
 

 

 

 

  שימוש ביישום ממוחשב להדגמה ולמידה באמצעות תרחישי וידאו לצורך שיפור   :המחקרשם

 מיומנויות חברתיות הדרושות לעבודה בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 2019:  שנה 

 181:  מס' קטלוגי 

 :פרופ׳ תמר וייס, ד"ר שרון זלוטניק, גב' יפעת בן רפאל, ד"ר עינת גל שם החוקר 

 ף עם גב' יעל שדלובסקי פרס, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. בשיתו

 :אוניברסיטת חיפה  -החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי רווחה ובריאות רשות המחקר 

 البحث المهارات    :موضوع  تعزيز  اجل  من  مصورة  سيناريوهات  بواسطة  والتعلم  للشرح  محوسب  تطبيق  استخدام 

 لعمل لدى اشخاص ذوي محدودية ذهنية تطورية.االجتماعية الالزمة ل

 2019 :سنةال 

  181 :النموذجرقم 

 بروفيسور تمار فايس, د.شرون زولتينك, السيدة يفعات بن رفائيل, د. عينات جل  :اسماء الباحثين 

 بمشاركة السيدة يعيل شدلوبسكي براس, مكتب العمل, الرفاه والخدمات االجتماعيه

   جامعة حيفا -كلية الرفاه والعلوم الصحية  ظيفي،الو قسم العالج  :البحثالهيئة المسؤولة عن 

 ملخص البحث 

 " صندوق شاليم"هذا البحث بدعم من 

مع مجاالت   يتالءمما  ب  االتكي ف سلوكي  صعوبات بقدرة  حتى متوسطه  خفيفة    ةة تطوري  ة ذهني  ي محدودي  قد يواجه االشخاص ذ

تظهر   العمل.  في سوق تحد من مشاركتهم    والتي  ،ةمختلفية  صية وبيئواجز شخبسبب ح  ،بما في ذلك التوظيف)العمل(  ،ةمختلف

لذلك   السياق.  هذا  في  نتائج محدودة  التعليمية  الدعم  ) أ برامج   : هي  البحث  فيديوهات1هداف  تطوير   )VM    ,)معدلة( متاحة 

لسلوكيات   شائعة  صعوبات  تعرض  العمل  تكييفيهوالتي  السوق االندماج    ،في  التأهيلي)  و   وم(مدعيف  )توظ  الحر  في  المركز 

المحمية(, )لمنا لدى اشخاص ذ2شأة  الفيديوهات  قابلية استخدام  التحقق من  فيما يتعلق بمستوى ري  و ي محدودية ذهنية تط(  ة 

المشاهدة  ،الفهم المالئمة،  سهولة  والواقع  ،المتعة  ،مدى  )  ،االسترخاء  التكيفية 3و  السلوكيات  تحسن  فحص  اجل  من   )



 

 

 

-محادثة بواسطة النهج المعرفي،     VMمدمج والذي يشمل فيديوهات ال  دخل  من خالل ت  ،زمة لمكان العمل االجتماعية الال

مصو    -السلوكي ادوار  وتمثيل  اجتماعية  مشاكل  قابلية  جا (.VSM)  ةر حل  عن  اولي  بحث  مرحلتين:  على  الدراسة  ريت 

ملون كلهم ين يعوالذ  متوسطة،حتى    هنية خفيفةمحدودية ذ  ذوي شخصا    34  يفي البحث االول  اشترك.  االستخدام وبحث تدخل

: فهم المشتركين مضمون الفيديوهات مرتفعةاسرائيل. اشارت النتائج ان قابلية استخدام الفيديوهات هي  -الوين  تبي  أطارتحت  

ل  ت،ومثب    أنجع،بشكل    لهم،التي تم تطويرها وتقديمها   التي تم تصويرها  الفيديوهات  ن  أا  اشارو   وكذلك  اخرى.  فئاتمن باقي 

ال لالفيديوهات  مالئمة  مصورة  حياتهم    أكثرهم  بحثية  مثبتبشكل    اليومية،وتعرض  داللة  االخرى   أكثر  ،ذو  الفيديوهات  من 

 استمتعوا وشعروا باالسترخاء خالل المشاهدة. بأنهمشاروا أو 

التدخلي   البحث  بواسطة    ، single case study designنوع  في  الفيديوهات  عرض  المشاكل   بدمج VMتم  حل  نهج 

نوع البحث    VSM -Video Self Modeling     االجتماعية من  في  اشترك  الفيديو(.  بواسطة  وتعلم  شخصي    17)تمثيل 

السلوكيات   في  شخص مع محدودية ذهنية خفيفة حتى متوسطة والذين تم تحديدهم بواسطة المرشدين حيث يعانون من صعوبة

او   واحد  في  المواضيع    أكثرالتكيفيه  امن  اجاب  الفيديوهات.  في  عليها  التركيز  تم  على    لمرشدينالتي  للمشتركين  المباشرين 

التدخل  1اربع نقاط زمنية:  في  استبيانات   التدخل    .2. شهر قبل  التدخلر مباش  .3قريب جدا من بداية  . شهر بعد 4  ة بعد 

على مدى التدخل    وك ومهارات العمل.جاب المرشدين على استبيانات تتطرق لمجال السلأالتدخل. في كل مرحلة من الزمن  

المشترك فيديشاهد  وجربوا  ين  تحسن    VSMايضا  وهات  الى  النتائج  اشارت  بنقاش.  المصاحبة  االدوار  تمثيل  تصوير  اثناء 

تقريبا  ,العرض الثاني للفيديوهات  )بعدالسلوكيات التكيفيه في نقطتين من الزمن: مباشرة قبل التدخل في  ثيةلة بحذو دال -مثبت

االول   العرض  من  شهر  اخر    حدث  و  للفيديوهات(،بعد  اتتحسن  من  شهر  التبعد  ايضا  مام  تم  هذه  الزمن  نقطة  في  دخل. 

لم    عتدال  ا مالحظة   المشاركين  ان  جدا  المحتمل  من  انه  البحث  نتائج  تشير  البحث.  مركز  في  مذكورة  الغير  السلوكيات  في 



 

 

 

ع اخرى  نقلوا وعمموا السلوكيات التكيفيه التي تم تعلمها خالل التدخل لمواضبل وانهم قد    المركزية،يتحسنوا فقط في المواضيع  

تها في ومساهم   Video Modelingيت. هذه النتائج هي دليل اولي على اهمية استخدام فيديوهات  و بعد عملية التذ  عملهم،  في

بواسطة   تعلم  يشمل  الذي  التج  ،(Video Modeling) التجسيدالعالج  بواسطة  ذاتي  (  Video Self Modeling) سيد  تعلم 

والذين بحاجة لدعم ووساطة    متوسطة،حتى    خفيفة  حدودية ذهنيةي ماشخاص ذ  ىاجتماعية، لدحل مشاكل    ةبمنهجيوالتدخل  

االجتماعية   المواقف  في  التكيفية  السلوكيات  القدرات سوق    في بتعلم  وتعزيز  لعالج  انطالقة  البحث  هذا  يكون  قد  العمل. 

يوصى في االستخدام    ة والمجتمع.شخاص ذوي المحدودية الذهنية التطورية بسن العمل واندماجهم في الحيااال  االجتماعية لدى 

 لالشخاص البالغين ذوي المحدودية الذهنية التطورية تطوير استخدام التقنيات المصممة بستمرار الوا

 

 وى الكامل محت لل המלא ריטלפ            

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •
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