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הקשר בין דפוסי סריקת עיניים לבין ליקויים בעיבוד מידע בפתרון בעיות אנאלוגיות : שם המחקר  �

קונספטואליות ופרספטואליות בקרב נבדקים  בעלי פיגור שכלי בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי גיל 

 .שכלי זהה

 אילן-אוניברסיטת בר: רשות המחקר  �

 2010, ספטמבר : שנה  �

 24: קטלוגי ' מס �

 ר יצחק וייס"ד, דוד צוריאל' פרופ, ר חפציבה ליפשיץ"ד: המחלקה לחינוך: שמות החוקרים  �

  לחקר מדעי המוח" גונדה"מרכז , ר יוסי ארזואן"ד, אלי ווקיל' פרופ :המחלקה לפסיכולוגיה                              

  

  תקציר המחקר

 יהקשב ותהליכי החשיבה כפי שהם מתבטאים בדפוסזיהוי תהליכי המיקוד ו: מטרתו העיקרית של המחקר היא

פתרון בעיות אנלוגיות קונספטואליות ופרספטואליות בקרב מתבגרים בעלי עת ב) Eye Tracking( סריקת עיניים 

  . בהשוואה לבעלי התפתחות תקינה בעלי גיל שכלי זההקל ובינוני פיגור שכלי 

  )IQ = 40-70(בעלי פיגור שכלי קל ובינוני  25-55ם בגיל נבדקי 18: נבדקים בשתי קבוצות 38השתתפו במחקר  

ל על "שהותאמו לקבוצה הנ 6-8בגילאי  בעלי התפתחות תקינה) צעירים(נבדקים  20, העובדים במרכז תעסוקתי

פתרון מבחן אנאלוגיות התנסו בהקבוצות  תיש; )1968(בסיס הרמה הקוגניטיבית על פי מבחן רייבן 

סטנרברג י "הבנויים על פי מודל הרכיבים עפ ) (CPAM; Tzuriel Galinka, 2002אליותקונספטואליות ופרספטו

)1977Sternberg,  (הכוללים :Encoding ,Inference ,Mapping ,  וכןApplication  . ת ערך במעבדנהמחקר

 .Eye Tracker  כאשר הנבדקים ישבו מול מסך מחשב המחובר למכשירבאוניברסיטת בר אילן  Eye tracking-ה

אפשר לכמת באופן אמפירי את המבמהלך פתרון האנאלוגיות של הנבדקים אחר תנועות העיניים עוקב המכשיר 

   . בעת פתרון האנאלוגיותהקשב המיקוד ואת שלבי החשיבה של הנבדקים , מידת הפניית תשומת הלב

. ים יותר משל בעלי הפיגור השכלימן התוצאות עולה כי ציוני בעלי התפתחות התקינה בשני סוגי האנלוגיות גבוה

בשתי . נמצאו קווים משיקים ודיפרנציאליים בשתי הקבוצות במדדים ההתנהגותיים ובמדדי תנועות העיניים

בעלי הפיגור השכלי בילו יותר . הקבוצות לא היו הבדלים בציונים בין האנלוגיות הקונפסטואליות לפרספטואליות

סגנון החשיבה של בעלי הפיגור . עו יותר מעברים באנלוגיות הפרספטואליותזמן באנלוגיות הקונספטואליות וביצ

החשיבה של בעלי ההתפתחות התקינה  ואילו סגנון  Elimination response -השכלי הינו אימפולסיבי ומוגדר כ
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 Bethell-Fox, Lohman, and Snowעל פי  .Constructing matchingהוא רפלקטיבי ומובנה  ומוגדר כ

(1984).                       


