
 מה עושים פסיכולוגים
ל יופי קה ש  בסתחסי

 חנן גולדשחידט

 הסנסוריים שלה, ומכאן שהיא יותר אוניברסלית ויותר
 ביולוגית־גנטית ממה שחושבים. הבה נתבונן, דרך מושגים
 מחמטיים כממוצע, סימטרייה, ומלבן הזהב, בחפיסה

 האנושית של יופי אצל בני אדם.
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 בממוצע אריתמטי 6להם.

 סר פראנסיס גלטון, אנגלי בן המאה ה־19, הזכור לרבים
 מהמתעניינים בהיסטוריה של מדעי החברה,
 והפסיכולוגיה בפרט, היה כנראה הראשון שעסק בשאלת
 הקשר בין מיצוע של פנים אנושיות לבין האטרקטיביוח
 והיופי הנתפס שלהן. הוא מצא כי פנים שהן"חיבור"
 של פנים רבות, ולכן קרובות יותר לממוצע שלהן,
 נתפסות כיפות יותר מהפנים המקוריות שמהן הורכבו.
 שנים לאחר מכן, באחד מהמתקרים של רודס וחבריה
 (2001), נמצא כי הגדלת הממוצעות של פנים (יצירה
 של תמונת פנים חדשה וממוצעת על סמך מיזוג הנתונים
 וחישוב ממוצע שלהם לפי קבוצת תמונות פנים נתונה)
 הגדילה אח האטרקטיביוח של אוחן פנים בקרב נבדקים.
 רודס וחבריה אף הגדילו לעשות בניטיונם להראות כי
 החפיסה האנושיח בנוגע ליפי פנים אינה שונה בין
 תרבויוח שונוח. במחקרם זה, ואחרים, הם העבירו אח
 אותו ניסוי לנבדקים יפנים וסינים, בנוסף לבסיס המחקר
 שהוא בעיקרו על נבדקים מערביים, רוב רובם
 אמריקאים. בכל אותם ניסויים נמצא אכן כי הגדלח
 ממד "הממוצעות" של הפנים הגדילה את מידה
 האטרקטיביות שלהן, ומכאן את יופיין הנתפס. לנגלויס
 ורוגמן(1990) מצאו גם הם במטפר מחקרים שהפרצוף
 הממוצע של נשים נתפס כאטרקטיבי ביוחר אצל אנשים,

 היופי הוא המבחן הרא0ון: אין oipo בעולם
n מאוד להגדיר ׳91׳ e p ...למתמטיקה מבוערת 

 מתמטי, אבל א39ר לומר זאת על בל מוגי הי 91׳ -
 איננו יודעים בדיוק למה אגחגו מתבווגיט ב0אגחגו

• י9ה,אבל זה לא מוגע מאתנו להכיר v e n e אומרים 
 ביו9יו 0ל ד»?<׳ר ב0אנחנו קוראים אותו.״

 ג. ה. הארד׳

 השאלה ״מה נהשב יפה" היא שאלה מאוד אישית. לא
 מעט אנשים הרימו גבה כאשר "אישה יפה", השחקניח;
 היפהפייה ג׳וליה רוברטס, החחתנה עם לייל לאבט
 (בחמונה בע׳ הבא), שבעיני רבים נתפס(למצער) כפחות
 "יפה". הנשים היפות בציור של רובנס מעידוח שיופי זה
 עניין של הקופה וגאוגרפיה, ואולי יותר נכון, עניין של
 חרבוח וחברה מסוימח. ומנגד, לא משנה מאיזה תרבוח
 אנו, בהכללה נוכל להצביע על הנשים היפוח, או הגברים
 היפים, בכל תרבוח. אישה יפה יפניח שונה מאישה יפה
 אפריקאית, אך הן תבלוטנה ביופיין כמעט לכל עין בוגרת.
 האם היופי הוא פנימי? האם תפיסה של יופי ניתנת
 לכימות? האם לפסיכולוגיה, כאם המדעים העוסקים
 בהבנה ההנהגות אנושית, יש מה לומר על כך? ברשימה
 קצרה זו אנסה לרמוז על תשובות מכיוון שונה -

 המתמטיקה.
 מעניין שמושגים מתמטיים הופיעו במחקרים
 פסיכולוגיים שעסקו בתפיסת יופי, בחפיסה אנושית של
 אטרקטיביות. ובכלל, למרות הביטוי המוכר "יופי הוא
 בעיני המתבונן״, תפיסה של יופי על ידי בני אדם היא
 פחות סובייקטיבית ממה שחושבים רבים. ה״אשמה״
 העיקריח בהיבט האובייקטיבי של יופי היא מערכת
 התפיסה האנושיח, אשר קשורה קשר הדוק להיבטים
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 מיקום העיניים, האף, השפתיים והלסת. הנבדקים אצל
 !רודס וחבריה העדיפו את הפנים הסימטריות על פנ

 הפנים המקוריוח. ואם נחזור לתמונות לעיל של הגבר
 והאישה, הרי שאתת הטענות שיכולה לעלות היא שאנו
 מעדיפים את התמונות משמאל כי הן יותר סימטריות
 ולא בזכות היותן ממוצעות. גרמר ות׳ורנהיל (994ו:
 טוענים כי מחקרם הוא הראשון שמעיד במתקר מדע
 מבוקר שסימטרייה בפנים אנושיוח משפיעה לחיוב עק
 תפיסת האטרקטיביות שלהן אצל בני אדם, ובקיצור
 ככל שהפנים שלנו יותר סימטריות הן נתפסות יפור
 יותר. הם מצאו גם, בקרב 000 ו סטודנטים וטטודנטיות
 שיש העדפה לסימטרייה של הגוף, לא רק של הפנים.

 יתרה מכך, נדמה כי סימטרייה בילטרלית יכולו
 להיחשב ״אישור רפואי״ - נטייה סימטרית, לפחוד
 אצל רבים מבעלי החיים השונים, מעידה על בריאור
 וחוזק גופני. אצל בני אדם, אכן סימטרייה בילטרליר:
 של הפנים ושל הגוף מרמזת על בריאות של המצולם
 !וזאת אצל גברים ונשים כאהד. רייס וזיידל(ו200) בתנו
 את השאלה של ״תפיסת הבריאות של פנים״ מעט יותו
 לעומק, כאשר שאלו אילו פנים ייתפסו כבריאות יותר
 אלה של סימטרייה ימנית או אלה של סימטרייר
 שמאלית? על מנח ליצור סימטרייה ימנית הם לקתו ו 1
 תמונות של נשים ו־7ו תמונות של גברים, מחקו אה
 הצד השמאלי של הפניב
 בתמונה והכפילו את הצד
 הימני על קו סימטרייה אנכ
 שנוצר. כאשר הם יצר

 סימטרייה שמאלית הם עשו
 את אותו הדבר על הצו
 השמאלי של הפנים בתמונה
 הנבדקים נשאלו שאלו
 פשוטה: איזה פנים נראור;
 להם בריאות יותר, כאשו
 הוצגו להם זוג תמונות בכל!
 פעם, אתת של טימטרייר
 ימנית והשנייה של סימטרייה
 שמאלית (ניתן היה לענות גכ
 ״הן בריאות באותה מידה״)
 התוצאות היו שהתמונור
 בעלות הסימטרייה הימניר
 נתפסו בריאות יותר באופ

 מובהק, ולא היה הבדל אכן
 הנבדק היה גבר או אישה

 והרשו לעצמם לקרוא למאמרם בשם ״פנים אטרקטיביות
 הן בסך הכול ממוצעות״. אולי התנסות אישית תשכנע
 יותר מכל דוגמאוח המחקרים: נתבונן בתמונות הלקוחות
 מאתר של אוניברסיטת פלימות׳ באנגליה, המחלקה
 לפסיכולוגיה, מתוך קורס בפסיכולוגיה התפתחותית. אם
 נתבונן בתמונות המוצגות כאן, לבטח רובנו נמצא את
 התמונות מצד שמאל כאטרקטיביות יותר מאשר אלו
 בצד ימין. התמונות משמאל של הגבר ושל האישה כאן]
 הורכבו בעזרת מהשב והן תמונות ממוצעות של 132
 תמונות אחרות שהופיעו באותו מחקר. שוב, חיזוק

 לטענה ״ממוצע הוא יפה״.

 ״o׳nuo׳n״ - 0׳00רי׳ר< be עצם היא ת0ורה

 !ירה אותו בלא mm נראה. בנוקרה 6ל
e׳ no'ioo 0׳00ר״ה דויצדדית נאמר כ׳ לצורה 

pnen e190< n בל0ה>  0!0טר«ה דו־צדדות, א

 ה00א>רה אותה בלא e׳j/׳ נראה.

 רובנו ממוצעים (מרבית האוכלוטייה, 68%, נמצאת
 בתחום של סטיית תקן אחת סביב הממוצע בהתפלגות
 נורמלית, ואין מניעה להניח כי גם היופי באוכלוסייה
 מתפלג נורמלית), ועל כן רובנו יפים! אך אסור לנו למהר
 ולשמות... כבר אותו מחקר של רודס וחבריה, וכן
 מחקרים אחרים, לקחו את הנושא של "חיפוש אחה

 היופי האנושי״ צעד אחד נוסף
 קדימה. הטענה פשוטה: אין
 מדובר על ממוצע אלא על
 היבט הסימטרייה של אותן
 פנים. ככל שנגביר את
 הסימטרייה של פנים
 אנושיות, למשל בצורה
 המלאכותית של הכפלת תצי
 פנים בתמונה ויצירת פנים
 !שלמות מחצי התמונה
 מוכפלת על קו הסימסרייה
 האמצעי האנכי (סימטרייה
 דו־צדדית), נגביר את
 האטרקטיביות של אותן
 פנים, נגדיל את היופי הנתפס
 שלהן. בתמונה משמאל ניתן
 לראות דוגמה של חישוב
 סימטרייה בתמונת פנים,
 כאשר נמדדות נקודות
 סימטרייה חשובות של



 הראשונים בסדרה אינסופית זו הם
.1,2,3,5,8,13,21,34,55,1 

 למספרים בסדרת פיבונאצ׳י תכונות רבות מעניינוח,
 ואחת המעניינות ביניהן היא העובדה שככל שמספר
 האיברים גדול יוחר, היחס בין שני איברים סמוכים
 בסדרה שואף ליחס הזהב, אותו יחס שמחקיים במלבן
 הזהב. שימו לב, כבר באיבר העשירי והתשיעי אנו]
 מקבלים יחס של 1.6176, ובאיבר החמישה עשר
 והארבעה עשר - 1.618037, שהוא קרוב מאוד טוב

 ליחס הזהב, שמקורו במלבן הזהב.
 ״בעצם, המבנה הנפשי של המתמטיקאי האמיחי קרוב
 יוחר לזה של המשורר או
 המלחין, או במילים אחרוח,
 של מי שעניינו בבריאה יופי
 ובבקשת הרמוניה ושלמות.״
לוס  כדברי אפוסטו

 דוקסיאדס,(2001).
 ניתן למצוא את מלבן
 הזהב באמנוח, בייחוד בציור
 ובגרפיקה, ובארכיטקטורה,
 בעיקר של המאה ה־20. אף
 על פי שהדוגמה הידועה
 ביוחר של מלבן הזהב היא
ון ו  לבטח הפרתנון בי
 העתיקה, ישנן טענות רבות
 שלא רק שההתאמה אינה
 מושלמת וניתן למצוא
 מלבנים שונים ומשונים
 במבנה זה שאינם מלבן הזהב, אלא שאין עדות כתובה,
 יוונית או אתרת, שצורה זו נחפסה כיפה ולכן השתמשו
 בה היוונים(ובכלל, יש לא מעט טענות כנגד השימוש,
 והמסקנות בקשר לשימוש, במלבן הזהב. לדוגמא בלבד,
 !ראו מרקובסקי, 1992). רק במאה ה־19 אנו מוצאים
 עדויות כתובוח לשימוש מכוון במלבן הזהב, והפסיכולוג
 הראשון שעסק בקשר בין מלבן הזהב לאטרקטיביות
 שלו עבור בני אדם היה כנראה הפסיכולוג הגרמני
 גוסטאב פכנר בשנה 1876. הוא מצא במחקר כי יותר
 משלושה רבעים מהנבדקים שלו בחרו מלבנים שקרובים
 מאוד למלבן הזהב, כאשר החבקשו לבחור באלו שהם
 היפים ביותר לעין. במתקר פסיכולוגי מודרני יותר, שנערך
 באמצעות האינטרנט נמצא כי בקרב אלפי נבדקים (שלא
 נדגמו רנדומליח עקב השימוש באינטרנט), ישנה העדפה
 ברורה למלבן הזהב כאשר הוא ״מלבן שוכב״, אך לא

 מעניין לציין שאף על פי שהפנים הימניות נתפסו כיותר
 בריאות בלי קשר לשאלה האם מדובר על תמונה של
 גבר או אישה, הרי שהפער בתפיסת הבריאות בין הפנים
 הימניות לבין הפנים השמאליות היה גדול יותר במידה
 ניכרת בתמונות של נשים. אתת ממסקנות המתקר
 התשובות כאן הייתה שתפיסת פנים אצל אנשים
 משמשת כלי להערכת הבריאות של המוערך, ומכאן
 שהעדפת סימטרייה אינה רק שאלה של יופי, היא שאלה
 של העדפה אבולוציונית של המין האנושי בחיפוש אחר
 האדם הבריא יותר. כמו כן, טענה נוספח היא שההעדפה
 לסימטרייה מבתינת ״תפיסת בריאות״, נובעח מכך

יה היא  שסימטרי
 אינדיקציה לגיל צעיר.
 סימטרייה בפנים נוטה
 לדעוך עם הגיל - פנים
 של מבוגרים הם
 אסימטריים בהרבה מפנים

 של צעירים.

ן שעלו י ן לצי י  מעני
 טענות נוספות במחקרים
 פסיכולוגיים בעניין הקשר
 של סימטרייה ובריאות,
 ולדוגמה בלבד, שקלפורד
 ולרסן (1997) מצאו
 במתקרם שגברים ונשים
 שתמונות פניהם נמצאו
 אסימסריות נמצאו גם
ותר בעיות  כבעלי י

 פסיכולוגיות, סבלו יותר מדיכאון, תרדה, בעיות עיכול,
 כאבי ראש ואף הצלחה נמוכה יותר במבחני אינטליגנציה

 מאשר אלו שפניהם היו יוחר סימטריוח!!

 מלבן הזהב״ - הוא אותו מלבן 1eN היחס בין

 הרוחב לבין האורך mte be ליח0 ב!ן האורך לבין

 םבום הרוחב והאורך be. אם nuj, בל! הגבלת

 הכלליות, בי רוחב המלבן הוא ו, IOOJI \את אורכו, |

 הרי מלבן זהב הוא זה המקיים l/x=x/(l+x) ומכאן
2-x-1=0 cueוהפתרון החיובי הוא הערך האי־ x 

 רציונאלי...18 1.6

 דיגרסיה מתמטית־גאומסרית קלה: אחת מסדרות
 המספרים הידועות ביותר היא סדרת פיבונאצ׳י: שני
 האיברים הראשונים בסדרה הם 1 ומהאיבר השלישי
a, כך שעשרת האיברים n =a n ] + a n והלאה מתקיים י 

 גיוליה רוברט0 - כוחצית ׳חין(!וכפלת
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 כאשר הוא ״עומד״. נדמה אם כן, שגם אם אין הסכמה
 לגבי השימוש המכוון במלבן הזהב בארכיסקטורה
 עתיקה, הרי שמלבן הזהב, ומלבנים בהם מתקיימים
 יחסים הקרובים ליחס הזהב, נתפסים על ידי עין אנושית

 אטרקטיביים יותר ממלבנים ויחסים אחרים.
 ובחזרה מהירה מגאומטרייה לאנושיות: אם נתזור
 תפיסת יופי, ובפרט לתפיטת יופי של פנים אנושיות,
 תמונת הבחורה היפה מחחילת המאמר, שורטטו
 מלבנים הבאים: צהוב מקו האישונים עד לתחילת
 שיער ובין הקו החיצוני של העיניים (חלק עליון של
 נים, ״מצח״); ורוד מקו האישונים עד קו השפתיים
 בין רוחב הפנים במרכזן (מרכז הפנים, ״שפתיים־אף־
 עיים״); תכלת מקו השפתיים עד קו הסנטר ורוחב
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 שפחיים עצמן(חלק חחתון, ״שפתיים־סנטר״); היתס
 בין הרוחב והאורך של כל המלבנים הנ״ל חושב והוא,
 בהתאמה: 1.585,1.689,1.651 הממוצע של כל היחסים
 יהללו הוא 1.64. יהס הזהב הוא בקרוב 1.618! למאיירים
 בינינו - שלושה מלבנים ״יפים״... קל להיווכה, ללא
 תישוב מדויק, שפרצופו של ידידנו מתחילח הרשימה,
 מר לאבט, אינו מקיים יחס דומה באותם מקומות שנמדדו
 בתמונת הבתורה היפה לעיל, ומיותר לציין, פרצופו אינו

 ממוצע ואינו סימטרי...

be !09יכולוניה״ - ״פ0יכולוניה היא הניתוח המדע 
 תהליכימ מנטל״מ אנוסים ותהליכי זיכרון, על מנת

 להבין את ההתנהנות האנו^ת.״

 ריציארד מאייר 1 198

 לסיום, המתקר הפסיכולוגי מתויב לנסות ולהבין את
 תנהגות בני האדם. ככל שנבין טוב יותר את ההתנהגות
 האנושית, נבין טוב יותר את העולם ונקדם את ההברה
 את הפרטים בתוכה. תפיטת יופי אצל בני אדם היא
 לק מההתנהגות האנושית, הניתנת לצפייה, לניתות
 ולהסקת מסקנות פסיכולוגיות. כך שאם נצליח להיות
 יותר ממוצעים, יותר סימטריים ולקיים יחסי זהב
 בפרופורציות הגוף והפנים, ניתפס יפים יותר

 ואטרקטיביים יותר בעיני הסביבה.
 אם לא, לפחות נעים להאמין בכך •


