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 אדם של עיניו כי קובעת עממית גירסה
 לכך אישיותו. ואת אופיר את משקפות

 זאת ובבל מדעית. הוכחה כל אין עדיין
 כי להוכיח מדענים שני לאחרונה מנסים

ופעי תהליכי־למידה משקף אישון־העין
מחשבתית. לות

לפסיכולו בחוג אסיסטנט עילם, זוהר
 בת־ ויוכבד תל־אביב, באוניברסיטת גיה

 לבלשנות־אנגלית בחוג אסיסטנטית יעקב
בעי עתה נמצאים אוניברסיטה, באותה

 להוכיח מנסים הם לפיו מחקר, של צומו
 למידת מדוייק מדד מהווה אישון־העיז כי

אדם. של המחשבתית פעילותו
שפעי ככל גדל האישון כי העובדה

יו מאומצת האדם של המחשבתית לותו
.1964ב־ הס האמריקאי על־ידי נתגלתה תר,

כר מתרכזים הישראליים החוקרים שני
ה בתגובות התבוננות על במחקרם גע

ומתרחב הולד אישון
המחשבה כראי העיין

וחז שונים משפטים שמיעת בעת אישון
 דרוש כי היתר בין נוכחו הם עליהם. רה

 מאשר רגיל משפט להבנת מאמץ פחות
 זהה באורך מילים סתם של סידרה להבנת
משפט. לאותו

 המשפט את מחלק הנבדק כי מתברר
ומפ וכר) נשוא (נושא, קבועות ליחידות

 אחת מיחידה חלק הינם שהמילים ני
אותם. לקלוט יותר לו קל מאורגנת,

 כל על כי הבדיקות בעת בבירור ניכר
 היה במשפט, בזו בתת־יחידה היתקלות

חז ומתכווץ ניכר באופן מתרחב האישון
 האישון כי גם נתגלה הבנתה. עם רה

 מילות־ שמיעת בעת גם חזרה מתכווץ
מוכרות. חיבור
 כי גם גילו הישראליים החוקרים שני

 הנבדק כאשר בהתרחבות הגיב האישון
 :דוגמת הפוכות, מילים לצמדי האזין
 כי םביר! רמת־אביב. במקום המת אביב־
לל יותר קל שלאדם משום נובע הדבר

 ביניהם שיש מילים צמדי ולהבין מוד
קשר. חסרי צמדים מאשר משמעותי, קשר
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