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 פרק ד
 שלושת המפתחות לאינטליגנציה מצליחה

 

 

. שהוא מגדירו כטיפש ביותר בכיתה, מלגלג על נחו�, החושב עצמו למוכשר ביותר בכיתתו, ישי

הנה שני ! נחו�, היי. . . שי� לב', טיפש'א� אתה רוצה לראות מהו : "ישי אומר לידידו תו�

 ". והוא של�, קח אחד לפי בחירת�. מטבעות

 .ובוחר במטבע של חצי שקל, בני שקל וחצי שקל, ונ  בשני המטבעותנחו� מתב 

 ".הוא של�, קח אותו", צוחק ישי, "נחו�, ובכ " 

מבוגר שהתבונ  מ  הצד בנעשה ניגש אל נחו� . ומסתלק, נחו� נוטל את המטבע הגדול יותר 

 .קט  יותרלמרות היותו , ומעיר לו בעדינות שדווקא מטבע של שקל הוא בעל ער� גבוה יותר

ישי לעול� לא היה מאפשר לי לחזור ולבחור , א� אילו בחרתי בשקל, אומר נחו�, "אני יודע" 

כבר הרווחתי ממנו יותר מעשרה שקלי� . הוא יפנה אלי שוב ושוב, כ�. באחד משני מטבעות

 ".וכל מה שעלי לעשות הוא לבחור במטבע ב  חצי השקל, בצורה זאת

תלמיד יכול להיות אטי : שכולנו מכירי� אותה אינטואיטיביתסיפור זה מצביע על תופעה  

כיצד נית  ", השאלה עתיקת היומי . ולהפ�, בלימודי� בבית הספר א� לחשוב היטב מחוצה לו

�מזכירה לנו שחשיבה טובה או גרועה אינה קשורה כלל " ?להיות חכ� כל כ� וע� זאת טיפש כל כ

 . הקשהאני גיליתי זאת בדר�. להצלחה בבית הספר

    

 חיפוש אחר המפתחות לאינטליגנציה מצליחה
חוויה שחוויתי עוררה בי את העניי  בשיפור האמצעי� לזיהוי בעלי יכולת גבוהה בחיי המעשה ולא 

כבר . התחלתי להתעניי  בפסיכולוגיה,  בילדותיIQבשל הישַגי העלובי� במבחני . רק בבית הספר

חקרתי את התפתחות� . כ� עשיתי, ואכ ; נטליגנציהבכיתה ז החלטתי שברצוני לחקור את האי

חיפשתי ומצאתי בספרייה העירונית את מבח  . ופיתחתי מבח  משלי, של מבחני רמת משכל

 .והחלטתי לבחו  בו אחדי� מחבַרי לכיתה, בינה&סטנפורד

חשבתי שהמבח  ישמש . הנבחנת הראשונה שלי הייתה ילדה שהייתי מעוניי  לחזר אחריה 

לא זאת בלבד שהיחסי� . א� מתברר שזה לא היה רעיו  מוצלח ביותר, הקרח בינינולשבירת 

 .אלא שה� כלל לא החלו, בינינו הסתיימו באותה נקודה

א� , חשבתי שהוא חבר טוב. וג� כא  התבררה טעותי, הנבח  השני שבחרתי היה ילד מ  הצופי� 

, פרה זאת ליוע' בחטיבת הביניי�הוא סיפר לאמו שבחנתי אותו והיא סי": מלש "הסתבר שהוא 

כאשר הפסיכולוג , כל העניי  הסתיי� בצורה מאוד לא נעימה. שדיווח עליי לפסיכולוג בית הספר

תו� איומי� שא� אעז להביא את ספר , הוציא אותי מ  הכיתה וגער בי במש� חמישי� דקות

 לעסוק במחקר על הוא ג� יע' לי שא� ברצוני. הוא אישית ישרו) אותו, המבח  לבית הספר

 .עַלי להגביל עצמי לעכברי�, אודות אינטליגנציה

 כי &ולגלות מדוע אני טיפש כל כ� , ג� בהיותי במכללה עז היה רצוני לחקור את האינטליגנציה 

&שמרגע שתלמידי� מקבלי� ציו  נמו� במבח  מסוג ה, נהיר לכול.  שלי נמו�IQ&הרי ידעתי שה

IQ ,ה&SATאו ה &ACT ,ה� , ג� א� ה� מגיעי� להישגי� טובי�. � עצמ� כטיפשי�ה� רואי

ייתכ  שיכנו . ג� החברה מתייחסת אליה� בדר� זאת. בטוחי� שהגיעו אליה� למרות טיפשות�

, כלומר אלה שהישגיה� עולי� על האינטליגנציה שלה�, )overachievers" (יתר&משיגי"אות� 

 .ושיש להחזיר� לממדיה� הטבעיי�
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בנורבגיה מדברי� על . או חורגי� מ  המקובל,  אי  מחשיבי� הישגי� בולטי�בחברות מסוימות 

הקובע שא� ראשו של מישהו מתבלט מעל לראשי� של , )the Law of Jante(החוק של ַינֶטה  

, תפיסה דומה מקובלת ג� במקומות אחרי� בעול�. יש לקצצו כדי שיתיישר ע� כול�, האחרי�

&במשפחות או לומדי� בבתי ספר שבה� מה שנחשב ביותר הוא אירבי� גדלי� . ומוכרת א) אצלנו

 .קונפורמיות היא הנורמה, לעתי� קרובות מדי.  לפחות לא בדרכי� בלתי מקובלות&התבלטות 

זכיתי . בנסותי לעסוק בנושא שעניי  אותי, בלימודיי באוניברסיטת ייל התחלתי ברגל שמאל 

זאת . דבר שלא ניבא לי עתיד מזהיר בתחו� זה, הבקורס המבוא לפסיכולוגי" כמעט טוב"לציו  

ולא היו לי הכשרי� המתאימי� ,  שלי היו אכ  נכוני�IQ&הייתה הוכחה נוספת לכ� שציוני ה

אמר שהיה , כאשר החזיר לי את המבח . הפרופסור לפסיכולוגיה הסכי� כנראה לדעתי. ללימודי�

הבנתי . וכנראה שלא יהיה עוד אחד, )Saul Sternberg(כבר סטרנברג מפורס� אחד בפסיכולוגיה 

כי חשבתי שזהו מקצוע , בחרתי במתמטיקה. והחלטתי להחלי) את מקצוע התמחותי, את הרמז

כאשר קיבלתי בקורס המבוא ציו  גרוע א) יותר מזה . זאת הייתה בחירה בת מזל. שימושי

יפה בלימודי� ברמות הצלחתי , ואכ . החלטתי לחזור לבחירתי הראשונה, שקיבלתי בפסיכולוגיה

 .הגבוהות יותר

 לא & א) לא פע� אחת &מעול� : ואני בטוח בדבר אחד, אני פסיכולוג מזה עשרי� ואחת שנה 

כמו , בקורס המבוא" טוב מאוד"נדרש ממני בחיי המקצועיי� מה שנדרש ממני כדי לזכות בציו  

א� איני . אחד או הרצאה אחתלא היה עליי לשנ  בעל פה ולו ספר , במיוחד. ג� בשיעורי� אחרי�

 לא &השיטה בבתי הספר היא לתגמל תלמידי� על שינו  . אני בודק זאת בספרי�, זוכר משהו

שבארצות אחרות , להגנת בתי הספר שלנו אוכל להגיד רק זאת. במכללות בלבד אלא בכל הרמות

 .מערכות החינו� א) גרועות בהרבה מבחינה זאת

היא בכ� שמה שנדרש בתחו� המקצועי אינו , בתחומי� אחרי�כמו ג� , הבעיה בפסיכולוגיה 

בני סיפר לי , לדוגמה. דומה כלל למה שנדרש בלימודי ההכשרה לקראת ההתמחות באותו תחו�

והיה שמח אילו לעול� לא היה צרי� ללמוד עוד קורס אחד בתחו� , פע� שהוא שונא היסטוריה

ואיני מבי  מדוע הוא אינו מוצא בה ,  ומתמידהערתי שההיסטוריה מעניינת אותי ביותר מאז. זה

הדר� שבה נלמדי� קורסי� רבי� , ואכ . הוא ענה שהוא שונא ללמוד תאריכי� בעל פה. עניי 

א� ההיסטוריוני� ; קרבות ומסמכי� היסטוריי�, בהיסטוריה היא באמצעות שינו  תאריכי�

או ,  תאריכי� ושמות קרבותאינ� מתפרסמי� בתחומ� בזכות היות� אנציקלופדיות מהלכות של

 .של מסמכי� היסטוריי�

, מושג על ידי שינו  נוסחאות" טוב מאוד"לעתי� קרובות ה. הדבר נכו  ככלל ג� לגבי המדעי� 

א� המדעני� אינ� עוסקי� לפרנסת� בשינו  נוסחאות ואינ� . או פתרו  בעיות בספרי� ובמבחני�

לעצמ� וזוכי� להערכה בהתא� לחשיבות אלא מעלי� בעיות , פותרי� בעיות בספרי לימוד

 .הבעיות שאות  החליטו לחקור

 ספר חשוב & אודיסאהכשנושא הלימוד היה ה, ביקרתי פע� בשיעור לאנגלית בכיתתו של בני 

זה היה . ובאילו נסיבות, המורה ציטט קטע וביקש מ  התלמידי� לומר מי אמר זאת. לכל הדעות

א� אלה דווקא לא הראו כישרונות של סופרי� או של ;  תרגיל מצוי  לתלמידי� האוהבי� לשנ

ייתכ  שדווקא בי  הבלתי מצטייני� היה אחד בעל כישרו  פוטנציאלי להפו� . מבקרי ספרות

לפי הדר� שבה , המורה לעול� לא ידע זאת, ג� א� אי  לכ� סבירות גבוהה. לשיקספיר ב  דורנו

 .לימד את הכיתה

ביולוגי� או ,  פסיכולוגי�&י� מוכשרי� רבי� בתחומי� רבי� קיימת סכנה ממשית שנחמי' אנש 

,  והרוש� שאנו נוטעי� אצל�,  בגלל שיטת המדידה של האינטליגנציה&היסטוריוני� מצטייני� 
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ברור שעל ההוראה . שאינ� בעלי כישרונות מתאימי� להמשי� ולעסוק בתחו� המעניי  אות�

גנציה המצליחה החשובי� לפיתוח קריירה בכל להיות מושתתת על שלושת ההיבטי� של האינטלי

 .תחו� שהוא

 

 שלושת ההיבטי� של אינטליגנציה מצליחה
וכ  , מוריו של הראשו  מעריכי� אותו כמוכשר. ה� שוני� מאוד זה מזה. שני ילדי� מטיילי� ביער

בידיו ו, ציוניו בלימודי� טובי�, הישגיו במבחני� גבוהי�. ג� הוא עצמו,  וכתוצאה מכ�&הוריו 

. הילד השני אינו נחשב לחכ�. בזכות כל אלה יצליח ללא ספק בעול� הלימודי�; המלצות מצוינות

ושאר הנתוני� על הנייר גבוליי� , ציוניו בבית הספר אינ� טובי�, הישגיו במבחני� בינוניי�

 ".חכמת חיי�"הוא מוכשר במה שמכונה , לכל היותר. בהחלט

הילד המוכשר מַחשב .  דוב ענק וזוע� מסתער עליה�&בעיה הילדי� נתקלי� ב, בטייל� ביער 

הוא מסתכל על חברו ורואה שהוא חול' את . ונתק) בהל�,  שניות17.3שהדוב יגיע אליה� בעוד 

לא תוכל להימלט מ  הדוב ! אתה משוגע", הוא קורא. ונועל נעלי ריצה, נעלי ההליכה שלו

 ".מה שעַליי לעשות זה להשיג אות�אבל כל , נכו ", הילד השני עונה לו!". בריצה

א� , הראשו  ניתח את הבעיה במהירות. א� בדרכי� שונות, שני גיבורי הסיפור חכמי� 

�א� הגיע לפתרו  , השני ג� הוא זיהה את הבעיה. האינטליגנציה שלו לא הובילה אותו מעבר לכ

 .הוא הפגי  אינטליגנציה מצליחה. יצירתי ומעשי

 1.יצירתי ומעשי, אנליטי: ליחה חושבי� היטב בשלושה כיווני�בעלי אינטליגנציה מצ 

א� ייתכ  שסגנו  ; האינטליגנציה האנליטית היא היחידה הנחשבת במבחני� ובבית הספר

אינטליגנציה זה לא ישרת את התלמידי� ביעילות בחייה� הבוגרי� באותה מידה כמו 

 .האינטליגנציה היצירתית והמעשית

חשיבה אנליטית נדרשת לפתרו  בעיות . ינטליגנציה קשורי� זה לזהשלושת ההיבטי� של הא 

בעוד , אינטליגנציה יצירתית נדרשת לניסוח בעיות ורעיונות. ולשיפוט בדבר טיב� של רעיונות

 .יו�&שאינטליגנציה מעשית נדרשת לשימוש ברעיונות ולניתוח� בדר� יעילה בחיי היו�

 �היצירתי והמעשי ,  האנליטי� כל היבטיה אינטליגנציה מצליחה פועלת במיטבה כאשר 

יש ; אי� די בקיומ� של שלושה היבטי� אלה של אינטליגנציה מצליחה כשלעצמ�. מאוזני�

ה� ; בעלי אינטליגנציה מצליחה אינ� מסתפקי� בכושריה�. לדעת מתי וכיצד להשתמש בה�

 .שוקלי� מתי וכיצד להשתמש בה� בצורה אפקטיבית

 

 תאינטליגנציה אנליטי
עשתה , השתתפה באופ  פעיל בכיתה, היא הצטיינה במבחני�: אליס הייתה חביבתה של המורה

ציוניה הגבוהי� . ואי לכ� נחשבה למצטיינת בכיתתה, כל מה שמצופה מתלמידה מבריקה

בהגיעה , ע� זאת. במבחני� נראו כמנבאי� מהימני� של יכולתה להצטיי  בקריירה אקדמית

שבעי� עד שמוני� אחוז מ  . ולוגיה היו ביצועיה צנועי� בהחלטללימודי תואר שני בפסיכ

 .תלמידי� כמו אליס מצויי� בכל רמות הלימודי�. התלמידי� קיבלו ציוני� טובי� יותר

ובאוקטובר עמד בהצלחה , בגיל חמש כבר נתקבל לבית הספר. עמיתי סיפר לי על מקרהו של ד 

הוא כתב . והבי  היטב את הנקרא, ח כל מילההוא היה מסוגל לפענ. במבח  קריאה של כיתה ג

הוא ביקש רשות לבדוק במילו  את . כולל כל סימני הפיסוק, חיבור הגיוני ובהיר על פני עמוד של�

ד  לא השתת) בכל תכנית הכנה לקראת . ועשה זאת בכוחות עצמו, הכתיב של המילי� הקשות

ת רבות בלימוד עצמי של קריאה ובילה שעו, הוא פשוט הוקס� מספרי� וממילי�; בית הספר
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כ� ; הסיפור שכתב היה חסר השראה: הייתה רק בעיה אחת. הכול הכירו בכישרונו הרב. וכתיבה

כאשר נתבקש לכתוב משהו . א� משעממת לחלוטי , שהייתה מצוינת מבחינה טכנית, ג� כתיבתו

� .וחזר על סיפורי� מתו� ספרי� שקרא בבית הספר או בבית, יצירתי הוא נבו

? ומה עלול להשתבש אצל ד , השאלה העולה מדוגמאות אלה היא מה השתבש אצל אליס 

א� הייתה חסרת , אליס הצטיינה בזכירה וניתוח של רעיונותיה� של אחרי�: התשובה פשוטה

נדרשי� רעיונות ) כמו ג� בחיי�(שבה� , על כ  לא הצליחה בלימודי� מתקדמי�. רעיונות משלה

הוא יזדקק לא רק לרמה אקדמית , א� כי מיומנותו האקדמית מרשימה: כ� ג� ד . מקוריי�

א� אכ  בית הספר אמור לשמש הכנה . גבוהה כדי להצליח בלימודי� גבוהי� ובחייו המבוגרי�

כדי , חייבי� לפתח רעיונות משלה�, כמו ד , אליס. עליו לפתח חשיבה יצירתית, לחיי העבודה

 .שיוכלו להחזיק במשרות תחרותיות

צטיינות בעבודה מדעית משמעה יכולת לחולל רעיונות יצירתיי� ומשמעותיי� המשני� את ה 

תלמידי המדעי� זוכי� לציוני� , כיו�. ואולי משני� בסופו של דבר ג� את העול�, תחו� המחקר

העיר ) Watson( הביולוג ווטסו . ולא על זו היצירתית, גבוהי� על האינטליגנציה האנליטית שלה�

א� אלו לא מנעו ממנו לגלות ע� עמיתו את מבנה , IQפר על ציוניו הנמוכי� במבחני פעמי� מס

כגו  , דינמיקה דומה קיימת ג� בעיסוקי� אחרי�. ולזכות על כ� בפרס נובל, DNAהמולקולה של 

או לצייר תמונות נאות כאשר , נית  להצליח בכתיבת סיפור טוב בנושא נתו . כתיבה או אמנות

העלאת רעיונות מקוריי� לסיפור או לתמונה היא משימה . מה לצייר בתמונהנאמר ל� בדיוק 

 . שונה לחלוטי 

סופר שכתב אחד הספרי� היצירתיי� ביותר שקראתי , י� הלפרי 'שוחחתי באחרונה ע� ג 

 על עיד  עתידי שבו תוכל מכונה לקבוע &) Halperin, The Truth Machine(בשני� האחרונות 

וגורלו של ממציא , ישנו יוצא מ  הכלל קט . א� אד� דובר אמת או שקרכמעט מבלי לשגות ה

א� מוסר ההשכל הוא שסופר יצירתי זה קיבל ; לא אגלה לכ� את סו) הסיפור. המכונה תלוי בו

 שקיבלה אליס 800ורחוק מ  הציו  ,  ציו  טוב א� לא מבריק& מילולי SAT במבח  620ציו  של 

 .הבלתי יצירתית

נת נוספת בקשר להלפרי  היא שבהיותו תלמיד בבית הספר נתקל בקשיי� רבי� עובדה מעניי 

והסתבר לו שהוא מסוגל לזכור , בבגרותו נעשה לסוחר במטבעות נדירי�. בשיעורי� שחייבו זכירה

מי שאינו : לעתי� הכישורי� ייחודיי� לתחו� מסוי�. כל מטבע שעבר בידיו וכל עסקה שביצע

לעתי� בני אד� אינ� זוכרי� דברי� . ור בקלות דברי� בתחו� אחריזכ, זוכר דבר בתחו� אחד

 .שאינ� מענייני� אות�

א� ברור , היו אלה ציורי� יפי�. התבוננתי פע� בשני תריסרי ציורי בתי� שצוירו על ידי ילדי� 

.  לא סביר שעשרי� וארבעה ילדי� בחרו כול� לצייר בית&היה שהמורה אמרה לילדי� מה לצייר 

לא יהיה מי שיגיד לצייר מה לצייר או לסופר מה חייב להופיע , מעשה של אמנות וכתיבהבעול� ה

. דולי� רעיונות מדמיונ� שלה�, כמעט על פי הגדרה, כותבי� ואמני� יצירתיי�, אכ . ביצירתו

אי  זה מועיל . אני מקווה שלא? הא� נוכל לנבא שילד המצייר תמונה יפה של בית יהיה אמ  דגול

על המורי� להפסיק את . לאור מה שיידרש מה� בחיי� לאחר מכ , למידי� מה לעשותלהגיד לת

 .ולדרוש מה� לנסח את השאלות בעצמ�, המנהג של ניסוח שאלות לתלמידיה�

א� המצב אינו ; סופרי� או אמני� דגולי�, נית  לטעו  שרוב התלמידי� ממילא לא יהיו מדעני� 

רבי� מ  המנהלי� שראיינו במחקר על . � העסקי�כגו  בעול, שונה ג� במקצועות מעשיי�

אינטליגנציה מצליחה התלוננו על כ� שבוגרי תארי� גבוהי� במנהל עסקי� המתקבלי� לעבודה 

א� אינ� מסוגלי� להציע רעיונות , מצטייני� בניתוח מקרי� כמו אלה המופיעי� בספרי הלימוד
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או , היטי� היוצר שטח מד) נרחב יותרעיצוב ר,  למשל&חדשניי� משלה� למוצר או לשירות חדש 

, כמוב ,  המסקנה היא2.דרכי� להישאר תחרותי בהשוואה לתעשיות דומות במדינות אחרות

שקיימי� פערי� גדולי� בי  סוג הביצועי� הנדרשי� להצלחה בעול� העסקי� לבי  אלה הנדרשי� 

. י� לעול� העסקי� אפילו אלה האמורי� להיות מעשיי� ולהכשיר תלמיד&להצלחה בלימודי� 

אנו נתקלי� על כ  לעתי� קרובות במבוגרי� שאינ� מסוגלי� לבצע מה שנדרש מה� בעול� 

 .העבודה

הצטיינות בקורסי� בחינו� שונה לגמרי מהצלחה . בעיה דומה קיימת בהוראת החינו� עצמו 

. יתהלמדתי מניסיוני עד כמה קשה האתגר של הוראה בכ. בה אתה נדרש להיות חדשני, בכיתה

: ונתקלתי בבעיה רצינית של ניהול כיתה, ריקו&לפני מספר שני� הרציתי באוניברסיטה של פורטו

ושוחחו ביניה� או , הפרופסורי� לחינו� שישבו בקהל החליטו משו� מה להפסיק להקשיב

 .התהלכו בחדר

. ניסיתי את כל השיטות המקובלות והבלתי יצירתיות שמלמדי� בשיעורי הכשרה למורי� 

כמוב  שהנחתי שה� . בתקווה שג� הפרופסורי� יעשו כ� ויוכלו לשמוע אותי, נמכתי את קוליה

ה� נראו מרוצי� מכ� שהנמכתי את :  הנחה שהוכחה עד מהרה כבלתי נכונה&מעונייני� בדבַרי 

לאחר . א� ג� זה לא עזר, ביקשתי מה� להיות שקטי�. כ� שיוכלו לשמוע היטב זה את זה, קולי

לאחר מכ  . קמה פתאו� אישה מ  הקהל ואמרה משהו בספרדית נמרצת, כלילשהתייאשתי 

 .והקהל שתק והקשיב עד לסו) ההרצאה, השתרר שקט מוחלט

ריקנית היא תרבות של בושה ולא &היא ניצלה את העובדה שהתרבות הפורטו? מה אמרה האישה 

א� ,  של ארצות הבריתניסיונותיי לעורר בקהל רגשות אש� היו מועילי� אולי ביבשת. של אש�

אחזור , אותה אישה ציינה לקהל שא� ימשיכו בדרכ�, לעומת זאת. ריקו&לא השפיעו כלל בפורטו

ובוודאי אדווח על , ריקו&לארצות הברית כשאני נושא אתי רוש� רע על האוניברסיטה של פורטו

 חוללה פנייתה. היא אמרה שאי  לה� כל זכות להמיט בושה על האוניברסיטה. כ� לאחרי�

 .ביעילות את השינוי ההתנהגותי שאני ניסיתי לחוללו ללא הצלחה

ריקני� מדגי� את מידת התלות של אינטליגנציה מצליחה &הסיפור על הפרופסורי� הפורטו 

במידת , International Herald Tribuneאני אוהב לקרוא את היומו  . בידיעת ההקשר התרבותי

אבל ג� משו� שהוא מדווח על , לאומיות&  של חדשות בי מה משו� שאני מוצא בו מקור מצוי

שאחדי� מה� א) אינ� מדברי� את שפת המקו� , )ואחרי�(טעויות מגוחכות של השגרירי� שלנו 

יודע איזה מרש� , מי שחווה אי פע� כיצד דבריו מתורגמי� לשפה אחרת. שאליו ה� מאומני�

� פעולה & בכ� שרכישת המכניקה של שפה זרה אני אהיה הראשו  שיודה, ע� זאת. לאסו  טמו  בכ

יכולת , טקט.  אינה הדרישה היחידה מדיפלומט אפקטיבי&השואבת מ  האינטליגנציה האנליטית 

אינטליגנציה ,  בקצרה&יכולת שכנוע והבנת נקודת המבט של אחרי� ג� ה� נדרשי� , חדשנות

 .יצירתית ומעשית

כיצד , ינטליגנציה מצליחה בעול� שבו אנו חיי�כאשר אנו מביאי� בחשבו  את חשיבותה של א 

מדוע ה� ? נסביר את העובדה שתלמידי� הנחשבי� למבריקי� ה� מוכשרי� בדרכה של אליס

ילדי� אינ� נולדי� פקחי� רק במשמעות ? א� לא בדרכי� אחרות, מתגלי� כחכמי� במבחני�

 תלמידי� בדמותה של מערכת החינו� שלנו יוצרת בעיקרה. אנו מעצבי� אות� כ�; צרה זאת

התלמידי� לומדי� . על ידי חיזוק ותגמול מתמיד של התלמידי� על אינטליגנציה אנליטית, אליס

בהעמדת� , ה� מתוגמלי� בקבלת ציוני� גבוהי�. בבית הספר שחכמה כגו  זו של אליס משתלמת

 . בקבלה למכללות&ומאוחר יותר , בהענקת פרסי�, בראש הכיתה

התגמולי� האקדמית שלנו היא שילדי� מקבלי� חיזוקי� מתמידי� על האירוניה במערכת  
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האינטליגנציה האנליטית אינה , א� בעול� המעשה שלאחר בית הספר; היות� חכמי� כמו אליס

ולא , החיזוקי� מגיעי� עתה לסירוגי .  למרות היותה עדיי  חשובה במידה מסוימת&מספיקה עוד 

כא  מופיעה אירוניה .  אנליטית מתקבלי� רק לעתי� החיזוקי� על אינטליגנציה&בהתמדה 

מחזק ) תגמול על התנהגות שאינו נית  בכל פע�(הפסיכולוגי� מצאו שחיזוקי� לסירוגי  : נוספת

ומתוגמלת על ,  אינה חשובה עוד כל כ�IQכאשר חכמה מסוג של , כלומר 3.למעשה אותה התנהגות

א) על פי שתגובה זאת אינה , עליה א) ביתר שאתמתחילי� להסתמ� , ידי חיזוקי� לסירוגי  בלבד

 .נאותה

לפני מספר שני� הרציתי בארוחת ערב חגיגית של . עיקרו  זה נית  ליישו� ג� ברמת הארגו  

. שזכתה להצלחה רבה בעבר א� עברה באותה עת משבר קשה, חברה טכנולוגית בקונטיקוט

ל החברה דיבר "מנכ. מיוחד לנסיבותנושא שסברתי שהוא מתאי� ב, דיברתי על הצור� בחדשנות

הוא הציג כמה הצלחות . ואמר שהחברה עלתה על הדר� הנכונה ותמשי� בדר� זאת, אחַרי

א� ה  הלכו ונעשו נדירות , אמנ� היו אלה הצלחות. כהוכחה לצדקת דרכה, בתקופה האחרונה

י להתמדת החברה שהיה בה� ד, היו אלה חיזוקי� לסירוגי . ל שכח לציי " עובדה שהמנכ&יותר 

 .כי גורלה הורע עוד יותר בתקופה שלאחר הרצאתי, נית  רק להצטער על כ�. בדרכה

ואחדי� א) הביעו בפַני את חוסר שביעות , לא כל המנהלי� היו מרוצי� מדרכה של החברה 

אותו מנהל גויס . סיפור אחד ששמעתי היה מוכר לי במיוחד. א) שהייתי אד� מ  החו', רצונ�

אילו ידע מראש לא  פניה של . ש� זכה לשורה של הצלחות, טובי� יותר מחברה אחרתבזמני� 

הוא , א� הירידה הייתה הדרגתית. לא היה עוזב את החברה הקודמת, החברה הנוכחית מועדות

ותנאי� גרועי� שלעול� לא היה משלי� את� בעבר נראו לו עתה , נשא באחריות חלקית לגביה

 .טיתבשל התפתחות� הא, נסבלי�

, לפעמי� אנו מוכני� לסבול אי נחת רבה כל כ�. דבר דומה עשוי לקרות ג� ביחסי� בי  אישיי� 

ייתכ  שאלה המתמידי� . שאילו היינו יודעי� מראש שהיא תתעורר לא היינו מתחילי� בקשר כלל

ה אינטליגנצי(ואולי אפילו יודעי� מדוע , בקשר בלתי מספק נבוני� דיי� לדעת שהקשר אינו טוב

בעלי ). אינטליגנציה מעשית(א� אינ� נבוני� דיי� כדי לנקוט פעולה בנדו  ; )אנליטית

, אינטליגנציה מצליחה עלולי� לשגות ולהיקלע למצבי� בלתי נוחי� בעסקי� או ביחסי� אישיי�

 .א� ה� בעלי אומ' ושיפוט נאות להחליט מתי לצאת מה�

 לעתי� שות) אחד 4.פועל ביחסי� קרובי�אציג דוגמה נוספת של הדר� בה חיזוק לסירוגי   

האישה . או בוגד בה, נניח שהגבר מכה את האישה. מחליט שהיחסי� אינ� מתנהלי� כשורה

ומודיעה לגבר שהיחסי� ביניה� הסתיימו , מחליטה לבסו) שהיחסי� אינ� שווי� את הסבל

, אול�"). �בנייה מחדש של היחסי"אנו אומרי� היו� , "זרקה אותו"במקו� לומר שהיא (

 היא פשוט &והיא תמשי� לתמו� בו , היא טוענת שה� יישארו ידידי�, ברצותה להיות נחמדה

 .אינה מעוניינת ביחסי� קרובי�

 מנסה לעתי� קרובות להחזיר אליו את & הישיר לכאורה &הגבר המקבל מסר זה , שלא במפתיע 

 במיוחד לאחר שהתנהגותו &דוע והיא אינה תופסת מ, הוא מנסה שוב ושוב לדבר אל לבה. האישה

�, מתפתות לקבל חזרה את ב  הזוג הפוגע) וג� גברי�(לעתי� נשי� . הייתה מחפירה כל כ

לאחר , מדוע הגבר מנסה שוב ושוב. והתנהגותו חוזרת כמעט באורח מידי לדפוסי� הקודמי�

 ?שקיבל את המסר שהיחסי� הגיעו לקצ�

יותה נחמדה אליו ובאומרה שהידידות ביניה� בה. הוא עושה זאת בשל החיזוק לסירוגי  

�מכיוו  שחיזוק . ובכ� הוא זוכה לתגמול כלשהו, האישה שולחת לו בלי משי� מסר כפול, תימש

האישה הייתה . הגבר מנסה להמשי� את היחסי�, לסירוגי  מחזק דפוסי התנהגות קודמי�
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 .צורה נחרצת אחת ולתמידאילו סיימה את היחסי� ב, כלפיו וכלפי עצמה, נחמדה הרבה יותר

 IQ&בעלי ה, כפי שציינתי. ראינו את השפעת החיזוק לסירוגי  על השימוש בכישורי� אנליטיי� 

,  לבי  ההצלחהIQ&ישנו מתא� קט  א� חיובי בי  ה. הגבוה אינ� בהכרח המצליחי� ביותר בחיי�

נ� משיגי�  הגבוה במיוחד לעתי� קרובות איIQ&בעלי ה. המתא� נחלש, א� בראש הסול�

 . מכיוו  שה� מנצלי� יתר על המידה את האינטליגנציה האנליטית שלה�, הצלחה רבה

א� שותפ� מנסה להדהי� אות� תו� כדי . אישיי�&ניצול יתר כזה עלול להתרחש ג� ביחסי� בי  

ומצביע במקביל על טיפשות� או , ויכוח בהיגיו  ללא דופי וביכולת החשיבה המופשטת שלו

 �אלה המנסי� לנצל את כושר� האנליטי בנסיבות . הסכסו� לא יסתיי� בצורה מוצלחת &רגשנות

בעלי אינטליגנציה מצליחה יודעי� לא רק מתי לנצל את . בלתי מתאימות רק מחמירי� את המצב

 . אלא ג� מתי לא לעשות כ , הכשרי� האנליטיי�

 י� בהגיע� לבגרות הופיע ספר העוקב אחר סיפוריה� של כמה צעירי� מבריק1982בשנת  

)Feldman, Whatever Happened to the Quiz Kids?.(  צעירי� אלה היו בעליIQ ומעלה160 של  .

 .וא) לא אחד מה� הפ� לסיפור הצלחה מהמ�, נמצא שה� חיו חיי� רגילי� למדי, כמבוגרי�

יק רמז נוס) לכ� שבתי הספר מעצבי� את תלמידיה� בדמותה של אליס עולה ממחקרו של גל 

)Glick (גליק ביקש מבני השבט המבוגרי� למיי  מונחי� לפי סוגיה�5.על שבט הְק5ֵֶלה באפריקה  ,

או כלי תחבורה ) ברוקולי, חסה, סלרי(ירקות , )אשכוליות, תפוזי�, תפוחי�(שמות ֵפרות : לדוגמה

ע� " מכונית"ו, "לאכול"ע� " תפוח: "גליק מצא שה� מיינו לפי ִתפק7ד). מכונית, סירה, אוטובוס(

 .ומכונית צורכת בנזי ,  כי אנשי� אוכלי� תפוחי�&" בנזי "

סוג המיו  של בני הקפלה נחשב לטיפשות ; ילדי� קטני� בלבד ממייני� לפי התפקוד, בתרבותנו 

כל הירקות (מתבגרי� ומבוגרי� מצופי� למיי  לפי הסיווג . כאשר הוא מתבצע על ידי מבוגרי�

 &ואולי מעל לכל אלה , מעל לשמות של פרות שוני�" ֵפרות"המילה (כי או לפי סדר הירר, )יחד

 ").מזו "המילה 

כאשר כמעט . ללמד את בני שבט הקפלה דרכי מיו  אחרות, תחילה ללא הצלחה, גליק ניסה 

עתה ה� . שאל אות� לבסו) כיצד היה אד� טיפש מבצע מטלה זאת, התייאש מכושר� המנטלי

התשובה היא שה� לא גדלו ? מדוע חשבו דר� זאת לטיפשית.  הסיווגלפי, ללא כל קושי, מיינו

יו� אנו &בחיי היו�.  לא חויבו מעול� לעבור מבחני�&וחשוב עוד יותר , במערכת החינו� שלנו

אנו חושבי� על אכילת : שהיא היבט של אינטליגנציה מעשית, נוטי� לחשוב בצורה תפקודית

 חשיבה &אנו לומדי� לחשוב לפי חוקי המיו  ,  בבית הספר.תפוחי� או על שימוש בבנזי  במכונית

מתעוררת אפוא בעיה . שהיא היבט של אינטליגנציה אנליטית המוגבלת לרוב לנסיבות מלאכותיות

כאשר תלמידי� מתקדמי� או מועמדי� למשרות מחויבי� לחשוב בדרכי� שלא הורגלו לה  בבית 

ת משלה� במקו� לדקל� או לנתח רעיונות של כאשר ה� חייבי� לחולל רעיונו,  כלומר&הספר 

 .אחרי�

א� מפני שאי  עידוד פעיל של ; הצלחה בחיי� מחייבת שימוש במיומנויות מעשיות ויצירתיות 

בתי הספר אינ� מכיני� כהלכה את התלמידי� . התלמידי� אינ� נוטי� לפתח , מיומנויות אלה

 או לפחות &  חשובות להמש� החיי� ומפתחי� ומתגמלי� מערכת מיומנויות שאינ, בתחו� זה

בתי הספר אמורי� להכי  את תלמידיה� . חשובות במידה פחותה בהרבה מאשר בבית הספר

, לא רק האינטליגנציה האנליטית, לחיות בעול� שבו האינטליגנציה המצליחה היא הקובעת

כיצד להתייחס התוצאה היא רופאי� שאינ� יודעי� . א� בתי הספר אינ� עושי� כ . הבלתי פעילה

ומנהלי עסקי� היודעי� , פסיכולוגי� שהבנת� בבני אד� מוגבלת למקרי� בספרי לימוד, לחוליה�

 .כיצד לנתח בעיה א� לא כיצד לפתור אותה
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וקשה , ברצוני להדגיש שסוגי הכשרי� האנליטיי� שהפגינו אליס וד  חשובי� מאוד בחיי� 

ג� ביחסי� .  עלי� למצוא את הסיבה לכ�,א� משהו משתבש בעבודה. מאוד להסתדר בלעדיה�

. שא� לא כ  יהיו התוצאות עלולות להיות הרות אסו , אישיי� יש לדעת לנתח את הסיבה לוויכוח

ג� . מכיוו  שנושא הוויכוח אינו המקור האמתי לסכסו� ביניה�, זוגות נוטי� להתווכח שוב ושוב

וה� ממשיכי� , בעיה שגרמה לסכסו�ה� אינ� פותרי� את ה, א� ה� פותרי� את חילוקי הדעות

 ודומיה� מודדי� רק חלק מכשרי� IQ&א� מבחני ה; כשרי� אנליטיי� ה� חשובי�. להתווכח

 .ואינ� מודדי� כלל מתי וכיצד נעשה בה� שימוש יעיל, אלה

זה שנשאר בחיי� לא היה מיומ  ביותר בכשרי� . נחזור לרגע לסיפור של שני הילדי� ביער 

) פוביה(הוא פיתח בעת , לאחר ההיתקלות בדוב? לה בגורלו בסופו של דברמה ע. אנליטיי�

כגו  הרפיה , והחליט שהדר� היחידה להתמודד אתה היא ללמוד טכניקות נגד בעת, מיערות

חזר ליער כדי לבחו  , לאחר שרכש טכניקות אלה. היפנוזה עצמית וכדומה, נשימה עמוקה, מלאה

. תק) שנית, שלא אכל מאז הילד האחרו , אבל הדוב. וי לחלוטי והוא היה רפ, אכ  ה  פעלו. אות 

והמצב , א� היה כבר מאוחר מדי; וחשב לטפס על ע', הילד המבוהל ניתח במהירות את הבעיה

לבסו) החליט ביאושו שדר� הפעולה היחידה היא ליפול על ברכיו ולהתפלל לישועה . נראה בכי רע

כרע על ברכיו והחל ג� , באורח פלא הדוב עצר ברגע האחרו א� ;  פעולה בעלת סיכוי קלוש ביותר&

 או את חוסר התועלת &תפילתו של הדוב מדגימה את התועלת שבחשיבה אנליטית . הוא להתפלל

 .וזה היה סופו של אותו ילד". על המנחה שזימנת לי, אלי הטוב, תודה ל�: "שבה

 

 אינטליגנציה יצירתית
א� כי לא יוצאי� מ  , ציוניה היו טובי�.  של אינטליגנציהתלמידה בש� בתיה הפגינה סוג אחר

. א) על פי שציוני המבחני� שלה היו נמוכי� ביותר, מוריה במכללה חשבו שהיא נהדרת. הכלל

, היא צירפה תיק ע� עבודותיה, כאשר פנתה בבקשה להתקבל ללימודי תואר שני בפסיכולוגיה

הדורשת ( להתקבל למשרת מורה באוניברסיטה חשבתי אז שסיכוייה. ואני התרשמתי מה  מאוד

מכיוו  שקבלת משרה , גבוהי� יותר מאשר סיכוייה להתקבל ללימודי תואר שני) תואר שלישי

 .בעוד שקבלה ללימודי� דורשת זאת, אינה תלויה בציוני מבח  הישגי� תקני

סיטה שלנו האוניבר, ראשית. צפיתי שתתקבל ללימודי�, למרות ציוניה הבינוניי� של בתיה 

אי  מנבא טוב יותר של . ובתיה בוודאי הפגינה זאת בעבודותיה, אמורה להתחשב ביצירתיות

שאינ� מודדי� , GRE&כמוב  שמבחני� כגו  ה. יצירתיות בעתיד מאשר עבודה יצירתית בעבר

. לא ינבאו עבודה יצירתית באופ  טוב יותר מאשר העבודה היצירתית עצמה, יצירתיות כלל

.  זהו כלל אוניברסלי&וב ביותר של התנהגות כלשהי בעתיד הוא התנהגות כזאת בעבר המנבא הט

והוא מבטיח שיפסיק התנהגות זאת מיד לאחר , א� בחורה יוצאת ע� בחור תוקפ  מילולית

 .  המנבא הטוב ביותר של מעשיו לאחר הנישואי� הוא מעשיו לפניה�&הנישואי� 

נהל התכנית ללימודי� מתקדמי� במחלקה בזמ  שבתיה הגישה את בקשתה הייתי מ 

בנוס) . והאמנתי שהחברי� האחרי� בוועדת הקבלה יסכימו פחות או יותר ע� דעתי, לפסיכולוגיה

�הוועדה לא פסלה על הס) את . הייתי המומחה בוועדה לנושא של כשרי� והדרכי� לבדיקת�, לכ

היבט אחד של הדיו  היה מצער . ודנה בה באופ  מעמיק במש� מחצית השעה, מועמדותה של בתיה

ברגע שחברי הוועדה ראו את . ציוניה במבחני� האפילו על כל שאר הנתוני� בבקשתה: במיוחד

 .ה� פירשו את כל שאר הנתוני� כתומכי� בממצא זה, הציוני� הנמוכי� במבחני�

תכונות  העלה במחקריו שכל אד� הוא בעל) Asch(סלומו  9ש . דג� התנהגות זה אינו בלתי רגיל 

כמותי של ציוני המבחני� &הדיוק המעי . שסביב  מתארג  המידע על אודותיו, כלשונו, מרכזיות
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חברי הוועדה אכ  השתמשו . כמעט מבטיח מראש שאלה יפורשו כמודדי� את התכונות המרכזיות

. לפירוש כל המידע על בתיה, כפי שנמדדה במבחני�, בתכונה המרכזית של מידת האינטליגנציה

�, ה� פירשוה לשלילה, כאשר הופיעה הערה במכתב המלצה שנית  לפרשה לחיוב או לשלילה, כ

 .כדי להתאי� את ההערה לציוני המבחני�

והייתי , בתיה נדחתה כמעט פה אחד: בסו) הדיו  הגיעו חברי הוועדה למסקנה המתבקשת 

, גבוהה של כישרו א) על פי שצירפה תיק עבודות שהצביע על רמה . היחיד שהצביע בעד קבלתה

ה� שמו מבטח� במנבאי . חברי הוועדה קבעו את החלטת� בעיקר על סמ� ציוניה במבחני�

אנו נתקלי� במצבי� . במקו� בעבודה היצירתית עצמה, יצירתיות חלשי� ונוטי� לטעויות

�. שוב יותר מ  הביצועי� עצמ�המנבא של ביצועי� הופ� לח. מוזרי� אלה לעתי� קרובות בחינו

 .מקרי� כגו  זה של בתיה מתרחשי� בכל רמות הלימודי�

ילדה בעלת כשרי� , מתמקד בגליה) Spear-Swerling(סוורלינג &מחקרה של לואיז ספיר 

א� לא קראה או כתבה בצורה , בגיל שש הייתה גליה תלמידה טובה ברוב המקצועות 6.יצירתיי�

בעלת חשיבה ", "יצירתית מאוד"� של המורי� ציינו תמיד את היותה הערותיה. מבריקה כמו ד 

עבודות אמנות שלה נבחרו לייצג את בית . וכדומה, "דר� חשיבה יוצאת דופ "בעלת , "מקורית

מכיוו  שלא נמצא בה  , א� כשריה של גליה לא זכו להכרה בתעודותיה. הספר בתערוכה מחוזית

? האי  זה מוזר. מכיר כל תעודת בית ספר המדרגות יצירתיותאיני . כל טור לציו  ביצוע יצירתי

בתעודות של בתי ספר יסודיי� קיימות משבצות רבות למדידת כישורי� אקדמיי� בסיסיי� 

: ההפ� הוא הנכו . שאינה זוכה לכל הכרה, א� לא התנהגות יצירתית, אישית&והתנהגות בי 

מכיוו  שילדי� יצירתיי� נתפסי� לעתי� , המורי� נוטי� להעניש תלמידי� על התנהגות כזאת

 .קרובות כמפריעי�

והיא , המקצוע האהוב עליה היה מדע. כשריה היצירתיי� של גליה לא היו מוגבלי� לאמנות 

היא השתמשה . איסו) חרקי� וכדומה, כגו  גידול בקטריות, תכננה פרויקטי� עצמאיי� בבית

היא . ויצרה מודל של הקיבה והמעיי�, פרבבלו  משחק ובדיאגרמה של מערכת העיכול מתו� ס

נדנוד שלא (ובמקו� לנדנד להוריה שיקנו אותו , ראתה פע� משחק ילדי� בטלוויזיה שעניי  אותה

היא הצטיינה ברעיונות מקוריי� , בקיצור. יצרה גרסה משלה בקרטו , )היה מביא כל תועלת

 .ובביצוע� באורח עצמאי

א� כי פחות מאשר כשרי� של , ד את כשריה היצירתיי�אחדי� ממוריה של גליה העריכו מאו 

כי היא ידעה תמיד באיזה סוג של בעיות היא מעוניינת , היו כאלה שיחס� אליה היה שלילי. זיכרו 

הורי� חייבי� לעתי� לעודד את ילדיה� , למרבה הצער. להתמקד וכיצד היא רוצה לבצע דברי�

 . בה� חריגי�כדי שבית הספר לא יראה, לדכא את היצירתיות

מדוע אנו מקדישי� ? ומדוע מא7ָי� ג� עתידה של גליה, מדוע היה עתידה של בתיה נתו  בסיכו  

מ  הסוג , מדוע אנו מבכרי� אינטליגנציה אנליטית, ובכלל? יותר תשומת למנבאי� מאשר לביצוע

רוב אינ� אנשי� מסוגה של בתיה ל? על פני אינטליגנציה יצירתית,  ודומיוIQהנמדד במבחני 

אילו . GRE&בתיה נדחתה מתכנית הלימודי� לתואר שני בגלל ציוניה במבח  ה. נקלטי� במערכת

מתקבל על הדעת שהייתה נדחית ג� על יד  , הייתה מגישה בקשה ג� לתכניות תחרותיות אחרות

 &ג� ש� היו ועדות הקבלה מרפרפות על פני מכתבי ההמלצה והעבודות שלה . מאותה סיבה

תכניות רבות ללימודי� מתקדמי� מקיימות , למעשה.  אותה בשל ציוני המבח  הנמוכי�וקוטלות

, ומועמדי� כמו בתיה בעלי ציוני� נמוכי� אינ� מגיעי� כלל לדיו  בפני ועדת הקבלה, מיו  מוקד�

 .אלא נדחי� על ידי המזכירה הממיינת

 �הייתה ,  ספר למשפטי�אילו רצתה בתיה ללמוד בבית. מצב אומלל זה קיי� לאור� כל הדר
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וג� , MCAT&בבית ספר לרפואה היה נדרש מבח  ה; GRE&הדומה ביותר ל, LSAT&נדרשת להיבח  ב

שהיה קרוב לוודאי גור� , GMAT&ולמנהל עסקי� נדרש מבח  ה; בו לא הייתה מצליחה ביותר

 .כל אלה מודדי� את האינטליגנציה האנליטית ולא את זו היצירתית. לדחייתה

כי האמנתי , החלטתי להעסיקה כעוזרת מחקר, בתיה נדחתה מ  הלימודי� המתקדמי�אחרי ש 

הייתה לכ� ג� סיבה . שיכולתה גבוהה בהרבה מ  התמונה המצטיירת בציוני המבחני� שלה

וחשבתי שמוטב שהיא תימצא במחנה , היא עבדה באותו זמ  ע� אחד ממתחַרי בתחו�: נוספת

ולאחר שנתיי� , דתה כעוזרת מחקר הייתה יצירתית וחדשניתעבו. לא אוכזבתי. שלי מאשר בשלו

שינה מקרה זה , לדעתכ�, א� הא�. התקבלה לתכנית הלימודי� שלנו בראש רשימת המועמדי�

אנו עדיי  . אנשי� כמו בתיה נתפסי� כיוצאי� מ  הכלל של כלל בדוק? את המערכת ולו במשהו

א) על פי שהצלחה בעול� של , י� יצירתיי�מבכרי� מיומנויות אנליטיות מופשטות על פני כשר

 .היו� מחייבת חשיבה יצירתית מ  הסוג שבתיה מחוננת בו

הגיעה , למשל, "אינטל"חברת . היא פשוט אינה מאוזנת, הדגשת כושר הניתוח אינה מוטעית 

כאשר מוצר אחד זוכה לפרסו� ונמכר בשוק העולמי . להצלחה כה מדהימה בשל חדשנותה

כ� שבעוד שחברות אחרות ; כבר מפותח המוצר הבא,  ביותר מאז הלח� הפרוסכהמצאה הגדולה

. ושומרת על עמדתה המוביל בשוק, מצויה כבר הרבה לפניה " אינטל", מתגייסות לתחרות

א� אינטליגנציה יצירתית היא , אינטליגנציה אנליטית חשובה להכרת השוק של מוצר מסוי�

 .המחוללת את המוצרי� עצמ�

 

 ציה מעשיתאינטליגנ
והציגה ציוני� טובי� א� לא , צילה פנתה בבקשה להתקבל לתכניתנו לתואר שני בפסיכולוגיה

הכל היה טוב א� לא . ומכתבי המלצה מספקי�, ציוני מבחני� טובי� א� לא מבריקי�, מצויני�

. כי לכל תכנית דרושי� אנשי� טובי� א� לא מצויני�, כמוב  שקיבלנו אותה ללימודי�. מצוי 

 . כ� שהצלחנו במקרה זה& טובה א� לא מצטיינת &עבודתה הייתה בהתא� לציפיות , אכ 

עובדה זאת . הכול רצו להעסיק אותה: א� חיכתה לנו הפתעה כאשר צילה יצאה לשוק העבודה 

מדוע בחורה ללא הכושר האנליטי של אליס וללא הכושר היצירתי של : העלתה שאלה מסקרנת

היא חוננה בשפע של אינטליגנציה : התשובה פשוטה למדי?  העבודהבתיה מצליחה כל כ� בשוק

להבי  מה עליה לעשות , צילה הייתה מסוגלת להשתלב בכל סביבה.  שכל ישר&או פשוט , מעשית

 .ולבצע זאת, כדי לפרוח בה

כיצד לבצע את , כיצד לפעול בשיתו) ע� סטודנטי� אחרי�, צילה ידעה כיצד להתראיי  ביעילות 

, במילי� אחרות. היה לה חוש לדברי� הפועלי� היטב ולאלה שאינ� פועלי�. היטבעבודתה 

, בבית הספר: היא ידעה דבר שלרוב אי  מכירי� בו. בסביבה אקדמית" חכמת החיי�"הייתה לה 

 .יש צור� במידה מסוימת של חכמת המעשה כדי להסתגל לסביבה, כמו בחיי�

דשות בטלוויזיה העלו על נס ילד ב  חמש או שש הח. כישרו  זה נצפה ג� אצל ילדי� קטני� 

ושכבה מחוסרת הכרה כשמי� רותחי� , היא לקתה בהתק) בהיכנסה לאמבטיה. שאמו אפילפטית

טלפ  למשטרה והסביר למרכז  כיצד להגיע , שהיה היחיד אתה בבית, הילד. זורמי� על גופה

הוא . כדי שאמו לא תיכווה יותר, פתח את ברז המי� הקרי� עד כמה שאפשר, א� לפני כ . לבית�

 .א� הברז היה ח� מדי למגע, ניסה לסגור את ברז המי� החמי�

ה� חייבי� . ה� בעלי מיומנויות מעשיות ניכרות" מפגרי� שכלית"לפעמי� אפילו אלה המכוני�  

והיה , מחקר אחד תיאר גבר מפגר שלא ידע לקרוא שעו . להיות בעלי תושייה כדי להסתדר בחיי�

בהצביעו על שעונו , היה שואל מישהו, כאשר הוא רצה לדעת מה השעה. בב ע� שעו  מקולקלמסתו
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  7.המקולקל

; )בדרכ  שלה (ורבי� יחשבו את בתיה וגליה למוכשרות , קל לתייג את אליס ואת ד  כמוכשרי� 

 א� לא יתפסו זאת כחלק, ה� יודו שהיא מחוננת בשכל ישר. א� מעטי� בלבד יגידו שצילה חכמה

וידחו את התפיסה שמניפולטיביות היא , ייתכ  שיטענו שהיא מניפולטיבית. מ  האינטליגנציה

סוג האינטליגנציה המעשית שהופג  על ידי צילה חשוב לא פחות מ  . יסוד של אינטליגנציה

מ  הסיבה , זאת; האינטליגנציה האנליטית של אליס או מ  האינטליגנציה היצירתית של בתיה

א� בית הספר יערי� , יתר על כ . � שוני� דורשי� סוגי� שוני� של אינטליגנציההפשוטה שמצבי

בתייגו אות� , הוא יערי� שלא כראוי תלמידי� רבי�, סוג אחד בלבד של אינטליגנציה

 .כאינטליגנטי� פחות ממה שה� באמת

חסר של צורות מסוימות של אינטליגנציה התבלטה במחקר שערכנו &הנטייה להערכת 

,  השווינו תפיסות על אינטליגנציה הרווחות בקרב הורי� מקבוצות אתניות שונות8.רניהבקליפו

ככל שההורי� , ומצאנו שהילדי� נתפסי� כמוכשרי� פחות על פי אמות המידה של בית הספר

להסתדר ע� ,  למשל&מדגישי� יותר בתפיסת האינטליגנציה מיומנויות של כישורי� חברתיי� 

אי ההתאמה בי  הדגשי� של ההורי� לבי  דרישות , במילי� אחרות. החברי� ולעזור למשפחה

נחשבו בבית הספר , בית הספר הביאה לכ� שילדי� שנתפסו כמוכשרי� בבית� ובקהילת�

 .לסובלי� מחס� אינטלקטואלי

את ההתנהגות המילולית של ילדי� בשלוש ) Heath(השוותה שירלי הית , במחקר דומה 

קהילה לבנה מ  המעמד , רודוויל;  שחורה מ  המעמד החברתי הנמו�קהילה, טרקטו   9:קהילות

� .קהילה לבנה מ  המעמד הבינוני, וגייטוויי, הנמו

, הית מצאה שביצועי הילדי� מטרקטו  היו ירודי� בהרבה מאלה של ילדי רודוויל או גייטוויי 

תה תלויה במידה כמ  כ  מצאה שהערכת חכמתו של הילד היי. מרגע שהתחילו ללמוד בבית הספר

, לפיכ�. רבה בהתאמה בי  תפיסות ההורי� לבי  תפיסת בית הספר לגבי מהות האינטליגנציה

 .ייתכ  שהילדי� מטרקטו  היו למעשה לא פחות אינטליגנטי� מ  הילדי� בקבוצות האחרות

תקשורת מוצלחת . נמצא שההורי� מטרקטו  הדגישו את חשיבות התקשורת הבלתי מילולית 

, ברודוויל וגייטוויי.  הייתה תלויה ביכולת הבנה והעברה של סימני� בלתי מילוליי�בטרקטו 

הילדי� , על כ . שהתאימו יותר לדרישות בית הספר, הוש� דגש דווקא על המיומנויות המילוליות

המעמד הבינוני , ג� כא . מרודוויל וגייטוויי נראו לכאורה חכמי� יותר מ  הילדי� מטרקטו 

 .הרוויח מ  ההתאמה בי  ערכי בית הספר לבי  ערכי הבית והקהילה) בעיקר הלב (

סביר לטעו  שהתרבות של המעמד הבינוני הלב  אינה מייחסת חשיבות ראויה לתקשורת בלתי  

מורי� רבי� ממשיכי� לשעמ� את תלמידיה� שנה אחר שנה דווקא משו� שה� . מילולית

. א� ה� חסרי אינטליגנציה מעשית, מבריקי�ייתכ  שה� . מזניחי� את שפת הגו) של שומעיה�

א� אילו שמו לב ; א) אחד מתלמידיה� לא יסתכ  בקבלת ציו  גרוע ויכריז בגלוי שה� משעממי�

 .ואולי היו מנסי� לתק  זאת, היו מודעי� לכישלונ� למשו� תשומת לב, לרמזי� הבלתי מילוליי�

המידע בדבר . למשל, צלחה בריאיו רגישות לתקשורת בלתי מילולית עשויה להיות המפתח לה 

המראייני� יודעי� שה� חייבי� להסתיר את . הצלחת הריאיו  הוא כמעט כולו בלתי מילולי

אני יודע . אעשה לשנינו טובה", לפעמי� ה� היו רוצי� לומר. רגשותיה� מ  האד� שה� מראייני�

. מבזבזי� זה את זמנו של זהא� שנינו יודעי� שאנו , שיש לנו עוד עשרי� וחמש דקות בריאיו  זה

רגשותיו עלולי� לדלו) , א) על פי שהמראיי  אינו יכול לומר זאת". ?אולי פשוט תסתלק, ובכ 

ניתנת לו בכ� הזדמנות לשנות את , וא� המועמד רגיש דיו לשפת גו) זאת; בצורה בלתי מילולית

 .מהל� הריאיו 
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. אישיי� קרובי�&מתו� יחסי� בי , ליותאביא דוגמה נוספת לחשיבות של מיומנויות בלתי מילו 

כי , הסימני� הראשוני� ה� כמעט תמיד בלתי מילוליי�, כאשר משהו משתבש ביחסי� כאלה

�בהתרחקות גופנית ,  במחוות&הנחת דולפת באופ  בלתי מילולי &אי. האד� הנבו� אינו מודע לכ

הוא יכול לזהות� , הא� השות) רגיש לסימני� אל. בהסטת העיניי� ובטו  מתוח, מ  האחר

 . היחסי� יידרדרו לפני שנית  יהיה להשתלט על המצב&א� לא . ולנסות למצוא את מהות הבעיה

אנשי . תקשורת בלתי מילולית כהיבט של אינטליגנציה מעשית עשויה להועיל ג� בעסקי� 

, עסקי� ערביי� מרכיבי� לפעמי� משקפיי� כהי� כדי להסתיר את עיניה� בעת המשא ומת 

ופני� חסרי הבעה עשויי� , מכיוו  שה� מכירי� בכ� שאישוני� מורחבי� עשויי� להעיד על עניי 

האינטליגנציה המעשית היא המכתיבה לנו כקוני� שלא להפגי  . לחזק את עמדת המיקוח שלה�

 .שמא יאמיר מחירו, עניי  רב מדי במוצר שאנו מעונייני� לקנותו

כאשר ילדי� משתי קהילות אלה . וגייטוויי במחקרה של היתמעניי  להשוות את הערי� רודוויל  

הילדי� , א� לאחר שני� מספר; ה� היו שווי� פחות או יותר בכושריה�, נכנסו לבית הספר

הא� . הלבני� בני המעמד הבינוני מגייטוויי עלו על הילדי� הלבני� בני המעמד הנמו� מרודוויל

הסבר נאות יותר הוא שהתפיסה המקובלת ? פי שנטע כ, "חס� מ7לד מצטבר"סבלו ילדי רודוויל מ

ברודוויל על מהות החינו� והאינטליגנציה גרמה לכ� שילדי אותה קהילה התגלו כחכמי� פחות 

 .בבית הספר

להאמי  שתפקיד� כמורי� הסתיי� ברגע שילדיה� נכנסו לבית , למשל, ההורי� ברודוויל נטו 

כמו הורי� אחרי� מ  המעמד . דיה� באותו שלבנפסקה מעורבות� בחינו� יל, לפיכ�. הספר

וייתכ  שחשו מאוימי� על ידי , ה� עצמ� היו בעלי רמת השכלה נמוכה, הכלכלי הנמו�&החברתי

 10.במיוחד בגילי� הבוגרי� יותר, או אולי בלתי מוכשרי� לעזור לילדיה� בלימודי�, בית הספר

 .ו בכ� לקידו� ילדיה�ופעל, המשיכו במעורבות�, לעומת�, ההורי� בגייטוויי

בעוד זו של ההורי� , תפיסת האינטליגנציה של ההורי� ברודוויי הדגישה את הזכירה, זאת ועוד 

כ� גברו , ככל שנקפו השני� והחשיבה הפכה לחשובה יותר. בגייטוויי הדגישה את החשיבה

 .יתרונותיה� של הילדי� מגייטוויי

מרבית� מדגישי� לימוד . לא ברודוויל, ייעסקי� מצליחי� חושבי� כמו ההורי� בגייטוו 

ולכ� שערכ� של , ה� מודעי� לחשיבות ההשכלה של העובדי� המתקבלי� לעבודה. מתמיד

, עסקי� אלה מעריכי� לימוד מתמיד. העובדי� עולה ע� ההשכלה שה� רוכשי� במהל� עבודת�

י� של אינטליגנציה היבט,  כלומר&ומדגישי� פיתוח מיומנויות וכשרי� העשויי� לסייע לֵעסק 

 .מעשית

פסיכולוגי� , רואי חשבו , רופאי�,  עורכי די &כאשר אנו בוחרי� בבעלי מקצועות חופשיי�  

המומחיות שאנו מחפשי� .  אנו מתרשמי� לעתי� מתעודות שערכ  מועט למעשה&וכדומה 

שויה א� המומחיות המתפתחת במהל� הקריירה ע, מרומזת כביכול בתארי� ממוסדות יוקרתיי�

חשובי� פחות מאשר , או המוסד בו למד, כמות הידע של בעל מקצוע. להיות חשובה הרבה יותר

 . האינטליגנציה המעשית שלו&כלומר , הדר� בה הוא מייש� ידע זה בהצלחה בעבודתו המקצועית

שמא נגיע למסקנות , אי אפשר לדו  באינטליגנציה בנפרד מ  ההקשר הרחב יותר של יישומה 

אינטליגנציה . בדבר יכולת הלמידה של ילדי� או של מבוגרי� וכושר הביצוע שלה�מוטעות 

המחנכי� . ואינה מודגשת דיה בבתי הספר, אינה נמדדת במבחני�, כמו זו היצירתית, מעשית

אלא ג� את האינטליגנציה , חייבי� להביא בחשבו  לא רק את האינטליגנציה האנליטית של אליס

 .זאת המעשית של צילההיצירתית של בתיה ואת 

בכל אחד מאתנו . א� אי  הוא מנצל סגנו  זה באורח בלעדי, לכל אד� סגנו  חשיבה המועד) עליו 
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עלינו לטפח את כל שלושת הסוגי� . יצירתית ומעשית, קיי� שילוב של אינטליגנציה אנליטית

ולטפח , ח אות�עלינו להכיר בקיו� שלושת הסוגי� ולפת, לש� כ�. הללו ולא להעדי) אחד בלבד

מטלות מסוימות מחייבות שימוש . כמו ג� בעול� העבודה, איזו  בשימוש בה� בבית הספר

א� אינטליגנציה מצליחה פירושה היכולת לפנות , בדרגות שונות של כל אחד מסוגי האינטליגנציה

 .ולהפכו לפתרו  מעשי, להגיע לפתרו  יצירתי,  לנתח בעיה&לכל אחד מה� בזמ  המתאי� 

עלי אינטליגנציה מצליחה אינ� בהכרח בעלי דרגת האינטליגנציה הגבוהה ביותר בכל אחד ב 

ה� מסוגלי� לנצל את נקודות העצמה , כמו ג� בעבודה, א� בבית הספר; מסוגי האינטליגנציה

 תו� שימוש &ולהשתמש בכושריה� בצורה הטובה ביותר , לפצות על חולשותיה�, שלה�

עלינו לאמ' תפיסה זאת של אינטליגנציה מצליחה כדי . ירתית ומעשיתיצ, באינטליגנציה אנליטית

 .להפיק את הֵמרב מעצמנו ומאחרי�

 

 בחינת שלושת ההיבטי� של אינטליגנציה מצליחה
, החלטתי לערו� מחקר לבדיקת השקפותיי, לאחר שניסחתי את תאוריית האינטליגנציה שלי

 ניצול כל אחד משלושת סוגי האינטליגנציה ולבחינת הטיעו  שתלמידי� עשויי� להצליח על ידי

.  א� רק יַלמדו אות� ויעריכו אות� בדר� שתאפשר לה� לעשות זאת& או כול� יחד &המצליחה 

ונמש� חמש , המחקר מומ  על ידי המשרד למחקר ולשיפור חינוכי של ממשלת ארצות הברית

ובי� יותר בכיתה כאשר לבדוק א� תלמידי� יגיעו לביצועי� ט: מטרתו הייתה פשוטה. שני�

הא� . ילמדו אות� בדר� שתאפשר לה� להשתמש בסוגי האינטליגנציה הטבעיי� ביותר בעבור�

ולא בדר� אחידה , למידת הילדי� תשתפר א� ילמדו אות� בדר� המתאימה לכל אחד מה�

 11.לכול�

,  להברחבי ארצות הברית ומחוצה, שלחנו לבתי ספר תיכוניי�: המחקר נער� בצורה הבאה 

המבח  כלל פריטי� . מבח  המבוסס על התאוריה המשולשת שלי של אינטליגנציה מצליחה

. וכתיבת חיבור, הכמותיי� והצ7רניי�, יצירתיי� ומעשיי� בתחומי� המילוליי�, אנליטיי�

לא רצינו להגביל . המטרה הייתה לצפות בדגמי הכשרי� של התלמידי� על היבטיה� השוני�

או לשאלות , לתחו� המילולי בלבד, �IQ האנליטיי� המצוי במבחני עצמנו לסוג הפריטי

בדיקת שלושת ההיבטי� של התאוריה של אינטליגנציה מצליחה בארבעה . בלבד" אמריקניות"

 .הגבירה את סיכויינו לזהות כשרי� אינטלקטואליי� גבוהי� מסוג כלשהו, תחומי� שוני�

היה על התלמידי� להבי  פירוש  , � האנליטיבתחו. אביא מספר דוגמאות לפריטי� מ  המבח  

היה עליה� , בתחו� היצירתי. כפי שעשו כאשר רכשו אוצר מילי�, של מילי� מתו� הקשר  הטבעי

ולפתור אנלוגיות , להתמודד ע� פעולות מספריות חדשות שלא השתמשו בה  מעול� בעבר

, ורי דרור היו משחקות כדורגלאילו ציפ", לדוגמה(מילוליות בעלות הנחות הנוגדות את העובדות 

היה עליה� להשתמש במפה ולתכנ  נתיבי� , בתחו� המעשי"). ?מה היה הפתרו  לשאלה הבאה

החיבור המעשי דרש מה� . יו�&כפי שנדרש בחיי היו�, ולוחות זמני� ולחשב מרחקי� וזמני�

 .ולהציע פתרונות מעשיי�, לתאר בעיה שהתמודדו אתה בחייה�

ה� לא זוהו בהכרח כמוכשרי� .  ידי מוריה� כמועמדי� מתאימי� לתכניתהנבחני� זוהו על 

בחרנו לתכנית תלמידי� שעמדו לפחות במדד אחד , על פי תוצאות המבח ). IQ(במוב  השגרתי 

, כשרי� מעשיי� גבוהי�, כשרי� יצירתיי� גבוהי�, כשרי� אנליטיי� גבוהי�: מתו� חמישה

או כשרי� נמוכי� , בכל אחד מ  התחומי� הללו)  ביותרא� לאו דווקא גבוהי�(כשרי� גבוהי� 

 .כ� יצרנו חמש קבוצות בעלות כשרי� שוני�. יחסית בכל השלושה

ראוי לציי  שהקבוצות שקובצו על פי קריטריוני� אלה היו שונות זו מזו לא רק בכושריה  אלא  
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בת מתלמידי� הקבוצה בעלת הכשרי� האנליטיי� הגבוהי� הייתה מורכ. ג� באופני� אחרי�

מ  המעמד הבינוני , אלה היו ברוב� תלמידי� לבני�". מחונני�"שתאמו להגדרה השגרתית של 

הקבוצה היצירתית והקבוצה המעשית . שזוהו בבית ספר� פעמי� רבות בעבר כמחונני�, והגבוה

 רבי� מ  התלמידי� בקבוצות אלה לא. גזעית ומעמדית, היו מגוונות הרבה יותר מבחינה אתנית

הקבוצה המאוזנת . ולא היו המוצלחי� ביותר בבתי הספר שבה� למדו, זוהו מעול� כמחונני�

כנראה בשל הצטיינות , דמתה ג� היא לקבוצה מחוננת טיפוסית) בכל שלושת הכשרי�(הגבוהה 

הקבוצה המאוזנת ברמה הנמוכה הייתה . חבריה בכשרי� אנליטיי� גבוהי� המוכרי� יותר

 .מגוונת

ותשעה התלמידי� במחקרנו השתתפו בקורס ברמת מכללה של מבוא לפסיכולוגיה מאה תשעי�  

המבוסס , כול� קיבלו אותו ספר לימוד יסודי במבוא לפסיכולוגיה. שהתקיי� באוניברסיטת ייל

' מס, עלו  מכו  ברנקו וייס. חינו� לחשיבה: השווה [12על תאוריית האינטליגנציה המשולשת שלי

 .י'מהזרי  ַ=ַנג, פו בבקרי� בהרצאות של אחד מ  המורי� המוכשרי� ביילכול� השתת]. 1998, 13

חמש הקבוצות נחשפו . הטיפול הקריטי המבחי  בי  הקבוצות נית  לה  בשעות אחר הצהריי� 

, אשר תאמו לעתי� לכשרי� הטבעיי� של התלמידי� בקבוצה, לארבעה סוגי הוראה שוני�

, שיפוט, השוואה והנגדה: אה הדגיש חשיבה אנליטיתסוג אחד של הור. ולעתי� לא תאמו לה�

סוג שלישי הדגיש . השערה, דימוי, המצאה, גילוי: סוג שני הדגיש חשיבה יצירתית. הערכה וניתוח

,  התרכז בזיכרו & קבוצת הביקורת &סוג ההוראה הרביעי . ניצול ויישו�, שימוש: חשיבה מעשית

סוגי הוראה אלה ניתני� . יה כמו בתחומי� אחרי� בפסיכולוג&כמקובל במרבית שיעורי המבוא 

 .כמוב , ליישו� בתחומי� אחרי� פרט לפסיכולוגיה

; חשיבה אנליטית מעורבת למשל בהשוואת תאוריית חלימה אחת לאחרת, בתחו� המדעי 

 ביישו� עקרונות מדעיי� &וחשיבה מעשית ,  בניסוח תאוריה או התוויית ניסוי&חשיבה יצירתית 

חשיבה ; התמות או הגיבורי�, חשיבה אנליטית מעורבת בניתוח העלילה, בספרות. יו�&לחיי היו�

 ביישו� לקחי� שנלמדו מ  הספרות לחיי &וחשיבה מעשית ,  בכתיבת שיר או סיפור קצר&יצירתית 

חשיבה אנליטית מעורבת בחשיבה על השוני או הדמיו  בי  שתי מדינות או , בהיסטוריה. יו�&היו�

,  בהעמַדת עצמ� במצב� של אנשי� מזמני� וממקומות אחרי�&שיבה יצירתית ח; תרבויות

חשיבה אנליטית מעורבת בניתוח של , באמנות.  ביישו� לקחי ההיסטוריה להווה&וחשיבה מעשית 

 בשיקול מה &וחשיבה מעשית ,  בהפקת אמנות&חשיבה יצירתית ; סגנונו של אמ  או המסר שלו

חשיבה : אפילו בספורט נדרשי� כל שלושת סוגי החשיבה. אמנותבעול� ה, ומדוע, יימכר היטב

וחשיבה ;  ביצירת אסטרטגיה משל�&חשיבה יצירתית ; אנליטית בניתוח האסטרטגיה של היריב

 . בהטעייתו הפסיכולוגית של היריב&מעשית 

חשיבה : חילקנו את תלמידינו בי  המדורי� שהדגישו סוג אחד של הוראה, למטרות הניסוי 

, קורס בנוי כהלכה משלב את כל שלושת סוגי החשיבה. או זכירה, מעשית, יצירתית, יטיתאנל

איננו . בשל הרצו  לסייע לתלמידי� ללמוד בדרכי� הנוחות לה� ובדרכי� הבלתי נוחות לה�

אלא על ידי הקלה בדברי� אחדי� , יוצרי� בעלי אינטליגנציה מצליחה על ידי פינוק ומת  הקלות

 באפשרנו לתלמידי� לנצל את נקודות העצמה שלה� ולפצות על נקודות & והכבדה באחרי�

יכול " תלמיד מחונ ", על פי התאוריה שלי. ולהפיק את הֵמרב מכושריה� הטבעיי�, החולשה

 . וזהו מוב  אחר לגמרי של מושג זה בהשוואה למושג המקובל&לעשות זאת 

מידי� לתכנית הקי' שלנו לפי תוצאות תפיסה זאת של מחוננות היא הסיבה לכ� שלא בחרנו תל 

, אינטליגנציה מצליחה היא דינמית ולא סטטית. אלא על סמ� המבח  שלנו, מבחני� שגרתיי�

בעוד שהממסד הפסיכומטרי המסורתי יוצא מתו� הנחה שא� אתה ניגש למבח  אינטליגנציה 
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, וצאה תהיה שונהא� הת. תוצאות שני המבחני� יהיו דומות, פע� שנייה תו� פרק זמ  מסוי�

אני מאמי  שא� אתה מתמיד . או אולי רימית באחת הפעמי�, ייתכ  שמשהו אצל� בלתי תקי 

 � & בניצול נקודות העצמה ובפיצוי על נקודות החולשה &בבדיקת נקודות העצמה והחולשה של

ת מדד האינטליגנציה של� אינו טמו  בתוצאו, לכ . האינטליגנציה המצליחה של� תשתפר במהרה

 .אלא במידת נכונות� לפתח את כישרונותי�, המבח 

התחו� , זיכרו : הערכנו את כל התלמידי� לפי ארבעה סוגי הישגי� בקורס, בקורס הקי' 

במבחני� , במטלות מוגדרות: הישגי� אלה נמדדו בדרכי� שונות. היצירתי והמעשי, האנליטי

 להצליח א� ורק על ידי שינו  של ספר לא נית  היה. בחיבור ובפרויקט מחקר עצמאי, "אמריקני�"

אלא היה על התלמידי� להפגי  את מידת בקיאות� בשלושת התחומי� האחרי� של , הלימוד

יצירתיות ומעשיות היא בכ� שהיא משפרת , חשיבות ההוראה בדרכי� אנליטיות, לדעתי. הלמידה

רוב . ידה שטחית ביותראנו יודעי� ששינו  ספר מביא ללמ. את למידת החומר ואינה גורעת ממנה

חשיבה על . או לפעמי� אפילו לפניה, התלמידי� שוכחי� את החומר הנלמד מיד לאחר הבחינה

. ולכ  ללמוד אותו היטב, החומר בדרכי� שונות מכריחה את התלמידי� לעבד באופ  מעמיק יותר

 .ה� לומדי� לחשוב, באמצעות החשיבה לש� הלמידה

נית  ) א. (לוונטיות לתאוריה שלי בדבר אינטליגנציה מצליחהמחקרנו הבהיר מספר נקודות הר 

התלמידי� שקיבלו ציו  גבוה ביצירתיות . ולא רק אנליטית, לבחו  אינטליגנציה יצירתית ומעשית

אפשר ללמד בדרכי� המַקדמות את כל שלושת היבטיה של  ) ב. (אכ  היו יצירתיי� בתכניתנו

 בעלי יכולת אנליטית גבוהה שהוצב בפניה� אתגר תלמידי�, למשל. האינטליגנציה המצליחה

התלמידי� בקבוצת הביקורת שהיו חלשי� יחסית . אמנ� התקדמו בה , ליתר יצירתיות ומעשיות

התלמידי� בעלי היכולות . קיבלו ג� ה� הזדמנות לפתח את כושריה�, בכל שלושת סוגי הכשרי�

א) על פי , � גבוהי� בהרבה מעל לממוצעהגבוהות יחסית בכל שלושת סוגי הכשרי� הפגינו כישורי

התוצאות הצביעו על כ� שאנו מקפחי� . שציוניה� בקורס לא היו תמיד מ  הגבוהי� ביותר

 כאשר אנו מודדי� את האינטליגנציה שלה� וקובעי� & ואת החברה כולה &למעשה את תלמידינו 

עת הדברי� שה� את עתיד� על סמ� מבחני� פסיכומטריי� המשמשי� במידה מסוימת לקבי

 .א� לא מה שה� מסוגלי� להשיג, יודעי� זה מכבר

ראוי לציי  במיוחד את הממצא שהתלמידי�  ששובצו בקבוצות של אחר הצהריי� שתאמו את  

כאשר . הצליחו יותר מאשר תלמידי� ששובצו בקבוצות שלא תאמו אותו, דג� כושריה� הטבעיי�

 הזדמנות כלשהי להפעיל את כושריה� אלה תלמידי� בעלי כשרי� יצירתיי� קיבלו לפחות

הדבר נכו  ג� . ביצועיה� עלו בממוצע על אלה שלא ניתנה לה� הזדמנות כזאת, במסגרת הקורס

 .לגבי התלמידי� בעלי הכשרי� האנליטיי� והמעשיי�

מתקבל על הדעת שתלמידי� יצליחו יותר כאשר ההוראה . תוצאות אלה לא היו מפתיעות 

אנו מעריכ� . אי  אנו מלמדי� או בוחני� בדר� זאת, א� כידוע.  הטבעיי�תואמת את כושריה�

ומבטלי� את בעלי הכשרי� היצירתיי� , תלמידי� בעלי זיכרו  ובעלי כשרי� אנליטיי�

עלינו לשנות את צורת , בכל הרמות, א� ברצוננו לנצל את כושריה� של תלמידינו. והמעשיי�

לא , ו להוראה ולהערכה שיכירו בנקודות העצמה שלה�פעילותנו החינוכית כ� שהתלמידי� יזכ

 .רק בנקודות החולשה

 

  לאינטליגנציה מצליחה�IQמ
ניווכח במהרה שאי  לייחס בהכרח את ,  גבוהIQא� נתבונ  בקריירות של אנשי� מצליחי� בעלי 

דוגמה ניקח ל. ג� כא  עלול להיווצר בלבול בי  מתא� לבי  סיבתיות. ההצלחה למאפיי  ייחודי זה
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 הגבוה ביותר IQ& כבעלת הספר השיאי� של גינסשנכללה ב, )Vos Savant(את מרילי  ווס סבנט 

וכ  , היא כתבה מספר ספרי חידות המציבי� אתגר בפני הכשרי� המנטליי� של אנשי�. בעול�

 .מוס) שבועי בעל תפוצה עצומה, -Paradeכותבת טור ב

מנקודת הראות של תרומה חשובה .  שייבחרובאמות המידה, כמוב , הערכת הצלחתה תלויה 

על פי . במדע או באמנות, היא תדורג בוודאי בשלב נמו� מאוד בסול� ההגות בספרות, לעול�

א� מנקודת מבט . הטור שלה במוס) נית  להסיק שג� אינה פסיכולוגית מ  השורה הראשונה

על פי תאוריית . ית בקריירה של עיתונאית ואישיות תקשורת&היא מצליחה ביותר , אחרת

. ולא את אלה האקדמיי� או האנליטיי�, ַסַבנט מנצלת את כשריה המעשיי�, האינטליגנציה שלי

�מכיוו  שזו למעשה משמעותה של אינטליגנציה , נית  לומר שמגיעה לה הערכה רבה בשל כ

 .והיא אכ  עשתה זאת.  למצוא את נקודות העצמה של� ולנצל &מצליחה 

 התחו� מציי  13.ליחה דורשת הבחנה בי  תחו� התמחות לבי  מקצוע התמחותאינטליגנציה מצ 

הצטיינות בתחו� מסוי� שונה .  את האנשי� המבצעי� אותה&והמקצוע , את העבודה עצמה

יצירתיי� , התמחות בתחו� עשויה לשק) איזו  בי  כשרי� אנליטיי�. מהצטיינות במקצוע

נדרשת כמעט תמיד מידה , הו בשל עבודה מצטיינתא� כדי להיות מוכר במקצוע כלש; ומעשיי�

סופרי� חייבי� ; אמני� חייבי� להציג את עבודותיה� בגלריות. מרובה של אינטליגנציה מעשית

א� ג� אלה . ואכ  לפעמי� כ� הוא, נוח לנו לחשוב שמספיקה עבודה טובה. לפרס� את כתביה�

ידה שיידעו לנצל את כישרונותיה� במ, שאינ� מוכשרי� כל כ� במקצועות שוני� יזכו להכרה

 .ג� זאת אינטליגנציה מצליחה. בדר� שתביא להכרה

. ולאור� הקריירה, הדרישות להשגת הצלחה משתנות מתחו� לתחו� וממקצוע למקצוע 

התכונות הגורמות להצלחה ברמת ההתחלה של משרות ניהוליות ה  שונות למדי מאלה הנדרשות 

. אלה ברמות הגבוהות מנהיגי�;  אלה ברמות הנמוכות מונהגי�.להצלחה ברמות הניהול הגבוהות

 .ברמות הגבוהות יש להאציל סמכויות רבות; ברמות הנמוכות כמעט שאי  צור� להאציל סמכויות

ה� . בעלי אינטליגנציה מצליחה גמישי� בכ� שה� מסגלי� עצמ� לתפקיד� שה� ממלאי�

מנתחי� את השינויי� ,  הנתוני�משני� את דרכי עבודת� כדי להתאימ� למטלה ולמצב

 .ופועלי� בהתא�, הנדרשי�

, ברמה אחת. הוא אולי המלחי  העשיר והמפורס� ביותר החי בימינו) Weber(אנדרו לויד ֶוֶבּר  

 &אופרות וכדומה , סונטות, רטי' קונצ&" מוזיקה רצינית"א� בעול� של ; הוא אכ  הצליח ביותר

, הצליח מאוד בכתיבתו על יחסי� אישיי� קרובי�) Buscaglia(ליאו בוסקגליה . אינו נמצא בצמרת

ֶובר ובוסקגליה נחשבי� להצלחה . א� אינו מצוטט בעבודותיה� של חוקרי� רציניי� בתחו� זה

התכונה המשותפת לבעלי . הדבר דומה לגבי כל מי שמצליח. א� לא באחר, עצומה בהקשר אחד

אי  . וחותרי� להצלחה בו, קצוע שלה�אינטליגנציה מצליחה היא שה� מחליטי� מהו המ

ואנשי� מוכשרי� ה� בדר� כלל אלה שמגיעי� להצלחה אישית במקצוע , קריטריו  אחד להצלחה

 . שיצרו אותו& לפעמי� &שבחרו בו או 

קיימות דרכי� .  כדי לזהות אנשי� מחונני� אינטלקטואליתIQ&עלינו להתבונ  מעבר ל ,    לסיכו�

אחדי� מ  . יוני� במבחני אינטליגנציה שגרתיי� ה� רק דר� אחתוצ, רבות להיות מחונ 

לא , כמו אלברט איינשטיי  או תומס אדיסו , המבוגרי� המחונני� התורמי� ביותר לחברה

איינשטיי  לא דיבר עד גיל . הצטיינו במבחני� או בלימודיה� בבית הספר בשנותיה� המוקדמות

 .נות הנקשרות בדר� כלל לפיגור שכליומחונני� רבי� אחרי� היו בעלי תכו, שלוש

בפני המורי� , היסטוריו  מכובד מגיע לעיר שבה הוא אמור להרצות על הזיכרו : אדגי� בסיפור 

ויודע שאינו מסוגל , הוא מותש, זוהי האחרונה בשורת הרצאות. והתלמידי� של מכללה קטנה
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ית חמישי� דולר א� ייאות הוא מציע לנהג המונ: יש לו הברקה, בדרכו ליעדו. להרצות היטב

 עליו &ואי  לו צור� לדעת דבר על הנושא , הוא מבטיח לנהג שההרצאה כתובה. להרצות במקומו

 .רק לקרוא את הנוסח הכתוב

. הוא מגיש את ההרצאה ללא דופי. ניאות להצעה, שחמישי� דולר ה� סכו� נכבד בעבורו, הנהג  

הוא יודע שהתשובה . ה הפעוטה ביותר מ  הקהלא� לאחר מכ  אינו מסוגל להשיב ולו על השאל

. א� הוא היה עסוק כל כ� בקריאתה עד שאינו זוכר דבר מכל מה שאמר, נמצאת בהרצאה שקרא

הוא מישיר מבט אל , בחושבו מהר. באותו רגע הוא מזהה בקהל את ההיסטוריו  ששיל� לו

והרי הוא , ל להשיב עליההשאלה פעוטה כל כ� עד שג� נהג המונית שלי מסוג: "השואל ואומר

א� הנהג הוכיח מיומנויות , הפרופסור היה אולי מבריק בתחו� האקדמי". יושב כא  באול�

 .אשר מהוות את המכלול של אינטליגנציה מצליחה, יצירתיות ומעשיות, אנליטיות


