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مشكلة البحث
تمثلت مشكلة البحث الحالي في ضعف الدافعية
إلنجاز المهام واالتجاه نحو التعلم االجتماعى
لدى المعاقين سمعيا

المقابالت الشخصية
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تساؤالت البحث
ما فاعلية ألعاب
الشبكات االجتماعية في
تنمية الدافعية إلنجاز
المهام واالتجاه نحو
التعلم االجتماعى لدي
المعاقين سمعيا بمدينة
بنى سويف؟
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ما التصور المقترح لتوظيف ألعاب الشبكات
االجتماعية لتنمية كال من الدافعية إلنجاز المهام
واالتجاه نحو التعلم االجتماعى لدى المعاقين
سمعيا بمدينة بني سويف؟
ما فاعلية ألعاب الشبكات االجتماعية في تنمية
الدافعية إلنجاز المهام لدي المعاقين سمعيا بمدينة
بنى سويف؟

ما فاعلية ألعاب الشبكات االجتماعية في تنمية
االتجاه نحو التعلم االجتماعى لدي المعاقين سمعيا
بمدينة بنى سويف؟
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أهداف البحث


تمثل هدف البحث في محاولة عالج القصور في
مستوى الدافعية إلنجاز المهام واالتجاه نحو التعلم
االجتماعي لدى المعاقين سمعيا بمدينة بنى سويف
والكشف عن فعالية ألعاب الشبكات االجتماعية في
تحقيق ذلك.
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حدود البحث
الحدود البشرية

• المعاقون سمعيا ممن لديهم بقايا
سمعية.

الحدود المكانية

• مدرسة الوفاء واألمل للمعاقين سمعيا
بمدينة بني سويف.

الحدود الزمانية

• الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي
2014 /2013م.

الحدود الموضوعية

• لعبة سيف المعرفة ،لعبة مرحب ،لعبة
كاندى كرش ساجا ،لعبة المزرعة.
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منهجية البحث
منهج البحث
مجتمع
البحث
وعينته
تصميم البحث
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• المنهج شبة التجريبى .
• المنهج الوصفى.
• المجتمع :طالب الصف الثالث ثانوى
بمدرسة الوفاء واألمل بني سويف.
العينة )40(:طالبا معاقا سمعيا ممن لديهم
بقايا سمعية ويمتلكون مهارات استخدام
الكمبيوتر واإلنترنت.

• التصميم التجريبى ذو المجموعتين التجريبية
والضابطة.
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مادة المعالجة التجريبية
تمثلت في تقنية ألعاب الشبكات االجتماعية
وقد تم استخدام أربعة ألعاب من المتوفرة عبر
الشبكات االجتماعية.

لعبة سيف
المعرفة

لعبة مرحب
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لعبة المزرعة

كاندى كراش
ساجا
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أداتا البحث
مقياس الدافعية نحو إنجاز
المهام
الشعور بالمسئولية.
المثابرة.

مستوى الطموح.
تقدير أهمية الوقت.

مقياس االتجاه نحو التعلم
االجتماعي

االهتمام.
مميزات التعلم االجتماعى.
سلبيات التعلم االجتماعى.

االستمتاع بممارسات اللعب.
التخطيط.
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نتائج البحث
الفرض األول :يوجد فرق
إحصائيا عند مستوى
دال
ً
( )0.05بين متوسط
درجات أفراد المجموعة
الضابطة التي تستخدم
اإللكترونية
(األلعاب
التقليدية) ،ومتوسط درجات
أفراد المجموعة التجريبية
التي تستخدم (ألعاب
الشبكات االجتماعية) في
القياس البعدي لدافعية
إنجاز المهام لصالح
المجموعة التجريبية.
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نتائج البحث
الفرض الثاني :يوجد فرق
إحصائيا عند مستوى
دال
ً
( )0.05بين متوسط
درجات أفراد المجموعة
الضابطة التي تستخدم
اإللكترونية
(األلعاب
التقليدية) ،ومتوسط درجات
أفراد المجموعة التجريبية
التي تستخدم ( األلعاب
الشبكات االجتماعية) في
القياس البعدي لالتجاه نحو
التعلم االجتماعي لصالح
المجموعة التجريبية"
drmarwaa_doc@hotmail.com

120
100

80
التجريبية

60

الضابطة

40

20
0
العدد

المتوسطات

االحراف
المعيارى

تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كال من
Cao, et al.2003) (Yang, (, )2003
et al.,2011
emanmahdy@yahoo.com

تفسير النتائج
أرجعت الباحثتان النتائج إلى
 ما توفره ألعاب الشبكات االجتماعية من عناصر مثل
الملف الشخصي ،واألفتار ،ونظام المكافآت ،والخطط
والسيناريوهات الديناميكية المنتجة من نظام اللعبة للفرد
والمتفقه مع احتياجاته المتغيرة في كل مرحلة من مراحل
اللعبة.
 التعاون والتشارك في أداء المهام ،والتقييم المستمر المولد
من اللعبة واألقران سواء في صورة تعليقات نصية أو
مصورة قد زاد من دافعية إنجاز المهام لصالح المجموعة
التجريبية.
تابع
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تفسير النتائج


امتالك األلعاب خصائص الشبكات االجتماعية
المرتكزة على التعلم االجتماعي المتمثل في التشارك
والتعاون وتبادل الخبرات بين المتعلمين.
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توصيات
بناء علي ما أسفر عنه البحث من نتائج ،توصى الباحثتان بما يلي
توفير البنية التحتية الالزمة لتفعيل استخدام األلعاب اإللكترونية
كأحد االستراتيجيات الحديثة في العملية التعليمية.
االستفادة من وسائل اإلعالم في تنمية الوعى لدى جميع فئات
المجتمع بأهمية استثمار شبكات التواصل االجتماعى وما بها من
إمكانات داخل العملية التعليمية.

عقد ورش تدريبية للقائمين على رعاية ذوى االحتياجات الخاصة
لتنمية الوعى لديهم بالمستحدثات التقنية وكيفية استثمارها لخدمة

هذه الفئات.
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