
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בחינת הקשר בין השתתפות ברשת חברתית לבין מסוגלות חברתית ותחושת :  שם המחקר

 הבדידות בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 2019: שנה 

 890-81-2018:  מס' קטלוגי 

 :נעה שפיגלמן-לינור לכר אדנבורג. בהנחיית: דר' כרמית שמות החוקרים 

 :ך מיוחד, אוניברסיטת חיפה. הפקולטה לחינוך, החוג לחינו רשות המחקר 

 البحث المشاركة  :    موضوع  بين  العالقة  لدى  في  فحص  الوحدة  وشعور  االجتماعية  الكفاءة  وبين  االجتماعية  الشبكة 

 اشخاص ذوي محدودية ذهنية تطورية

 2019: سنةال 

 2018-81-890:  رقم النموذج 

 جلمنناعه شفي-د.كرميت: بأرشاد. لينور لخار ادنفورج :اسماء الباحثين 

 كلية التربية, قسم التربية الخاصة, جامعة حيفا.  :البحث  الهيئة المسؤولة عن 

 

 ملخص البحث: 
 شاليم -صندوق  من هذه االطروحة )الرساله( من اجل الحصول على اللقب الثاني بدعم

هذه المشاركة تؤدي    نأ  وتبّينفي السنوات االخيرة ارتفعت ظاهرة االشتراك بشبكات التواصل االجتماعي عن طريق االنترنت  
اشخاصا ذوي    تقليصى  ال ايضا  االجتماعية  التطبقيات  تنفع هذه  ان  الممكن  المستخدمين. من  لدى  الوحدة    محدودية، شعور 

والتي    بيئية،وحواجز    وصعوبات تواصلجسدية    صعوباتوالذين يعانون من    تطورية، وباالخص اشخاصا ذوي محدودية ذهنية  
الوظيفي و  ادائهم  الشخصي و   مسلوكهتصعب  الصعيد  التواصل االجتماعيه باالن  تماعي.االجعلى  قد ترنمشاركتهم بشبكات  ت 

 ز جودة حياتهم. تقلل الشعور بالوحدة وكذلك تعز  االجتماعية،تعزز مقدرتهم 
 

  في البحث الحالي تم فحص العالقة بين المشاركة بشبكات التواصل االجتماعي وبين الكفاءه االجتماعية لدى اشخاص ذوي 
ذهنية تطورية الوحدة    طةسابو     21ال    جيل  فوق   محدودية  العالقةشعور  بالشبكات  دوافع  ثالثة    من خالل  وتقليل  لالشتراك 

 منبر نوع الجنس ونوعية    العمر،المحافظة على العالقات الموجودة والمتعة. وكذلك متغيرات    جديدة،االجتماعية: خلق عالقات  
بمشاركة   ي جر ااعية. البحث الحالي هو بحث كمي والذي  جتمللمشاركة بالشبكات اال ات  نبئت الشبكات االجتماعية تم فحصها كم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالشبكات  لديهم اي مشاركة  ليس 40ومشتركين بوسائل التواصل االجتماعي  61اشخاص ذوي محدودية ذهنية تطورية:  101
 االجتماعية.

ما زادت  كل  هحيث ان  االجتماعية،  الكفاءةاالجتماعية وبين  بين االشتراك بالشبكات  ذات داللة بحثية  وجدت عالقة ايجابية مثبته  
الشعور  بين  وساطة  على  العثور  يتم  لم  المشترك.  لدى  االجتماعية  الكفاءه  زادت  كلما  االجتماعية  بالشبكات  االشتراك  وتيرة 

كذلك   االجتماعية.  الكفاءة  وبين  االجتماعية  بالشبكات  االشتراك  بين  للعالقة  الدوافأ   نتبيّ بالوحده  بالشبكات ن  لالشتراك  ع 
المتغيرين وتقويتهعماالجتماعية ت لدى    المتعةو  أ  /من اجل المحافظة على العالقات الموجودة و  .ال على تهدئة العالقة بين 
  متغيرات   تبينتعالقة ايجابية مثبتة بين االشتراك بالشبكات االجتماعية وشعور الكفاءة االجتماعية. كذلك    نتتبيّ   المشتركين،

 بالشبكات االجتماعية.  أوسع شتراكال تكمتنبئا الشبكة االجتماعية  منبرالجيل و 
كلما قل العمر كلما زادت نسبة    االجتماعي،للمشاركة بشبكات التواصل    لعمربين ا  ذات داللة بحثية  عالقة سلبية مثبتة  تبينت

بين منبر الشبكات االجتماعية   ة بحثيةذات دالل  ثبتةاالشتراك بالشبكات االجتماعية. باالضافة الى ذلك وجدت عالقة ايجابية م 
بالشبكات   المشاركة  لتوقع    ية،الجتماعاوبين  االكثر مساهمة  التطبيق  اب" هو  "الوتس  ان  في  احيث  تعمل    الختام،الشتراك. 

ية تطورية  نتائج البحث على صقل المساهمة المحتملة لالشتراك بشبكات التواصل االجتماعي لدى اشخاص ذوي محدودية ذهن
 لتعزيز مستوى الكفاءه االجتماعي لديهم.

. وكذلك  ية لشبكات التواصل االجتماعي من اجل اتاحة الفرصة لمشاركة مساوية وفعالةة اللغو اهمية االتاحعلى  النتائج    تؤكد
ة االجتماعية لدى  فان البحث يدعم المعرفة النظرية حول استخدام شبكات التواصل االجتماعي باالنترنت من اجل توسيع الثرو 

 االشخاص ذوي المحدودية الذهنية التطورية. 
 

 للفحوى الكامل  לפריט המלא •

 מאגר המחקרים של קרן שלם ל •

 שלם גר כלי המחקר של קרןלמא •
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https://www.facebook.com/kerenshalemm
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