
           

 

 רקע תיאורטי           
 

 מה היחס בין תוכן המודעות שלנו לבין  

 המתרחשים כל , עיבודים לא מודעים

 ?הזמן בלי שנהיה ערים אליהם

 אחת המטפורות הידועות ליחסים

 שבין עיבוד מודע לעיבוד לא מודע היא  

אנחנו מודעים רק לחלק מסוים מהתהליכים   -מטפורת הקרחון 

המנטליים בעוד שמתחת לפני השטח מתרחשים תהליכי עיבוד לא 

 .מודעים
 

  יכולים תהליכים אילו להבין מנסים חוקרים האחרונים בעשורים

  שבאופן שונות פרדיגמות פיתחו ,כך לשם .מודעות ללא להתבצע

  יהיה לא שהנבדק כך גירוי להציג לחוקרים מאפשרות מלאכותי

 בעזרת .גירוי אותו של העיבוד רמת את ולבדוק ,אליו מודע

 - מודעות ללא שונות פעולות לבצע שניתן נמצא ,כאלה פרדיגמות

 שנעשה השימוש ,אולם .ועוד רגשי עיבוד ,סצנה עיבוד ,קריאה

  מאוד אותם הרחיק מלאכותיות בפרדיגמות אלה בניסויים

  הממצאים של התוקף מה ברור לא ,כלומר .יומית-היום מהמציאות

 בסביבה יום יום שמתרחשים מודעים לא תהליכים לגבי הללו

 .להבין מבקש המחקר למעשה ואותם ,הטבעית
 

 

 

 עיבוד לא מודע של רגש 

  בסביבה טבעית

 סבאכפר , תיכון יצחק רבין, פרידמןנעמה : חניכה

 אוניברסיטת תל אביב, מודריקד״ר ליעד : עמיתה-מנחה

           

 

 

 מטרות המחקר
 

 לא תהליכים לחקור שתאפשר פרדיגמה לפתח❆

 טבעית בסביבה מודעים

 

 תמונות של רגשי תוכן לעבד יוכלו נבדקים האם לבחון❆

 לתמונות מודעים שאינם אף על
 

 

 

 

           

 

 

 מהלך המחקר
 

 אורתופדי לשיקום במחלקה שיבא החולים בבית תרחשמ הניסוי

  כיפה כוללת המערכת .(מדומה מציאות) virtual reality במערכת

 מציאות המדמה מעלות 360-ב אנימציה סרטון מוצג שעליה

 כדי תוך הולך הנבדק שעליו הליכון יש הכיפה בתוך .וירטואלית

  של לתנועה מגיבה הסימולציה כאשר רחוב של סימולציה הצגת

  .בהתאם ומשתנה הנבדק

  דבורה אחר לעקוב ונדרש וירטואלי ברחוב הולך הנבדק צעד בכל

  של בסופו ולציין הניסוי בתחילת המסומנת שלוש מתוך אחת

  של המטרה .לעקוב נדרש שאחריה הדבורה הייתה מהן מי הניסוי

  לעבר הקשב כל את להפנות לנבדק לגרום היא זו משימה

 הולך שבה הסביבה של המודע העיבוד את למנוע וכך הדבורים

  ברחוב שלטים גבי על המוצגות תמונות כוללת זו סביבה .הנבדק

  ,(אברסיבי) שלילי רגשי מטען בעלות או ניטרליות להיות היכולות

 לאחר .תוכן חסרי ממסכים גירויים גם אלה לתמונות ובנוסף

 כמה עד היא הראשונה .שאלות שתי לנבדק מוצגות ,ללכת שסיים

 והשנייה (רמות 4 של בסקאלה) הניסוי במהלך התמונה את ראה

  במהלך הוצגה המסך על שמוצגות תמונות ארבע מבין מי היא

  .פעמים 40 ההדמיה את עובר נבדק כל .ההדמיה

 על מנת להעריך את מידת

 ,  העיבוד הלא מודע של התמונות

 תוך  מוקלטים מדדים פיזיולוגיים 

 ,  דופק, דםלחץ  -כדי ההליכה 

 .הזעה, עינייםתזוזת 

 המטרה שלנו הינה להגיע

 למצב בו הנבדק אומר שלא

ברצוננו  . ואינו מסוגל לשפוט מי מהן הוצגה, ראה את התמונות

לבחון האם המדדים הפיסיולוגיים מגלים שהוא עיבד את תוכנן 

 .הרגשי על אף שלא היה מודע אליהן
 

 

 

 

           

 

 

 תוצאות ראשוניות
 

  אברסיביים גירויים של רשימה יצרנו (IAPS) מתוקף תמונות מאגר בעזרת❆

 שונות רגשיות תגובות שמעוררים וניטרליים

 

  להתהלך יכול הנבדק שבה פרדיגמה גיבשנו ,ועיצוב תכנות עבודת לאחר❆

 לבצע שניתן ביססנו (מקדים) פיילוט ובמחקר ,מציאותי רחוב המדמה בסביבה

 התמונות את רואים לא אכן מסוימים ובתנאים ,המרכזית המטלה את
 

 

 

 

           

 

 מחשבות ותכניות לעתיד
 

בעקבות הפיילוט החלטנו לשנות את הגירויים הממסכים                                      ❆

 .  שביניהם מוצגות התמונות הניטרליות והאברסיביות

 המטרה היא ליצור ממסכים  . התהליך נמצא כרגע בעבודה     

 .  יותר אפקטיביים שימנעו את התפיסה המודעת של התמונות      

  מודע הלא העיבוד רמת את לשקף שאמורים פיסיולוגיים מדדים של שורה גיבשנו❆

 של לתיעוד במקביל ההדמיה את נערוך ,הניסוי של הבא ובשלב ,התמונות של

 .האלה המדדים

 .השנה סוף עד הניסוי של הבא השלב את להשלים היא התכנית❆

  ,למעבדה מחוץ המודעות לחקר במעבדה המחקר בין ביניים שלב מהווה הפרויקט❆

  .הטבעית הסביבה את יותר טוב המחקים בתנאים שימוש באמצעות זאת ועושה

  שמתרחשים התהליכים את יותר טוב להבין לנו יאפשר זה - התיאורטית ברמה

  על הנשענים יישומים לפתח יהיה ניתן בעתיד - המעשית ברמה .יום-היום בחיי

 .השונות במדיות ושיווק התקשורת בתחומי ומסקנותיו הניסוי תוצאות
 

 

 

 

ךגירוי ממס  


