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 :ד"ר מיכל איכט וד"ר יניב ממה.  שמות החוקרים 

 :המחלקה להפרעות בתקשורת והמחלקה למדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה, אוניברסיטת   רשות המחקר

 . לאריא

 نظرية االنتاج كوسيلة لتطوير الذاكرة والتعلم لدى اشخاص ذوي محدودية ذهنية تطوريه:  موضوع البحث  

 :2018 سنة 

 169:  رقم النموذج 

 د.ميخل ايخط, د.ينيف مماه :اسماء الباحثين . 

 يلجامعة أريئ النفس،قسم اضطراب التواصل وقسم العلوم السلوكية وعلم   :البحث  الهيئة المسؤولة عن  

  

 ملخص البحث: 

  هذا البحث بدعم من صندوق شاليم 

(Production Effect)   الصوتية بالقراءه  تعلمها  تم  التي  الكلمات  يتم حفظ  الذاكرة حيث  االنتاج" تصف ظاهرة  "نظرية 

أنجعب الصام  صورة  بالقراءة  تعلمها  العقد تةمن  في  النظرية    االخير  .  هذه  دراسة  باستمر   كثيرا،تم  تجربتها  لدوتمت    ى ار 

وفقا لذلك    "،اسطة مواد تعليمية مختلفة. الفرضية المقبولة لتوضيح نظرية االنتاج هي "نظرية التمايزو مجتمعات مختلفة وب

التميزا عن خلفية بيئته.    أكثرلكل محفز    أفضلمعالجة وتذكر بشكل    تسجيل،يتم   المعالجةل   الكبيرةكمية  تؤدي   عمليات 

بالتعلم الصوتي )معالج بالقراءةا مق(  ةوسماعي  ةحركي  بصرية،ة  المرتبطة  الى تمايز عالي  بصرية(    معالجة)الصامتة    رنة 

الن انتاج الصوت هو وسيلة بسيطة   وبالتالي تحسين تذكرها.  ناتجة،لكلمات الغير  على خلفية بيئة الكلمات الناتجة  ا  بين



 

 

 

مهارات  وطبيعية، يحتاج  ال  بالقراءة    والذي  يناس  والكتابة،عالية  قد  ذوي فانه  االشخاص  ال  ب    التطورية،هنية  ذالمحدودية 

 والتي تتميز بصعوبات الذاكرة. 

محفزات من خالل استخدام    تطورية،في البحث الحالي تم فحص وجود ظاهرة االنتاج لدى اشخاص ذوي محدودية ذهنية  

شابا ذوي محدودية ذهنية   56كلمات ونص(. شمل البحث    مكتوبة،محفزات    ونادرة،بصرية مختلفة )صور لكلمات مترددة  

كل واحدة تم عرض محفزات مختلفة حيث تم تعلم نصفها من خالل   تجارب، في  بأربعمحدودية خفيفة. اشتركوا  -تطورية

انتاج الصوت. بعد كل تجربة تم   فانتاج الصوت والنصف االخر بدون  الذاكرة  لل حص  اجراء  ور  ص)فحص مدى معرفة 

مف  المكتوبة،ت  والكلما اسئلة  بواسطة  التاو فحص  بالنص(.  تتعلق  االنتاجوحة  نظرية  كانت  للبحث  الرئيسية  لتعلم   نتيجة 

المتكررة)المألوفة الكلمات    كلمات مكتوبة ونص.  (، الصور  التعلم عن طريق انتاج   النادرة،بتجربة صور  لم يتم اثبات ان 

دية  همية نظرية كبيرة لفهم عمليات الذاكرة لدى اشخاص ذوي محدو من التعلم الصامت. نتائج البحث ذات ا   أفضلالصوت  

 من الناس.  الفئةعالجية بتطوير تدخالت لغوية وبناء مناهج تعليمية لهذه -تطبقيةوذات مساهمة  تطورية،ذهنية 

 للمحتوى الكامل לפריט המלא •

 למאגר המחקרים של קרן שלם  •

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן •
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