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דומה שירידת הדורות 
נצרבה בתודעת רבים 

 כעובדה מוגמרת

  
  
 

יותר מדי אנשים מעלים ברוחם שהם חושבים 
כאשר למעשה הם רק מסדרים מחדש את 

  .דעותיהם הקדומות
 יימס'ויליאם ג

  
  
 

13  
  

  שיפור מואץ ברמת
 האינטליגנציה הממוצעת

  
  

שות הנובעות מהאמונה רבים מאיתנו מתהלכים בשנים האחרונות בתחושות ק
עד שהגיעה לנקודת , שירידת הדורות בעשורים האחרונים היא כה מואצת

אחרים רק מבוהלים מכך שילדיהם ונכדיהם משיגים תוצאות נמוכות . חזור-האל
יש התולים זאת במערכת החינוך ההולכת . לאומיים רבים-מאוד במבחנים בין

ות הצצות ללא הרף והופכות  ויש התולים זאת בטכנולוגיות הרב163ומידרדרת
 בחלק זה של הספר אני 164.את ילדינו לבורים ולעצלנים מבחינה מנטלית ופיזית

מבקש להפריך תחושות אלו ולחזק את טענתי שהמוח נמצא בתהליך מואץ של 
  .טווח-עתיד ארוכת-אשר חלק ממנו הוא יכולתו לחולל חשיבת, התפתחות

והם , ושות אלהמדי פעם מתפרסמים מחקרים התומכים בתח
דומה שירידת הדורות נצרבה . מקבלים תהודה רבה בתקשורת
ולדעתם כל שנותר לעשות , בתודעת רבים כעובדה מוגמרת

  .הוא לבַּכֹות את הדור הבא או להירתם בדחיפות להציל את מה שעוד ניתן
נפלתי בדכדוך זה כשקראתי את הספרות , מה-למשך תקופת, גם אנוכי

המחקרים הללו הפכו פופולריים במיוחד אחרי . מדי פעםשניתכה על ראשינו 
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החל מטלפונים חכמים ועד , שהאינטרנט ומכשירים ניידים ואלחוטיים
בשלב מסוים התחלתי לחשוד במהימנותם של . הפכו לזמינים, למחשבי לוח

מצאתי שרוב . מחקרים אלה והחלטתי לבדוק את הדברים מזוויות אחרות
ת הכישורים הקוגניטיביים של ילדינו בחנו המחקרים שהצביעו על יריד

לכן חיפשתי בספרות מחקר שעקב . טווח-משתנים זניחים או יכולות קצרות
ורציתי לראות אם מסקנותיו אכן תומכות , אחר סוגיה זו לאורך שנים רבות

  .במסקנות המחקרים שמקבלים תהודה כה רבה
יימס 'קר בשם גמה רבה היתה הפתעתי כשהתוודעתי לסיפורו האישי של חו

תמהתי במיוחד . ולמחקרים שהוא עורך זה יותר מחמישים שנה) Flynn(פְלִין 
מדוע זה לא ידעתי על עבודותיו ועל כי בכל שנות הכשרתי איש לא טרח 

בעקבות זאת החלטתי לרתום את . להזכיר את הסוגיה שהוא התלבט בה
מד כדי הסטודנטים שלי ואת המעבדה למציאות מדומה שבראשה אני עו

 .לבחון אם ניתן לשפר מגוון גדול של מיומנויות קוגניטיביות
  

  אפקט פלין
הוא , אף שפרש לגמלאות.  בארצות הברית1934יימס פלין נולד בשנת 'ג

הוא . זילנד-עדיין מכהן כפרופסור אמריטוס נמרץ באוניברסיטת אוטגו שבניו
 -  את שמו הודות לתגלית שקיבלה אך התפרסם בעיקר, פרסם ספרים רבים

Flynn effect .עיר , הוא נסע מוושינגטון, 1951בשנת , עשרה-בהיותו בן שבע
באותם ימים שטפו . לאוניברסיטת שיקגו כדי ללמוד מדעי המדינה, הולדתו

כמה , תשע שנים קודם לתחילת לימודיו. רעיונות ליברליים את ארצות הברית
שוויון בין הגזעים סטודנטים באוניברסיטת שיקגו מיסדו את הקונגרס ל

)Congress of Racial Equality - CORE .(פלין הצעיר סיים , באופן יוצא דופן
את לימודי התואר הראשון שלו בתוך שנה אחת בלבד וקיבל את התואר בגיל 

  .אחר כך המשיך ללימודי התואר השני והשלישי. עשרה-שמונה
יקנים אמר-בעת שהמאבק לזכויות האפרו, בתחילת שנות החמישים
קיבל פלין את משרתו האקדמית הראשונה , בארצות הברית היה בשיאו

בעוד עיניים , בשנים הראשונות למינויו האקדמי. באוניברסיטת מזרח קנטקי
התמנה , רבות בסגל הבכיר באוניברסיטה בוחנות את מועמדותו לקביעות

ביע שם הוא ה. ראש הסניף המקומי של הקונגרס לשוויון בין הגזעים-ליושב
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בין שתי מלחמות 
העולם צמצמו 

אמריקנים את -האפרו
הפער בינם לבין 

 הלבנים

קיו ועל השונה והשווה בין -שנגזרו ממחקריו על אופיו של האיי, את דעותיו
מיותר לציין שוועדת המינויים שדנה בקידומו לא . הגזעים בסוגיה לוהטת זו

הוא עבר . העניקה לו קביעות בשל כך והיה עליו לחפש מקום עבודה אחר
ור לו סופית שם התחו,  שבשיקגו)Lake Forest(ללמד במכללת לייק פורסט 

, שמחקריו ודעותיו הסוציאליסטיות לא יבטיחו לו משרה אקדמית עם קביעות
הוא קיווה שהסגל . זילנד-ולכן החליט לעזוב את ארצות הברית ולעבור לניו

 1963בשנת , וכך. האקדמי של אוטגו יהיה פתוח יותר לקבל את רעיונותיו
קיו כדי לבחון -ל האייזילנד והתחיל לחקור את ההיסטוריה ש-הוא עבר לניו

  .אם הוא השתנה לאורך השנים
כתב פלין את ספרו , אחרי יותר מעשור של מאמץ אקדמי, 1980בשנת 
 Race, IQ and Jensen"(,165"" (נסן'קיו וג-איי, גזע"שכותרתו , בספר. הראשון

אמריקנים -שהסיבה לכך שהאפרו, הוא שטח את טענתו
בנים אינה תוצאה של קיו שלהם ביחס לל-נופלים ברמות האיי

כפי שטענו חוקרי אינטליגנציה מובילים , נחיתות גנטית
הוא טען שהפער . נסן'ובכללם החוקר הידוע ג, באותם ימים

נוצר בגלל ההבדל העצום בתנאי המחיה המאפיינים את שתי 
פלין הציג בספרו נתונים . זהו פער הניתן לצמצום, הוא הדגיש, לכן. הקבוצות

 ומצביעים על כך שבין שתי מלחמות העולם צמצמו התומכים בטענתו
את הנתונים הוא קיבל . אמריקנים את הפער בינם לבין הלבנים-האפרו

  .מהמבדקים שנהג צבא ארצות הברית לערוך לטירונים
. דבריו עוררו סערה בקרב פוליטיקאים ומדענים, כפי שניתן היה לצפות

ורות הענייניות יותר הצביעו הביק. רבים החלו לתקוף את ממצאיו ואת מניעיו
, על כך שהמבחנים שצבא ארצות הברית ערך בדקו ידע כללי שנלמד בתיכון

אמריקנים שהתגייסו לאורך התקופה שבין -וכי אם היו עורכים לחיילים האפרו
הפער , המלחמות מבחנים קוגניטיביים טהורים שאינם מבוססים על ידע נרכש

  .היה נשמרקיו בינם לבין הלבנים -ברמת האיי
פלין צריך היה להראות שמבחני הצבא אכן מדדו , על מנת לענות למבקריו
קיו שהיו -לשם כך הוא בדק את שני מבחני האיי. אינטליגנציה ולא רק למידה

נפוצים ביותר באותם ימים כדי לראות עד כמה הם תואמים את המבחנים שנהג 
, קיו-ני האיישני מבח. הצבא לערוך בשנים שבין שתי מלחמות העולם
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אוכלוסיית הלבנים 
 בארצות הברית

שיפרה בהתמדה את 
קיו שלה -ציוני האיי
 נקודות 0.3בקצב של 

 חמישיםבשנה במשך 
 שנה

נחשבו אז בגרסותיהם , )Wechsler(ווקסלר ) Stanford-Binet (הבינ-סטנפורד
לכלי מדידה מהימנים המודדים , )Stanford-Binet 5(כמו גם היום , הראשונות

ההנחה שלו היתה שאם נבדקים יקבלו ציונים דומים במבחני . אינטליגנציה מולדת
אמריקנים - טענתו שאוכלוסיית האפרוהדבר יחזק את, קיו ובמבחני הצבא-האיי

  .קיו שלה-שהתגייסה בין שתי המלחמות אכן שיפרה את רמת האיי
למגינת לבו הוא לא מצא במחקרים התאמה בין התוצאות שהושגו במבחני 

אבל הוא זיהה משהו אחר מוזר , קיו לבין אלה של צבא ארצות הברית-האיי
עם לפעם והוחלפו בהם מושגים קיו עודכנו מפ-הוא זיהה שמבחני האיי. מאוד

". מחשב"במילה " מכונת כתיבה"הוחלפו בהם מילים כמו , למשל. שהתיישנו
קבוצת ביקורת אחת מתוך , הוא גם הבחין שכל אימת שמושגים עודכנו

כדי לוודא שהם ,  הישנה והחדשה-הנבחנים היתה נבחנת בשתי הגרסאות 
  .מקבלים ציונים דומים בשני המבחנים

עורכי המבחנים היו מפרסמים במדריכי , היות נאמנים לדיוקעל מנת ל
קיו את הציונים של נבדקי קבוצת הביקורת -הכלים הבוחנים את רמת האיי

שקבוצת הביקורת כמעט תמיד , בנתונים אלה הוא זיהה. בשתי הגרסאות
קיו -ציון האיי, כידוע. קיבלה ציון גבוה במעט בגרסה הישנה של המבחן

ו האינטלקטואלית של הנבדק ביחס למדגם מייצג של מצביע על יכולת
פלין למעשה גילה שהאנשים אשר נהגו לכייל את המבחנים יצרו ללא . אנשים

  .משים גרסאות עדכניות קשות במעט עבור נבחני המדגם המייצג
. בעקבות ממצא זה מצא פלין את עצמו מתמודד עם היפותזה בוטה יותר

כמו אוכלוסיית , אחת מקופחתבמקום לתהות כיצד ולמה קבוצה 
שיפרה את יכולותיה , אמריקנים בארצות הברית-האפרו

הוא החל לתהות אם האדם הממוצע נעשה חכם , הקוגניטיביות
הוא בחן כל מחקר שנערך אי פעם שבו . יותר לאורך השנים

 הוא 1984לקראת שנת . קיו-אדם אחד נבחן בשני מבחני האיי
ם שנערכו עם כשבעת אלפים אסף ועיבד נתונים מתוך מחקרי

נבדקים שנבחנו בכתריסר צירופים שונים של מבחנים 
הוא מצא שאוכלוסיית הלבנים בארצות . מסקנתו היתה מפעימה. קוגניטיביים

 נקודות בשנה 0.3קיו שלה בקצב של -הברית שיפרה בהתמדה את ציוני האיי
 .במשך חמישים שנה
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ת הפרדיגמה המקובל
באותם ימים היתה 
שהטבע בדרך כלל 

 גובר על הטיפוח

 אלא שמבקריו לא 166,ממצאיו פרסם פלין מאמר שבו כינס את 1984בשנת 
כל אשר הוא הוכיח אינו אלא שלשיפורים שנעשו בבתי , לדידם. השתכנעו

וכי , קיו-הספר יש השפעה גדולה יותר על ציוני האיי
קיו בזיהוי האינטליגנציה -המהימנות של ציוני מבחני האיי

הפרדיגמה המקובלת . המולדת היא נמוכה משחשבו תחילה
 נשארים יציבים למדי לאורך שנות חייו קיו-היתה שציוני האיי
הפרדיגמה הזו קובעה על ידי מבחנים שנערכו לתאומים . הבוגרים של האדם

ולאחר שנים רבות של חיים בנפרד הראו שהמטענים , אשר הופרדו בעת לידתם
הפרדיגמה המקובלת באותם . הגנטיים שלהם חזקים יותר מהשפעות סביבתיות

, הנתונים). nature vs. nurture( גובר על הטיפוח ימים היתה שהטבע בדרך כלל
שהצביעו על כך שבעיקר אוכלוסיית הלבנים היא אשר הפכה לכאורה לחכמה 

הדבר פשוט היה . לא שכנעו את המבקרים, יותר לאורך השנים ובקצב כה מהיר
לא הגיוני לטעמם והם לא נתנו לנתונים לבלבל את ההיגיון ואת הפרדיגמה 

 .הםהנפוצה שבידי
אחרי שהמאמר שראה אור בשנת . אלא שפלין לא היה איש שמוותר בקלות

הוא החל לבקש נתונים ממוסדות הצבא במדינות ,  העניק לו פרסום רב1984
ולמעשה מכל , הרבות אשר ערכו מבדקי אינטליגנציה למתגייסים לשורותיהם

ו או לא כולם התייחסו לבקשת, כמובן. המכונים בעולם אשר יוצרים מבחנים
פלין מספר שתשובה אחת שקיבל ביום .  שנעתרו לעזוררביםאך היו , נענו לה

 היא ששכנעה אותו סופית כי הוא על ִספה של 1984שבת אחד בנובמבר 
  .תגלית מיוחדת

  
  
  
  
  
  
  
  

 )Raven, 1965(של מבחן המטריצות הצבעוניות של רייבן  Bדוגמאות מתוך סדרה . 23איור 
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המחקרים האחרונים 
מצביעים על כך 
שקצב השיפור הולך 
 וגדל

הכיל תוצאות של ) P. A. Vroon(ג ההולנדי ורון המכתב שקיבל מהפסיכולו
עשרה -שניתנו לבני השמונה) Raven's Progressive Matrices(מבחני רייבן 

מבחן רייבן נחשב עד . 1982- ל1952שהתגייסו לצבא ההולנדי בין השנים 
במבחן . לבדיקת אינטליגנציה מולדתביותר היום לאחד המבחנים המהימנים 

במבחן זה . פוסים לוגיים במקבצי צורות ולמלא את החסרעל הנבחן לזהות ד
אין משמעות ללמידה בית ספרית קודמת ולא לידע כללי , אין שימוש במילים

במכתב היה מצוין שציוני מבחן רייבן של המתגייסים ). 23איור (קודם 
  . עלו בעשרים נקודות בממוצע1982- ל1952בשלושים השנים שבין 

המשמעות היתה שנער בן . על שיפור עצוםהציונים הללו הצביעו 
 קיבל ציון גבוה 1982עשרה בעל ציון בינוני במבחן רייבן בשנת -שמונה

המכתב הצביע על . 1952בעשרה אחוזים מנער שערך את אותו המבחן בשנת 
תוצאותיו של מבחן שנערך לקבוצה רנדומלית של . מה מרשים במיוחד-דבר

אשר הושוו לתוצאות של , וניםעשרה בתחילת שנות השמ-בני שמונה
הצביעו על , עשרה בתחילת שנות החמישים-אבותיהם כשהם היו בני שמונה

עשרה -עשרה של תחילת שנות השמונים קיבלו שמונה-כך שבני השמונה
עשרה מדינות -פלין המשיך לקבל נתונים משלוש. נקודות יותר מאבותיהם

  .קיו-וכולם הצביעו על שיפור באיי, נוספות
הן מצביעות . ם התוצאות הן כה מובהקות עד שכבר אין עליהן עורריןכיו

כשלושים מדינות שמהן . 20-קיו עלה בהתמדה במשך המאה ה-על כך שהאיי
חלקן מפותחות , בכללן גם מדינת ישראלו, קיבל פלין נתונים
, לא רק זאת. קיו-רשמו שיפור בציוני האיי, וחלקן מתפתחות

 שלו מצביעים על כך שקצב אלא גם שהמחקרים האחרונים
השיפור השנתי הממוצע שנמדד בין . השיפור הולך וגדל

צמח ואילו בשנות התשעים , קיו- נקודות איי0.31 היה 1972- ל1947השנים 
  . נקודות בשנה0.36השיפור בקצב של 

אך זו הציפה דילמות , ההוכחה שהעולם נעשה חכם יותר כבר בידינו
מהן ההשלכות ? מה המשמעות של הנתונים? כיצד זה קורה. ותמיהות רבות
פלין חישב ומצא שאם , למשל.  הפרדוקסים הלכו והצטברו167?של התופעה

קיו -הציון הממוצע במבחני האיי, 1900מטילים את הנתונים אחורה לשנת 
ציון זה נמצא על גבול הפיגור . 21- בנורמות של תחילת המאה ה70היה 
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לא נמצאו הוכחות 
אמפיריות שיתמכו 

בקשר שבין ההיקפים 
 קיו-איישל השיפור ב

והקצב שבו הוא 
התפתח למשתנים כגון

,גודל המשפחה, תזונה
חינוך וערכים 

 ליברליים

כיצד ,  היו עד כדי כך לקויים1900אם אנשים בשנת . טען פלין, השכלי
 ?הצליחו לנהל חברה מודרנית

. משמעותי התרחש במהירות כה גדולה אך התמוה מכול היה ששיפור כה
הורים וילדיהם הראו בדרך : קיו הוא תולדה גנטית-כל הסימנים הראו שהאיי
לתאומים זהים היו ציונים קרובים יותר מאשר ; קיו-כלל רמות דומות של איי

קיו שהיו תוצאה של הכשרה או של -והישגים במבחני איי, ומים רגיליםלתא
השיפור שנרשם לאורך , אף על פי כן. למידה נטו להתפוגג לאורך הזמן

חמישים השנים שבהן נערכו מבחנים בהיקפים גדולים במדינות שונות הצביע 
 אך 168.אשר כנראה יצר את האפקט המואץ שנרשם, על משהו משמעותי מאוד

ההשפעות הסביבתיות להיות כה חזקות וכה יכולות כיצד :  בעיקר שאלוכולם
  ?עמומות גם יחד

היו כאלה אשר . פלין ורבים אחרים עסקו בסוגיות אלה במשך שני עשורים
הם טענו שכלי המדידה שנוי . קיו-התנגדו לכל העניין של מדידת האיי

דוגלים הם טענו גם שהוא משרת את ה. במחלוקת עוד מימיו הראשונים
ומעניק להם גושפנקה אמפירית כביכול להתנהגות ) eugenics(בתורת הגזע 

ולכן גם לא ייחסו חשיבות , לדידם הוא לא היה כלי חשוב, בשל כך. מפלה
מחקרים . קיו הוא מדד חשוב-אלא שפלין היה בטוח שהאיי. לשיפור שמדד

ים קיו מנבא במהימנות גדולה את ההצלחה בלימוד-רבים הראו שהאיי
קיו תואמים את דעת המורים - במחקרים שונים נמצא שציוני האיי.אקדמיים

קיו שלהם היה -ובמציאות נמצאו מעט מאוד אנשים אשר האיי, על התלמידים
היה . גבוה ובכל זאת עבדו במקצועות אשר לא דרשו יצירתיות או אוטונומיה

קיו מעל -ייאך ציון א, ברור שעל מנת להצליח בחיים דרושים הרבה מרכיבים
  .הממוצע נמצא תמיד מרכיב מנבא

קיו ברצינות -עניין השיפור באייהתייחסו לבקרב אלה אשר 
היו כאלה . היו שחשבו כי שיפור בתזונה של הילדים גרם לכך

והיו , שהעלו השערות שלגודל המשפחה יש השפעה מכרעת
כאלה שהאמינו כי מערכת החינוך והערכים הליברליים 

אלא שלא נמצאו . בות המודרנית תרמו לכךהתרהביאה עמה ש
הוכחות אמפיריות שיתמכו בהיקפים של התופעה ובקצב 

לא נמצאה תיאוריה או השערה שתצליח להסביר . התפתחותה
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אשר , מבחנים-קיו מכילים סדרות של תת-מרבית מבחני האיי. את דפוס השיפור
ג אחד מסוים הבעיה היא שרק בסו. בוחן מיומנות מנטלית שונהמהם כל אחד 
האדם הממוצע קיבל ציונים משופרים בזיהוי . מבחנים השיפור היה ניכר-של תת

באיתור קווי דמיון אבסטרקטיים בין חפצים , ובמילוי דפוסים גיאומטריים
, לעומת זאת. ובסידורן מחדש של תמונות מעורבלות כדי לספר סיפור הגיוני

 מספרים ובמיוחד לא נרשם לא נרשם כל שיפור ביכולותיו לזכור רשימות של
  .כל שיפור באוצר המילים ובידע הכללי של הנבדקים

ילדים שיש , אפשר אולי להסביר מדוע ילדים שקיבלו תזונה טובה יותר
להם מעט אחים או אף ילדים שחונכו באווירה פתוחה וסובלנית ישפרו 

אך התופעה נמצאה גם אצל , יותלקטואלבבגרותם חלק מיכולותיהם האינט
שגדלו במשפחות ברוכות ילדים או לא קיבלו , בדקים שלא ניזונו כהלכהנ

  .חינוך ליברלי
בדרך כלל אדם , קיו מודדים מיומנויות שונות-על אף שמרכיבי מבחן האיי

אנשים , למשל. המשיג ציון גבוה במרכיב אחד מצליח גם במרכיבים רבים אחרים
אלה . ו יצליחו גם בחשבוןשמקבלים ציון גבוה באיתור החלק החסר בדפוס כלשה

בדרך כלל יוכיחו ידע נרחב בתחומים שונים וגם אוצר המילים שלהם יהיה גדול 
  ).g) "g factorגורם "התופעה הזו מכונה בחקר האינטליגנציה . בהתאם

בניסיון להסביר כיצד יש ) Spearman(ארלס ספירמן 'את המושג טבע צ
. י מבחני האינטליגנציהמתאם גבוה בין הציונים שמתקבלים בכל חלק

לכאורה אפשר היה לצפות שיכולת מסוג אחד תבוא על חשבון יכולת מסוג 
למשל מפני שהראשונה תופסת חלק מן הפעילות הנוירופיזיולוגית , אחר
אבל . או משום שהיא נובעת מתרגול יתר שגוזל זמן מתחומים אחרים, במוח

ספירמן פיתח .  עם זהבפועל מתברר שכל מדדי האינטליגנציה מתואמים זה
את באופן פשוט כדי לארגן ) כמו ניתוח גורמים מקבילי(שיטות סטטיסטיות 

וקרא לציר הראשי של הנתונים , הפנים הזה על האינטליגנציה-המידע רב
  .בסופו של דבר הוא מה שמבחן אינטליגנציה אמור למדוד". gגורם "בשם 

, ר בשיקוף יכולת אחתמבחנים אשר עושים עבודה טובה יות-יש תת, נכון
הבה נדמיין מדד שבעזרתו , למשל. ולזו לא יהיה קשר עם מכלול היכולות

סביר יהיה לטעון כי אלה . אפשר למדוד את יכולתם של אנשים לבשל
. שיבשלו תבשיל אחד באופן מוצלח יבשלו ברמה דומה גם תבשילים אחרים
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שפלין בדק המבחנים 
ממדינות רבות הוכיחו 

שדווקא במטלות 
המורכבות נראה 

ואילו , שיפור ניכר
במטלות הפשוטות 
 כלל לא חל שיפור

שסביר יהיה גם אלא ". גורם בישול כללי"לומר שיש , אם כן, אפשר יהיה
לומר כי הטבחים המצטיינים יפתחו פער גדול יותר על פני מבשלים אחרים 

  .סופלה מאשר בעת הכנת חביתה, לדוגמה, בבואם להכין
המטלות הקוגניטיביות המורכבות ביותר תהיינה גם , בדומה לכך

אלא שמבחנים . gהמנבאות הטובות ביותר של גורם 
ו שדווקא במטלות ממדינות רבות שבדק פלין הוכיח

ואילו במטלות הפשוטות כלל , המורכבות נראה שיפור ניכר
אילו כל זוג : החידה זעקה לשמים). 24איור (לא חל שיפור 

מבחנים היה אמור לשקף בצורה דומה את האינטליגנציה - תת
כיצד קרה שאנשים שיפרו את יכולותיהם באחד , המולדת

  ?ואילו באחר כלל לא
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 מבחנים שונים של וקסלר-קיו לאורך השנים כפי שנמדדו בתת-ציוני איי. 24איור 

 
קיו הם שעוררו את פלין לחשוב בדרך שונה -הטלאים הללו במבחני האיי
להלן . אחריו באו אחרים והציעו הסברים שונים. והוא נרתם להסברים מגוונים

 - אחד ההסברים המרכזיים שהעניק פלין לתופעה שמאז קיבלה את שמו
כדי להמחיש את ההסבר שלו הוא נהג להציג דוגמאות מעולם . אפקט פלין

שהיינו נוהגים לחשוף את ילדינו לסדרה של מבחני , הוא אמר, נניח. הספורט
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לדעת פלין השיפור 
קיו נובע -המדהים באיי

מהעדפות חברתיות 
שהוסטו מהיגיון מעשי 
 להיגיון מדעי

היכולות . ריצה למרחקים ועוד, קפיצה לגובה, אתלטיקה כמו קפיצה למרחק
ים האתלטיות היו בוודאי קשורות ביניהן כפי שיש מתאם בין הכישור

כך היינו יכולים . לקפוץ גבוה יותרגם מי שיכול לרוץ מהר יוכל . המנטליים
  . הפיזיgאולי לחשב גם את גורם 
שידורי טלוויזיה לווייניים . סדרי העדיפויות השתנו, אלא שלאורך הזמן

מפרסמים מצאו שאירועים מסוימים מושכים קהל גדול , הפכו לנפוצים יותר
. סות לאתלטים שהצטיינו באירועים אלה דווקאולכן החלו להעניק ח, יותר

הפכה לפופולרית ביותר בבתי ספר ובמועדוני , נאמר, ריצת מאה מטרים
על אף שגוף האדם . והאימונים לקראתה רק הלכו והשתפרו, ספורט רבים

ועל אף שהצטיינות בריצת מאה מטרים , פלין מדגיש, והגנים שלו לא השתנו
ההישגים בריצה ,  בכל פעילות ספורטיבית אחרתהיא עדיין קרובה להצטיינות

  .ואילו ההישגים בתחומים אחרים ישתנו בקושי רב, זו ישתפרו בצורה ניכרת
אפשר לומר מה הן ההעדפות ) back casting(על ידי החלה למפרע , לדידו

אנחנו , נראה כי בניגוד לאבותינו. המנטליות שהשתנו במהלך המאה האחרונה
. יכולת למצוא קווי דמיון אבסטרקטיים בין חפציםלינות  ביתר רצמתייחסים

אנחנו מצפים שהתשובה ? מה המשותף לכלבים ולארנבות: למשל בשאלה
אנחנו גם טובים יותר ביישום ההיגיון שלנו כדי למצוא . שניהם יונקים: תהיה

  .כמו במבחני רייבן, דפוסים אבסטרקטיים
מדד שיפור כה גבוה בחלקים בדרך זו החל פלין לפתור את החידה כיצד נ

, הוא הסביר שאנחנו לא אינטליגנטיים יותר מאבותינו. מסוימים של המבחנים
אלא שלמדנו ליישם את האינטליגנציה שלנו על סדרה חדשה 

, ניתקנו את ההיגיון שלנו מהעולם המוחשי, לדידו. של בעיות
העדפנו לעסוק בהיפותטי וחשבנו שהעולם הוא מקום שיש 

להבינו מבחינה מדעית יותר מאשר מקום שיש לסווגו ו
  .להשפיע עליו בצורה קונקרטית

היו שטענו שהסבר זה . הסברים כאלה עוררו שאלות רבות בקרב חוקרים
לקשור את השיפור המדהים הזה ביכולות , לטענתם. הוא פשוט מדי

המנטליות אך ורק בהעדפות חברתיות שהוסטו מהיגיון מעשי להיגיון מדעי 
ההסבר הזה , לדידם. ת כל האפקט ללא מעניין ובוודאי גם ללא חשובהופך א

השינויים . עלול לגרום לנו להחמיץ את הפוטנציאל הטמון בתגלית עצמה
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במה שאנו רואים כחשוב או השינויים במטלות שאנו מעמיסים על מוחנו הם 
ממש כמו המהירות שבה אנו מעבדים את מחשבותינו , ריאליים ומשמעותיים

 .מו כמות המידע שאנו מסוגלים להחזיק בזיכרוננואו כ
פלין נוהג להתעקש ולהסביר כי אף על פי שלדעתו השיפור בציונים אינו 

הוא נוהג . בכל זאת התופעה חשובה, בהכרח תוצאה של שיפור באינטליגנציה
, הוא טוען, לפני שלושים שנה. להביא את תצפיותיו בנכדיו כהוכחה להסבריו

: והילד היה מזהה תמונת בעל חיים ואומר, או לילדם סיפורכאשר הורים קר
: היום כשהילד אומר, לעומת זאת. זו פרה, נכון: הם היו משיבים לו, הנה פרה
וכן ? כמה רגליים יש לה? כיצד גועה הפרה: ההורים מיד שואלים, הנה פרה

דברים מסוג זה מתרגלים את הילדים לרמת חשיבה , לטענתו. הלאה
, תרגולת זו. שונה מזו שילדים נדרשו אליה בדורות קודמיםאבסטרקטית 

היא , השכיחה כל כך בסביבתם החברתית של הילדים בעשורים האחרונים
מבחנים המודדים -הסיבה העיקרית לשיפור בציונים בסוג מסוים של תת

  .אבסטרקציות בלבד
הסבר זה אינו מספק . אלא שהסבר זה מותיר פן אחר של החידה בעינו

 לתופעה שעל פיה הבדלים סביבתיים משפיעים בצורה מינימלית מענה
אך מקבלים תהודה גדולה ככל , כשמשווים בין ילדים שנולדו באותה העת

והוא מייחס אותו לשיתוף הפעולה , גם כאן לפלין יש הסבר. שהזמן עובר
כלכלן במוסד ברוקינגס , הפורה שהתפתח בינו לבין ויליאם דיקנס

פלין טוען שההסבר ). Brookings Institute, Washington DC(שבוושינגטון 
הוא שרמת הביצועים של גֶנים עולה באופן משמעותי כאשר ניתנת להם 

  .האפשרות לבוא לידי ביטוי או כשהם ספוגים בסביבות משופרות
כדי להמחיש את העניין הוא נעזר שוב באנלוגיה לספורט ובמשל על 

המשל השגור בפיו הוא על אודות . תאומים זהים שהופרדו בעת לידתם
באינדיאנה ואומצו מיד לאחר לידתם על ידי , נאמר, תאומים זהים שנולדו

לתאומים אלה . שתי משפחות הגרות בסמוך אך לא יודעות זו על קיומה של זו
גנים משותפים העושים אותם גבוהים יותר מהממוצע של בני , נאמר, יש

 וכמו כל ,עים אחר משחק הכדורסלתושבי אינדיאנה כידוע משוג. גילם
משום שהם גבוהים וחזקים . גם תאומים אלה משחקים כדורסל, הילדים

הם , מאחר שהמשחק מהנה. מהממוצע הם בולטים בשכונתם כמצטיינים
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זו הפעם הראשונה 
בהיסטוריה של המין 
האנושי שמספר מועט 

 בעלי של אנשים
יכולות מנטליות 
משופרות יוצרים 
סביבות מנטליות 
משופרות עבור רבים 
 אחרים

כל אחד בנפרד הופך . משחקים יותר ומשפרים כל העת את מיומנויותיהם
מקבל הדרכה , לומדלהיות שחקן בקבוצת הכדורסל של בית הספר שבו הוא 

ובבגרותו ממשיך לשחק בקבוצת , משקיע רבות בתרגול, ממאמנים טובים
, לפני תחילת אימוניהם, גם שחקנים גבוהים וחזקים, לדידו של פלין. 'הקולג

מה שהופך אותם למצטיינים הוא העובדה שהגנים . אינם אלא שחקנים גרועים
  .אל הטמון בהם סביבה תומכת כדי לממש את הפוטנצימנצליםשלהם 

לפי ההסבר הזה אין , למעשה. המשל הזה מסביר את החידה במלואה, לפי פלין
זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של המין האנושי שמספר , לטענתו. כלל חידה

מועט של אנשים בעלי יכולות מנטליות משופרות יוצרים 
מאחר שבני אדם . סביבות מנטליות משופרות עבור רבים אחרים

רבים משתתפים בסביבות החכמות שאנשים , ת חברתיותהם חיו
מעט של - רק מתי20-לפני המאה ה. חכמים מעטים יוצרים

כשאדם אחד , כיום. מיוחסים זכו לנגישות אל רעיונות מורכבים
הרעיון מתפשט במהרה , חושב על רעיון טוב ושווה התייחסות

  .נחלת הכלל היא אשר משנה הכול. והופך לנחלת הכלל
כדי " אינטלקטואלי"פלין תהליך ההתפשטות הזה אינו חייב להיות לדעת 

.  הוא יכול להיות חברתי או אף בידורי;שתהיה לו השפעה על האינטליגנציה
 Everything Bad is Good for You",169"ונסון היטיב לתאר זאת בספרו 'סטיבן ג

תר שבו הוא מנתח את הדרך שבה התרבות הפופולרית השתנתה ככל שרבים יו
 Civilizationמשחקי מחשב כמו . למדו כיצד להשתמש במוחם בזריזות ובהיגיון

סדרות .  תגמלו שחקנים שצייתו להיגיון הפנימי של עולמות וירטואלייםSims-ו
טלוויזיה פופולריות שוזרות יחדיו טיפוסים רבים בעלילות רבות הנעות 

מספיק לחשוב . םבנרטיבים קשתיים שנפרשים לאורך אפיזודות הנמשכות שני
כדי לראות , ")Heroes" ("גיבורים"או " 24"כמו הסדרות , על דוגמאות מעטות

כיצד הצופים נדרשים להחזיק במוחם שאלות רבות ללא מענה לאורך סדרות 
  .שלמות

יש סימנים מובהקים לכך . אין ספק שאפקט פלין אינו ורוד לחלוטין
 להם לפתח מאוחר יותר שילדים לא חווים מספיק התנסויות אשר עוזרות

בסימנים כאלה נאחזת הזעקה החברתית . מיומנויות מנטליות מסוימות
פסיכולוג מקינגס , )Shayer(מייקל שייר . והפוליטית בדבר ירידת הדורות
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שהשקיע את מרבית שנות הקריירה שלו , )Kings College(שבלונדון ' קולג
שייר בחן .  הזעקה הזונחשב ממובילי, בחקר היסודות של החשיבה המתמטית

.  את רמת הבנתם של ילדים במושגים בסיסיים של נפח וצורה1976עוד בשנת 
מקובל על רבים להניח שמושגים אלה הם ביסוד הכישורים המתמטיים 

הוא , 2003כאשר הוא חזר על מבחנים אלה בשנת . העתידיים של ילדים רבים
ם בני שמונה שלושים עשרה ירדו לרמתם של ילדי-מצא כי ילדים בני אחת

  170.שנה קודם לכן
אפשר שלא להסכים שהסבריו של פלין עוקפים את הוויכוח -אי, עם זאת

הוא מספק תשובות לפחות ). nature vs. nurture( טיפוח מולהעקר בדבר טבע 
אמריקנים בארצות הברית מקבלים ציונים -מדוע אפרו: לשאלתו הראשונית

גם אם משווים בין קבוצות של , ר לבניםקיו מאש-נמוכים יותר במבחני איי
. אקונומי דומה או כל משתנה אחר-אמריקנים ולבנים בעלות רקע סוציו-אפרו
, סביר מאוד להניח כי בחברה בעלת דעות קדומות ומשוחדות, לדידו
עקב כך ) co-opt(אמריקנים בוחרים לחיות יחד והגנים שלהם מתאגדים -אפרו

  .תעסוקה ירודותלמידה ו, בעיקר לסביבות מחיה
הדבר החשוב שעולה מהסבריו של פלין הוא שכל החברות בתבל יכולות 

אחרי ששיפרנו את ציוני , לפי פלין. לשפר את המיומנויות המנטליות שלהן
הדבר החשוב הבא הוא לשפר את התפיסה האבסטרקטית שלנו , קיו-האיי

) placebo" (אינבו", "הון אנושי"כמו , במושגים חשובים למאה הקרובה
אילו רק היינו יכולים לאמן את תלמידינו להשתמש בהם ". קבוצות ביקורת"ו

היינו מעניקים להם אינטליגנציה חיונית , הוא טוען בכל הזדמנות, כראוי
המוח הוא , לדידו. שתעזור להם לבחון טוב יותר מהי אמת בעולם שמסביבם

  .ך ומשתפרגמיש ואפקט פלין מראה שמה שאנו מעריכים ביותר רק הול
אך אין ספק , קיו שאפקט פלין זיהה יתמיד-אין איש יודע אם השיפור באיי

  .21- ולכל הידוע ממשיך להשפיע גם במאה ה20-שהוא עיצב את המאה ה



 

 פורקוגניטו    164 

משהו הרבה יותר 
 משמעותי נגלה לעינינו

  
  

רק הנבער ביותר או האינטליגנטי ביותר יכול 
  .להתנגד לשינוי

 סוקרטס

  
  
 

14  
  

  שיפור מיומנויות חשיבה בעזרת טכנולוגיה
 
 

והמחקרים המצביעים על , מצד אחד, ו של פלין לאפקט הנקרא על שמוהסברי
. לא הניחו את דעתי בעשור האחרון, מצד אחר, ירידה במיומנויות אחרות

שיערתי שטמון כאן משהו משמעותי הרבה יותר מאשר תרגול ולמידה וכי עוד 
ארוכה הדרך להבין את מקורותיו ואת משמעותו של השיפור 

עם הסטודנטים שהנחיתי , לשם כך נרתמתי. קיו-בציוני האיי
לבחון כמה , לתואר שני ושלישי במעבדה למציאות מדומה

, צדדים שנראו לי לא ברורים בהסבריו החברתיים והתרבותיים של פלין
ביקשתי . קיו-הגורמים להערכתו לשיפור יוצא הדופן בציוני מבחני האיי

מנויות חשיבה אבסטרקטיות לבחון אם ניתן להאיץ עוד יותר את השיפור במיו
האם ניתן לשפר מיומנויות גם אצל אוכלוסיות בעלות לקויות . שונות

והחשוב ? מהי הדרך היעילה ביותר להאיץ את השיפור? קוגניטיביות גנטיות
אשר ,  ביקשתי לבחון אם ניתן לשפר גם מיומנויות חשיבה קונקרטיות-מכול 

  . שבחןפלין מצא כי הן לא השתפרו בחמישים השנים
אם ניתן לשפר מיומנויות אצל , האחד: המחקרים שערכנו בדקו שני דברים

בעלי לקויות מולדות שונות ולבחון אם הן רק תוצאה של שיפור סביבתי 
, ההנחה היתה שאם נערים ונערות בעלי תסמונת דאון. מואץ כפי שטוען פלין

  המקובלתישפרו במהירות רבה מיומנויות קוגניטיביות שלפי הדעה, למשל
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משהו בטכנולוגיות 
שאנו מחזיקים בידינו 

אחראי לפחות 
לתאוצה בשיפור 

אם לא , הנמדד
 לשיפור עצמו

שלוש קומות של 
 מחקרים

אזי אפשר יהיה להתחיל לומר שזה לא עניין , בספרות המחקר הם לוקים בהן
 שביקשתי השניהדבר . מה אחר-תרבותי וסביבתי אלא שהשיפור קשור בדבר

לבחון היה אם ניתן לשפר אצל קבוצות נבדקים מגוונות מיומנויות שאינן 
פן מובהק ההנחה היתה שאם נבדקים ישפרו באו. בתחום האבסטרקטי בלבד

מה שאפשר לכנות חשיבה , ומשמעותי מיומנויות של אנלוגיות תפיסתיות
 יותר רבהאזי אפשר יהיה לומר בבטחה , קונקרטית לפי החלוקה של פלין

  .שמשהו אחר במעש
חשדתי לאורך כל השנים שיש משהו בטכנולוגיות שאנו מחזיקים בידינו 

כדי לבחון . יפור עצמואם לא לש, האחראי לקצב המהיר של השיפור הנמדד
ממד אשר עדיין -זאת הנחתי שאם אשתמש בטכנולוגיות תלת

אוכל לפחות לזהות קורלציות בין , אינן נפוצות בידי הנבדקים
, טכנולוגיה כשלעצמה לבין השיפור בציוני האינטליגנציה

ולבסס בכך את ההנחה שלא סביבת המחיה הטבעית היא אשר 
טווח בטכנולוגיה -ימוש קצרהנחתי שאם ש. מניעה את השיפור

שאינה מצויה בסביבתם של הנבדקים יאיץ את השיפור במיומנויות החשיבה 
. אפשר יהיה להטיל ספק מוצק בהסבריו של פלין לתופעה שזיהה, שנבדוק

אשר בעזרתם הופכים , ממד היא לכובעים שחובשים-הכוונה בטכנולוגיות תלת
להלן מדגם מהמחקרים . ודממד אינטרקאטיבי מא-את הנצפה במחשב לתלת
  .דומני שהתוצאות ידברו בעד עצמן. שפרסמנו בעשור האחרון

מה משמעותי הרבה יותר - אפקט פלין מצביע על דבר,למיטב הבנתי
הטכנולוגיות שבידינו והממשקים המתקדמים . המתרחש מתחת לאפינו

 המאפיינים אותן מחוללים אפקט מואץ של שיפור בטווח גדול של מיומנויות
  .שלא ייתכן כי הסביבה הטבעית בלבד היא האחראית לו

  
 מציאות מדומה ושיפור האינטליגנציה

ממד יכולות לשפר מיומנויות -כדי להתחיל לבחון אם טכנולוגיות תלת
. עיצבנו שלוש קומות של מערכי מחקר, קוגניטיביות באופן מובהק ומשמעותי

הקומה הראשונה כללה ניסויים שבחנו את ההשערה 
יש יתרון מובהק ) Virtual Reality(למציאות המדומה ש

בלמידה של מושגים שלא היתה כל דרך ללמדם עד כה מלבד 
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המטרה בתחילה היתה רק לבחון אם טכנולוגיות מתקדמות יכולות . במילים
הקומה השנייה כללה מקבץ של . להאיץ תהליכי למידה באופן משמעותי
רק את רמת הידע והרגישות לזולת ניסויים שבהם בחנו אם ניתן לשפר לא 

אלא אם אפשר לשפר גם מיומנויות חשיבה שניתן , בעזרת מציאות מדומה
הקומה השלישית . למדוד בעזרת מבחני אינטליגנציה סטנדרטיים ומקובלים

כללה כמה ניסויים שבהם בחנו אם אפשר לשפר ציוני אינטליגנציה אף אם 
בחנו אם ניתן לשפר מיומנויות , והחשוב מכול. אין פוטנציאל גנטי מתאים

  .חשיבה קונקרטיות אצל אוכלוסיות נורמטיביות
ההערכה שלי היתה שאם שלוש הקומות הללו יצביעו על שיפורים 

אזי אפשר יהיה לטעון נגד הסבריו של פלין , קוגניטיביים מובהקים ומשמעותיים
חדש של אש חשדתי שיש בידינו סוג . שמעורב בתהליך גורם נוסף מלבד הסביבה
קיו שהיא מניעה -וכי השיפור באיי, שאיננו מבינים עדיין את מלוא השלכותיה

  .אינו אלא דבר אחד בלבד מתוך דברים רבים אחרים שהיא עוד תחולל
  

  שיפור ההבנה של מושגים קשים: קומה ראשונה
באחד המחקרים הראשונים שערכנו ביקשנו לבחון אם ניתן ללמד אנשים 

,  למעשה171.וטות חושבים וכיצד הם רואים את סביבתםמבוגרים כיצד פע
להראות כי ניתן לשפר , בעזרת מציאות מדומה, ביקשנו לבדוק אם אפשר

בתוך זמן קצר את הבנתן של מטפלות את המצב הקוגניטיבי המאפיין פעוטות 
  .כשהם מגיעים לפעוטון ולראשונה צריכים להיפרד מהוריהם

היא . פלת בגן הילדים לשאת בנטל רבבתחילת השנה צריכה הגננת או המט
לתמוך , עליה להרגיע אותם, אמורה לקלוט מספר רב של פעוטות נרגשים

להיות סבלנית ולהקרין , לטפל פיזית בכל פעוט ופעוט, בהם מבחינה רגשית
כדי להראות אהדה . רוגע ושלווה לנוכח הבכי הרב של חלק מהפעוטות

יותיו הקוגניטיביות של הפעוט ואף על המטפלת להיות מודעת לחוו, וסבלנות
עד כה היו דרושות . לחוות את הרגשות שהוא חווה בימים הראשונים בגן

שעות רבות של הכשרה אקדמית כדי ללמד גננות ומטפלות כיצד יש לנהוג 
במקרים רבים ההכשרה לא שינתה את התנהגותן , ואף על פי כן, במצבים אלה
אך הדבר ,  הגננות עובדות טוב יותרמחקרים הראו שעם הזמן. עם הפעוטות

 .דורש מהן ניסיון של שנים רבות והכשרה אקדמית מייגעת ורציפה
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כובע מציאות מדומה . 25איור 
)Head Mounted Display - HMD(

גננת מתנסה בעולמם . 26איור 
 של פעוטות

 להיכנס לראש של פעוטות
במחקר זה ביקשנו להשתמש במציאות מדומה 
כדי להמחיש בדקות ספורות של התנסות את 

 הנחת 172.חוויות הפעוט ביומו הראשון בגן
,  זוהמחקר היתה שלאחר התנסות בחוויה
חווה המטפלת תוכל להבין טוב יותר כיצד 

מעבר מהבית לסביבה החדשה של את ההפעוט 
  .והתנהגותה תשתפר בהתאם, גן הילדים

העולם הווירטואלי שפיתחנו תוכנן בהתאם 
לצורת החשיבה של הפעוט ומנקודת המבט 

בהם , התבססנו על תיאוריות של חוקרים ידועים. הקוגניטיבית והרגשית שלו
חוקרים אלה מצאו שפעוט מגיל שמונה חודשים ועד גיל .  ואריקסון173ה'פיאז

  .עשרים וארבעה חודשים רואה את העולם בדרך מיוחדת
הספרות מדווחת שהקוגניציה של פעוטות מתאפיינת בתופעה המכונה 

עד גיל שמונה , ה'לפי פיאז". קביעות האובייקט"
 התינוק שאם חפץ מסוים נעלם  חושבחודשים
לקראת החודש . אזי החפץ לא קיים עוד, ומעיני
הפעוט לחפש חפצים מתחיל עשר לחייו -השנים
וגם אז הוא מחפש בעיקר במקום שבו , חבויים

רק לקראת . אם ראה שהוא הוחבא, החפץ הוחבא
החודש העשרים וארבעה לחייו לומד הפעוט 
שחפצים שאינם נראים ממשיכים עדיין 

,  זהכתוצאה מתהליך התפתחות. להתקיים
הפעוט חש לאורך שתי שנות חייו הראשונות 

כיוון שהוא חי בעולם שבו חפצים ואנשים מופיעים , תחושה של חוסר יציבות
הפעוט חי בתחושה של חוסר שליטה . ולא ברור לו מה קורה סביבו, ונעלמים

ותחושה זו מביאה כנראה לכך שפעוטות פורצים , בסביבה שבה הוא נתון
. כאשר הם נפרדים מהוריהם, ם הראשונים בפעוטוןבבכי קורע לב בימיה

  174.עבורם ההורה שלא נראה הוא הורה שנעלם לחלוטין וכבר לא ישוב
פיתחנו עולם , כדי לשפר את הבנת התודעה של הפעוט, כאמור
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ממדי שהמטפלת תוכל להיכנס לתוכו באמצעות מכשיר לראיית - תלת
מאפשרת בדרך ה, )Head Mounted Display - HMD(ממד - תלת

גבוהה עם החפצים שבעולמות ) immersion(אינטראקטיביות והיטמעות 
עד , והאינטראקטיביות היא כה גבוהה רמת ההיטמעות. הסינתטיים שבנינו

כדי לדמות את החוויות . כי הנבדקים חשים כאילו הם נמצאים בעולם אחר
טלות הורינו לגננות לבצע מ, למשל, "קביעות האובייקט"הקוגניטיביות של 

שונות בעולם אשר החוקיות המאפיינת אותו היא שכל חפץ שהן מחזיקות 
בדרך זו המחשנו תופעות . אפשר לשוב לראותו- ביד ומניחות לרגע נעלם ואי
 המאפיינות את המצב המנטלי של פעוטות 175קוגניטיביות ואמוציונליות

  .בגיל שנה עד שנתיים
ות עם פעוטות בגילאי במחקר זה שיתפנו ארבעים גננות ומטפלות שעובד

במסגרות פרטיות כמו משפחתונים וגני ילדים , שישה חודשים עד ארבע שנים
הראו שהמודעות של הגננות לחוויות , כפי ששיערנו, הממצאים. פרטיים

הקוגניטיביות והרגשיות השתפרה באופן מובהק במבחנים שערכנו לאחר 
מודעות הזו  אחר כך שהרובן סיפרו. לעומת הציונים שקיבלו לפניה, ההתנסות

לחוויות הקוגניטיביות והרגשיות של הפעוטות שיפרה את הדרך שבה טיפלו 
. בפעוטות בימים הראשונים בגן באופנים שהן לא תיארו לעצמן קודם לכן

רובן הדגישו שמאז ההתנסות בעולמות הווירטואליים שמדמים את הקוגניציה 
 .יקות להםשל הפעוטות הן משתמשות בידע זה בטיפול השוטף שהן מענ

, אחרי שסיימנו לערוך אותו, לכן. המחקר קיבל תהודה גדולה בקרב גננות
מצאנו לנכון לתרום את העולמות שבנינו ואת הציוד הדרוש להפעלתם 
למפקחת על הגיל הרך במשרד החינוך כדי שתעשה בו שימוש בהכשרת 

שניתן ללמד על כך מחקר זה הצביע בצורה מובהקת . גננות ברחבי הארץ
. בזמן מועט" האחר"ברים קשים ומורכבים להבנה מהפרספקטיבה של ד

לפני ההתנסות הן . הגננות התנסו בעולמות האלה במשך כחצי שעה בלבד
נבחנו על ידיעותיהן בסוגיות קוגניטיביות של פעוטות ואחרי ההתנסות הן 

הטוענים כי , הסבריו של פליןנתמכו במחקר זה , מבחינה זו. נבחנו שוב
 שבה מתנסים יכולה להעצים את הלמידה ואת רמת ההישגים במבחני הסביבה

  .ידע
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 שיפור המודעות לקשייהם של עולים חדשים
נרתמנו לחזקן בעזרת סביבות מדומות המשפרות את , מעודדים מהתוצאות

כיוון שהמודעות לזר היא חשובה בכל . ר של אוכלוסיות אחרותהמודעות לאֵח
 בעזרת וקשה ללמדה, עתיד-פתחות חשיבתבמיוחד להת, תהליך התפתחותי

לשם כך בדקנו אם . חיפשנו דרך לנסות ללמד אותה בזמן קצר, מילים גרידא
' ח-' תלמידים בכיתות ז178הטכנולוגיה תשפיע על מידת המודעות של 

עולה חדש בתקופת שהותו הראשונה חווה לחוויות הרגשיות והחברתיות ש
  .בארץ הקולטת

קבוצת ניסוי שהתנסתה : חולקו לשתי קבוצותתלמידים ילידי הארץ 
בעולמות וירטואליים המדמים תחושות וחוויות רגשיות וחברתיות של ילד 

פיתחנו מדד מודעות . וקבוצת ביקורת שצפתה בסרט באותו נושא, עולה חדש
עולה חדש עם קבוצה של נערים ונערות חווה לחוויות הרגשיות והחברתיות ש

ותשובות המשתתפים הושוו לתשובות ילידי , שאך לא מזמן עלו לישראל
גם כאן התוצאות הצביעו על כך שניתן להאיץ מאוד את תהליך . הארץ

ר וללמד מושגים מורכבים בזמן קצר מאוד בעזרת הלמידה של המודעות לאֵח
  176.כלי המחשה חדשים

  
 שיפור הידע על דיסלקציות

 על החוויה סוג אחר של ידע אשר קשה מאוד ללמדו במילים הוא הידע
המחקר הזה היה מאתגר . הקוגניטיבית של דיסלקציה לאלו שאינם דיסלקטיים

סוגים רבים מאוד של  במיוחד מאחר שבסקירת הספרות שערכנו התברר שיש
כל כך עד כי כמעט התייאשנו מלפתח מגוונות והגדרותיהן , דיסלקציות

 177,ידמןלעזרתנו באו החוקרים גביעון ופר. עולמות שמדמים דיסלקציה
על בסיס הסולם הזה . שהציעו סולם ראשוני ולא מקיף של עשר דיסלקציות
יש דיסלקציה , למשל. בנינו עשרה עולמות שמדמים את הדיסלקציות הללו

יש אחרת המכונה , )visual letter agnosia(המכונה אגנוזיה לאותיות 
יזואלית יש המכונה דיסלקציה ו, )neglect dyslexia(דיסלקציית הזנחת צד 

)visual dyslexia (ועוד.  
 במציאות 179 ושל מורים178בדקנו בשני מחקרים אם התנסותם של הורים

מדומה תשפיע על מידת מודעותם לחוויות הקוגניטיביות של התלמיד 
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ממדית של חרדת בחינות-סימולציה תלת. 27איור 

ההורים והמורים חולקו לקבוצת ניסוי . הדיסלקטי בעת תהליך הקריאה
טיביות של דיסלקטים שהתנסתה בעולמות וירטואליים המדמים חוויות קוגני
כל הנבדקים מילאו . ולקבוצת ביקורת שצפתה בסרט בנושא דיסלקציה

השאלונים בדקו את רמת המודעות של . שאלונים לפני ההתנסות ואחריה
המורים מבחינה קוגניטיבית לחוויות של התלמיד הדיסלקטי במפגשו עם 

 .המילה הכתובה
של מורים שלמדו בעזרת גם במחקרים אלה התברר לנו שהידע של הורים ו

מציאות מדומה מהו המצב הקוגניטיבי של דיסלקטים השתפר לאין ערוך 
שהסבירו , ביחס להורים או למורים שלמדו על דיסלקציות בעזרת סרטים

  .והמחישו ככל האפשר את הדיסלקציות למיניהן
  

 שיפור הידע על חרדת בחינות
עביר ידע מורכב כדי לוודא היטב שבעזרת מציאות מדומה ניתן לה

שבו ננסה ללמד , ואבסטרקטי במהירות וביעילות החלטתי להוסיף מחקר נוסף
אחת . מורים מהי חרדת בחינות

הביקורות שקיבלנו במחקרים 
הקודמים נגעה בכך שבדיקת 
הידע התבצעה מיד אחרי הניסוי 

הופך וכי ייתכן שלאורך זמן 
הידע להיות דומה לידע שנרכש 

ים בעזרת האמצעים האחר
. שבחנו עם קבוצות הביקורת

החלטנו לבחון לפני הניסוי את 
רמת הידע של הנבדקים שלנו 

ולאחר הניסוי כמה פעמים נוספות בהפרשי זמן דומים , כמה פעמים
ממדית של חוויית חרדת -בחנו אם התנסות בסימולציה תלת. ומשמעותיים

 מחרדת בחינות תשפיע על מידת המודעות לתחושות שמרגיש תלמיד הסובל
  .בחינות בזמן מבחן בקרב סטודנטים להוראה

קבוצת הניסוי . במחקר השתתפו תשעים נבדקים שחולקו לשלוש קבוצות
, ממדית שהמחישה את הפן הקוגניטיבי שבחרדה-התנסתה בסימולציה תלת
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סימולציה . 28איור 
ממדית של גוף -תלת

בריא של נער עם 
 שיתוק מוחין

וקבוצת , קבוצת ביקורת אחת צפתה בסרטון טלוויזיה העוסק בחרדת בחינות
מידת .  של תלמידים הסובלים מחרדת בחינותביקורת נוספת קראה עדויות

שבוע לפני , שבועיים לפני ההתנסות: המודעות נבחנה ארבע פעמים
הנבדקים מילאו בכל . מיד עם תום ההתנסות ושבועיים לאחריה, ההתנסות

אשר נבנה במיוחד עבור , אחד מהשלבים שאלון מודעות לחרדת בחינות
  180.מחקר זה

ממד הראתה רמת - בסימולציית תלתגם במחקר זה הקבוצה שהתנסתה
המעניין הוא . מודעות גבוהה באופן מובהק לעומת יתר קבוצות הניסוי

רמת הידע של קבוצה זו עלתה עוד , שבמבחן שנערך שבועיים אחרי הניסוי
כדי לוודא שלא נפלה טעות כלשהי במדידה חזרנו על המחקר עם . יותר

 181.ה אלא עם מורים מוסמכיםוהפעם לא עם סטודנטים להורא, קבוצה נוספת
גם במחקר זה הראתה קבוצת הניסוי רמת מודעות גבוהה לא רק מיד לאחר 

  .אלא גם כעבור שבועיים, הניסוי
  

 שיפור דימוי הגוף
. מה יוצא דופן-מעודדים מההצלחה במחקרים אלה החלטנו לנסות דבר

 ביקשנו לבדוק אם הטכנולוגיה מסוגלת לשפר ידע שלכאורה קשה מאוד
שמטפלים שעובדים עם נערים מצאנו בספרות . לשפרו
 הלוקים בשיתוק מוחין מלידה או בעלי ניוון ונערות

מתקשים לעזור להם בכל הקשור , שרירים מגיל צעיר
חשבנו שאם נצליח . לדימוי הגוף השלילי המלווה אותם

לשפר בצורה מובהקת את דימוי הגוף של נערים ונערות 
הניח בצד את הקומה הראשונה נוכל סוף כל סוף ל, אלה

של המחקרים ולטעון בבטחה שטכנולוגיית המציאות 
המדומה מסוגלת לפחות לשפר למידה באופן מובהק 

ממד -לשם כך בנינו דמויות אישיות בתלת. ובזמן מועט
לכל נבדק ונבדקת ונתנו להם להפעיל את גופם 

 אחר כך בחנו את 182.הווירטואלי הבריא כראות עיניהם
פעילות האינטראקטיבית שלהם עם דמותם השפעת ה

בחנו את . הווירטואלית הבריאה לכאורה על דימוי גופם
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הסביבה גרידא אינה 
יכולה להיות זאת 
אשר מאיצה את 
 השיפור באינטליגנציה

בדימוי הגוף של , השינוי שנוצר בדימוי הגוף של ילדים לעומת מתבגרים
, בעלי שיתוק מוחין מלידה לעומת נבדקים בעלי ניוון שרירים מגיל צעיר

ו שההתנסות עם גופם בכולם מצאנ. ובדימוי הגוף של בנות לעומת בנים
זו היתה . ממד שיפרה את דימוי הגוף שלהם בצורה מובהקת-הבריא בתלת

ממד מסוגלת לשפר הבנה של מושג -דוגמה טובה לאופן שבו טכנולוגיית תלת
  .אצל אוכלוסיות מסוג זה אשר קשה מאוד להסבירו ולשפרו

  
שיפור מיומנויות חשיבה שנמדדות במבחני : קומה שנייה
 יה סטנדרטיים ומקובליםאינטליגנצ

אחרי שהוכחנו שטכנולוגיות מתקדמות יכולות להאיץ הבנה של מושגים 
 התפנינו לבחון את הקומה השנייה של ,קשים באופן מובהק ומשמעותי

הנחנו שאם ניתן יהיה לשפר בעזרת מציאות מדומה . הסוגיה
מיומנויות חשיבה שנמדדות במבחני אינטליגנציה סטנדרטיים 

אפשר יהיה להתחיל לטעון נגד הסבריו של פלין , םומקובלי
כי לטכנולוגיות המתקדמות שברשותנו יש חלק ניכר בשיפור 
שהוא מצא באינטליגנציה וכי הסביבה גרידא אינה יכולה להיות זאת אשר 

בעיקר משום שטכנולוגיות אחרות או תהליך למידה , זאת. מאיצה שיפור זה
  .אם בכלל, גו שיפור דומהאחר שקבוצות ביקורת יעשו לא ישי

  
 שיפור גמישות המחשבה

בתחילה הנחנו שאם נמצא אוכלוסיות אשר ציוניהן במבחני אינטליגנציה 
שונים מראים לקות מובהקת לאורך שנים של ניסיונות שיפור ונצליח לשפר 

אזי נהיה בדרך הנכונה לטעון נגד פלין , אצלן מיומנויות קוגניטיביות שונות
. ידא היא אשר שיפרה את האינטליגנציה לאורך השניםשלא הסביבה גר

, ביקשנו לבחון עד כמה נכונה טענתו של פלין כי האימון הקוגניטיבי, למעשה
וכי , הוא החשוב בתהליך השיפור הזה של מיומנויות חשיבה, ולא משנה מהו

סביבת אימון בדרך כלל תעזור לכולם לממש את הפוטנציאל הקוגניטיבי 
 -קבוצה אחת של בעלי לקויות עלתה מיד על הפרק . כתחילההטמון בהם מל

בין שמלידה ובין שכתוצאה , ילדים בעלי לקויות שמיעה ברמות שונות
  .מפגיעה או ממחלה
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הספרות הצביעה על ילדים אלה כעל בעלי הישגים נמוכים במבחני 
בדקנו אם , במחקר ראשון מסוגו, לכן. אינטליגנציה שונים ביחס לבני גילם

ממדיים במציאות מדומה ישפיע על -רגול ברוטציות של אובייקטים תלתהת
  .הגמישות המחשבתית אצל ילדים לקויי שמיעה

ידואלי וותוכנית ההתערבות של קבוצת הניסוי כללה משחק אינדי
פעם בשבוע בפגישה שנמשכה , ממדיים-באובייקטים וירטואליים תלת

הביקורת שיחקה באותו קבוצת . במשך שלושה חודשים, עשרה דקות-כחמש
. ממדית במולטימדיה ממוחשבת-פרק זמן באותם האובייקטים בצורה דו
במטרה לבדוק אם ילדים לקויי , ילדים שומעים היו קבוצת ביקורת נוספת

שמיעה אכן משיגים תוצאות נמוכות בגמישות מחשבתית ביחס לילדים 
  .שומעים

, ת הווירטואליים ואחריההילדים לקויי השמיעה נבדקו לפני ההתנסות בעולמו
 ונמצא מהימן Torrance(183(מבחן של עיגולים שפותח על ידי טורנס -בתת

השתמשנו במבחן זה כדי לבדוק אם תרגול ברוטציות של חפצים ). 0.90(
 ישפיע על 184,הדורש יכולת הסתכלות על אובייקט מזוויות שונות, ממדיים-תלת

משימות מילוליות המבחן כולל . הגמישות המחשבתית של הנבדקים
  .מילוליות-אנו השתמשנו במשימות הלא. מילוליות-ולא

תוצאות המבחנים לפני ההתערבות ואחריה הראו שיפור משמעותי בגמישות 
 קבוצת הביקורת של לקויי השמיעה לא 185.המחשבתית של קבוצת הניסוי

הילדים לקויי השמיעה השיגו , לפני ההתערבות, כמו כן. הראתה שיפור כלשהו
לאחר ההתערבות . וצאות נמוכות מהילדים השומעים בגמישות המחשבתיתת

הפער בין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת של הילדים השומעים הצטמצם 
  .באופן משמעותי

  
 שיפור מיומנויות אינדוקציה ודדוקציה

מעודדים מתוצאות אלה ביקשנו לבחון דרכים נוספות לאמת את אשר 
ת ומצאנו שאוכלוסיית הילדים בעלי לקויות המשכנו לחפש בספרו. מצאנו

מבחן הבודק את היכולת - שמיעה מלידה מתאפיינת בהישגים ירודים בתת
 186.לחשיבה אינדוקטיבית ודדוקטיבית ביחס לילדים נורמטיביים בני גילם

אך ציוני , מצאנו שלאורך השנים התפתחו עבורם דרכי הוראה מיוחדות
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 שמיעה מתרגל ילד לקוי. 29איור 
רוטציות במרחבים וירטואליים 

 ממדיים-תלת

 החשיבה הדדוקטיבית והאינדוקטיבית
 משום כך הנחנו 187.לא השתפרו בהתאם

שנוכל לבחון את ההשערה שטכנולוגיה 
מבחן - מסוגלת לשפר את ציוניהם בתת

אם נבדוק , זה בתוך זמן קצר מאוד
ילדים בעלי לקות מוכחת שיתנסו 

ממדיים - בעולמות וירטואליים תלת
  188.המדמים חשיבה מופשטת

לשם כך פיתחנו עולמות שבהם ניתן 
דוקציות ודדוקציות ובחנו היה לתרגל אינ

קבוצה של ילדים בני שמונה עד 
. המדגם כלל שישים ילדים. עשרה-אחת

עשרים ואחד ילדים לקויי שמיעה היו 
עשרים ושלושה ילדים , קבוצת הניסוי

, לקויי שמיעה היו קבוצת הביקורת
עשר ילדים שומעים היו קבוצת -ושישה

) dB( דציבלים 88.62 לקות השמיעה נמדדה בירידה של. ביקורת נוספת
 .בממוצע ביכולת שמיעתם

קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת של הילדים לקויי השמיעה נבדקו לפני 
המבחן של סדרות צורניות -ואחרי ההתנסות בעולמות הווירטואליים בתת

) 0.80( בשנות השישים ונמצא מהימן 189)Cattell( קאטלשפותח על ידי הזוג 
, במטרה לבדוק אם תרגול ברוטציות, נותבקרב תלמידים מתרבויות שו
ישפיע על יכולתם ליצור תהליכי חשיבה , באמצעות סביבה וירטואלית

  .אינדוקטיביים צורניים
, פה בליווי שפת הסימנים-ההוראות למבחנים ניתנו ללקויי השמיעה בעל

הנבדקים השומעים . כדי לוודא שכל הילדים אכן הבינו כראוי את הנדרש מהם
  .ותם מבחנים פעם אחת בלבדנבחנו בא

גם במחקר זה מצאנו הבדלים מובהקים בציוני האינדוקציה , כפי ששיערנו
כשהפער היה לטובת , הצורנית בין לקויי השמיעה לשומעים לפני התרגול

ילדי קבוצת הניסוי שיפרו , לאחר התרגול,  לעומת זאת190.הנבדקים השומעים
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 סידור לוגי של הפעולות להכנת עוגה. 30איור 

 המשחק במציאות מדומה ולא את יכולת האינדוקציה הצורנית שלהם בעזרת
קבוצת . נמצא הבדל מובהק בינם לבין קבוצת הביקורת של הילדים השומעים

עם ממוצעים נמוכים והפער , לעומת זאת, הביקורת של לקויי השמיעה נותרה
  .בינה לבין קבוצת השומעים נותר בעינו
, למעשה. התוצאות היו מפתיעות, אף שהמחקר אישש את השערתנו

ל מה שנגלה לעינינו היתה שניתן לשפר מיומנויות חשיבה המשמעות ש
ממדיים -הילדים הללו תרגלו רוטציות בעולמות תלת. במהירות הבזק

עשרה דקות ולאורך -במציאות מדומה לא יותר מפעם בשבוע במשך כחמש
כדי לוודא שהבדלים בסביבה הטכנולוגית הם אשר . שלושה חודשים בלבד

הביקורת של לקויי השמיעה תרגלה באותו פרק קבוצת , השפיעו על השיפור
הממצאים . ממדית רגילה על גבי כרטיסיות-זמן רוטציות במרחב בצורה דו

קבוצת הניסוי שתרגלה במציאות מדומה שיפרה את , הראו שאף על פי כן
 .ממדית-ציוניה בצורה משמעותית ביחס לקבוצה שתרגלה רוטציות בצורה דו

  
 שיפור תפיסת רצף זמן

וצאות הללו חיזקו אצלנו את הת
לא כל אימון , החשד שאכן

משיג אותן תוצאות בשיפור 
, מיומנויות קוגניטיביות שונות

אך היינו זקוקים למחקרים 
נוספים כדי לומר את הדברים 

לשם כך .  יותררבבביטחון 
חיפשנו מיומנויות נוספות 

  .לבחינה
עה מתקשים מצאנו שאחד מתחומי החשיבה שבו ילדים בעלי לקות שמי

כאשר אחד ממרכיביו הוא תפיסה של התרחשות , הוא תפיסת מושג הזמן
משום כך נרתמנו לבחון אם ילדים בעלי לקות ). רצף טמפורלי(בסדר לוגי 

. שמיעה ישפרו את תפיסת רצף הזמן שלהם באופן שונה במגוון דרכי ייצוג
שוואה ממדי במציאות מדומה בה-במחקר זה בחנו את השפעת הייצוג התלת

לייצוג דבור ולייצוג מסומן , לייצוג כתוב, לייצוג תמונתי על גבי כרטיסיות
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סידור לוגי של הפעולות המוכיחות הבנה . 31איור 
 של סיבה ותוצאה במעשים כמו לגדוע עץ

תשעה ילדים בעלי לקות על תפיסת רצף הזמן בקרב שישים ו, בשפת הסימנים
  .י ארבע עד עשרשמיעה בגיל

ממדי והייצוג המסומן -גם במחקר זה מצאנו שהייצוג הווירטואלי התלת
התוצאות הנמוכות ביותר היו בייצוג .  ביותרהביאו לתפיסת רצף הזמן הגבוהה

  191.הכתוב והתמונתי
  

 זמן-שיפור קָשֵַרי
מצאנו לנכון לוודא תוצאות אלה במחקר נוסף עם , כדי שלא ייוותרו ספקות

לשם כך בחרנו לקות קוגניטיבית . ילדים שומעים ועם ילדים לא שומעים
המאפיינת ילדים לקויי 
. שמיעה וילדים שומעים כאחד

הנחה היתה שאם נצליח ה
לשפר אצל שתי הקבוצות 

, )time connectives(זמן -ָקשֵַרי
אשר כמה ממרכיביהם 
מוגדרים כתפיסה של יחסי 

אחר "כדוגמת הביטוי (זמנים 
וכתפיסה של סיבה ") כך

כדוגמת המילה (ותוצאה 
  .אזי אפשר יהיה לומר שאכן יד הטכנולוגיה במעש, ")מיד"

זמן -ות שמיעה וילדים שומעים יתפסו ָקשֵַריבדקנו אם ילדים בעלי לק
ממד -גם במחקר זה בחנו את השפעת התלת. באופן שונה במגוון דרכי ייצוג

על תפיסת , לייצוג דבור ולייצוג מסומן, לייצוג כתוב, בהשוואה לייצוג תמונתי
ושישים וחמישה רצף הזמן בקרב שישים ותשעה ילדים בעלי לקות שמיעה 

  .י ארבע עד עשרלילדים שומעים בגי
ממדי -גם במחקר זה מצאנו שהייצוג הווירטואלי התלת, לשמחתנו

, לחלופין. הזמן-במציאות מדומה הביא לשיפור הגבוה ביותר בתפיסת ָקשֵַרי
  192.התוצאות הנמוכות ביותר היו בייצוג הכתוב והתמונתי
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פתרון אנלוגיות על ידי ילדים . 32איור 
 ממשפחות עולים

 שיפור החשיבה האנלוגית
ביקשנו ללכת צעד , זמן-ָקשֵַריאחרי שהתברר לנו שילדים שומעים יכולים לשפר 

נוסף בדרך זו ולבחון אם ניתן לשפר גם אצל אוכלוסייה של ילדים נורמטיביים 
מצאנו בספרות המחקר . חשיבה בסיסית אחרת אשר ידוע כי היא מתקשה בה

, עקב כך. שילדים ממשפחות עולים ממוצא אתיופי מתקשים בחשיבה אנלוגית
ים טעוני טיפוח ונשלחים למסגרות למידה רבים מילדים אלו מאובחנים כילד
חשבנו שאם נצליח לשפר בתוך זמן קצר את . שמתאימות לבעלי לקויות שונות

נוכל להיות בטוחים , החשיבה האנלוגית של ילדים אלה בעזרת טכנולוגיה
הנחנו שאם יתברר כי ילדים , יתרה מכך. בטענה שיש לנו כלפי הסבריו של פלין

שאף הן העצימו את הסביבה שלהם ,  זאת בדרכים אחרותאלה לא יצליחו לעשות
ניתן יהיה לסכם את קומת המחקרים הזו בטענה שמשהו בטכנולוגיה , באנלוגיות

  .ותהיה זו ספוגה בגירויים ככל שתהיה, הוא אשר במעש ולא הסביבה
לשם כך פיתחנו עולמות וירטואליים 

ממדיים של אנלוגיות שונות -תלת
פר חשיבה אנלוגית ובדקנו אם ניתן לש

. בקרב ילדים ממוצא אתיופי בגילאי הגן
המדגם כלל חמישים ושישה ילדים 

, בגילי ארבע עד שבע, ממוצא אתיופי
אשר הוריהם עלו ארצה במהלך עשר 

  .השנים לפני הולדתם
כלי המחקר להערכת החשיבה 
האנלוגית היה כלי שפותח על ידי 
החוקרים צוריאל וגלינקא ונמצא מהימן 

 בעזרתו בחנו 193.חון אנלוגיות שונותלב
עשר שאלות באנלוגיות מושגיות ועשר 

העולמות . שאלות באנלוגיות תפיסתיות
הווירטואליים שהרכיבו את תוכנית 

בססו על המבחן שהם ההתערבות הת
 The Conceptual and Perceptual Analogical Modifiabilityהמכונה, פיתחו

Test (CPAM) .מיד , לפני תחילת ההתערבות: ושה מועדיםהמבחן הועבר בשל
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לטכנולוגיות 
ק המתקדמות יש חל

ניכר בשיפור 
 האינטליגנציה

במטרה לבחון את , לאחר ההתערבות ולאחר שלושה שבועות מתום ההתערבות
  .יכולת השימור של אסטרטגיית הפתרון

שבהם תרגלו , עשרה דקות-ההתערבות כללה שני מפגשים של כחמש
כאשר קבוצת המחקר תרגלה פתרון אנלוגיות , הילדים פתרון אנלוגיות

וקבוצת הביקורת תרגלה פתרון אנלוגיות , ת מציאות מדומהבאמצעו
 .באמצעות משחק בתמונות על גבי כרטיסיות

הילדים שבהתערבות רגילה בעזרת כרטיסיות וחפצים שונים , כפי שהנחנו
בתוך זמן קצר , היו מקבלים ציונים נמוכים באנלוגיות הראו שיפור מובהק

  194.שבו למדו אנלוגיות בעזרת מציאות מדומה
עתה יכולנו לומר בבטחה שניתן לשפר בעזרת מציאות מדומה מיומנויות 

הדבר הביא . חשיבה שנמדדות במבחני אינטליגנציה סטנדרטיים ומקובלים
כי לטכנולוגיות , אותנו לטעון נגד הסבריו של פלין

המתקדמות שברשותנו יש חלק ניכר בשיפור אשר הוא מצא 
נה יכולה להיות זאת באינטליגנציה וכי הסביבה גרידא אי

טכנולוגיות בזאת בעיקר משום ש. אשר מאיצה שיפור זה
סביבות אחרות ספוגות גירויים שקבוצות ביקורת התנסו בהן לא באחרות או 

 .אם בכלל, השיגו שיפור דומה
  

  שיפור ציוני אינטליגנציה אף אם אין: קומה שלישית
 פוטנציאל גנטי מתאים

בר החשוב מכול כדי לומר שהסבריו של פלין עתה היינו מוכנים לבחון את הד
שהוא אינם מספקים וכי משהו משמעותי הרבה יותר גורם לשיפור המואץ 

עד לשלב זה היו בידינו הוכחות מוצקות דיין שהצביעו על . באינטליגנציהזיהה
כך שלא רק הסביבה הטבעית הספוגה בגירויים שונים יכולה להאיץ את השיפור 

אלא שטכנולוגיה מתקדמת כדוגמת , יה במבחנים שוניםבציוני האינטליגנצ
) 3D immersive virtual worlds(העולמות המטמיעים של המציאות המדומה 

מסוגלת לשפר מיומנויות קוגניטיביות מגוונות בצורה מובהקת ובמהירות ראויה 
שרבים יטענו כי הטכנולוגיה היא סוג של סביבה הספוגה , עם זאת, הנחנו. לציון

תוצאות המחקרים את בדיוק כך נהגנו להסביר , לאמיתו של דבר. ירוייםבג
נהגנו לתלות את השיפור ברמת ההיטמעות של הנבדקים בסוגיות . שערכנו
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הטכנולוגיה החדשה וברמת עוררה בהם ברמת העניין ש, שבהן נבחנו
לכן הנחנו כי יהיו שיטענו כי . האינטראקטיביות עם המידע שהיא אפשרה להם

,  הוכחנו שאפשר להאיץ את תהליך ההטמעה של מיומנויות חשיבה שונותאמנם
אך בסופו של דבר המציאות המדומה היא עוד סביבה שבה מרוכזים גירויים 

כי , המשפרים את הציונים והדבר אינו סותר את טענתו המרכזית של פלין
  .הסביבה הספוגה בגירויים היא במעש

 את אפקט פלין כתופעה שבבסיסה ביקורת מעין זו היתה משאירה בעינה
אזי כל , )facilitators(נדע להעניק תנאים מאפשרים  מונחת הקביעה כי אם רק

אוכלוסייה תוכל לשפר את ציוני האינטליגנציה שלה ולממש את הפוטנציאל 
ואילו אנחנו חשדנו שבאפקט פלין טמון פוטנציאל גדול מזה , הגנטי הטמון בה

לכן הנחנו שאם אפשר יהיה לשפר ציוני . המולדשאינו קשור למטען הגנטי 
אינטליגנציה במיומנויות שונות בעזרת טכנולוגיה מתקדמת ובתוך זמן קצר 

טחון יאפשר יהיה לומר בב, אצל אוכלוסיות שאין להן פוטנציאל גנטי מתאים
 יותר שאפקט פלין אינו תוצאה של סביבות ספוגות בגירויים מתאימים רב

ול להיות תוצאה של גירויים מסוג מיוחד מאוד שאיננו אלא הוא יכ, גרידא
, אם כך הדבר. א הפוטנציאל הטמון בוומה אופיו ומהו מל, מבינים עדיין מהו

אזי אפקט פלין הוא רק קצה הקרחון לאפקט משמעותי יותר שאותו עלינו 
אם אכן יתברר שאנשים בעלי לקויות גנטיות , בסופו של דבר. לזהות ולהבין

אזי אפשר יהיה , שפרו את ציוניהם במבחני אינטליגנציה סטנדרטייםמולדות י
 .להתחיל לטעון כי הסבריו של פלין קרסו וכי עלינו לחפש הסברים אחרים

  
 שיפור מושג הזמן אצל בני נוער הלוקים בתסמונת דאון

לשם כך חיפשנו אוכלוסייה של נחקרים אשר אין ספק לגבי הפוטנציאל 
 מועמדים טובים יותר מאשר נערים ונערות הלוקים לא מצאנו. הגנטי שלהם

 ,ון לאנגדון דאון'התסמונת קרויה על שם ג). Down syndrom(בתסמונת דאון 
תסמונת הנובעת מטריזומיה כומוגדרת בספרות , 1866שתיאר אותה בשנת 

)trisomy ( מצב שבו מצויים שלושה עותקים ,  דהיינו;21של כרומוזום מספר
במקום שני עותקים ,  בכל תא בגוף או בחלק מהתאים21פר של כרומוזום מס

הלוקים בתסמונת הם בעלי פיגור שכלי וגם בעלי מאפייני מראה . בלבד
  .ייחודיים והפרעות בריאותיות אופייניות
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התסמינים הקוגניטיביים המאפיינים אותם הם בראש ובראשונה מנת משכל 
 המשכל בטווח זה הם מוגדרים על פי רמת. קיו- איי75- ל40הנעה בין , נמוכה

יש , כמו כן הם תופסים עצמם כילדים. בינונית או קשה, בעלי תסמונת קלה
. להם שאיפה נמוכה לעצמאות והם תלויים בבני משפחתם לאורך כל חייהם
, כמעט כל הלוקים בתסמונת זו לומדים לדבר וניתן גם ללמדם קרוא וכתוב

ות אלה מקובל לראות את הלוקים מסיב. אולם הדבר נמשך זמן רב מהממוצע
ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם , כלומר. בתסמונת זו כבעלי פיגור שכלי

  .אטית מהמקובל ואינה מגיעה לשלמות הסטנדרטית בכל גיל בחייהם
בחיפוש מדוקדק בספרות המחקר מצאנו כי אנשים הלוקים בתסמונת דאון 

, מושגים מופשטיםמתקשים בשימוש באסטרטגיות קוגניטיביות ובתפיסת 
מאחר שחיפשנו לקות שבחנו כבר באחד המחקרים . בהם מושג הזמןו

חשבנו שאם נצליח לשפר , הקודמים עם בעלי לקויות פיזיולוגיות אחרות
נוכל לחזק את , בצורה מובהקת תפיסת רצף זמן אצל מדגם מאוכלוסייה זו

  .ההטענה שהסבריו של פלין אינם מספיקים בהסברת האפקט שהוא זיה
ממדיים שבהם אפשר לתרגל רצפי זמן -לשם כך פיתחנו עולמות תלת

באמצעות מציאות מדומה ובחנו שמונים ושבעה נערים ונערות עם פיגור 
קבוצת : שחולקו לשלוש קבוצות, בינוני בגילי תשע עד עשרים ואחת-קל

קבוצת ביקורת אחת , ממדיים-ניסוי אחת שהתנסתה בתרחישי רצף זמן תלת
וקבוצת ביקורת נוספת , ממדיות-אותם תרחישים בתמונות דושהתנסתה ב

  .שלא התנסתה בתוכנית ההתערבות
ממדי -הממצאים הראו כי נבדקים שהשתמשו בייצוג התלת, לשמחתנו

הצליחו לשפר את תפיסת הזמן שלהם בצורה טובה יותר בהשוואה לקבוצות 
אות מדומה התוצאות העידו כי ההצלחה בעזרת מצי,  נוסף על כך195.הביקורת

  .הצריכה פחות תיווך בהשוואה לקבוצות הביקורת
  

 שיפור החשיבה הקונקרטית אצל ילדים נורמטיביים
אחרי שהוכחנו שלא רק סביבה ספוגה בגירויים מתאימים יכולה לשפר 

בדקנו אם ניתן לשפר בעזרת טכנולוגיה גם מיומנויות , מיומנויות קוגניטיביות
ה שלי היתה שאם נבדקים ישפרו באופן ההנח. שאינן בתחום האבסטרקטי

, אשר ניתן לסווגן כחשיבה קונקרטית, מובהק ומשמעותי אנלוגיות תפיסתיות
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 בגרסת קוביותCMB-מבחן ה. 33איור 
 העץ ובגרסת המציאות המדומה

 יותר שמשהו אחר הוא הגורם לשיפור רבאזי אפשר יהיה לומר בביטחון 
 .ולא כפי שטען פלין, קיו-המואץ במרכיביו השונים של האיי

ניתן לשפר בצורה מובהקת לשם כך בנינו מערך מחקר שמטרתו לבחון אם 
צריך היה להוכיח , למעשה. ומשמעותית מיומנויות של חשיבה קונקרטית

ממד בלבד יכולות לשפר -שטכנולוגיות תלת, האחד: באופן ברור שני דברים
לעומת טכנולוגיות אחרות כדוגמת , באופן מובהק חשיבה קונקרטית

, וכנית ההתערבותשגם אם יש ליווי צמוד של חוקר בת, האחר. מולטימדיה
אזי , בהליך של אבחון דינמי למשל, שמלווה את הנחקרים ליווי אקטיבי

ממד יצביעו על שיעורי שיפור גבוהים ומובהקים משמעותית -טכנולוגיות התלת
על מנת שלא יהיו שיטענו כי אם תהליך , זאת. לעומת טכנולוגיות אחרות

 אזי לא יהיה הבדל ,הלמידה מלווה בצורה אקטיבית על ידי מדריך צמוד
 .בשיפור שיושג בעזרת שתי הטכנולוגיות

ממדיים -לשם כך בנינו עולמות תלת
המכילים בעיות מורכבות בחשיבה 

ניתן להגדיר אנלוגיות . אנלוגית תפיסתית
תפיסתיות כאנלוגיות שהידע עליהן נמצא 

לעומת אנלוגיות , בתוך הבעיה עצמה
 מושגיות המופיעות כסמלים שהידע לגבי
מהותם והיחסים ביניהם תלוי בניסיון 
החיים של האדם ובידע שנצבר אצלו עד 

בבעיות מורכבות הכוונה היא לבעיות . כה
שיש בהן מספר רב של ממדים פיזיים 

, כמות ומיקום, גודל, כמו צבע, קונקרטיים
שהמורכבות שלהן באה לידי ביטוי במספר 
הממדים הפועלים יחדיו ושכדי לפתור 

  .סימולטנית םלעבדאותן צריך 
אילן היה שותף לפיתוח המחקר ופיתח -דוד צוריאל מאוניברסיטת בר' פרופ

. מבחן דינמי אשר באמצעותו ניתן לאבחן למידה והפנמה של אנלוגיות תפיסתיות
תהליך האבחון הדינמי משקף את יכולת ההשתנות , לפי ספרות המחקר

צוריאל פיתח ). אבחון סטטי (הקוגניטיבית של הנבחן טוב יותר מאשר אבחון רגיל
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אשר ניתן להניחן על , לשם כך מערך של קוביות מעץ בגדלים ובצבעים שונים
גבי משטח עץ בתצורות מגוונות ובמספרים שונים ולאבחן בעזרתן יכולת חשיבה 

על ידי פתרון בעיות מוגדרות , זאת. אנלוגית באנלוגיות תפיסתיות קונקרטיות
הן צריך הנבדק לומר כיצד ייראה פתרון האנלוגיה שב, המוצגות מן הקל לכבד

. באמצעות הנחת מערך קוביות על גבי הלוח בתצורות שונות מזוויות מגוונות
 ).ANתת מבחן  (Cognitive Modifiability Battery (CMB)196המבחן מכונה 

ממדיים שניתן לפעול -את המבחן הזה המרנו לעולמות וירטואליים תלת
ממדיים אשר ניתן -וכן לעולמות דו, יית מציאות מדומהבהם בעזרת טכנולוג

  .לפעול בהם בעזרת מולטימדיה רגילה
המדגם . 'ב- ' ילדים בגילי שש עד תשע בכיתות א117במחקר השתתפו 

בכל קבוצה . חולק בחלוקה אקראית לשלוש קבוצות ניסוי ולקבוצת ביקורת
אבחון דינמי כל קבוצות הניסוי עברו . היה מספר דומה של בנים ובנות

שלב , שלב אבחון לפני הלמידה: באנלוגיות תפיסתיות שכלל שלושה שלבים
קבוצה ראשונה . למידה הכולל תיווך של מבוגר ושלב אבחון לאחר הלמידה

ממדית -סביבת מחשב תלת(פעלה בסביבת אבחון של מציאות מדומה 
ממשק (ממדית -קבוצה שנייה פעלה בסביבת מולטימדיה דו, )מטמיעה

וקבוצה שלישית פעלה בסביבת אבחון ללא עזרי טכנולוגיות ) מסך-ברעכ
קבוצת . מבחן המקוריבפותח כפי ש, מחשוב אלא רק בעזרת לוח עץ וקוביות

  .הביקורת נבחנה ללא עזרי טכנולוגיות מחשוב וללא שלב למידה
ממדית מטמיעה יוכיחו -הנחנו שילדים שיתנסו באבחון דינמי בסביבה תלת

יטיבית רבה יותר באנלוגיות תפיסתיות מאשר ילדים שהתנסו השתנות קוגנ
הנחנו גם . ממדית או בסביבה ללא מחשב-באבחון דינמי בסביבת מחשב דו

ממד במסגרת האבחון הדינמי תהיה -שלמאפיינים הייחודיים של סביבת התלת
 על כך התבססהההנחה . תרומה לניבוי הביצועים הקוגניטיביים של הילדים

ם הקודמים הוכח שניתן לשפר אנלוגיות מושגיות בעזרת שאם במחקרי
אזי סביר גם שניתן יהיה לשפר אנלוגיות תפיסתיות , ממדיות-סביבות תלת

ממדיות מקלות על הנבדקים להפוך את -במיוחד כאשר סביבות תלת, בעזרתן
 .האנלוגיות לקונקרטיות יותר

ה משמעותית גם בניסוי זה הממצאים הראו שההנחות אוששו במלואן בצור
ההשתנות הקוגניטיבית הגדולה ביותר חלה בקרב הקבוצה . ומובהקת
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אפקט פלין הוא רק 
יריית הפתיחה 

להשתנות 
הקוגניטיבית שהמין 
האנושי עשוי לעבור 

 21-במאה ה

נמצאו הבדלים , למעשה. ממד-שאובחנה באנלוגיות תפיסתיות בסביבת תלת
מובהקים בין קבוצת ההתנסות במציאות מדומה לבין שתי קבוצות הניסוי 

ההבדלים המובהקים בתוצאות לטובת הקבוצה ,  נוסף על כך197.האחרות
ממד נשמרו גם בביצועים הקוגניטיביים של פתרון בעיות -ובחנה בתלתשא

העברה בחשיבה אנלוגית שבועיים לאחר מכן בסביבה ללא טכנולוגיות 
ממד -שילדים שהתנסו באבחון דינמי בסביבת תלת, אם כן, נמצא. מחשוב

הראו ביצועים טובים יותר בפתרון בעיות אלה מאשר ילדים שהתנסו באבחון 
 .ממדית ובסביבה ללא מחשב-סביבת מחשב דודינמי ב

  
 'סיכום חלק ג

 ן שלהמלאכה עדיין לא תמה והדרך עוד ארוכה עד אשר תתבהר מהימנות
אנו ממשיכים לעצב , נכון לזמן כתיבת הדברים. התוצאות הראשוניות הללו

מערכי מחקר אחרים שמטרתם לבסס את התוצאות המצביעות על כך שניתן 
. ממד-ם בחשיבה קונקרטית בעזרת טכנולוגיות תלתלהאיץ את השיפור ג

בכולם אנו בוחנים אוכלוסיות שונות ומיומנויות אבסטרקטיות וקונקרטיות 
מגוונות תחת ההנחה שאפשר להעצים את ההשתנות הקוגניטיבית בעזרת 

אנו מעריכים . ממד וטכנולוגיות מתקדמות חדשות אחרות-טכנולוגיות תלת
 הסף שבו טכנולוגיות אלה היו נחלת מעטים וכי שהחברה האנושית עברה את

האומרת כי יש , לכן אם הערכתנו. מעתה ואילך הן תהיינה נפוצות בידי רבים
תתברר , ממד-מה בטכנולוגיות מתקדמות ובמיוחד בטכנולוגיות התלת-דבר

אזי ניתן יהיה לפתוח שוב את הדיון שפלין החל בו ולנסות להבין , כמהימנה
  .לין מנקודות מבט חדשותאת מקור אפקט פ

אפשר יהיה להתחיל לטעון כי האפקט שנמדד בחמישים השנים , כוללמעל 
האחרונות אינו אלא יריית הפתיחה להשתנות הקוגניטיבית שהמין האנושי 

אפקט פלין פותח בפנינו צוהר , מבחינה זו. 21-עשוי לעבור במהלך המאה ה
ד לעבור על לתהליך אבולוציוני משמעותי הרבה יותר שעומ

חלק קטן ממאפייני . הקוגניציה של האדם במאה הקרובה
חלק אחר , עתיד בדרכים חדשות-התהליך הוא היכולת לחשוב

הוא מודעות עצמית וקולקטיבית ברמה שהמין האנושי לא 
וחלק קטן נוסף ממאפייניו הוא יכולת הקוגניציה , הכיר מעודו
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מה -ייתכן שדבר
משמעותי הרבה יותר 
מתרחש מתחת 
לרדאר של רבים 
 מאיתנו

מוכרות ובעיקר לשלוט לעבור בתוך זמן קצר שיפור במיומנויות רבות 
  .במיומנויות חדשות ולא מוכרות

 21-מאחר שספר זה עוסק בעיקר ביכולותיו של האדם בתחילת המאה ה
עתיד -ביכולותיו לפתח חשיבת, זמן הולכת וגדלה-עתיד במוטת-לפתח חשיבת

בצורה יחידנית וקולקטיבית וביכולותיו לדלג לרמת מודעות עצמית גבוהה 
במקום אחר הרחבתי בדבר .  בהרחבה בעניין זה בלבדדומני שאסתפק, יותר

המיומנויות הקוגניטיביות שילדינו יצטרכו לשלוט בהן כדי לשרוד בסביבות 
 לצורך כך פיתחתי טקסונומיה של מיומנויות 198.למידה ועבודה עתידיות

 199.קוגניטיביות עתידיות והגדרתי אותן ואת המאפיינים ההתנהגותיים שלהן
בלום פיתחו ת הטקסונומיה של מיומנויות החשיבה שהרחבתי א, למעשה

וחבריו בשנות החמישים והוספתי עליה מיומנות שאינה נלמדת כיום במרבית 
ואותה אני מכנה , מגן חובה ועד לאוניברסיטה, סביבות ההכשרה שלנו

 כלי  של בפיתוחעוסק גם בשנים האחרונות אני melioration.(200" (השבחה"
  201.לאחרותמדידה למיומנות זו ו

המחקרים הללו מצביעים על כך , ממש כפי שחשדתי, לענייננו
שהטכנולוגיות שבידינו והממשקים המתקדמים המאפיינים אותן מחוללים 

שלא , אפקט מואץ של שיפור בטווח גדול של מיומנויות
המחקרים , יתרה מזו. ייתכן שהסביבה בלבד היא האחראית לו

ה שהטכנולוגיות הצליחו מצביעים על כך שמיומנויות החשיב
, אפקט פליןמצא לשפר אינן רק בתחום האבסטרקטי כפי ש

  .אלא שניתן לשפר בעזרתן גם מיומנויות בתחום הקונקרטי
אזי הזדמנות גדולה נפתחת לנגד עינינו , אם אכן כך הם פני הדברים

והיא חושפת בפנינו שאלות רבות שהסבריו של פלין , 21-בתחילת המאה ה
מדוע פלין , למשל. מה לאורך השנים-ון מתחת לשטיח ביעילותהצליחו לטמ

ממה הוא חשש כאשר ביקש ? עצמו מצא לנכון להמעיט בערך האפקט שזיהה
? לומר שרק הסביבה היא האחראית לשיפור המואץ ביכולות הקוגניטיביות

ומדוע לרבים ? מדוע רבים בעולם עדיין ממעיטים בערכו של אפקט פלין
  ?ה לא הגיוניהאפקט עדיין נרא

מה , למשל. אך השאלות הקשות נוגעות בעיקר לעתידה של התופעה
מה עתיד האינטליגנציה של , ובכלל? מה מניע אותה באמת? מסתתר מאחוריה
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האם אפקט פלין מצביע על הכיוון או שהוא רק תופעה צדדית ? המין האנושי
 ?או תופעת לוואי למשהו אחר לחלוטין

דומני שיחלוף עוד זמן רב עד . לשאלות אלהאינני יודע את התשובות 
. שנהיה עדים לשיח פתוח בסוגיות מסוג זה בספרות המחקר על האינטליגנציה

אני מאמין שיבוא יום ויהיה לנו האומץ האינטלקטואלי לבחון סוגיות אלה 
 רבלעומקן ואולי אף להציע רעיונות מעניינים שיוליכו את ילדינו בביטחון 

אם יש עדיין . לעת עתה אסתפק במסקנת ביניים. םעתידעבר יותר אל 
, המטילים ספק באבחנה שיכולותיו המנטליות של האדם הולכות ומשתפרות

בין שבאמצעות סביבות ספוגות בגירויים ובין שבאמצעות הכלים המתקדמים 
  .אני תקווה שבנקודה זו הספק הזה התפוגג לו מעט, שברשותנו

 להדגים שאל לנו לחשוש מלעסוק מטרתי בחלק זה של הספר היתה רק
אם . בסוגיה האומרת שיכולותיו הקוגניטיביות של האדם הולכות ומשתפרות

אזי אפשר בהחלט לטעון כי ניתן יהיה , זיהינו שיפור במבחני אינטליגנציה
עתיד -חשיבת, מבחינה זו. עתיד-לזהות שיפור גם ביכולותיו של האדם לחשוב

השיפור מתרחש מניה וביה תוך . ולך ומשפראינה אלא עוד מיומנות שהאדם ה
כדי חשיפה למאגרי מידע גדולים ומורכבים ותוך כדי המודעות הגדולה 

אך השיפור יכול גם להיות מנוהל בעזרת תהליכי למידה . למורכבות זו
כפי שמיומנויות קוגניטיביות יכולות להיות משופרות בעזרת שימוש , ניםמובְ

 למידה אלו יכולים להיות תהליכים יחידניים תהליכי. מושכל בטכנולוגיות
בסוגיות אישיות והם יכולים להיות תהליכי למידה קולקטיביים בסוגיות 

  .כלכליות וגם קוסמיות, חברתיות, ציבוריות
 את הכלים שיש היום בידינו כדי להעצים את ׂשבחלק הבא של הספר אפרו

קו האחרון של הספר ובחל, עתיד בסוגיות אישיות-יכולותיו של הפרט לחשוב
אפרוש בפני הקורא צורת חשיבה שבעזרתה ניתן יהיה לטפל בסוגיה פרטית 

  .21-קשה אשר תעמוד לפתחו במאה ה
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