
  ימין ושביםשמאלה חמביטים 
  דויד גאמון: מאת

שאלו מדוע : נסו את זה, נמצאים באירוע חברתי ומבקשים להפר שתיקה חברתית מעיקהאם אתם 
מדוע בפעמים מסוימות הם . אנשים נוהגים להסתכל לצדדים שעה שהם עונים על שאלההרוב 

  . שמאלהדווקא מסתכלים ימינה ובפעמים אחרות 

בשם פול בקאן הציע כי  פסיכולוג. חשבו שהם מצאו תשובה לשאלות אלה 70-כמה חוקרים בשנות ה
) LEM – Lateral Eye Movements(יתכן ואופני חשיבה שונים עשויים לעורר תנועות עיניות צידיות 

   .אותו צדבמוח של  העיןאזור כשפעילות מוחית באחת ההמיספרות מתפשטת אל 
 העין הנמצא בצד הימני של המוח  מתקשר עם שדה הראיה השמאלי ושולט על תנועות העיןאזור 

העין בחצי המוח השמאלי מתקשר עם שדה הראיה הימני ושולט בתנועות עין אזור שעה ש, לשמאל
  . לשמאל - LEM – צידיות

מנסה השאלה עליה אופי את עשוי לשקף מבט האם כיוון ה: צריכה להיותהשאלה ההגיונית הבאה 
  ? אדם לענותאותו 

, אר של חדר בתוך ביתלדמיין מת -כמו למשל , אולי שאלות הדורשות חשיבה בצד הימני של המוח
, ואילו חשיבה הדורשת הפעלה של הצד השמאלי של המוח, עשויות לגרום למשיב להסתכל שמאלה

  .   עשויה לעורר צורך להציץ לימין" בולמוס"כמו  מת מסוי מילהלחשוב על פירושה של  -כמו למשל 

יש בה , האם תתברר כנכונ, וגם כי מאד בסיסיגם כי הרעיון הוא , חוקרים רבים ניסו לבחון תיאוריה זו
אם יסתבר שאתה יכול , למשל. כדי להציע דרך פשוטה וישימה להגביר או לתמוך בתהליך החשיבה

לחפש , לחילופין, או ,שמאלההתבונות על ידי ) וח ימיןמ(לדמיין ביתר קלות פתרון לשאלה גיאומטרית 
ולי אנשים או שא. על ידי שתציץ ימינה) מוח שמאל( מתמסויבמוחך אחר המקבילה הצרפתית למילה 
מוח "או " מוח שמאלי" –המועדפת עליהם תודעה לסוג היעדיפו להביט ימינה או שמאלה בהתאם 

  ". ימני

אך תבנית התנהגותית ברורה אחת כן השתקפה . מוחלטיםהיו לא  התוצאות של מחקרים אלה היו
יכוי שמאמצי סדל הכך ג, בהם וזו כי ככל שהשאלה עליה ניסו הנבחנים לענות הייתה קשה יותר

במילים אחרות גם . אם לימין ואם לשמאל, LEM – Lateral Eye Movementsהתשובה יהיו מלווים ב
הם כן משקפים את הקשיים ) שאלת מוח ימני או שמאלי(השאלה אופי אינם משקפים את  LEMאם 

  ? אך מדוע. הנה תוצאה אינטואיטיבית LEM. של השאלה

או , סיבה מדוע יש אנשים המתקשים לנהל שתי פעולות במקביללדומה , קרוב לודאי, הסיבה לכך
לנתק , כנראה, הסבת המבט הצידה מאפשרת למשיב. מתקשים לקרוא ספר כשמישהו לידם מדבר

כדי להתמקד על מציאת התשובה ו, פני השואל או בן השיחכמו , עצמו מגירויים דורשי תשומת לב
והגות כך היא שעבורם זיכרון ומחשבה מגורים נ ןאינ ,למשל, הסיבה שחיות המחמד שלנו. לשאלה

לפעמים זה נכון גם לגבי בני . אפם ואוזניהם, באופן הרבה יותר ישיר על ידי מה שנמצא לפני עיניהם
אך בדרך כלל אנו . כאשר הם מתאמצים להיזכר בשמו של סוג העץ הניצב לפניהם ,למשל, אדם

  .  שלט ישירות על ידי הסביבהפועלים בעולם אינטרוספקטיבי שאינו מתופעל או נ

הם מתקשים , מלהסב את מבטם, בכוח, אם אתה מונע מאנשים: מחקרים מעודכנים הוסיפו פן מעניין
כן מסייע איכשהו ליכולת להתמודד עם  LEMשמסתבר ש, אם כך. הרבה יותר לענות על השאלה

  . אם כי לא בדרך ששיערו תחילה, שאלות

ת התיאוריה המקורית של בקאן על ידי שתשאל את חבריך שאלות אתה יכול לנסות לבחון בעצמך א
בדרך כלל חשיבה . אם בכלל, ותשים לב לאן מבטיהם משוטטים" מוח שמאל"ו" מוח ימין"של 

ואילו חשיבה מילולית נחשבת , לפעילות המבוקרת על ידי מחצית המוח הימניתויזואלית נחשבת 
   . כמבוקרת על ידי מחצית המוח השמאלית
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על ידי כך  LEMה גם יכול לבחון את האפשרות ששאלות קשות ואתגריות יותר יביאו ליותר את
שהמשיבים , בתיאוריה, אמורה לגרוםעולה דרגת הקושי ה. ךמופיעות בהמששתשאל את השאלות ה

  . שעה שהם חושבים LEMיגיבו ב
את אחוז הנשאלים שהיו מסוגלים ציין המספר המלווה כל תשובה מ, לשאלות בחלק של התשובות

  .  נות נכון על השאלהלע

  מבחן זיכרון

אוניברסיטאות של וושינגטון וקליפורניה שורה של שאלות ידע כללי הניסחו שני פסיכולוגים מ 1980ב
, עולה לכל דרגת קושי האופטימאליתכדי למצוא את השאלה תלמידי שנה ראשונה  והציבו אותם בפני

בדרגת קושי מתונה ועולות בדרגת הקושי  השאלות מתחילות. ם בפני אנשים אחריםגכך שיוכלו להצי
נכון על ענה השאלות הצמודות לכל תשובה מעידות על אחוז הסטודנטים ש. ככל שהן מתקדמות

  . שאלות ויותר אתה נמצא בשליש העליון של המדגם הסטודנטיאלי 20נכון על תענה אם . השאלה 

Questions 

1. What’s the name of the comic strip character who eats spinach to increase his strength? 
2. What’s the last name of the brothers who flew the first airplane at Kitty Hawk, North 
Carolina?  
3. What’s the name of the crime of purposely setting a building or property on fire?  
4. What’s the name of Dorothy’s dog in "The Wizard of Oz"? 
 5. What’s the name of the man who rode horseback in 1775 to warn that the British were 
coming?  
6. What’s the last name of the famous magician and escape artist who died of appendicitis? 
7. What’s the name of the thick layer of fat on a whale?  
8. What’s the name of the sport in which riders on horseback hit a ball with their mallets?  
9. What’s the name of the largest desert on earth? 
 10. What’s the name of the Italian city known for its canals?  
11. What’s the name of the mythical Island-City said to have sunk into the ocean?  
12. What’s the name for the small Japanese barbecue used for outdoor cooking?  
13. What’s the name of the one-eyed giant in Greek mythology?  
14. What’s the last name of the general who lost the battle of Little Bighorn?  
15. What’s the name of the chapel in Rome whose ceiling was painted by Michelangelo?  
16. What’s the name of the unit of measure referring to a six-foot depth of water?  
17. What’s the name of the woman who began the profession of nursing?  
18. What’s the name of the quick-reflexed animal that attacks cobras?  
19. What was the name of Roy Rogers’ horse?  
20. What’s the last name of the author of "1984"?  
21. What was the name of the Roman emperor who supposedly fiddled while Rome burned? 
22. What kind of poison did Socrates drink when he was executed?  
23. What was the name of Alexander Graham Bell’s assistant?  
24. What was the name of the German who began the Protestant Reformation?  
25. What was the name of King Arthur’s sword?  
26. What was the name of the ship on which Charles Darwin made his famous voyage to the 
Galapagos?  
27. What’s the capital of Finland?  
28. What’s the name of the mountain range separating Asia from Europe?  
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29. What’s the name of the first person to run the mile in under four minutes?  
30. What was the name of the Cuban leader overthrown by Castro?  
31. What was the last name of the artist who painted "American Gothic"?  
32. What was the name of the town through which Lady Godiva supposedly made her 
famous naked ride?  
33. What’s the name of the highest mountain in South America? 

Answers: 

 1. Popeye (94%) 
 2. Wright (92%)  
3. Arson (88%) 
 4. Toto (84%)  
5. Paul Revere (82%)  
6. Houdini (80%)  
7. Blubber (77%)  
8. Polo (75%)  
9. Sahara (70%)  
10. Venice (68%)  
11. Atlantis (65%)  
12. Hibachi (62%)  
13. Cyclops (60%)  
14. Custer (58%)  
15. Sistine (55%)  
16. Fathom (52%)  
17. Florence Nightingale (47%)  
18. Mongoose (41%)  
19. Trigger (37%)  
20. Orwell (33%)  
21. Nero (31%)  
22. Hemlock (25%)  
23. Watson (22%)  
24. Martin Luther (20%)  
25. Excalibur (19%)  
26. Beagle (14%)  
27. Helsinki (12%)  
28. Ural (9%)  
29. Bannister (7%)  
30. Batista (4%)  
31. Wood (3%)  
32. Coventry (1%)  
33. Aconcagua (0%) 
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