
 

 

 

                     

               

 :לעומת כינויי גוף בהבנת טקסטים בקרב אנשים עם מש"ה.  באמצעות שמות עצם   חוזר רפרור  יעילות  שם הכלי 

  על ידי:   3199 בשנת: במקור פותח.Gordon et al 

   שכלית התפתחותית, לא  וההליך ליכולותיהם של אנשים עם מוגבלות    חומרי הניסויכיוון שהיה צורך להתאים את

שאלות   64-טקסטים קצרים ו  32גום החומרים המקוריים לעברית, ולכן חומרי הניסוי, ניתן היה להסתפק בתר 

 ( 2019קרל )  -אורנה פלג וד"ר סיגל עוזיאל פרופ' אתי פריפלד בהנחיית של עבודת הגמר לצורך בעברית, נכתבו 

 

, לפיה  מש"הת עבור אנשים עם ההנגשה הלשוני של אחת מהנחיותהיעילות לבחון את  מטרת הכלי  1

יש להעדיף שמות עצם מלאים על פני כינויי גוף. כלומר, לבחון האם רפרור חוזר  

באמצעות שמות עצם, תוך הימנעות משימוש בכינויי גוף, יקל על אנשים עם מוגבלות  

 . שכלית להבין טקסטים 

 . ן ה ושאלוטקסטים קצרים לקריא סוג כלי המחקר   2

   קינה. ת מול נבדקים עם התפתחות  קלה נבדים עם מש"ה  אוכלוסיית היעד   3

 על גביי מסך מחשב ובסיוע החוקרת.  E-prime תוכנת ביצוע משימות מול אופי הדיווח   4

פטים. במשפט הראשון של כל טקסט  מורכב משני מש ים שכל אחד מהםקצר ים טקסט מבנה הכלי  5

בתנאי אחד של  (. )שם פרטי או שם מקצוע  בעזרת שם מפורששתי ישויות  ת וצגומ

ובתנאי השני, הרפרור  , רפרר לישויות הללו באמצעות כינויי גוף הניסוי, המשפט הבא מ

  לכל אחד מהטקסטים יש ( תבצע באמצעות חזרה על השם )הפרטי או שם המקצועמ

   שני תנאי הניסוי.שתי גרסאות, בהתאם ל 

בו  ראשון, ששונה מתייחסת למשפט השתי שאלות. השאלה הרא טקסט קצר,  עבור כל 

השאלה השנייה מתייחסת למשפט השני, שבו  . הוצגו שתי הישויות במפורש בשם 

ות התבצע באמצעות חזרה על השם או באמצעות כינויי גוף, כדי לבדוק  הרפרור לישוי 

ר בישות  מדובולהבין שלקשר  יכולתו של הנבדקהשפעת הביטוי האנאפורי על את 

 . הוזכרה מוקדם יותר ש

 לא רלוונטי.   סוג סולם המדידה  6

 .  הבנה טקסטים בעברית ושאלות  סוג הפריטים בכלי  7

 שאלות בעברית.   64-טקסטים קצרים ו 32 אורך הכלי   8

 לא צוין    מהימנות  9

 לא צוין  תקיפות  10

 ל קרן שלם התומכת במחקר שמטרתו  ש  מאגר כלי המחקרכלי  מחקר זה נלקח מתוך   

 החיים של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית והסובבים אותם. ת  שיפור איכו   

 
   הרלבנטי המחקר   את  שערך   לחוקר  לפנות  מתבקש מחקר  מכלי  באחד   להשתמש המעוניין כל         

 . ריםיוצ זכויות  מבחינת בכלי  השימוש   אישור את   ולוודא                         
 

http://kshalem.xpmltd.info/pages/page/29


 

 אשר עשו שימוש בכלי: ם  קרן של רשימת מחקרי 

 מק"ט  שם המחקר 

  וישים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: השפעת הביטהנגשה לשונית עבור אנ(. 2019)  אתי פריפלד

מוסמך  עבודת גמר כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "המרפרר על הבנה של טקסטים. 

ג וד"ר סיגל  אורנה פל. בהנחיית: פרופ' ת"א אוניברסיטת  , ם קוגניטיבייבתכנית ללימודים  " האוניברסיטה

 קרל. -עוזיאל 
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 למחקר המלא 

 

                                                    `     

                   למאגר המחקרים של קרן שלם
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 פריטי הניסוי

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 דוגמה לאופן הצגת משפטי הניסוי ושאלות הניסוי

 


