
 

 

 

 

 

 

 

  לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית   תממשק רשת חברתית המיועד שמישות:    שם המחקר 

 2018:   שנה 

  635:   מס' קטלוגי 

 :פרופ' תמר וייס ו ר טל לבל "בהנחיית: ד שירה חבושה  שמות החוקרים 

  :אוניברסיטת חיפה , הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג להפרעות בתקשורת רשות המחקר 

   المخصصة الشخاص ذوي محدودية ذهنية تطورية الشبكة االجتماعية واجهة  امكانية استخدام :البحثع موضو 

 2018: السنة 

 635: رقم النموذج 

 شيرا حفوشا بأرشاد: د. طال ليفيل وبروفيسور تمار فايس :اسماء الباحثين 

 جامعة حيفا جتماعية،االكلية الرفاه والعلوم   التواصل،قسم اضطرابات  :الهيئة المسؤولة عن البحث 

 

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

 حثملخص الب

استخدام   من  الغربي  العالم  سكان  لمعظم  الحياتي  النظام  واالنترنتاليتأثر  التي   االجتماعية،الشبكات    وباألخص .  تكنولوجيا 

و تشكل   الشخصية  التفاعالت  الدارة  فريدة  قدرات لتمنصات  االجتماعية  الشبكات  واجهات  تتطلب  االجتماعية.  الدوائر  وسيع 

ومن ثم فأن المحدوديات االدراكية واللغوية قد    التعميم واستخالص العبر.  التعليمية،ادراكية ولغوية ومن ضمنها القدرات  -ذهنية

الحال االنظمة  استخدام  من  التطورية  الذهنية  المحدودية  ذوي  االشخاص  فرصة  تماما.    يةتقلل  استخدامها  منع  امكانية  وحتى 

على العالقات الحالية وخلق   المحافظةبما فيها  المجتمع،وبذلك تحجب الفرصة بوجه هؤالء االشخاص باالشتراك واالنخراط في 

اجتماعية جديدة. معدلة   عالقات  العالم بواسطة تطوير منصات  في  اماكن مختلفة  في  استجابة جزئية  التحديات  كسبت هذه 

 ولكن معظمها لم تصل للسوق التجاري. الذهنية،ذوي المحدودية  لألشخاصاالجتماعية  خصصة للشبكاتوم

"  هي واجهة باللغة العبرية, مخصصة لالشخاص ذوي المحدودية الذهنية. على الرغم من تقديمه    Nethaver"    "نت.حافير"

-اال انه لم يتم فحص سهولة وفائدة استخدامه لدى  ية،هنالذذوي المحدودية    لألشخاصلالستخدام االولي في عدد من االطر  



 

 

 

 

 

 

 

( من خالل توثيق الواجهات)المنصاتفأن هدف الدراسة الحالية هو فحص امكانية استخدام    لذلك،المستهدفه.  وبواسطة العينة  

الدراسة:   الثالثة المشتركة في  المجموعات  المجموعة االو اساليب استخدامه وتحليل معمق الجابات  بالغ ذوي   12  لى احتوت 

في   متواجدين  ذهنية  يومي    أطارمحدودية  داخل    )مستقبليمركز  تعديلها  تم  التي  النزل  عدد من  في  يسكنون  والذين  خدمة( 

الواجهة. احتوت هذه   ;المجتمع استخدام  فترة  الخدمة خالل  لمستقبلي  الثانية كشركاء تواصل  المجموعة  المشتركون من  عمل 

وكذلك اربعة من طاقم المركز اليومي   المعيشة،والذين ال يشاركونهم بمكان    الخدمة،ستقبلي  م  اشخاص من عائلة   8المجموعة  

مقربة من مستقبلي   باالمكان   الخدمة،لهم عالقة  يكن  لم  عندما  الطاقم  تجنيد  تم  الدراسة.  المركز خالل  في  يعملوا  لم  ولكن 

عمل  الدراسة.  لغرض  اسرته  ابناء  مع  معين  خدمة  مستقبل  تواصل  ا  "مطابقة"  كموجهين  الثالثة  المجموعة  من  لمشتركون 

 شخصًا.  12لمستقبلي الخدمة بوقت استخدام الواجهة. احتوت هذه المجموعة 

الفترة التجريبية التي امتدت   التواصل بنشاطات مشتركة بواسطة    لشهرين،خالل  بوتيرة    المنصة،قام مستقبلي الخدمة وشركاء 

تم مرافقة مستقبلي الخدمة بواسطة موجهين التواصل من طاقم النزل. في نهاية الفترة   شاط،نلافعاليتين في االسبوع. خالل اداء  

  Internal Motivation Inventoryاالستخدام:    بإمكانيةقام كل المشتركين بتعبئة نوعين من االستبيانات المتعلقة    التجريبية،

(IMI)  الجوانب يفحص  بتجربة  والذي  اال  الشخصية  لمشاعر  مصطلحات  استخدام    والضغط، التوتر    والمتعة،ام  هتمامكانية 

المنصة والقدرة على   استخدام  اختيار  استخدام    استخدامها،تصور  والذي    System Usability Scale  )  (SUSوكذلك تم 

من اجل توسيع المحور    باالضافة،وفحص سهولة االستخدام والحاجة للدعم خالل استخدامها.  يتركز بتجربة تشغيل الواجهة,  

 " تم اجراء مقابالت معمقة مع مشتركي المجموعات الثالثة. nethaver-حول تجربة االستخدام ب "نت.حافير

واظهر    المتعة،حيث اظهر مستقبلي الخدمة المستوى االعلى من    "،حافير"نت.  تشير نتائج الدراسة الى انطباع عام ايجابي من 

 من المتعة.  موجهين التواصل المستوى االدنى

)الواجهة( دت  جو  المنصة  االختيار الستخدام  ادراك  ُبعد  في  بحثية  داللة  ذات  الخدمة وشركاء   ،اختالفات  ان مستقبلي  حيث 

 التواصل يرون انفسهم كاصحاب شعور اختيار مهم اكثر من موجهين التواصل.      



 

 

 

 

 

 

 

ى تشغيل المنصة او بشعور التوتر والقلق خالل االستخدام.  للم يتم ايجاد اختالفات بين المجموعات الثالثة بما يتعلق بالقدرة ع 

االستخدام وبين تصور االختيار  االهتمام والمتعة خالل  بين  التواصل عالقات  الخدمة وشركاء  وجدت في مجموعة مستقبلي 

وكذلك    مجموعتين، لاق لدى هذه  وجد عالقات سلبية بين تصور االهتمام والمتعة وبين شعور التوتر والقل  كذلك،الستخدامها.  

  .وبين شعور المتعة واالهتمام باالستخدامبين الجوانب التشغيلية الستخدام المنصة كما تم تقييمها عالقات ايجابية 

وجدت عالقات سلبية بين الجوانب التشغييلية الستخدام المنصة وبين شعور التوتر والقلب لدى مجموعة    ذلك،الى    باإلضافة

 شركاء التواصل.  ةمستقبلي الخدمة ومجموع 

وموجهين   الخدمة  مستقبلي  مجموعة  لدى  للمنصة  التشغييلية  الجوانب  لتقييم  باالختيار  الشعور  تصنيف  بين  عالقات  وجدت 

تصور   وبين  االستخدام  بوقت  والقلق  التوتر  شعور  بين  فقط  الخدمة  مستقبلي  مجموعة  لدى  سلبية  عالقة  وجدت  التواصل. 

 االختيار باستخدام المنصة.

المقابالت التي اجريت قضايا تتعلق بهدف  اأث  التحليل لمواضيع  المتوفرة    االستخدام،خصائص    المنصة،ر  امكانية االتاحات 

 جوانب متعلقة بجوهر التواصل عبر الشبكات االجتماعية.  المنصة وكذلكفي 

من خالل اعطاء رأي    ،  "نت.حافير"  ة الضوء على كيفية تقييم المستخدمين بامكانية استخدام واجهالحالية  نتائج الدراسة    تسلط

ذهنية.   ذوي محدودية  اتاحته ومالئمته الشخاص  ناحية  الحالية من  الواجهة  تحسين  اجل  المساعدة من  فأن    باإلضافة، يتيح 

اداء بحث المكانية االستخدام والذي يجمع بين طرق بحث كمية   يدعم اجراءات    وكيفية،الدراسة الحالية تشكل مثااًل لطريقة 

وكذلك يثير مسائل مهمة بما يتعلق بطبيعة"التواصل عن بعد" المستند على االنترنت لدى   الشخصية،يد الذاتي والمناصرة  حدالت

 . فئات اشخاص ذوي احتياجات خاصة

 تم كتابة هذه الدراسة في االصل باللغة االنجليزية وتمت ترجمتها بواسطة الباحثة الى اللغة العبرية.

 للمحتوى الكامل  לפריט המלא  •

 למאגר המחקרים של קרן שלם •

 שלם  למאגר כלי המחקר של קרן  •

http://www.kshalem.org.il/pages/item/1760
http://www.kshalem.org.il/pages/item/1760
http://www.kshalem.org.il/pages/page/28
http://www.kshalem.org.il/pages/page/29
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https://www.facebook.com/kerenshalemm
mailto:general@kshalem.org.il

