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האלה ,ולא רק שהצלחת  1לאשש את ההשערה שרב  1ם
מחבר  1הטנל חשדו בק  1ומה ,אלא נם מצאת
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אחד  1ם נוטפ  1ם של תהליך זה שהם בעל  1חש  1בות מרובה
לעת  1ד מד  1נתנו .התוצאות שאנ
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מצ  1נ בדו"ח זה מתארות

שהן תעוררנה את אנש

המקצוע

1

ואת הצ  1בור כולו לחומרת הבע  1ה הבר  1אות  1ת-החברת  1ת,
לפנ  1ש  1ה  1ה מאוחר מדי.
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טבלה  : 1הממוצע·  eל מקרי המוות במ  eפחות  eל 100
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ה  1בט  1ם

 Oטודנטים ב  eלו  eת המצבים הבאים :כא  eר איו מבחן

זגדה  Iזג  Iם  'Oבrו lו!)

קרוב e ,בוע לפני מבחן אמצע ה Oמ  oטר ו  eבוע לפני
מבחן  Oוף
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הסבח Iהבא

זה זמן רב ק  11מת ההשערה שהשבוע הקודם לבח  1נות טוף
הטמטטר מטוכן באופן ק  1צונ  1עבור קרוב  1המשפחה של

A

הטטודנט  1ם הלומד  1ם באונ  1ברט  1טאות ובמכללות .מה  1ום
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וון

 Iססוצ.ע

F

ו ס

הראשון שבו החלה קר  11רת ההוראה של  1באונ  1ברט  1טה,

שמעתי הערות מעורפלות והת  11חטו  1ות בלת  1ברורות

א  Iו סבחן
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אסצ.ע הסססטך

0.21 0.06

0.49

1.25 0.86

0.574

סוף הסססטך

0.41 0.09

0.96

2.18 1.57

1.042

בענ"ן זה ,שכולן הוב  1לו ל"בע  11ת הטבתא המתה" .רק
אנש  1טנל מעטים העזו לבטא באופן מפורש את מה שהם
בעצם  1דעו באופן טמו , 1אולם אנ  1נ  1ל  1ת  1במה  1רות שכל מ

שה  1ה מעורב בהוראה במוטד להשכלה נבוהה הנ  1ב באופן
חד ומ  11ד  1לכל אזכור של מושנ זה 1 .ותר מכך ,במטעות
בעולם נ  1ל  1ת

1

1

תופעה דומה נם בארצות אחרות .בבר  1טנ  1ה

נקראת התופעה " ", The Graveyard Grannies Problem
בצרפת  " La Chere Grand-mere " -בעוד שבבולנר  1ה
מוכרת התופעה באופן בלת  1מפורש בשם "The
) " Toadstool Waxing Planאנ  1מתקשה לתרגם מושג

29

1
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בכל ) Ijךס I ,ל כ Iח Iת ה Iחס Iת

 eל מבח Jי אמצע הסמסטך  Iהמבח Jי Dהס Iפיי.D
כפ  1שמשתקף מטבלה

כשאין בח  1נה באופק ,ש  1עור

,1

מקר  1המוות )שמ  IIמ( המתרחש  1ם בקרב משפחות  1הם של

100

טטודנט  1ם ה  1נו נמוך וא  1נו מת  11חט לצ  1ון של הטטודנט

בקורט .אולם האפקט של בח  1נה קרבה ברור ב  1ותר:

זה(.

על אף שנראה שהבע  1ה ה  1א ב  1נלאומ  1ת בהיקפה ,ה  1א

ממוצע השמ"מ קופץ

מ 0.054-

במצב של אין מבחן

השתכללה והנ  1עה לש  1א ולכלל אמנות דווקא בארצות-

ל 0.574-

הברית ,ולפ  1כך אין פלא שה  1וזמה הראשונה המזה  1רה

במקרה של מבחן טופי .מטפר  1ם אלה מ 11צנ  1ם  1חט של פ

מפנ  1ה מתפרטמת בארה"ב

במאמר 1

זה .

10

ופי

כשמתקרב מבחן אמצע הטמטטר

19

בהתאמה! טבלה

ול 1.042-

נם מראה שהש  1נו  11ם הללו

1

תלו  11ם באופן חזק בצ  1ון ,עם מקדם מתאם של
הבע  1ה הבט  1ט  1ת נ  1תנת לנ  1טוח פשוט ב  1ותר :לפגז

שהסטו  7גט

גזגש לבחזגה ,ובפרט לבחזגת סו "1

הסמסטר ,ההסתברות שסבתו תמות באופו פתאומז

זמו קצר לפגז הבחזגה גבוהה באופו מובהק מו
ההסתברות שהזא תמות בכל זמו אחר במהלך השגה.

למבחנ  1אמצע הטמטטר ושל

כלל , 1

1

0.988

לטטודנט שנכשל בקורט )צ  1ון

0.974

למבחן הטופי .באופן

עכשוו (F 1

המבחן הטופ  1שלו קרב 1 ,ש הטתברות גבוהה פ

ושמועד
1

! 50

לאבד

בן משפחה מאשר לטטודנט מצט"ן )צ  1ון עכשוו ( A 1
בתקופה שבה אין מבחן קרוב.

בעוד שרע  1ון זה ה  1ה במשך זמן רב בגדר השערה בלבד

או רק חלק מן הפולקלור הקשור להוראה באונ  1ברט  1טה,
עתה אנ  1 1כול לאשר רשמ  1ת שהתופעה אמ  1ת  1ת .במשך
למעלה

מ 20-

שנה אטפת

1

נתונ  1ם על ה  1חט  1ם המשוער  1ם

 .1מאמר זח תורנם ממאמר באתר אינטרנט ולקוח מחמקור חבא:

The dead grandmother/exam syndrome and the potential
downfall ofAmerican society. The Connecticut Review , 1990 .
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ב ה Jתו Jי Dבטבבה  1המתאר את

במכללה או באוניברטיטה היות שהטכנה הפוטנציאלית

היח Oי Dבין המבחן ,ציון ה Oטוד Jט וה  eמ"מ .מוצגי DגD
מ  eוואת רגר Oיה בי Jיארית פ  eוטה עב כב אחד מהD

גבוהה במיוחד במשפחות אלו משום שיש רק בני משפחה
כה מעטים שעשו"ם לחלוק ביניהם את הטכנה .

ומקד Dהקורבציה
טבבה  : 2ממוצע ה  eמ"מ· בכב תקופת המבח Jי  Dובכב

רמות הציו Jי Dהמצטברי e Dב ה Oטוד Jטי Dבע  eור ה  JeיD

המבחן
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י מנתוני הטבכה ניתו כח eב  eכנבי מ  seחות  eנודכו נע ביו
ו כ  +30-קיי Dמתא e Dכ  0.04ביו נודכ המ  seחה וביו ה eמ"מ
ומתא  r Dה אינו מובהק  .ממוצע ה eמ"מ היה צריך כהיות  0כנבי
סטודנטי  Dככא מ  seחה ,אוכ Dהמס  Sר  eהתקבכ הוא ו  0.0בנככ
סטודנט יחיד ככא מ  seחה )חבר בנבחרת הבייסבוכ(  eבאו  Sו טרני
איבד כ sחות סבתא אחת בגכ סמסטר

במ, e

ארבע  eני .D

הצדיו העכשיןי של הסטודנט

על-אף שמחקר זה נמצא עד"ן בשלב של תהליכי ביצוע
מנתונים אלה עולה באופן ברור מטקנה אחת ויחידה:

30

וישמש בטיט להצעת מחקר נוטפת שתוגש לקרן הלאומית

בני המשפחה מדאיגים את עצמם עד מוות  ,כמשמעו ,בשל

למדע  ,נראה שכבר עתה הולכות ומתבהרות התוצאות :

ביצועי קרוביהם הטטודנטים בכל מבחן .ק"ם קשר ברור

ככל שהולך וגדל מטפר הלומדים בחינוך הגבוה ,כך

של יחט הפוך :ככל שגליון הציונים של הטטודנט גרוע

מוצאות משפחותיהם  ,מטיבות של בטיחות  ,שנבון יהא

יותר והמבחן חשוב יותר ,כך עולה מפלט הדאגה של

להגדיל את מטפר הטבתות במשפחה .מאחר שעד"ן לא

המשפחה .עודף דאגה זה משרה מתח הגורם כנראה

נמצאה הדרך הביולוגית לבצע זאת )אם כי הצעת מחקר

למוות מוקדם שלא בעתו ,היות שעודף הדאגה מביא

אחרת שנמצאת בשלבי הכנה מציעה לבדוק את האפשרות

כנראה ליתר לחץ דם ומוביל לשבץ מוחי ולהתקפי לב.

לשבט טבתות באמצעות טכניקות מודרניות של הנדטה

תופעה זו היא כנראה ההטבר לכך שמקרי המוות הללו

גנטית( ,נאלצות המשפחות לנקוט אמצעים של גירושים

נראים כמתרחשים באופן כה פתאומי וללא אזהרה

ונישואים תכופים כדי להגדיל את מאגר הטבתות.

מוקדמת ,ובדרך כלל בזמן המ"די שלפני המבחן  .תופעה

טוציולוגים יכולים להשתמש בנתונים אלה כדי לבדוק

זו גם מטבירה את מטפרן הלא פרופורציונלי של טבתות

מנקודת מבט חדשה את השפעת ההשכלה הגבוהה על

המופיע במאגר הקורבנות ,כיוון שהן מאלה היותר נוטים

מבנה המשפחה .

ללקות בשבץ מוחי  .ואולם ,הטבר זה אינו מבהיר מדוע

טבים מושפעים רק לעתים רחוקות מן התופעה ,וברור

 eרטוט : 2ממוצע ה  eמ"מ עב כב  O 100טוד Jטי  Dבכב

מכך שק"מים משתנים מתווכים אחרים שעד"ן לא זוהו.

המבח Jי Dובכב הציו Jי Dבין  . 1988-1968הקו המתאיD
ביותר הוא עקומה העובה באופן אק Oפו  JJציאבי,

יחד עם זאת ,יש נחמה רבה בהכרה העולה מתוצאות אלו

והיא :המשפחה האמריקנית עד"ן שומרת על קשר קרוב
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עם כל חבריה ומודאגת באופן עמוק לגבי שלומם  .אך אולי
הדאגה רבה
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קטנות ,או שיש בכל משפחה "דאגן מועד" הנושא עמו את
)פי  24גבוה יותר מאשר של הטבים( מרמז על כך
שההטבר האחרון הוא הנכון  .לולא היה כך ,צריכים היו בני
המשפחות הקטנות לייעץ לקרוביהם להימנע מללמוד

~
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הפרט משפחות גדולות דואגות פחות מאשר משפחות
לב הטכנה  .השיעור הגבוה באופן יוצא דופן של טבתות
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המטקנה היא אחת מן השת"ם  :או שברמת
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שאין כל מתאם בין השמ"מ ובין גודל המשפחה המורחבת
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ואולם בזמן האחרון ,בעקבות דיווחו של טטודנט שלומד

לתביעות על רשלנות רפואית ,חובבי גולף וכדומה(

בקורט שלי שדיווח על ']ש בני משפחה שלו שמתו לפני

שהכלכלה תקרוט  .לפיכ,ך בצער רב ,יש לנטוש פתרון זה

מבחן הגמר ,הבנתי שקיים היבט מטוכן הרבה יותר בכל

בשל היותו מטוכן יותר מהבעיה המקורית .

התהליך

-

האינפלציה של מקרי המוות .כשאיחדתי את

המטפרים עבור כל המבחנים בכל שנה ,הבחנתי בתוצאה

.2

לאפשר ליתומים בלבד להירשם לאוניברטיטאות.

זהו רעיון אטרקטיבי במיוחד ,פרט לכך שיש מחטור
ביתומים .כמובן שניתן לתקן
בעיה זו ,אולם תהא זו שגיאה

ם
בו
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ו
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בו
יייי
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מבחינה מוטרית ,ובכל מקרה זה

יי-
וי"

שאנו מנטים למנוע ,כלומר ,עודף

יייי
ו

יעשה .ר~לי ? iציה של עצם הבעיה
מקרי המוות במשפחה .

 . 3לאפשר לטטודנטים לשקר

=
ןיי!:

למשפחותיהם  .לעולם ייאטר על
טטודנט ליידע את בני משפחתו
שהוא לומד באוניברטיטה )מחקרי
שדה ראשוניים מראים
שההימנעות מיידוע הטבתות

בלבד אינו מהווה ביטחון באשר
לשאר בני המשפחה(  .לא די
בטתם שקר ואי דיווח על מועד
המבחנים .אם המשפחה איננה
יודעת מתי מתקיימים מבחנים,

בני המשפחה עלולים לדאוג באופן
קבוע וזה יוביל לשיעורי תמותה
גבוהים אף יותר  .הפתרון היחיד

הוא שלעולם אין ליידע את
המשפחה שהטטודנט אפילו רשום
ללימודים באוניברטיטה  .על
הטטודנטים להעמיד פנים שהם
חיילים בצבא ,או שהם הצטרפו

לכת דתית ביזארית ,או שהם
נחטפו על ידי חיזר .כל אלה

יכולים לשמש כהטבר להיעדרותם
הממושכת מביתם ולמניעת המידע
המטוכן ממשפחותיהם  .על-אף

שניתן לטעון שרמאות בהיקף כה
נרחב איננה יכולה להתקיים
לאורך תקופות זמן ארוכות,
הצלחתם של פוליטיקאים רבים
מטרידה במיוחד )שרטוט

. (2

השרטוט מראה שהשמ"מ

מטפט בקצב מוגבר ,ואקטטרפולציה של העקומה צופה

שבעוד  100שנה הוא יעמוד על 644/100

טטודנטים/

במשימות מטוג זה מעידה על ההפך .
דרוש זמן כדי לגלות איזה מבין הפתרונות שהוצעו כאן
הוא היישומי ביותר  .בינתיים ,הבעיה יותר מדי חשובה

מבחנים  .בקצב זה רק המשפחות הגדולות ביותר יצליחו

ומטוכנת מכדי שנוכל להרשות לעצמנו להתעלם ממנה .

לשרוד את הטמטטר הראשון של הקריירה הטטודנטיאלית

בדומה לטיפול הממשלתי היעיל בבעיות קטטטרופליות

של בן משפחתם  .מן ההכרח לשנות מגמה זו לפני

פוטנציאליות אחרות )כמו ההתחממות הגלובלית ,הפגיעה

שארה"ב תאבד את כל האוכלוטייה שלה!

בשכבת האוזון וזיהום האוקיינוטים( ,אני מציע שהממשלה
תקים גם במקרה זה ועדה ללימוד הבעיה באופן מעמיק

בדעתי עולים שלושה פתרונות אפשריים:

יותר  .עד אז אני מאי'( בחברי הטגל של הקהילה האקדמית

 . 1להפטיק לתת מבחנים .במבט ראשון נראה שזה

להתחיל לאטוף ולשמור את הנתונים המטתמנים בקורטים

הפתרון הפשוט ביותר לבעיה  .אולם כמו פתרונות

שלהם  .אם אנשי הטגל מכל המדינה ישלחו אלי את

פשטניים רבים אחרים ,גם הוא נכשל בשיקול התוצאות

טיכומי הנתונים הללו אני מתחייב לפרטם בעוד שנה דו"ח

המלאות של מדיניות כזו  .אם לא יערכו מבחנים ,יהיה
צורך לטגור את כל בתי הטפר לרפואה משום שלא תהיה
להם כל דרך לאבחן טטודנטים שהם נכבדים וראויים .
המחטור ברופאים שיווצר בדור הבא יגרום לאבטלה של כל
כך הרבה בעלי מקצוע אחרים )רואי חשבון ,עורכי דין

מעקב .
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