
 

 

 

  ח מסכם: פרויקט הנגשה קוגניטיבית של מוזיאונים ואתרי פנאי " דו :המחקרשם 

 2020:  שנה 

 142:  מס' קטלוגי 

 :חיימוביץ. -דרור, פרופ' שירה ילון-גרינשפן, יוסי פריאר-קרל, הילה רימון-ד"ר סיגל עוזיאל שם החוקר 

 :המכללה האקדמית אחווה והקריה האקדמית אונו.   רשות המחקר 

 

  ة لمتاحف ومواقع ترفيه دراكي  اإل -ةتاحة الذهني  تقرير ملخص: مشروع اإل :حثموضوع الب 

 2020:  سنةال 

 142 :رقم النموذج 

 حيموبيتس-بروفيسور شيرا يلون, سقعق-يوسي حقافق, جرنشفين-هيله ريمون, كرال-د. سيجال عوزيئيل :اسم الباحث . 

  اونو  األكاديمي األكاديمية احفا والحرمالكلية  :البحثالهيئة المسؤولة عن.   

 ملخص البحث:

 هذا البحث بمساعدة صندوق شاليم وصناديق التأمين الوطني 

الترفيهية  تاحة  إ قيمة عاليةة جد  مهم    ةة تطوري  ذهني    ةألشخاص ذوي محدودي  األماكن واألنشطة  والتي تساهم بتقريب   ،ا وذات 

ن  إوكذلك ف  بالمساواة.  موشعوره  متهاجودة حي  جل تحسينأمن    ،معة لحياة الترفيه والثقافة بالمجتالذهني    ة المحدودي    يالشخص ذ

 دراكي لدى كافة الناس.ز التغيير اإلالي تعز  ة وبالت  ة بالمرافق العام  ة ذهني  تتيح وجود أشخاص ذوي محدودي    الرفاهتاحة ثقافة  إ

ا في ترسيخ حقوق اإل  أيض  انعكس  الحياة في االتففي  تاحة  هذا االعتراف  الدولي  جميع مجاالت  ص ذوي  األشخا  ة لحقوق اقية 

ة. عند دخول حقوق المساواة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة  يضا بالتشريعات والمعايير اإلسرائيلي  أة و حتياجات الخاص  اال

من    فانه  العرض،المتاحف وصاالت    تعديل-61-60وباألخص قانون (  2013,  לשירות  נגישות  התאמותالتنفيذ )لحيز  

المعلومات باكيفي    دراسة  الضروري   إقامة    فهمها،الجميع    لمتاحف بحيث يستطيعة عرض  للجميع   النشاط بحيثوكيفية  يسمح 

الغاية   فيه. ولهذه  التأمين    تنضم  االمشاركة  الخاصة: صناديق  االحتياجات  بمجال دعم ذوي  مكتب    الوطني،جمعيات رائدة 



 

 

 

قع الترفيه والذي  ل لموادا إلتاحة الوصو روا برنامجا فريحيث طو  بل  صندوق شاليم و"اكيم" إسرائي  االجتماعية،الرفاه والخدمات  

  .التقييم ابحاثالموقع ومرافقة   /تدريب طواقم العمل وتطوير وسائل مساعدة خاصة ومالئمة لحاجة المتاحف يشمل

بأربعة مواقع ذات توجهات خطة العمل هذه تعتبر فريدة من نوعها واألولى بالدولة )ربما حتى في العالم(. تم تفعيل البرنامج  

لمدينم أثري  موقع  دافيختلفة:  التكنولوجي  دة  المتحف  القدس،  البيئي   الخضيرة،-في  للتربية  خيرية  المهاجرمركز  ومتحف  -ة 

جل تقييم مدى مساهمة أنشطة االتاحة  أالمقارنة. وجد البحث الحالي من   لصالح   خر والذي لم تتم االتاحة فيه، آعتليت. متحف  

. تم دمج طرق  المشاركة والتعلم  االستمتاع،ذهنية من ناحية  ودية  لدى اشخاص ذوي محد  المشتركة بالمشروع  لمتاحفابالذهنية  

مجموعات ذوي محدودية ذهنية تطورية من   5وتم فحص المركبات الكمية والكيفية. اشترك بالبحث    (Mixed design) البحث

مختلفة.  ط  أخمسة   )  4ر  شك  ط  أمجموعات  البحث،ر(  مجموعة  االت  لوا  وبعد  قبل  متحف  زارت  مجموعة  المجموعة  كل  احة. 

تين دون التطرق لإلتاحة. القدس مر  -لت مجموعة الضبط )المقارنة(. هذه المجموعة زارت متحف العلوماألخيرة )الخامسة( شك  

ركي البحث  تش م  صف حتى سنتين. كانون  ةالفترة الفاصلة بين القياس األول)قبل( وبين القياس الثاني )بعد( كانت حوالي سن

ذهنية   مستويات  ذوي  الذهنية  المحدودية  ذوي  البالغين  طةمن  ليس    غالبيتهم  ومرتفعة،  متوس  على  جميعهم)ولكن  قدرة  ذوي   )

)وبدون مشاكل حسي  التنقل بشكل مستقل   أدوات متعددة:  بالبحث  استخدمت  الصمم.  او  العمى  مشاهدة   اداة (  1ة عميقة من 

المش )فردية(لقياس  مشا  ( 2)  ، اركة  جماعيةأداة  المرافق3)،  هدة  والطاقم  المتحف  مرشد  مع  مقابلة  مدى  4)  ،(  استبيان   )

وفقط إجابة واحدة صحيحة(. إضافة   ةلكل سؤال أربعة إجابات ممكن ،أسئلة مغلقة 5( استبيان المعرفة ) 5) ،االستمتاع والرضا

ذلك )م  ،الى  المرافقة  للطواقم  مجموعات  تركيز  وجهاتتم  توسيع  اجل  بما  ن  زيارة   النظر  لتجربة  الشاملة  بالرؤية  يتعلق 

وجد تغيير إيجابي كبير بالمعرفة عند المقارنة بين قبل وبعد االتاحة   اتاحتها،لتي تمت  المتحف(. عند فحص جميع المواقع ا 



 

 

 

(d' = 0.70)    ونسبة التأكيد(P < .001)اال    ن أصل أربعةفة بثالثة مواقع موبالرغم من التغيير اإليجابي بالمعر   ،. مع ذلك

مساهمة بتحسين   لإلتاحةولم يثبت ان    اإلتاحة،. وجدت نسبة الرضا مرتفعة حتى قبل  ضئيلةان المعرفة بشكل عام ما زالت  

ا حتى عند لمجاالت. في ذات الوقت، كما ذكر سابقا، كانت نسبة الرضا مرتفعة جد  درجة الرضا بشكل عام وال في أي من ا

المعالدخول الكيفي. يشير تحليل  المثالية  الىة  طيات  ساعة  -العالقة بين نسبة الرضا ومركبات أخرى مثل: مدة الجولة )المدة 

مشترك(، مدى االتاحة الفيزيائية، عدد الممرات داخل    10-12حتى ساعة ونصف(، حجم المجموعة )مجموعة صغيرة تحوي  

 ط ومالئم, مبس    ارشاد  ،ة تعريف للمشتركينستخدام بطاقا،  الطاقم المرافقدعم  ،  ارشاد داخل نطاق مغلق  ، نطاق المتحف )قليل(

ال وخلق  تعلم وتطبيق فع    ،استخدام رموز توضيحية،  تبسيط لغوي   ،تجسيد بواسطة أدوات مساعدة بسيطة التشغيل واالستعمال

 تجارب زيارة ممتع.

 للمحتوى الكامل  המלא  ט לפרי •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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