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□ ל \ א מז ידק ל
שדף האינטליגנציה את כדוק

 יפעת־ הוצאת אייסנק; ג. ה. ד״ר (מאת
 ב־ נולדה מנת־המישכל עמ׳> 192 ספרא;

ה משרד־זזהינוך מינה שנה אותה .1904
 של סדרי־הלימודים לחקירת ועדה צרפתי

 בפאריס. נמוך שכלי כושר בעלי תלמידים
 אלה תלמידים של טיבם על לעמוד כדי

 שאלות שלושים של סידרה הוועדה הכינה
 הבנה שיפוט, כושר, דרש שפתרונן ובעיות

 מבחן־האינטליגנציה היה זה ומידת־הגיון.
הראשון.

 קיבל הילד מבחן: באותו הבעיות אחת
מ באחת הפתוח מעגל צויר עליו כרטיס

״ה לו: ונאמר עפרון ניתן לילד נקודותיו.
 הפתח כדור־מישחק. אבד בו גן, הוא מעגל

ב השתמש לגן. הכניסה את מסמל במעגל
 את מחפש היית כיצד להראות כדי עפרון

האבוד.״ הכדור
ב חיפוש כגון שהוא, שיטתי חיפוש כל

מקבי בקווים או וקטנים ההולכים מעגלים
 כפתרון נחשב היה ויורדים העולים לים

תשו נחשבו חסרי־משמעות שרטוטים נכון.
בלתי־נכונה. בה

האינטלי ממבחני כעצמך. זאת עשה
 למנת־ה־ הגיעו מישכל) (בעברית: גנציה

ל השכלי הגיל בין היחס שהיא מישכל,
ל־ על־מנת מאה, (כפול הכרונולוגי גיל

מישכל* מיכחן
רופא לא אבל מד־חום, יש

 כי ברור העשרונית). הנקודה את חסוך
 הממוצעת; (איי.קיו.) מנת־המישכל היא 100
 50 גאונים; של היא ומעלת 150 של מנר,

ה ההגדרה (ולפי אימבצילים של ומטה
 שמורה ומטה 25 של מנת־מישכל מדעית

לאידיוטים).
 האנשים לרוב כי היודע אייסנק, ד״ר
 תכונותיהם, מזגם, באישיותם, רב עניין

 בספרו הכין ומישכלם, יכולתם תסביכיו,ם,
 מנת־ה־ לבדיקת עשה־זאת־בעצמך תרגיל

 שאלות של סדרות קיבץ כך לשם מישכל.
ל אדם כל יכול עליהן התשובות שלפי
שלו. מנת־המישכל את דעת

 איש־מדע כל קודם הוא אייסנק שד״ר ■רק
ב שהמשתמש לציין מקפיד גם הוא ולכן

 פסיכולוג נעשה לא עדיין אלה מבחנים
במד המשתמש שאדם במו בדיוק מקצועי.

 לרופא. הופך לא עדיין חום
גישתו הפרופסור. לאשת מנה

 את מעלה רק המחבר של חסרת־הפניות
 יותר ליחס לא תובע גם הוא הספר. ערך
 לפי או, בלבד. למנת־המישכל חשיבות מדי

ב להיכשל עשוי סטודנט שלו: הדוגמה
 אלא מישכל חוסר בגלל לא לימודי מבחן
 ה־ של המיקרה כמו התמדה. חוטר בגלל

ב שנכשל 161 מנת־מישכל עם טטוזנט
ב זמנו את לבזבז שנהג מפני לימודיו
שלו. הפרופסור אשת עם בילויים

 מנת־ עם האדם הוא לגמרי אחר מיקרה
 במוסד רבות שנים בילה אשר 70 מישכל

 קצר זמן תוך הפך ממנו וכשיצא לנחשלים
 ו־ בעיר בית־מגורים בעל מצליח, לסוחר

 מכוניות מספר שפת־הים, על חווילת־קייט
באוניברסיטה. הילדים וכל הפרטי במוסך

מזל. לו היה פשוט
ל לגשת אפשר הזאת ההקדמה ואחרי

לדוגמה: שאלות
יוצאח־הדופן? העיר היא איזו •

 ניו־ ,פאריס לונדון, וושינגטון, מדריד,
בון. אוטיזה, יורק,

ערי־בירה. הן השאר ניו־יורק. התשובה:
 בסידרה החסר המטפה את השלם >•

הבאה:
36, 30, 24, 18. , . ,

 פעם מדי קטנים המספרים .12 התשובה:
.6ב־

סס׳ הוא יוצא־הדופן הציור התשובה: •
.4ד 3 וכן זהים, 5ו־ 1 מס׳ כי .2

1543 הזה העולם28


