוהה. האם המוח 

, לא IQשלהם נראה אחרת. במידה ואתם חושבים שמבחני אינטליגנציה, או ציון 

מודדים שום דבר "אמיתי", השורות הבאות יחייבו אתכם לשקול את הדעות האלו 

ענת שמה שקורה בתוך המוח מחדש. בשונה מהגישה הפסיכולוגית הישנה שטו

הוא "קופסא שחורה" והדבר היחיד שמעניין הוא איך המוח מביא התנהגויות 

, העולם החדש של מדעי המוח שואף להבין יותר ויותר 40מסוימות לידי ביטוי

תופעות אנושיות דרך הפריזמה של המבנים הביולוגים של המוח והקשר בין יכולת 

יסוק מחקרי פורץ דרך ומרתק מאין כמוהו. אם קוגניטיבית למבנה המוח הינה ע

גבוה אמורות להראות תמונה  IQהנחה זו נכונה אזי סריקות מוח של אנשים בעלי 

נמוך. ההשלכה היא  IQנוירופיזיולוגית השונה מסריקות מוח של אנשים בעלי 

בא למדוד, אינה המצאה סטטיסטית  IQ-, אשר מבחן הgשאותה יכולת כללית, 

לציה בין בחינות קוגניטיביות שונות )זוכרים? אין בחינה הבודקת המתארת קור

(, אלא דבר אמיתי הקשור למבנה המוח שלנו. ניסוח אחר הוא gבצורה ישירה את 

שאינטלגנציה זו תכונה ממשית אשר יש לה מניפסטציה בצורת המוח ופעולתו, 

 .ECT, ניסוי מניפסטציה בה ניתן להבחין בסריקות מוח וניסויים שונים. לדוגמה
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 ומהירות gהקשר המדהים בין 
  

כמו שראינו בתחילת הפרק, האינטואיציה של גאלטון היתה שאנשים אינטליגנטים 

יותר יהיו גם חדים יותר בחושים שלהם. למרות שבאותם הימים לא היו לו את 

הכלים המתמטיים להראות את הקשר שבין עדינות החושים ובהינתן הכלים 

רגשית שלו. ברמה המתאימים, היה אכן קשר בין העיסוק של האדם ובין העדינות ה

מסוימת ניתן להגיד שמוחות טובים יותר או אינטליגנטיים יותר, הם גם מהירים 

יותר. בין היתר, יכולת קוגניטיבית היא פונקציה של העברת מידע בין החלקים 

השונים של המוח וככל שהעברת המידע מהירה ויעילה יותר, כך המוח מתפקד 

טליגנטי יותר. הרעיון הוא פשוט, נותנים אדם אינ-בצורה אופטימלית יותר והבן

 ECT( או Elementary cognitive taskלנבחן משימה קוגניטיבית פשוטה )

כך -בלעז ומתזמנים את הזמן אשר לוקח לו לבצע אותה. מדובר במשימות כל

פשוטות שכמעט כל בן אדם מסוגל לבצע אותן. ההבדל היחיד בין נבחנים שונים 

להם. הדרך הזו גם מובילה אותנו לחשוב על אינטליגנציה הוא במהירות התגובה ש

בתור משהו הניתן למדידה אבסולוטית. כפי שראינו בעמודים הקדומים, הבעיה 

 IQהינה שהמספר עצמו רלוונטי רק ביחס לאנשים אחרים.  IQהמרכזית עם ציון 

 אינו מודד תכונה אבסולוטית כמו גובה או טמפ'. זאת הסיבה שיש משהו כל כך

אנחנו בעצם מפנים את הזרקור למדידה אובייקטיבית  -מיוחד בשיטות הללו 

ומוחלטת של אינטליגנציה. כדברי ריצ'ארד האייר, "לתזמון של המוח בביצוע 

פעולות כמו קליטה ועיבוד של מידע יש את הפוטנציאל להיות מדידה אמיתית של 

כתב ספר בשם  20-האחד מחוקרי האינטליגנציה הבולטים במאה  41אינטליגנציה"

"Clocking the mind ובו הוא סוקר את המשמעות של מדידת אינטליגנציה "

 ביחידות מוחלטות של זמן. בסוף הספר הוא כותב את המילים הבאות:

 

( מציידת את מדעי ECT"בהינתן תנאים סטנדרטיים כאלה, כרונומטריה )

שגת מדידות המוח ומדעי ההתנהגות בכלי מדידה אוניברסלי, מוחלט, לה

רגישות וניתנות לשחזור של ביצועי האדם במשימות קוגניטיביות שנוצרו 

 42בקפידה. זמנה של הכרונומטריה הגיע. הבה ניגש לעבודה!"

 

 ECTהאם מדובר בשיטה מושלמת? בוודאי שלא. איך נראית בחינת 

טיפוסית? הנבחן יושב מול מחשב ומסתכל על הצג. התוכנה מקרינה אחת משתי 

 נות הבאות:התמו
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ברגע שהתמונה נעלמת, מוצגת תמונה אחרת במקומה. המטרה של הנבחן 

היא לזהות תוך כדי משך הצגת התמונה המקורית האם מדובר בתמונה הימנית או 

השמאלית. במהלך הניסוי, משך זמן הצגת התמונה הולך ומתקצר. בפעם הראשונה 

הזמן צונח עד לכמה  הנבחן מקבל כמעט שנייה שלמה לזהות ולאט לאט משך

שניות. למעשה, החל ממשך חשיפה של חצי שנייה ומטה, אנשים -עשרות מילי

משך החשיפה הולך ומתקצר עד שהנבחן מגיע לתוצאה 43מתחילים לבצע טעויות.

)זמן התגובה(  inspection timeדיוק. משך החשיפה הזה נקרא גם  75%של 

האם מדובר ביכולת נרכשת? והוא משתנה בצורה דרמטית בין אנשים שונים. 

כנראה שלא. קודם כל, זמן התגובה הינו פרמטר די יציב בניסויים חוזרים. נתון 

רמז  -מעניין נוסף הוא שלתאומים זהים )בעלי אותה גנטיקה( יש זמני תגובה זהים 

מעניין למשמעות הביולוגית של האינטליגנציה. מה המתאם אבל בין זמן התגובה 

-ולהחליף את בחינות ה ECTה? האם ניתן להשתמש בבחינות ובין האינטליגנצי

IQ המסורתיות? התשובה היא שרמת המתאם בין ציון ה-IQ  ובין זמני התגובה

. מדובר ברמת מתאם לא נמוכה אבל כזו שלא ניתן להסתמך עליה בתור 0.5הינו 

 מדד לאינטליגנציה. 
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 ניסויי זמן תגובה
 

נהיגה מכיר את הרעיון של זמן תגובה. משך הזמן שבין הרגע שראית כל מי שלמד 

את אורות הבלמים של המכונית מלפניך והרגע שלחצת על דוושת הבלימה 

במכונית שלך הינו זמן התגובה. בתיאוריה מלמדים שמשך זמן תגובה ממוצע הינו 

שונים.  שנייה. אבל בתיאוריה לא מלמדים שזמן התגובה מתחלק לשני זמנים 0.75

 ועל מנת להבין אותם, שימו לב לתמונה הבאה:

 
 

על הקופסא יש שמונה נורות מסודרת בחצי עיגול. מתחת לכל נוראה נמצא 

. מהלך הניסוי הוא כזה: HOMEכפתור. בתחתית הקופסא באמצע נמצא כפתור 

. ברגע מסוים נדלקת אחת הנורות באקראי. HOME-הנבחן לוחץ על כפתור ה

וללחוץ על  HOME-הנסיין צריך לשחרר כמה שיותר מהר את האצבע מכפתור ה

הכפתור שנמצא מתחת לנורה שנדלקה. משך הזמן שבין הדלקת הנורה האקראית 

ועד הלחיצה על הכפתור המתאים נקרא זמן התגובה המלא. בניסוי הנוכחי אבל 

ני תגובה שונים. הראשון, הינו הזמן שעובר מרגע הדלקת ניתן לדבר על שני זמ

. הזמן הזה נקרא זמן HOME-הנורה ועד הרגע שהנסיין משחרר את כפתור ה

-(. החלק השני הוא משך הזמן שבין שחרור כפתור הresponse timeתגובה )

HOME ( והלחיצה על הכפתור השני. זהו זמן התזוזהmovement time איזה .)

לאינטליגנציה? אם האינטואיציה שלכם אומרת זמן תגובה, אתם ותר יזמן קשור 
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צודקים בהחלט. זהו הזמן שלוקח למוח להחליט לאן להזיז את האצבע. זמן התזוזה 

קשור יותר למהירות פיסית ופחות למהירות קוגניטיבית. ניתן לחשוב על מתארים 

חת אקראית, מורכבים יותר שמאיטים את זמן התגובה. למשל, במקום נורה א

נדלקות שלוש נורות כאשר שתיים מהן קרובות אחת לשנייה והשלישית רחוקה. 

הנבחן צריך ללחוץ על הכפתור שנמצא מתחת לנורה הרחוקה. ברור שזו משימה 

שדורשת יותר יכולת עיבוד מהמשימה הראשונה ולכן מאיטה את זמן התגובה. 

ש מתאם בין זמן התגובה ובין אחרי אלפים רבים של ניסויים כאלו ניתן להגיד שי

והמתאם גדל ככל שהמשימה נעשית מורכבת יותר. כאשר מחברים  IQ-ציון ה

 IQביחד זמני תגובה של מספר משימות שונות, ניתן להגיע לרמת מתאם לציון 

 .440.75בגודל של 

 

 

 ואינטליגנציה PETסריקות 
 

ר ביצור סטטיסטי הינה שמדוב gכפי שראינו, הביקורת המרכזית כנגד הרעיון של 

(statistical artifact.שאין לו שום משמעות במציאות )כנגד הביקורת הזו ניתן 45

 להגיד שני דברים. 

א. גם ממוצע של סדרת מספרים הינו יצור סטטיסטי וזה בכלל לא אומר שאין 

לו משמעות במציאות. הניתוח הסטטיסטי הזה מאד משמעותי במציאות כפי שכבר 

אינו רק יצור סטטיסטי, אזי אמור להיות לו מניפסטציה במבנה  gראינו. ב. אם 

גבוה( אמור  gהמוח. במילים אחרות, המוח של אנשים בעלי אינטליגנציה גבוהה )

( נמוכה. כל מה שצריך gלהראות ולפעול שונה מאנשים בעלי אינטליגנציה )

חוקרים עכשיו זה דרך לראות איך המוח עובד והבעייה נפתרת. למעשה, לא מעט 

 46מאמינים שכיוון מחקר זה יביא את פריצת הדרך הבאה במחקר האינטליגנציה.

 

( בתחילת neuro-imagingלפני פיתוח הטכנולוגיות של הדימות המוחי )

, חוקרי מוח היו מוגבלים למדידות עקיפות של חומרים כימיים 80-שנות ה

קריאה חשמלית  47השדרה.המשתחררים מפעילות מוחית בשתן, בדם ובנוזל עמוד 

( אכן נתנה הצצה לפעילות המוחית בזמן אמת אבל סבלה EEGשל גלי מוח )

אמר לי פעם שהמשימה של להבין איך  EEGמרעשים ומחוסר דיוק מהותי. חוקר 

משול להבין את חוקי משחק הפוטבול דרך  EEG-עובד המוח מתוך מדידות ה

נה שבאמת היה ניתן להבין מה הצעקות הנשמעות מחוץ לאצטדיון. הפעם הראשו

. במה מדובר? לפי PETקורה במוח תוך כדי חשיבה היתה באמצעות סריקות 

 ויקיפדיה: 
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 Positron Emission)באנגלית:  טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים

Tomography:ובראשי תיבות , PET  רפואהב דימותטכניקת היא 

ם. , המשמשת להתבוננות בתהליכים מטבוליים בגוף האדגרעינית

, הנפלטות כתוצאה מדעיכתו של גאמא קרניהמערכת מזהה זוגות של 

(, שהוחדר לגוף על פני מולקולה פעילה טרייסר) רדיואקטיביחומר 

ממדיות של ריכוז הטרייסר -ביולוגית. לאחר מכן, נבנות תמונות תלת

 .בתוך הגוף

 

ירופ סוכר רדיואקטיבי ומודדים את בעברית פשוטה, נותנים למטופל לשתות ס

השפעה הקרינה באיזורים שונים במוח. הרעיון הוא שמכיוון שגלוקוז )סוכר( הינו 

אנרגית ההפעלה של המוח, באיזורים בהם נראה יותר גלוקוז, המוח פועל בצורה 

 ?PETאינטנסיבית יותר. מה ניתן לראות ולהבין על אינטליגנציה דרך סריקות 

 

 עילותתיאורית הי
 

אם יצא לכם לרוץ פעם עם חבר בעל כושר גופני טוב, בטח שמתם לב שלמרות 

שאתם רצים באותה מהירות ואותו מספר קילומטרים, הוא מתעייף ומזיע הרבה 

למה? דווקא מפני שהכושר הגופני שלו טוב יותר. התיאוריה הזו נקראת  –פחות 

במחקרי  PETשל סריקות  תיאורית היעילות והיא אולי המסקנה המפתיעה ביותר

 אינטליגנציה. 

דקות מבחני היגיון אשר מנבאים  30הרעיון היה לתת לאנשים לפתור במשך 

. PETאחרי שלושים דקות הנבחנים הוכנסו למתקן עבור סריקת  .gטוב את 

ניתן לראות בוודאות שיש אנשים אשר המוח אצלם היה פעיל  PET-בתצלומי ה

יותר מאנשים אחרים בעקבות פתרון הבעיות.  הנתון המפתיע, עם זאת, היה 

, כך הציון במבחן האינטליגנציה היה נמוך יותרשדווקא ככל שהמוח היה פעיל 

 . שימו לב לאיור הבא הלקוח מתוך מחקרו המקורי של פרופ' האייר:יותר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%A8&action=edit&redlink=1
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צד השמאלי מראה סריקה של שני מוחות מאד פעילים. עם זאת, אותם ה

השאלות. לעומת זאת, המוחות בצד הימני עבדו  36מתוך  11אנשים פתרון רק 

הבעיות.  לדברי האייר: "זה  36מתוך  33פחות משמעותית ולמרות זאת, פתרו 

לא כמה שהמוח שלך עובד חזק שעושה אותך חכם אלא כמה שהמוח עובד 

במילים אחרות, אנשים אינטליגנטים מאמצים את המוח  כאשר הם  48יל."יע

. אבל למה 49פותרים בעיות קוגניטיביות פחות מאשר אנשים פחות אינטליגנטיים

התיאוריה הזו נכונה? לטענת החוקרים, הרעיון דומה לחווית למידה. כשאר אדם 

ת לזכור את כל לומד לנהוג, הוא מאמץ את כל הכוחות הקוגניטיבים שלו על מנ

המשימות השונות )להסתכל במראה, לשלב להילוך, איתות וכו'(. ככל שהזמן -תתי

עובר, היכולת שלו גדלה בזו בזמן שהוא צורך פחות "כוח עיבוד" על מנת לבצע 

במספר ניסויים היה שבוצעו  50את הפעולות האלו והן נהיות כמעט אוטומטיות.

ה לראות שהאנשים האינטליגנטים , ניתן הי51דרך למידה של המשחק טטריס

ביותר, למדו בצורה היעילה ביותר. גם בניסויים מאוחרים יותר בהם נבדקו אנשים 

נמוך, היה ניתן לראות בבירור שאצל אנשים בעלי  IQממוצע ועם  IQעם 

פעילות מוחית. כנראה שיש משהו בתיאוריית יותר אינטליגנציה נמוכה, יש 

 היעילות. 
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 p-fitתיאוריית 
 

מחקרים שנעשו עד  37( סקרו Rex Jung, החוקרים האייר ויונג )2006בשנת 

 P-FITלאותו זמן לגבי הקשר שבין דימות מוחי ואינטלגנציה ופיתחו מודל בשם 

 המקשר בין מבנה המוח ואינטליגנציה. מה פירוש השם?

parieto- frontal integration theory  

הזו מנסה לענות על השאלה: "היכן במוח נמצאת היתר, התיאוריה בין 

האינטליגנציה?". המודל מצא מספר חלקים במוח אשר אחראים לפעילות 

( frontalהקוגניטיבית המזוהה עם אינטליגנציה, בעיקר באונות הקדמיות )

. קיימת רשת של נוירונים המקשרת בין שתי (52parietalובאונות הקודקודיות )

ולפי החוקרים, היא  53arcuate fasciculusהזו קוראים האונות הללו. לרשת 

היעילות בה עובר המידע בין האונות  -רכיב חשוב באינטליגנציה של היחיד 

 הקדמיות והקודקודיות. לדברי האייר:

 

הרעיון הבסיסי של המודל הוא שהמוח האינטליגנטי משלב מידע חושי 

ד ברמה גבוהה יותר באונות האחוריות, ולאחר מכן המידע משולב לעיבו

כשהוא עובר לאונות הפרונטליות. חלק מאיזורי המוח השותפים 

הינם אזורים הקשורים זיכרון, תשומת לב,  P-FITבתהליך לפי מודל 

ויכולת שפתית. כנראה אינטליגנציה בנויה על תהליכים קוגניטיביים 

בסיסיים אלה. המודל גם מציע שלא צריך את כל האיזורים הללו כדי 

צירופים ומינונים שונים ייצרו אצל שני אנשים אותה  יות אינטליגנטי.לה

רמה של אינטליגנציה כללית, אך עם נקודות חוזקה וחולשות שונות 

 .54במשימות קוגניטיביות ספציפיות

 

 

 מבחני אינטליגנציה כיום
  

גם המבחן של בינה וגם המקבילה האמריקאית שלו, מבחן סטנפורד־בינה, נועדו 

ק לילדים. היחס בין הגיל המנטלי ובין הגיל האמיתי של הנבחן רלוונטי בהתחלה ר

מקביל  5רק בתקופת הילדות. זה נכון מאוד שילד בן שלוש עם יכולות של ילד בן 

)שוב, שנתיים  16עם יכולות של ילד בן  14, אבל ילד בן 166של  IQלציון 

עם יכולות יש מישהו  28וההפרש בין מבוגר בן  114של  IQהבדל(, מקביל לציון 

בן שלושים, כבר לא קיים. על מנת להעריך אינטליגנציה של מבוגרים צריך שיטה 

שונה. המבחן המקובל היום להערכת מנת המשכל של מבוגרים הוא מבחן 
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או  Wechsler Adult Intelligence Scale,  -או בשמו הלועזי  55ווקסלר

WAIS5בחינות ראשיות ועוד כ־ . התצורה הנוכחית של המבחן מורכבת מעשר 

בחינות משניות, אשר ביחד מספקים תמונה די טובה לרמה הקוגניטיבית של 

הנבחן. מבחן ווקסלר אינו בודק את הגיל המנטלי של הנבחן, אלא את יכולות 

 IQהנבחן ביחס לממוצע האוכלוסייה. כפי שראינו במבוא הסטטיסטי, מבחן 

יש ציון ממוצע  IQמתפלג באוכלוסייה בצורה נורמאלית )עקומת הפעמון(. למבחן 

. המשמעות היא שהיכולת המנטלית של רוב האנשים 15וסטיית תקן של  100של 

סביב הממוצע הוא כזה שבטווח  IQנוטה להתרכז סביב הממוצע. הפיזור של ה־

זה אומר שרוב האנשים  אחוז מהאנשים. 68של סטיית תקן אחת לכל כיוון נמצאים 

. אם נרחיק לכת לשתי IQנקודות  115ל־ 85שנפגוש בחיים יהיו בטווח של בין 

של הרוב המוחלט של האנשים  IQאחוז מהאנשים. ה־ 96סטיות תקן, נמצא שם 

. אחד המאפיינים החשובים ביותר של 130לבין  70שנפגוש בימי חיינו יהיה בין 

ם מהממוצע, הירידה שלה נהיית מהירה יותר עקומת הפעמון הוא שככל שמתרחקי

הוא לא כל־כך משמעותי, אבל ההבדל בין ציון  110ל־ IQ 100ויותר. ההבדל בין 

IQ  הוא מטורף. אחוז האוכלוסייה להם יש  160-ל 150שלIQ 145  ומעלה הוא

מתוך כל מאה אלף אנשים(. אבל האחוז הזה  135 –)כשישית האחוז  0.135%

מבחני ווקסלר בנויים   ומעלה. IQ 160וז האנשים שהם ברמת מאח 50גדול פי 

כך שיהיו שאלות שכולם יכולים לענות עליהן, ויהיו שאלות שרק מאית האחוז 

יוכלו לענות עליהן. לצורך העניין, אם הייתם צריכים לעבור מבחן ווקסלר, בין 

 56היתר הייתם נדרשים לענות על סוגי השאלות הבאות:

ברמות קושי שונות: מה פירוש המילה יומרני,  אינטרינזי, אוצר מילים  ●  

 ספורדי וכו'.

(. לדוגמה, באיזה מובן תפוז ואגס דומים? similaritiesמבחן דומויות ) ●  

 באיזה מובן מחשב ומכונית דומים?

אוקיינוסים; ציין מאורע היסטורי שאירע  3ידע כללי: מנו שמות של  ●  

דיה האלוהית וכו'. הקושי של השאלות הינו תלוי ; מי כתב את הקומ1789בשנת 

תרבות. דוגמה שאני אוהב להביא בהרצאות שלי היא השאלה מה היתה הטיטאניק. 

, אנשים שענו נכונה על השאלה היו נחשבים כבעלי ידע כללי גבוה 1996עד שנת 

 במיוחד. מאז הסרט, לעומת זאת, מדובר בשאלה פשוטה מאד.

חיי היום־יום. לדוגמה למה אנחנו שמים אוכל תפישה, או בעיות מ ●  

במקרר? למה העיר הגדולה במדינה אינה עיר הבירה בדרך־כלל ? מה משמעות 

 הביטוי "מרוב עצים לא רואים את היער"?

מצא את הפרט החסר בסדרה של ציורים. זה יכול  -השלמת תמונות  ●  

יעה בהשתקפות להיות חישור חסר בגלגל של אופניים או דמות אשר לא מופ

 במראה.
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לאחר שקיבלתם סידרה של כרטיסיות עם איורים,  -סידור תמונות  ●  

 צריך לסדר אותן ברצף שיוצר סיפור קוהרנטי.

זהו מבחן חשוב מאד, ונדבר עליו ביתר פירוט בהמשך.  -שטיחי רייבן  ●  

 בינתיים, במקום להסביר, להלן דוגמה למבחן כזה:

 
 

להשלים את הצורה החסרה בצד ימין למטה על ידי בחירה של המטרה היא 

צורה מתאימה מתוך שמונה הצורות המוצעות. פותרים את השאלה באמצעות זיהוי 

תבניתיות בצורות האחרות. לדוגמה, בטור השמאלי, ניתן לראות שכל שורה מזיזה 

בכיוון השעון את החלקים האפורים שתי משבצות. אותה תבנית מתרחשת גם 

בטור האמצעי ולכן ניתן להסיק שגם בטור הימני זה יהיה זהה. לכן הצורה 

המתאימה היא הצורה בצד ימין למטה. מבחן רייבן, בשונה ממבחנים של ידע כללי 

ואוצר מילים, הוא מבחן שלכאורה לא קשור לרקע התרבותי של הנבחן, אלא רק 

 ליכולת שלו לעשות הכללות מופשטות.

, כמה זה 43*32ות פשוטות בחשבון, כגון כמה זה בעי –אריתמטיקה  ● 

14+255. 

-2-5-7-7-0-1זכירת ספרות. הנבחן שומע רצף של ספרות )לדוגמה  ●  

( וצריך לחזור עליהן. קיימת גרסה נוספת של המבחן בה המשימה היא לחזור 3-8

וכו',  3ואז  8על הספרות בסדר הפוך. בדוגמה שלנו, אם הספרה הראשונה היתה 

 .8וכן הלאה, ולסיים ב־ 5, אחריה 2חן צריך להתחיל מהספרה הנב
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שימו לב שהשאלות מסודרות לפי ההתפלגות הנורמלית. זאת אומרת שיש 

שאלות שרק אחוז מאוד קטן מהאוכלוסייה יוכל לפתור, בייחוד בפרק זמן קצוב. 

 , כדי שתוכלו לקבל רושםIQלהלן מקבץ שאלות קצת יותר מאתגרות מתוך מבחני 

על המבחן. חשוב לציין שבשום שאלה אין טריק. כל השאלות מתארות דפוסים 

   שצריך לגלות אותם

 

 
 

  

השאלות, אין שום סיבה להרגיש רע. כמו  אם לא הצלחתם לפתור את

 שאמרתי, חלק מהשאלות פה נועדו רק לעשירית האחוז העליונה של האוכלוסייה.

 ש תשובות בסוף הספר.אם בכל אופן הסקרנות הורגת אתכם, י
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יש עוד כמה סוגי שאלות במבחן שלא נגענו בהם. הדבר החשוב לענייננו הוא 

שהמבחן הזה בודק קשת רחבה ביותר של יכולות מנטליות. בדוגמאות שהובאו 

לעיל יש בחינות שמצריכות שימוש בידע נרכש, ואחרות לא, והבחינות שמצריכות 

ך הכישורים המנטליים הנבדקים. ישנן בחינות ידע כללי מהוות אחוז קטן מאוד מס

הכרוכות בשפה, במספרים או בצורות, ואחרות מופשטות יותר. יש בחינות 

הנעשות במהירות תוך הגבלת זמן, ויש שלא. יש כאלו הכרוכות בזיכרון, וכאלו 

שלא. ישנן בחינות הדורשות גילוי חוקיות ויש בחינות הדורשות ידע מעשי. 

מהכל. בדיוק כמו שהראה ספירמן, הקשר בין כל הבחינות האלו  בקיצור, יש הכל

הינו חיובי. הווה אומר, אם מישהו מראה יכולות מעל הממוצע במבחן מסוג אחד, 

רוב הסיכויים שהוא יראה יכולות מעל הממוצע גם בבחינה מסוג אחר, לא משנה 

לדוגמה,  באיזה תחום. כמו שכבר ראינו, יש בחינות שהקשר ביניהן חזק מאוד.

הקשר, או המתאם, החזק ביותר נמצא בין אוצר מילים ובין ידע כללי )קורלציה 

( בעוד שהקשר החלש ביותר נמצא בין מבחן השלמת תמונות למבחן 0.8של 

 0.3(. עם זאת, צריך להבין שגם קורלציה של 0.3זכירת ספרות )קורלציה של 

ושב על פני מאות אלפי הינה משמעותית מאד, דווקא מפני שמדובר בנתון שמח

בחינות שונות. במילים אחרות, הקורלציה הזו מראה שיש אכן מתאם שהוא תקף 

סטטיסטית בין הצלחה במבחן השלמת התמונות ובין הצלחה במבחן זכירת 

את הפרק הנוכחי ראוי  0.5.58המתאם הממוצע בין כל שני מבחנים הוא  57ספרות.

חים העולמיים לאינטליגנציה ומחבר לסיים בדברים של איאן דיירי, אחד המומ

 הספר "אינטליגנציה, מבוא קצר מאוד":

 

"איש אינו מטיל ספק בכך שמבחני אינטליגנציה אינם בודקים את כל 

ההיבטים החשובים של פעילות המוח, ובוודאי שלא את כל התכונות 

האנושיות החשובות. מבחנים אלה אינם מודדים יצירתיות או חוכמה. 

קשה למדוד, אם כי יש ראיות לכך שיש קשר בינן לבין  את שתי אלו

אינטליגנציה. מבחני כושר שכלי אינם מודדים אישיות, כושר חברתי, 

מנהיגות, קסם אישי, קור רוח, נדיבות ועוד הרבה תכונות אחרות שאנו 

מעריכים; אבל עובדה זו בפני עצמה אינה הוכחה לכך שהמבחנים חסרי 

 59תועלת".

 

 כן, בכל זאת מודדים מבחני אינטליגנציה? על כך בפרק הבא.מה, אם 

 

  



 

39 

 

 

 

 

מובא כותרים שונים.  12,000-, מדובר על יותר מTIMES-לפי ה 1

 Kim Peakבויקיפדה בערך 
 לתודעת הטבע, חלק שלישיצבי ינאי, מסע  2

3Brain  - https://www.youtube.com/watch?v=PPySn3slfXI 

Man: The Boy With The Incredible Brain (Superhuman 

Real Stories -Documentary)  
 
4. of intelligence The neuroscienceHaier, Richard J.  

page 23 Cambridge University Press, 2016. 
 כן, אני יודע. מדובר במסה ולא במשקל. 5
  The Intelligent brainפרופסור האייר פרסם גם קורס וידאו שנקרא   6

 The. לקורס מצורף ספר בשם The Great Coursesבמסגרת התוכנית 

intelligent brian, transcript   וגם אליו אני אפנה במהלך הכתיבה. הציטוט

 הנ"ל מופיע בפרק השני של הספר.
7Know Your Own Eysenck, H. J., and Doctor Glenn Wilson.  

, Introduction. Harmondsworth: Penguin Books, 1962.1Q 
8University . Cambridge Human intelligenceHunt, Earl.  

page 10 Press, 2010. 
 שם 9

 שם 10
11Gottfredson, L. S. (1997a). Mainstream science on  

intelligence: an editorial with 52 signatories, history, and 

bibliography (reprinted from The Wall Street Journal, 1994). 

Intelligence, 24, 13–23. 
12ent brain, transcript, page 31The Intellig  
13The Intelligent brain, transcript, page 32  
 גם בפרק "גנטיקה מול סביבה" וגם בפרק "הצד האפל". 14
15The bell curve: Herrnstein, Richard J., and Charles Murray.  

. Simon and Intelligence and class structure in American life

page 2 r, 2010.Schuste 

                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=PPySn3slfXI


 

40 

 

                                                                                                          
בשלב הזה זה לא יפתיע כל־כך את הקורא הסקרן אבל גם את משרוקית   16

 הכלבים, המציא גולטון.
17 . Westport CT. Praeger, 1998.The factorJensen, Arthur R.  

page 11 
18Ibid  
רופא, אנטומיסט , בינה התחיל את המחקר שלו עם הרעיון של פֹול ּברֹוָקה 19

ואנתרופולוג צרפתי, שאמר שיש קשר בין גודל הגולגולת לאינטליגנציה. אבל 

אחרי שלוש שנים של מחקרים אינטסיביים, בהם הוא לא מצא שום קשר חד־

משמעי בין השניים, הוא ויתר על התאוריה של ברוקה לטובת תאוריה אחרת. 

ל תוצאות המדידות של שבינה בעצמו מתאר )ת חששו מפני הטיה לא מודעת 

החכמים ושל הטפשים על מנת שיתאימו לתאוריה. הוא אפילו עשה ניסוי שאושש 

 .את חששו
 

20, page 28brainThe intelligent   
21. WW Norton The mismeasure of manGould, Stephen Jay.  

, page 22& Company, 1996. 
22IBID, page 181  
23IBID, page 179  
24The mismeasure Gould, Stephen Jay. 1905, and also Binet,  

, page 181. WW Norton & Company, 1996.of man 
 שם 25
26Rosenthal, Robert, and Lenore Jacobson. "Pygmalion in the  

20.-3.1 (1968): 16 The urban reviewclassroom."  
27W Norton . WThe mismeasure of manGould, Stephen Jay.  

, page 184& Company, 1996. 
 207שם עמוד  28
 מי אמר שקריאה זה לא דבר מסוכן? 29
30The bell curve, page 2  
שימו לב שהתופעה הזו אינה קיימת ברמה האולימפית בדיוק מפני שהרמה  31

האולימפית מחייבת מישהו להיות הכי טוב במשימה ספציפית. יתרה מזו, היא 

את הטובים ביותר באותה משימה ועושה תחרות בינהם. עם  אוספת מכל העולם

זאת, הספורטאי האולימפי הממוצע, יהיה טוב יותר מהאדם הרגיל בכל תחום של 

 ספורט. )שוב, בממוצע(
 28, עמוד OXFORDאיאן ג'יי. דירי, אינטלגנציה, הוצאת  32
 22שם, עמוד  33



 

41 

 

                                                                                                          
 31שם, עמוד  34
 55שם, עמוד  35
 בודלר, הר סגוררנקה, לדוגמה:  36

 55שם, עמוד  37
382017 Personality 18: Biology & Traits: Openness/   

Intelligence/Creativity 

https://www.youtube.com/watch?v=D7Kn5p7TP_Y 

 
39 unt, page 100H  
40, . Routledge, 2018.ence: A new lookIntelligEysenck, Hans.  

page 49 
  שם   41

42Jensen, Arthur R. Clocking the mind: Mental chronometry  

and individual differences. Elsevier, 2006. page 246 
 

 

43.  

229-The neuroscience of intelligence page 227 

44. Clocking the mind page 137 

הדובר הבולט ביותר של התיזה הזו הינו סיטם ג' גודל אשר מקדיש את  45

" לניתוח של המשמעות the mismessure of manחלקו השלישי של ספרו "

 /gהסטטיסטית של 

 .לדוגמה ריצארד דהאייר וצארלס מארי 46

 247מובא אצל האייר, עמוד  47

 108-110שם עמוד   48

49 Haier, Richard J., et al. "Cortical glucose metabolic rate 

correlates of abstract reasoning and attention studied with positron 

emission tomography." Intelligence 12.2 (1988): 199-217. 

במונחים של דניאל כהנמן בספרו "לחשוב לאט לחשוב מהר", מדובר  50

 .2למערכת  1במעבר בין מערכת 

51 Haier, Richard J., et al. "Regional glucose metabolic 

changes after learning a complex visuospatial/motor task: a 

positron emission tomographic study." Brain research 570.1-2 

(1992): 134-143. 

https://www.youtube.com/watch?v=D7Kn5p7TP_Y


 

42 

 

                                                                                                          

52 Jung, Rex E., and Richard J. Haier. "The Parieto-Frontal 

Integration Theory (P-FIT) of intelligence: converging 

neuroimaging evidence." Behavioral and Brain Sciences 30.2 

(2007): 135-154. 

53  https://en.wikipedia.org/wiki/Arcuate_fasciculus 

54  The intelligent brain, page 149 

 WISCיש גם מבחן ווקסלר עבור ילדים המכונה  55

 23-26דיירי, עמוד  56

יש נוסחה לחשב מה צריכה להיות הקורלציה על מנת שתהיה לה חשיבות  57

חלקי שורש גודל המדגם. ככל שהמדגם גדול יותר, כך  1סטטיסטית.הנוסחה היא 

לראות מובהקות סטטיסטית. גם קורלציה קטנה יותר תהיה מספיקה על מנת 

 אומרת משהו. 0.01איש, גם קורולציה של של  10,000לדוגמה, במדגם של 

 28דיריי עמוד  58

 37דיריי, עמוד  59

https://en.wikipedia.org/wiki/Arcuate_fasciculus

