
 
 

 

 

 

  הנגשה קוגניטיבית של סרטים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית:  המחקרשם 

 2015:  שנה 

 140:  מס' קטלוגי 

  ד"ר אבי גריפל וגב' הנא זועבי:  החוקרשם 

 :דאס אינטרנשיונל בע"מ  רשות המחקר 

 محدودية ذهنية تطورية ذوي دراكية لألفالم ألشخاص إ -تاحة ذهنيةإ :  موضوع البحث 

 2015:  السنة 

 140:  رقم النموذج 

 د.افي جريفل والسيدة هناء زعبي :  اسم الباحث 

 داس انترناشونال م.ض :الهيئة المسؤولة عن البحث 

 ملخص البحث 

 شاليم" -راء هذا التقييم بدعم من "صندوق جا تم

الحالي  قّيم    الفالتقييم  اتاحة  الحساب  لميمدى مساهمة  " ال نحسب  لدى  "،الروائي  المشاهدة  محدودية  ذوي  اشخاص    لتجربة 

بدون    فيلمتفسير )دمج تفسيرات باللغة العبرية بال  بالعبرية،وذلك عن طريق ثالثة نماذج لإلتاحة: دبلجة كاملة    تطوريه،ذهنية  

العرض العادي والذي يعتبر المجموعة الضابطة. تم عرض    ودبلجة كاملة مع تفسيرات. تم مقارنة النماذج المذكورة مع  دبلجة(،

نموذ سينماكل  في  لحوالي    ج  بالقدس  المهني  مشاهد  40سيتي  التأهيل  مراكز  من  اختيارهم  تم  بعد    -والذين  القدس.  منطقة 

شخصية   مقابلة  عقدت  الحبكة،  قالعرض  فهم  مدى  فحص  والذي  مغلق  استبيان  بمساعدة  المشاهدين  مع  لوجه  وجها  صيرة 

وقت  في  المشاهدين    سلوكياتأجريت مشاهدات على    باإلضافة،   والخ.  فيلمالمتعة، مدى فهم الحديث، مساهمة الترجمة لفهم ال



 
 

 

 

 

ال مناقشة  اجريت  وكذلك    ،فيلمعرض  اجل  من  المرشدين  مع  و آمقابالت  معالجة  إراء  تم  العرض.  بعد  المشاهدين  جابات 

  t-test)االرتباطات واختبارات الفروق المتوسطة  من اجل الحصول على معدل اإلجابات،    SPSSالمعطيات بواسطة برنامج   

 (. F-test -ו

كثريتهم أشاروا لفهم حبكة  أال ان  إ  متوسطة(،-محدودية ذهنية تطورية )محدودية خفيفة  ذوي لرغم ان المشاهدين هم اشخاص  اب

وفهموا  للتفسيرات،صغوا أ%(. كذلك غالبيتهم 90 حوالي)استمتعوا % أجابوا بفهم الكل او األغلبية( وغالبيتهم 70 حوالي)الفيلم 

  ، دة الفيلم تجربة ترفيهية والتي تتعدى فهم حبكة الفيلم. استمتع المشاهدين من الفعالية المشتركةها. اعتبروا مشنيالممثلما قاله  

  تشريفات وما شابه ذلك.ال، التنقل

األكثر  أ النموذجين  كال  بأن  التقييمي  البحث  نتائج  اإل  امناسب  شارت  اجل  همامن  اإل،  تاحة  ونموذج  الدبلجة  تاحة نموذج 

فهم حديث الممثلين مقارنة  مع مجموعة الضبط والتي تم عرض فيلم  لفهم الفيلم و لبشكل أفضل  تساهم هذه النماذج  سيرات.  بالتف

 قل للفهم. أعادي لها. عندما يعرض نموذج دامج والذي يحوي دبلجة وتفسيرات تكون التفسيرات ذات أهمية 

في بقية .  فرق كبير لكن غير واضح احصائيا ()الترجمة  لمعرفة، وكذلك لفهم  نموذج التفسيرات يساهم أكثر للنجاح بامتحان ا

  المتغيرات الفرق ضئيل.

ومعالجة   تحليل  على  البحث  توصيات  مع    المعطيات،تستند  المقابالت  فحوى  خالل    المرشدين،تحليل    العرض، والمشاهدات 

 :  مع محدودية ذهنية اصألشخموذج التفسيرات صاحب خبرة واسعة بعرض عدة أفالم بمساعدة ن وتوصية د.عمنويل شان

ن تتم الدبلجة على يد ممثلين مختلفين لكل  أ وكذلك    ،حيث يكون واضح جدا ونقي،  من المهم التشديد على جودة صوت عالية-

 يؤثر سلبيا على الفهم.شخصية: استعمال نفس الصوت لعدة شخصيات 

ليس كسؤال(.  )صياغتها بشكل واضح ومباشر  ويتم    ،طويلةدون استراحات    هذا، من المحبذ تكرار التفسيرات بنموذج االتاحة    -

 بشكل يوضح الحبكة، وليس كسؤال موجه للمشاهدين. 



 
 

 

 

 

فيما يتعلق بمساهمة االتاحة بالتفسيرات من اجل تعزيز فهم األشخاص  نصح بتبني نتائج البحث الحالي  ي  ،   على ذلكعالوة    -

 العبرية. ذوي المحدودية الذهنية لفيلم باللغة 

 
 وى الكامل للمحت  המלא לפריט   •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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