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 תקציר  .א

 עםדיסלקציה התפתחותית ו עםלבחון האם סטודנטים  ההייתמטרתו המרכזית של המחקר הנוכחי 

בדלים מקוראים תקינים בהתייחס ליכולות העיבוד הגלובלי או הלוקאלי שלהם נהפרעות קשב וריכוז 

 והאודיטורית.  תהוויזואליבאופנות 

ל הנבדקים: המטלה חנה בשלוש מטלות שהועברו לכלביכולת התפיסה הגלובלית והלוקאלית נ

, בחנה את אופן התפיסה במטלה ויזואלית בה הנבדקים היו צריכים לזהות Navonמטלת הראשונה, 

בחנה את השפעת הגודל והצפיפות  ,Kimchi & Palmer, מטלת גירוי לוקאלי או גלובלי. המטלה השנייה

באופנות  דהעיבובאמצעות השמעת טונים שונים את אופן טלה השלישית בחנה והמ תהוויזואליבאופנות 

 האודיטורית. 

ת על יכולת הקריאה ותפיסהנחת היסוד העומדת בבסיס מחקר זה הינו כי אופן העיבוד משפיע 

מהלך בבספרות המחקרית נמצא כי  יום.-הגירויים בחיינו ובכך על יכולת הלמידה והתפקוד בחיי היום

עיבוד לוקאלי נמצאה פעילות מהלך בעוד שב הימנית בהמיספרה ת רבה יותרנמצאה פעילועיבוד גלובלי 

קציה ישנה פגיעה בהמיספרה דיסל נבדקים עםבהמיספרה השמאלית. מחקרים הראו כי בקרב 

 הפרעת קשב מיוחסת פגיעה בהמיספרה הימנית.  עםולנבדקים השמאלית 

צורות( ובגירוי אודיטורי. בשלושת במחקר הנוכחי נבחנו יכולות העיבוד בגירוי בלתי מילולי )

ציה, הפרעת קשב ותקינים(. כל קבוצה לקהמטלות השתתפו נבדקים משלוש קבוצות המחקר )דיס

דיסלקציה בשתי המטלות  עם. התוצאות בקרב נבדקים 20-37נבדקים בוגרים בטווח גילאים  18הכילה 

בדקים תקינים, אך קצב העיבוד היה מטלה האודיטורית הראו העדפה גלובלית בדומה לנובהוויזואליות 

נמוך משמעותית מהם. ממצא המעיד על הקושי בסגמנטציה )פירוק צלילים( של המילה וכן קושי 

 מילים ארוכות ולא מוכרות.ב

ת או לוקאלית במטלות הפרעת קשב לא הראו העדפה לתפיסה גלובלי עםלעומתם, נבדקים 

ם אלו לראות את התמונה השלמה ולעיתים להבין את . ממצא המעיד על הקושי של נבדקיהוויזואליות

עם זאת, במטלה האודיטורית נבדקים אלו תפקדו בדומה  הפרטים שמצריכים את ההקשר של השלם.

 לתקינים, דבר המצביע על כך שהיכולת האודיטורית שלהם אינה מושפעת מהלקות. 

ן העיבוד הגלובלי והלוקאלי וא הראשון שבוחן את אופהייחודיותו של המחקר הנוכחי היא בכך ש

שונות. המחקר מעלה את הצורך לטפל בבעלי  אופנויותנבדקים בשתי  תאוכלוסיושל שתי 

באופן המתייחס לאופנויות השונות בו זמנית ובכך מהווה תימוכין נוספים למחקרים  דיסלקציה

יתכן כי קשב המציינים שיש מספר גורמים העומדים בבסיס הדיסלקציה. כן, בקרב בעלי הפרעת ה



טיפול באמצעות הקצאת קשב יאפשר לנבדקים אלו להתמקד בפרטים ולאחר מכן בתמונה הגדולה 

 .  נבדקים אלו או להפך. בנוסף, אפשר לבחון טיפול באמצעות מוזיקה על מנת לווסת את הקשב של


