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ממוצע הפעילות המוחית  
בקבוצות אלקטרודות  

בכל אחד מארבעת  , שונות
–התנאים

תמונה עם אובייקט
,רגיל-מתאים

,רגיל-לא מתאים
אומעורבל -מתאים

.מעורבל-לא מתאים

רקע

התיאוריות  ?מודעותללאכמה מהם ניתן לבצע גם ;רביםתהליכי אינטגרציה מבצעים רגע אנו בכל 
:בתחום חלוקות בשאלה זוהמובילות 

oGNW–ולכן תהליכים  , העיבוד המודע הוא הכרחי למעבר של מידע בין אזורים שונים במוח
.1אינטגרטיביים ידרשו מודעות

oIIT–2לכן תהליכי אינטגרציה גבוהים מערבים מודעות, מודעות שקולה לאינטגרציה.
oYIC–ולכן גם תהליכים אינטגרטיביים עשויים להתרחש  , אין פונקציה ייחודית לעיבוד מודע

.3ללא מודעות

הניסויתיאור 

אובייקט  התמונה  עם 
לא מתאים/מתאים

מעורבל /ורגיל
לאחר. מוסכה

הנבדק, הצגתה
ראההאם נשאל 

אותה וכמה ידיים
היו מעורבות

.בפעולה

שיטה

הנבדקים , במהלך הניסוי

(n=24 )  צפו בסצנות עם

לא מתאים  /מתאיםאובייקט 

הפעילות  . מעורבל/ובמצב רגיל
של הנבדקים הוקלטה  המוחית 

על מנת שנוכל  EEGבאמצעות 
להשוות בין עיבוד של תמונות עם  

.לא מתאים/אובייקט מתאים

תוצאות

o זמני תגובה)מבחינה התנהגותית,

לשאלה על הידייםדיוק בתשובות

לא ראינו( ואחוז תמונות שהעידו שראו

מעורבלות/תמונות רגילותכל הבדל בין

,כלומר. לא מתאים/אובייקט מתאיםעם

התמונות אכן עובדו רקניתן להסיק כי

אובייקטיבימבחן, בנוסף. מודעלא באופן 

.  הניסוי חיזק את הטענה הזובסוף 

oתוצאות הEEG-הראו כי קיים הבדל בין

מעורבלות אך לא/רגילותעיבוד של תמונות

.מתאיםלא/בין תמונות עם אובייקט מתאים

דיון

אך לא בין  , מעורבל/הבחינו בין סצנות שבהן האובייקט היה רגילEEG-גלי ה
IIT-למתאימות התוצאות .מתאימיםלא /אובייקטים מתאימיםסצנות עם 

,  השנימהצד . במודעותטוענות כי אינטגרציה היא מרכיב הכרחי אשר -GNWו
חישוב שיכול להתבצע באופן מודע יכול הטוענת כי כל , YICאת התוצאות סותרות 

ניסויים נוספים נדרשים על מנת להעריך האם  , זאתעם . מודעותללא גם להתבצע 
מגבלות  שהתקבלו בניסוי אכן משקף היעדר אינטגרציה או את התוצאות היעדר 

.המערך שבו השתמשנו

עמיתים -תכנית מנחים
? האם מודעות נדרשת לאינטגרציה סמנטית

EEGמחקר
בית יצחק, קריית חינוך עמק חפר, שיר שגיא: חניכה
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