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הרצאות החברים החדשים בתשפ"ב

איגרת כסלו תשפ"ג

 העצים והיער:
הפשטה היא גשר 

לעולמות רחוקים ויכולה 
לסייע בשליטה עצמית

מאת פרופ' נירה ליברמן

"מבחן ב לכינוי  שזכה  הקלאסי  ניסוי 

לבדו  ארבע  בן  ילד  מושיבים  המרשמלו"1 

יכול  הילד  אחד.  מרשמלו  מונח  כשלפניו  בחדר 

יאכל  ולא  יתאפק  אם  אבל  רגע,  בכל  אותו  לאכול 

אותו עד שיבוא הנסיין, מבוגר שאותו הכיר בתחילת 

שני  רוצה  הילד  מרשמלו.  שני  לקבל  יוכל  הניסוי, 

יצליח  האם  אבל  המצב.  את  היטב  ומבין  מרשמלו 

מול  מעמד  להחזיק  ילד  יכול  דקות  כמה  להתאפק? 

 - תגמול  לקבל  בציפייה  האחד(  )המרשמלו  פיתוי 

שהילד  הדקות  שמספר  לחשוב  נהוג  מרשמלו?  שני 

מצליח להחזיק מעמד כשלפניו פיתוי גלוי בציפייה 

לתגמול מבטא שליטה עצמית. 

כדי  דקות  עשרים  לחכות  יתקשה  לא  מבוגר  אדם 

לקבל משהו שהוא רוצה בו. עם זאת אף שאין ספק 

נשארת  היא  הגיל,  עם  משתפרת  עצמית  ששליטה 

קרובות  לעיתים  מאיתנו:  רבים  אצל  קשה  בעיה 

איננו מצליחים לעשות את מה שאנחנו רוצים אף על 

למשל: זאת.  לעשות  איך  בדיוק  יודעים  שאנחנו   פי 

לעשות דיאטה, להתמיד בלימודי שפה או באימונים 

עישון.  כמו  מזיקים  ממנהגים  להיפטר  או  גופניים 

במשימת  עוזר  מה  באלה?  מתקשים  אנו  מדוע 

השליטה העצמית, ומה מפריע לנו לבצעה? 

נניח  לעשן.  להפסיק  שרוצה  מעשן  לדוגמה  ניקח 

עישון  אחת.  סיגריה  לפניו  רואה  מעשן  שאותו 

מקרים  למעט  יזיק.  לא  הזאת  האחת  הסיגריה 

סיגריה  של  מזיהום  להיפטר  יכול  הגוף  מיוחדים, 

הזמן  כל  מתמודדות  שלנו  הריאות  בקלות.  די  אחת 

נניח  הדיון  לצורך  זיהום.  של  מסוימות  כמויות  עם 

של  מזיהום  יותר  לא  לריאות  מזיקה  אחת  שסיגריה 

יום חמסין אחד. אין אפוא שום סיבה בריאותית לא 
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לעשן את הסיגריה האחת הספציפית הזאת. לעומת 

יודע  והמעשן  נזק,  יש  סיגריות  הרבה  בעישון  זאת 

זאת. אבל איך הידיעה הזאת - שעישון הרבה סיגריות 

מזיק - תמנע ממנו לעשן את הסיגריה האחת? 

ההחלטה של כל מעשן היא תמיד עישון סיגריה אחת. 

ואם בסיגריה אחת אין נזק, למה שמישהו בכלל ירצה 

להפסיק לעשן? כדי להפסיק לעשן על המעשן לראות 

בסיגריה שמונחת לפניו לא סיגריה אחת ויחידה אלא 

מצבים  פני  על  שנפרסות  סיגריות  של  מסדרה  חלק 

שונים, על פני מקומות שונים ועל פני זמנים שונים. 

אם כן, מה יאפשר למעשן להסתכל בסיגריה האחת, 

ועכשיו, במצב שלא היה כמותו  לפניו כאן  שמונחת 

מעולם ושלעולם לא יחזור על עצמו, ולחשוב שהמצב 

הזה דומה למצבים אחרים שבהם יהיו לפניו סיגריות 

אחרות? חלק גדול מן העבודה שלי במסגרת תאוריית 

2, 3 עוסק בפעולה המנטלית שמאפשרת 
רמת ההבניה 

את זה - פעולת ההפשטה.4 

שמבחין  ממה  להתעלם  למעשן  מאפשרת  ההפשטה 

ולראות  האחרות  מכל  שלפניו  האחת  הסיגריה  את 

את המשותף להן. הדבר יעזור לו להפסיק לעשן, כי 

יאפשר לו לראות שהוא מחליט עכשיו לא על עישון 

סיגריה אחת אלא על עישון בכלל - פעולה שנפרסת 

על פני מרחב, זמן ומקום שהם לא רק כאן ועכשיו. כך 

גם אם אדם בדיאטת הרזיה נוכח באירוע שמגישים 

הזה  שהאירוע  וחושב  טעימים  מאכלים  הרבה  בו 

יחיד ומיוחד ולא יחזור על עצמו לעולם, הוא יתקשה 

להמשיך בדיאטה. 

מחקר שנעשה במסגרת תאוריית רמת ההבניה מצא 

העדפת  למשל   - עצמית  שליטה  לשפר  שאפשר 

מאכלים בריאים על פני מאכלים עתירי שומן וסוכר, 

גורמים  אם   - דנטאלי  בחוט  ושימוש  התעמלות 

באופן  העצמית  השליטה  מצב  על  לחשוב  לאנשים 

המקורי,  המרשמלו  בניסוי  גם   8  ,7  ,6 יותר.5,  מופשט 

שילדים  נמצא  ניסויים,  של  סדרה  למעשה  שהיה 

אותם  כשהדריכו  יחסית  רב  זמן  להתאפק  הצליחו 

בדמיונך  )"צייר  תמונה  כעל  המרשמלו  על  לחשוב 

מסגרת מסביב למרשמלו ותדמיין שזוהי תמונה ולא 

מרשמלו אמיתי"(, אך כשהדריכו אותם לחשוב על 

טעמו,  מה   - המרשמלו  של  הקונקרטיים  ההיבטים 

זמן  משך   - בו  הנגיעה  תחושת  ומהי  מרקמו,  מה 
האיפוק היה קצר יחסית.9

דברים  שני  אל  כשאנו מתייחסים  הפשטה מתרחשת 

)לפחות( שהם שונים זה מזה בעינינו כאל שווי ערך. 

למשל: עישון שתי סיגריות שונות במצבים שונים הוא 

שני גילויים שווי ערך של "עישון" - המונח המופשט 

יותר - או טלפון ומכתב הם שונים זה מזה, אבל שניהם 

הן  ודיאטה  התעמלות  תקשורת.  אמצעי  של  גילויים 

שתי פעולות שונות זו מזו, אבל שתיהן יכולות לשרת 

את המטרה - לרזות - ובכך להיות שוות ערך. 

כשאומרים  רחוקים.  לעולמות  גשר  היא  הפשטה 

משהו  אומרים  "טלפון",  במקום  תקשורת"  "אמצעי 

לא  טלפונים  יותר.  רבים  לאנשים  רלוונטי  שהוא 

בעתיד,  ישמשו  לא  גם  ואולי  בעבר,  אנשים  שימשו 

אבל אמצעי תקשורת היו ויהיו בשימוש בטווח רחב 

למקומות  רלוונטי  לא  אולי  הטלפון  זמן.  של  יותר 

במצבים  רלוונטי  לא  ואולי  מכאן,  רחוקים  שהם 

מסוימים, למשל כשאין קליטה סלולרית, אבל אמצעי 

גם  רלוונטי  יישאר  יותר,  המופשט  המונח  תקשורת, 

במצבים האלה. במובן הזה, השימוש במונח המופשט 

ובמרחב,  בזמן  יותר  רחוק  אותנו  לקחת  יכול  יותר 

ולמצבים  אחרים  אנשים  של  לעולמות  אותנו  לחבר 

היפותטיים שלא קרו. 

רחוקים  בדברים  לעסוק  צריכים  כשאנחנו  לכן 

- ומרחב  זמן  למשל  כמו  שונות,  מבחינות   מאיתנו 

אנחנו   - לנבא  או  לתכנן  להעריך,  להחליט, 

מרחוק  יותר.  מופשטת  בצורה  עליהם  חושבים 

 העצים.10  את  ומקרוב  היער,  את  רואים   אנחנו 
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איור 1. בטבלה )למעלה(: ייצוג של פעולות במונחים של מטרות מופשטות לעומת אמצעים קונקרטיים. בטבלה דוגמאות לפריטים 

ולכל אחת מהן שתי אפשרויות לתיאורה: במונחים  25 פעולות,  Behavior Identification Form.11 בשאלון  זיהוי התנהגות  משאלון 

של המטרות המופשטות של הפעולה ובמונחים של האמצעים הקונקרטיים לביצועה. משיבים בוחרים את דרך התיאור שנראית 

להם מתאימה יותר. מספר התיאורים המופשטים שבחר כל משיב משמש מדד להפשטה. בגרף )למטה(: השפעת מרחק פסיכולוגי 

על הפשטה בייצוג פעולות. בגרף תוצאות ניסויים שבחנו השפעה של מרחק על הפשטה בייצוג פעולות: 1. כדי לתפעל מרחק בזמן 

נאמר לנבדקים בתנאי הזמן הקרוב לדמיין את הפעולות מתבצעות ביום המוחרת, ואילו לנבדקים בתנאי הזמן הרחוק נאמר לדמיין 

את הפעולות מתבצעות שנה מאותו היום;12, 13 2. כדי לתפעל מרחק מרחבי נאמר לנבדקים לחשוב שהם עוברים דירה למקום קרוב 

לנבדקים  נאמר  חברתי  מרחק  לתפעל  כדי   .3 הדירה;14  למעבר  שקשורות  פעולות  על  לחשוב  בוחרים  היו  ואיך  רחוק,  למקום  או 

בתנאי הקרוב לחשוב שהפעולות נעשות בידי אדם דומה להם, ואילו לנבדקים בתנאי הרחוק נאמר לחשוב שהפעולות נעשות בידי 

רק  שהן  פעולות  לעומת  בוודאות  שייעשו  פעולות  לדמיין  נבדקים  התבקשו  היפותטיות  לתפעל  כדי   .4 להם;15  דומה  שאינו  אדם 

אפשרות היפותטית.16, 17 

איך הייתם בוחרים לתאר את הפעולהפעולה
)מ = מופשט; ק = קונקרטי(

 לערוך רשימה

 לנקות את הבית

לנעול את הדלת

 )מ( להתארגן
)ק( לכתוב מילים על דף 

 )מ( להפגין סדר וניקיון
)ק( לטאטא את הרצפה

 )מ( לדאוג לביטחון הבית
)ק( לסובב מפתח בחור המנעול

ממוצע שיעור התיאורים המופשטים שנבחרו

סוג המרחק
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Temporal
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למשל, כשאנשים חושבים על האפשרות לארח חברים 

בביתם לארוחת ערב, הם חושבים על האירוח בצורה 

מופשטת, כעל "חיזוק קשרים חברתיים", כשהאירוח 

צפוי בעתיד הרחוק, אבל כשהוא צפוי למוחרת היום, 

יותר של  מוחשיים  היבטים  על  יחשבו  הסיכוי שהם 

ומתי  איך  או  האורחים,  ישבו  איפה  למשל  האירוח, 

ינקו את הבית אחרי שהם יעזבו - גדול יותר. 

ממדים  לפי  מהם  הרחוק  את  מעריכים  אנשים 

מופשטים ואת הקרוב אליהם לפי ממדים מוחשיים, 

יהיה  הבאה  בשנה  להיות  שעתיד  כינוס  למשל: 

וכינוס  מעניינים,  ייראו  תכניו  אם  אטרקטיבי 

הוא  אם  אטרקטיבי  ייראה  המוחרת  ליום  המתוכנן 

יהיה במקום נוח ונגיש.18 

עקרונות  מציגות  ואידאולוגיה  מוסר  מערכות 

רחוקים  למצבים  רלוונטיות  נראות  ולכן  מופשטים, 

ולזולתנו, אך לא לנו, כאן ועכשיו. למשל: התשובה 

לשאלה אם העלאת ספר סרוק לאתר של קורס היא 

הפרה של זכויות יוצרים היא "כן" כשמדובר בזולתנו 

וכשמדובר בקורס שיהיה בשנה הבאה או כשהשאלה 

היא היפותטית. עקרונית זו הפרה של זכויות יוצרים. 

אבל אם אנו עשינו זאת עכשיו, קשה לנו יותר לראות 

חלים  עקרונות  המוסרי.  הכלל  של  הרלוונטיות  את 

על הרחוק בקלות רבה מזו שהם חלים על הקרוב.19 

לבחירות  גם  נכון  הדבר  אם  היא  מעניינת  שאלה 

פוליטיות. איננו יודעים אם בוחרים מתרכזים פחות 

בעניינים  ויותר  ומופשטות  אידאולוגיות  בסוגיות 

פרקטיים ואולי אף ברכילויות משניות, ככל שמועד 

הבחירות מתקרב. 

הרחוק  לעתיד  אנשים  של  שהתוכניות  מצאנו 

יותר  שלהם  הערכים  ואת  האמונות  את  משקפות 

הוא  הדבר  פירוש  הקרוב.  לעתיד  מתוכניותיהם 

שאם ניקח למשל אדם הרפתקני לעומת אדם שמרני 

שאוהב שגרה שקטה - הם יהיו שונים זה מזה בעיקר 

האנשים  שני  אבל  הרחוק,  לעתיד  בתוכניותיהם 

לאלה,  אלה  מנוגדות  תכונותיהם  שלכאורה  האלה, 
יהיו די דומים בתוכניותיהם ליום המוחרת.20

 עוד מצאנו שנימוס - שמסמן ומייצר מרחק חברתי -

בממדים  בהרחקה  )וגם  בהפשטה  כך  לשם  משתמש 

)וגם  ושקונקרטיות  והיפותטיות(,  מרחב  זמן,  של 

ודאות, קרבה בזמן וקרבה במרחב( מייצרת ומסמנת 

קרבה חברתית, ולכן קשורה בדרך כלל לחוסר נימוס. 

מנומס  ביטוי  נחשב  לאכול"  נלך  "בערב  למשל: 

מהביטוי הזה: "בערב נלך לשים אוכל בפה באמצעות 

בהרחקה  שמשתמשות  ושפות  תרבויות  יש  מזלג".21 

כדי לבטא נימוס. באנגלית למשל מנומס לנסח טענות 

 you seem to have לדוגמה:  היפותטית,  בצורה 

 you have dropped dropped something ולא 

something. לא כן העברית. תאוריית רמת ההבניה 

כלשהו  מנבאת שאם שפה תבחר להשתמש במרחק 

תמיד  נימוס,  לסמן  היפותטיות(  או  מרחב  )זמן, 

ייחשב הרחוק מנומס מהקרוב. הניבוי הזה לא נבדק 

מעולם, והוא מחכה למחקר בין־תרבותי. 

גם תאוריות מדעיות הן הפשטות. מצאנו שאנשים 

נוטים לחשוב שתאוריות מדעיות מסבירות דברים 

קרובים.  דברים  יותר משהן מסבירות  טוב  רחוקים 

שהתאוריה  כמו  מתנהגים  הרחוקים  הדברים 

ואי־ רעש  יש  קרוב,  אצלנו,  כאן,  אבל  מנבאת, 

מה  את  להסביר  יכולה  אינה  תאוריה  ושום  סדר, 

הרחוק,  לעתיד  מתוכנן  מסוים  כשניסוי  שקורה. 

ניסוי  כשאותו  אולם  אופטימיים,  החוקרים 

קרות"  רגליים  "מקבלים  הם  אמיתי,  בזמן  נערך 

ראשיתם  החברה  מדעי  ייכשל.22  שהוא  וחושבים 

של  ראשיתה  רחוקות:  תופעות  על  בתאוריות 

רחוקות,  חברות  על  במחקר  האנתרופולוגיה 

והמחקר על החברות שאליהן משתייכים החוקרים 

מאוחר  הגיע  הברית(  ובארצות  )באירופה  עצמם 

הסוציולוגיה,  אחרי  התפתחה  הפסיכולוגיה  יותר. 

וגם זו דוגמה להיותו של העיסוק המדעי בתופעות 

 הקרובות.   בתופעות  זה  לעיסוק  קודם   רחוקות 
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למשל,  תופעות.  של  מדעיים  לא  בהסברים  גם  כך 

שרובנו  הוא  חברתית  בפסיכולוגיה  קלאסי  ממצא 

אפשר  הזולת  של  התנהגותו  שאת  לחשוב  נוטים 

אבל  יציבות,  אישיות  תכונות  באמצעות  להסביר 

אנו   - להסביר  יוכל  לא  איש  שלנו  ההתנהגות  את 

מיוחדים מדי, משתנים ומושפעים מגורמים מצביים. 

את התנהגותן של קבוצות אחרות ורחוקות מאיתנו 

אפשר להסביר, אך לא את זו של הקבוצה שלנו. 

ואם לחזור לשליטה עצמית - כשאנחנו מסתכלים 

על אדם מעשן, קל לנו לראות שסיגריה אחת היא 

עישון  על  חושבים  כשאנחנו  אחרת;  סיגריה  ככל 

לראות שהיא אחת  לנו  קל  הרחוק,  בעתיד  סיגריה 

היפותטית,  סיגריה  על  מסדרה; כשאנחנו חושבים 

לסיגריות  בכול  דומה  שהיא  לראות  לנו  קל  אז  גם 

אחרות. רק כשהסיגריה היא אמיתית והיא מונחת 

ויחידה  אחת  לנו  נראית  היא  ועכשיו,  כאן  לפנינו, 

ומיוחדת ושונה מכל חברותיה. 

- עצמית  שליטה  לנקוט  שיש  להחליט  לנו  קל   לכן 

למשל להפסיק לעשן או להתחיל דיאטה - כשאנחנו 

בנו.  כשמדובר  לא  אך  אחר,  למישהו  עצות  נותנים 

השליטה  בפעולת  להתחיל  מחליטים  כשאנחנו 

היפותטי,  במצב  רק  או  הרחוק,  בעתיד  העצמית 

שאולי לא יתממש )למשל "אם אני אתקבל לאקדמיה 

אעשה דיאטה"(, קשה לנו יותר לנקוט שליטה עצמית 

כשמדובר במצב שמתקיים בפועל כאן ועכשיו. 

האפס  נקודת  היא  ועכשיו  כאן  אדם  של  המציאות 

חלקית,  לפחות  אותה,  חווה  הוא  המרחק.  של 

בחושיו. יכול להיות שהחוויה של כאן ועכשיו אינה 

כמו  בני אדם לבעלי חיים אחרים:  בין  כך  כל  שונה 

חם  שבעים,  או  רעבים  אנחנו  אחרים,  חיים  בעלי 

נדרכים  נמרצים,  או  עייפים  אנחנו  לנו,  קר  או  לנו 

כששומעים רעש וממצמצים באור חזק. אבל הרבה 

ומעבר לכאן  לנו  ממה שמעסיק אותנו נמצא מעבר 

ובכך אולי אנחנו  נגיש לחושים,  והוא אינו  ועכשיו, 

שונים מבעלי חיים אחרים.23 למשל, יכולה להעסיק 

היום,  בהמשך  הביתה  אחזור  איך  המחשבה  אותי 

הישראלית  החברה  תיראה  איך  לנבא  מנסה  ואני 

בחוץ  יש  אם  לחשוב  מנסה  אני  שנים.  עשר  בעוד 

אני  נמסים.  בגרינלנד  הקרחונים  את  ומדמיינת  רוח 

אני   - מתעניינת בפרספקטיבות של אנשים אחרים 

המאמר  על  יחשוב  הקורא  מה  לעצמי  לתאר  מנסה 

הזה, ומה חושבים על האקדמיה הישראלית עמיתינו 

בארצות אחרות. אני מעסיקה את עצמי בשאלות של 

מה היה אילו - אילו הייתי לובשת בגדים אחרים או 

אילו הייתי בוחרת בקריירה אחרת. 

מרחקים:  ארבעה  מונה  ההבניה  רמת  תאוריית 

זמן, מרחב, מרחק חברתי והיפותטיות, ולפיה ניתן 

מרחק  של  שונים  גילויים  כאל  אליהם  להתייחס 

פסיכולוגי. המרחקים השונים קשורים זה לזה בכמה 

אופנים: ראשית, הם נוטים להופיע יחד במציאות. 

למקומות  להגעה  נדרש  כלל  שבדרך  הזמן  למשל: 

קרובים.  למקומות  להגעה  שנדרש  מזה  רב  רחוקים 

בדרך  נמצאים  חברתית  אלינו  הקרובים  אנשים  או 

איתם  שלנו  והמפגשים  במרחב,  אלינו  קרוב  כלל 

וסבירים ממפגשים עם אלה הרחוקים  הם תכופים 

מאיתנו חברתית. זאת ועוד, כדי לחוות אירוע שאינו 

כה סביר )שהוא מרוחק יותר בממד ההיפותטיות(, 

או  יחסית  גדולים  ומרחב  זמן  מרחבי  לדגום  יש 

קבוצות גדולות יחסית של אנשים שבהכרח מכילות 

כאלה  רק  ולא  חברתית  מאיתנו  הרחוקים  אנשים 

המרחק  סוגי  שבו  השני  האופן  לנו;  המוכרים 

השונים קשורים זה לזה הוא בהיותם חולקים אותה 

נקודת ראשית: נקודת ה"אפס מרחק" של כולם היא 

החוויה הישירה שלי כאן ועכשיו; לבסוף, המרחקים 

אמצעי  שאותו  משום  גם  לזה  זה  קשורים  השונים 

עצמו - הפשטה - משמש לעבור אותם. 

במערכת הקוגניטיבית האנושית הקשר בין המרחקים 

אחד  מרחק  להסיק  אנשים  של  בנטייתם  מתבטא 

שנים  "לפני  המשפט  את  להשלים  הנטייה  ממשנהו. 
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העצים והיער: הפשטה היא גשר לעולמות רחוקים ויכולה לסייע בשליטה עצמית | נירה ליברמן 

ולא ב"קרובה"  "רחוקה"  ____" במילה  רבות בארץ 

היא לא רק מוסכמה ספרותית, אלא גם נטייה בסיסית 

המרחקים  בין  הקשר   25 האנושית.24,  הקוגניציה  של 

שהם  גירויים  מעבדים  שאנשים  בכך  גם  מתבטא 

"אחרים"  המילה  )למשל  מרחק  ממדי  בשני  רחוקים 

כשהיא מוצגת על גבי תמונת נוף במיקום רחוק, איור 

2א( ביתר קלות מעיבודם של גירויים שהם רחוקים 

בממד אחד וקרובים באחר )המילה "אחרים" כשהיא 

2ב(.  איור  קרוב,  במיקום  נוף  תמונת  גבי  על  מוצגת 

והוא   ,2 באיור  מפורט  זו26  תופעה  שהדגים  המחקר 

מצביע על תופעה חשובה נוספת: אנשים מתייחסים 

למרחק של אובייקט אוטומטית גם כשהמטלה שהם 

עושים אינה דורשת זאת מהם. 

ההיסטוריה  האבולוציה,   - האנושית  ההתפתחות 

 - לבגרות  מילדות  האישית,  ההתפתחות  וגם 

כרוכה בהגדלת המרחב שבו אנחנו חיים - המרחב 

הכלים  האפשרויות.  ומרחב  הזמן  מרחב  החברתי, 

בהרחבה  שתמכו  והתרבותיים  הפסיכולוגיים 

המרחב  להגדלת  אשר  הפשטה.  על  מבוססים  זו 

גדלו  האנושית  ההיסטוריה  במהלך   - החברתי 

 - חיים  אנחנו  שבתוכן  החברתיות  הקבוצות 

ממשפחה גרעינית למשפחה מורחבת, לשבט, לכפר, 

ילד  גם  גלובלית.  לכלכלה  ועכשיו  למדינה,  לעיר, 

שהוא  ככל  יותר  רחבות  חברתיות  לקבוצות  נחשף 

גדל - המשפחה, ואז הגן, בית הספר היסודי, התיכון 

 האלה  מהמסגרות  אחת  כל   -  והאוניברסיטה 

איור 2. גירויים מתוך סדרת ניסויים26 שהראו שנבדקים מעבדים אוטומטית )במהירות ובלא כוונה( את המרחק של גירוי ומקשרים בין 

מרחק במרחב לבין מרחקים אחרים: מרחק בזמן, מרחק חברתי והיפותטיות.

לנבדקים הוצגו תמונות נוף שעל גביהן חיצים שהצביעו על מיקום קרוב או רחוק. על גבי החץ הייתה כתובה מילה שמציינת קרבה או 

ריחוק בממד החברתי )תמונות א ו–ב, בהתאמה(, בממד הזמן )תמונות ג ו–ד, בהתאמה( או בממד ההיפותטיות )המילים "ודאי" ו"ייתכן", 

בהתאמה, אינן מוצגות בתמונות(. 

בסדרת הניסויים הראשונה התבקשו נבדקים לציין אם החץ ממוקם קרוב או רחוק בנוף. אף שהם לא נדרשו להתייחס למילה שכתובה 

מילה  עליו  והייתה  בנוף  רחוק  היה  כשהחץ  כלומר:  המילה,  שציינה  המרחק  לבין  החץ  של  המרחק  בין  התאמה  כשהייתה  החץ,  על 

שמציינת ריחוק )אחרים, שנה, ייתכן, כמו בתמונות א ו–ב(, או כשהחץ היה קרוב בנוף והייתה עליו מילה שמציינת קרבה )אנחנו, מחר, 

ודאי, כמו בתמונות ג ו–ד( ־ ענו הנבדקים מהר יותר מבמצב ההפוך. 

בסדרת הניסויים השנייה התבקשו נבדקים לציין אם המילה שכתובה על החץ היא למשל "אנחנו" או "אחרים". גם כאן, כשהמילה ציינה 

ריחוק והחץ היה רחוק, או כשהמילה ציינה קרבה והחץ היה קרוב, הם ענו מהר יותר מבמצב ההפוך.

גא

דב
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יותר,  גדול  מרדיוס  ילדים  כלל  בדרך  אליה  מנקזת 

והחיים בקבוצה גדולה יותר ומגוונת יותר פירושם 

להתרחק מהפרספקטיבה שלך עצמך. 

 - חיים  אנשים  שבו  הזמן  מרחב  להגדלת  אשר 

שנה  של  תכנון  הצריך  למשל  לחקלאות  המעבר 

עירונית  ולחברה  לערים  המעבר  לפחות;  קדימה 

יותר;  עוד  ארוך  זמן  לטווח  תכנון  הצריך  מתועשת 

עלתה ההשקעה בחינוך, שהיא השקעה לטווח ארוך; 

יחסית  מאוחרת  התנהגות  הוא  לפנסייה  חיסכון 

גדלים,  כשהם  ילדים,  גם  האנושית.  בהתפתחות 

לומדים להתייחס לטווח זמן ארוך יותר - תינוקות 

זה  מה  לומדים  הם  ואז  עכשיו,  זה  מה  רק  יודעים 

שלהם  הזמן  אופק  לאט  ולאט  מחר,  ואז  מעט,  עוד 

על  לעשות  אפשר  אי  המרשמלו  ניסוי  את  מתרחב. 

ילדים בני שנתיים, כי הם אינם יכולים להתאפק. גם 

אי אפשר לעשותו על ילדים בוגרים יותר, למשל בני 

גיל שבו  ויש  להתאפק,  בעיה  לא תהיה  להם  כי   ,10

אפשר להתאפק במשך 20 דקות, אבל זה קשה מאוד. 

ביצירת  כרוכה  הייתה  האנושית  ההתפתחות 

הפשטה  על  שמבוססים  וחברתיים  מנטליים  כלים 

שפה  יצירת  הזאת:  ההתרחבות  את  ושאפשרו 

מופשטת שאפשרה קומוניקציה בין אנשים רחוקים; 

ואידאולוגיות  דתות  מופשטים;  חוקים  של  מערכת 

מדע  גדולות;  קבוצות  של  קיום מתואם  שמאפשרות 

שמנסח חוקים מופשטים שמתאימים למגוון רחב של 

מצבים. האם יש קשר בין מידת ההפשטה של חוקים 

לבין גודלה של החברה שעליה הם אמורים לחול? ואם 

קיים קשר כזה - האם חוקים מופשטים יותר אפשרו 

יותר, או שמא חברות  גדולות  קיומן של חברות  את 

מופשטים  חוקים  של  ניסוח  הצריכו  יותר  גדולות 

יותר? ואולי שני התהליכים קרו בד בבד? גם לזה אין 

לי תשובה, ואני מקווה שמחקר עתידי ימצא אותה. 

אנחנו מטיילים במרחב הזה של העולמות הרחוקים 

 שמעבר לחושים בעזרת פעולות מנטליות של ייצוג -

חברתיים  כלים  ובעזרת   - וניבוי  דמיון  זיכרון, 

תרבותיים - שפה, חוק ומדע. כאשת מדעי החברה 

באמצעות  "ההתרחבות  אם  לדעת  רוצה  הייתי 

ואם  החברה,  במדעי  מארגן  עיקרון  היא  הפשטה" 

כאישה,  תופעות.  ולנבא  להסביר  לנו  עוזרת  היא 

מסע  לאן  לדעת  האדם,  ככל  רוצה,  הייתי  כאדם, 

■ ההתרחבות הזה לוקח אותנו. 
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