
 

 

 

 

 

  אפקט ההפקה ככלי לשיפור הזיכרון והלמידה בקרב אוכלוסיית אנשים בעלי :  המחקרשם

 מוגבלות שכלית התפתחותית

 2018: שנה 

 169:  ס' קטלוגימ 

 ד"ר מיכל איכט וד"ר יניב ממה. :יםהחוקר מותש 

 :המחלקה להפרעות בתקשורת והמחלקה למדעי ההתנהגות ופסיכולוגיה,  רשות המחקר

 . לאריא אוניברסיטת

 תקציר המחקר:

 מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם.

קריאה אמצעות נלמדות בהבה מילים בזיכרון מתאר תופעה ( Production Effect)"אפקט ההפקה" 

נחקר רבות, והודגם  בעשור האחרון האפקטקולית נזכרות טוב יותר ממילים הנלמדות בקריאה דמומה. 

התיאוריה המקובלת להסבר אפקט ההפקה י למידה שונים. בעקביות בקרב אוכלוסיות שונות, ועבור חומר

 זכר טוב יותר.יוי , יעובדיקלטיתו הינה "תיאוריית המובחנות", לפיה כל גירוי המובחן יותר על רקע סביב

ראייתי, מוטורי ושמיעתי( לעומת קריאה  כמות תהליכי העיבוד הגדולה הכרוכה בלמידה קולית )עיבוד

שאינן ביאה למובחנות הגבוהה של המילים המופקות על רקע סביבת המילים דמומה )עיבוד ראייתי( מ

שר אינה טכניקה פשוטה וטבעית, אהינה  קולית הפקהשמכיוון מופקות, ומכאן לזכירתן הטובה יותר. 

 תאים לאוכלוסיית בעלי מוגבלות שכלית התפתחותיתלה היא עשויהגבוהים, אורייניים דורשת כישורים 

באוכלוסיית בעלי קיומו של אפקט ההפקה  נבדקהנוכחי  במחקרי זיכרון. ישינת בק, המאופי)מש"ה(

 מילים, יםכתוב גירוייםו, של מילים שכיחות ונדירות תמונותגירויים ראייתיים שונים ), תוך שימוש במש"ה

 ארבעה. הם לקחו חלק בבעלי מש"ה בחומרה קלה ים צעיריםמבוגר 56במחקר השתתפו (. טקסטו

בהפקה קולית ומחציתם ללא הפקה. נלמדו מחציתם שונים אשר גירויים הוצגו הם כל אחד מ, בניסויים

לגירויי התמונות והמילים הכתובות, או מבחן שאלות  היכרני מבחלאחר כל ניסוי נערך מבחן זיכרון )

תמונות שכיחות,  עבור למידתאפקט הפקה העיקרי של המחקר היה הממצא . פתוחות הנוגע לטקסט(

 הפקהבאשר נלמדו  לתמונותיתרון  נמצאהמילים הנדירות, לא תמונות בניסוי לים כתובות וטקסט. מי

בעלי חשיבות תיאורטית להבנת תהליכי ממצאי המחקר . לעומת תמונות אשר נלמדו ללא הפקה קולית

 פיתוח תכניות לימוד והתערבות שפתיתקלינית ב –תרומה יישומית  ובעליזיכרון אצל בעלי מש"ה, 

 באוכלוסייה זו. 
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 לפריט המלא •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם למאגר כלי המחקר של קרן •
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