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 ملخص البحث: 

 " صندوق شاليم "هذا البحث للحصول على اللقب الثاني )االطروحة( بدعم من 

ذهنية.    كثيرة،وكذلك فرص وخدمات    االتصال،العديد من جوانب   ذوي محدوددية  هذا الشخاص  يومنا  في  متاحة  من  غير 

الممكنة وت   هي  االسباب  الفئة    ديالتعق  االحداث،يرة  تسارع  حول  المنخفض  والوعي  والمعلومات  للعمليات  المستخدمة  العالي 

(Yalon-Chamovitz, 2009 االتاحة اللغوية هي احد وسائل المالئمة الممكنة من اجل التغلب على صعوبات االتاحة .)

  רינדה-טנא,  קרל-יאלעוז)  المجتمع المهني  متاحة وتستخدم من قبل  فهي  ,والتوجيهات لتطبيقها  الحواجز، الناشئة من هذه  

اللغة    محدود،وحتى االن تم تجربة هذه االرشادات بشكل    ذلك،مع    (.2011,  חיימוביץ-וילון على حد    العبرية،وليس في 

ارشادات    (.2016,  חיימוביץ-וילון   רינדה-טנא  ،קרל-עוזיאל)معرفتنا   مبدأ    االتاحة،لفحص مساهمة  عزلنا وفحصنا 



 

 

 

 

 

 

النه ال يتوافق مع ما نعرفه حول اختيار هذا التوجيه  تم    ل االسماء الكاملة على الضمائر.تفضيالتوجيه ل  اللغوي:يط  واحد للتبس

ان  اشارت ابحاث بلغات مختلفه    السليم،قراء ذوي التطور  ال  السليم: بحالةتطور  اللدى اشخاص ذوي    )أحاله(مكررفهم تعبير  

الى   اال  كياناالشارة  تكرار  بواسطة  من  أصعبسم  سابق  بواسطة  است  للمعالجة  التكرار  )خدام   Almor, deالضمائر 

Carvalho, Lima, Vernice, & Gelormini-Lezama, 2017; Gelormini-Lezama & Almor, 2011; 

Gordon, Grosz, & Gilliom, 1993; Shoji, Dubinsky, & Almor, 2016; Yang, Gordon, Hendrick, & 

Wu, 1999 .)    ال  يبةر ضالمعروف بـ "  التأثيريحدث هذا المتكررة هو   حاله تعود له االالذي  كيان  االسم المتكرر"عندما يكون 

"اعطت سوزان هامستر لباتسي. سوزان سألت باتسي   مثال،ايضا العنصر االبرز في ذاكرة العمل.    هوالتعبير السابق ولذلك  

وسألتها اذا احبت الهديه" الن    اتسي،لبتر  هامس  ن" اعطت سوزا  ية:التالمن الجملة    صعوبة للقراءةت هذه الهديه" اكثر  احبّ   إذا

"سوزان السم  التكرار  االولى  الجملة  العنصرفي  في    "،  باستخدام    التعبير،االبرز  وليس  االسم  تكرار  بواسطة   ضميريتم 

(Gordon et al., 1993 ) . 

االبحاث    بالمقابل، الذا  المتخصصة تشير  ان ضعف  الى  السريريين  ببالمرضى  لالختالفات  مسبب  التكرار. عمليا كرة  فهم  ت 

(Almor, 2000).    سبيل الجزء    المثال، على  بفهم  ساعدهم  قد  الزهايمر  مرضى  لدى  االسم  تكرار  ان  وزمن    السابق،وجد 

 جمل مع ضمائر. مقارنة بفهملتكرار االسم  اقل االستجابة

ر االسم( على عملية فهم النصوص لدى  تكرا  ر )ضمير مقابلاالحالة بالتعبي  ألنواعتأثير    وجودهدفت الدراسة الحالية لفحص  

بينهم وبين االشخاص ذوي التطور    هل هنالك اختالف بالتأثير    كذلك،كان االمر    وإذا ;اشخاص ذوي محدودية ذهنية تطورية

 السليم.  



 

 

 

 

 

 

التطور  افترضنا انه خالفًة للمشتركين ذ ون من ضعف  يعانرية الذين  فأن االشخاص ذوي المحدودية الذهنية التطو   السليم،ي 

 وحتى عندما يشير التكرار للكيان الظاهر في التعبير وبذاكرة العمل.  االسم،بواسطة تكرار  أحالهقدرات الذاكرة سوف يفضلوا ب

ذوي التطور السليم وذوي المحدودية الذهنية نصوص قصيرة ذات    شتركينالمأ  قر   البحث،  بإطار  الفرضية، من اجل فحص هذه  

ى ُعرض كيانين وبالجملة الثانية استخدم احالة متكرره للكيان بواسطة ضمائر او تكرار االسم. على  الولالجمله اي  ف  جملتين:

باالمس. هو  المثال،سبيل   رامي  الطبيب  له \"فحص  قال  بالسرير"\الطبيب  يستلقي  ان  تم عرض  لرامي  الجمل  في جزء من   .

)مثال:   اسم شخصي  بواسطة  الثباو   ; يوسف(  رامي،الكيانين  الكيانين  انيلجزء  او   تم عرض  مهنة  والذي يصف  عام  باسم 

رمز داللي لفهم الجملة ولتمييز الكيان المذكور بعد كل نص قصير )على سبيل المثال:    يوقد اعط,  (بمثال: الطبيووظيفة )

ا ُطلب منهم  فيهم -ان يستلقي بالسرير", ثم تم توجيه سؤالين للمشتركين  لرامي\لهقال  الطبيب\هوباالمس.  الطبيب رامي"فحص 

اختيار ما بين الكيانين المذكوران بالنص )مثال, الطبيب او رامي(. السؤال االول تعلق بالجملة االولى والتي ذكر بها الكيانين 

عن طريق  للكيان    اإلحالة  تمت  والذي به  ية،الثانهو فحص من؟(. السؤال الثاني تعلق بالجملة    مثال،بشكل مفصل باسمهما )

؟(. ُطلب من المشتركين الضغط  من يجب عليه ان يستلقي على السرير""  المثال،سبيل    على)الضمير  استخدام  تكرار االسم او  

   بالشكل االسرع واالدق على االسم المالئم.

ابحاث   في  اب  سابقة، كما هو  اجابوا بشكل  السليم  التطور  لشرط وجود  المشتركين ذوي  المتكرر مقارنة  باالسم  يتعلق  بما  طئ 

بين الشرطين فيما يتعلق بزمن القراءة لجمل الهدف وبزمن   ذات داللة بحثية-. اختالفات مثبتةة االسم المتكرر(ضريب)ضمير  

 االستجابة للسؤال االول.  



 

 

 

 

 

 

انه لم    أي)تة بين الشرطين  جاد اختالفات مثبلدى المشتركين ذوي المحدودية الذهنية لم يتم اي  فرضيتنا،من االهم وتعارضا مع  

قصيرة بما   المسافة  كانت  حيث  سم(. قد يكون السبب لذلك هو مسافة االسم المتكرر من السابقيتم ايجاد مساهمة لتكرار اال

وي المحدودية  هنالك اختالفات كبيرة بين قدرات المشتركين ذ ذلك،الى  باإلضافةيكفي لالحتفاظ بالتصورات النشطة في الذاكرة. 

 الذهنية. 

فحصنا بشكل منفرد   ،عام(  مييز بين اسم شخصي او اسم  الت  بدون )المتكرر  فحص تأثير استخدام الضمائر مقابل االسم  بعد  

وتأثير االسم العام مقابل الضمير. مقارنة بين االسم العام وبين الضمير ُوجد انه لدى    ;تأثير االسم الشخصي مقابل الضمير

ذو  التطور المشتركين  الذهنية  المحدودية  )اي  االسم  استخدام  عند  اطول  الثاني  للسؤال  االستجابة  زمن  من ية  المتكرر  لعام( 

وجد    الشخصي،بينما لم يتم ايجاد دليل على وجود تأثير ضريبة االسم المتكرر بحالة تكرار االسم    انه،استخدام الضمير. اي  

   .دليل لوجود هذا التُاير عند تكرار االسم العام

التطورية في ظروف  حدث ايضا لدى االشخاص ذوي المحدودية الذهنيتاالسم المتكرر  ن ضريبة  أهذا دليل على    -معينةة 

 . حددمن اسم شخصي الذي ال يشير النسان م  أكثريكون االسم المكرر حامل لخصائص داللية   عندما

عامل مع هذه النتيجة على  يجب التف  االسماء،فات بين  ن اسئلة وتخطيط البحث لم يركزا على مسألة االختالألنظرًا    ذلك،مع   

تم فحص تأثير انواع االسماء الظاهرة بالنص لدى كل مجموعة.    باإلضافة، ببحث الموضوع.    واالستمرار   فقط،انها نتيجة اولية  

ة الذهنية التطورية  ن ذوي المحدوديكو وبحالة المشتر   المجموعتين،ل عملية معالجة النصوص لدى  وجد ان التلميح الداللي سهّ 

 حتى في تحديد المرجع بشكل صحيح.  ساعدتهم



 

 

 

 

 

 

 عن الضمائر. لم يتم العثور على  بتفضيل اسماء بداًل   التوجيه-فحصه ع توجيه التبسيط اللغوي الذي تم نتائج البحث ال تتالئم م

  اما، تمنية التطورية. على العكس   من الضمير لفهم النصوص لدى المشتركين ذوي المحدودية الذهاًل بد  لتكرار االسم  ة  فضليأ

فأن تفضيل    ذلك،معالجة المعلومات لدى هؤالء المشتركين. مع    ب عمليةُوجد انه في ظروف معينة استخدام تكرار االسم صعّ 

عند وجود مسافة    المثال،على سبيل    الدراسة،االسماء على الضمائر قد يكون مفيدا في ظروف اخرى لم يتم فحصها في هذه  

والتعبير  بي  أكبر السابقة  الجملة  متدنية  أر  المكرّ ن  ذاكرة  قدرات  مع  اشخاص  بحالة  لبحث   ،وبالتالي.  أكثرو  حاجة  هناك 

بحاجة    كان   إذاما  لفحص  اخر  نوع  ي  حيثب  للتحديدالتوجيه  االعتبار  بعين  والتعبير    االسم،أخذ  السابقة  الجملة  بين  المسافه 

الحقيقة التي ظهرت بتناقض النتائج مع التوجيه    ذلك،. عدا  يتم توجيه النص لها  ن والتيالمكرر او بقدرات معينة لدى المشتركي

 . ةالمستهدف المجموعةلحاجة  امالءمتهتشدد على اهمية الفحص التجريبي الرشادات االتاحة من اجل  فحصه،تم  الذي
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