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Abstract 
The use of new technologies such as virtual social networks (VSN) in 

learning environments, in addition to the impact on learning, has provided 

solutions that were previously difficult to implement. This is doubly 

important in the field of people with special needs. The aim of this study was 

to investigate the effect of VSN as an enriching medium on the 

communication skills of deaf and hard of hearing (DHH) students and also to 

introduce the social network analysis (SNA) technique. The research method 

was quasi-experimental with pre-test, post-test design and the statistical 

population was all DHH students in the 9th grade in Tehran in the academic 

year 2017-2018 who enrolled in DHH schools. The data collection tool was 

a name-generating questionnaire with verified validity and reliability. SNA 

was used to analyze the data. The results showed that there is a significant 

difference between DHH students' academic relationships after attending and 

educational activities in VSN. Therefore, VSN can have a positive effect on 

increasing DHH students' interaction and academic relationships. 

Keywords: Virtual Social Networks, Relationship Skills, DHH Students, 

Social Network Analysis. 
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 یارتباط یها در مهارت یمجاز یاجتماع یها نقش شبكه

 لیتحل كیبا استفاده از تكن ییشنوا بیآموزان با آس دانش

 یاجتماع یها شبكه

  

   نژاد یاحسان طوفان
مهمان مركز  محقق ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش یتكنولوژ یدكتر

 .یجنوب یایدانشگاه استرال س،یتدر یها ینوآور

 چکیده
های یادگیری عالوه بر تأثیر بر  های اجتماعی مجازی در محیط های نوین مانند شبكه استفاده از فناوری

اجرا بود. این مهم در حوزه افراد با  قابل یسخت یادگیری، باعث ارائه راهكارهایی گردیده كه تا قبل از آن به

های اجتماعی  نیازهای ویژه از اهمیت دوچندانی برخوردار است. این تحقیق باهدف بررسی اثر شبكه

آموزان با آسیب شنوایی و همچنین  های ارتباطی دانش ساز در مهارت عنوان یك رسانه غنی مجازی به

آزمون  آزمایشی با طرح پیش نیمه ام شد. روش تحقیقهای اجتماعی انج معرفی تكنیك تحلیل شبكه

-79آموزان با آسیب شنوایی پایه نهم در شهر تهران در سال تحصیلی  آزمون و جامعه آماری تمام دانش پس

آوری داده پرسشنامه  نام كردند، بود. ابزار جمع ثبت آموزان با آسیب شنوایی دانش كه در مدارس 6971

ها  های اجتماعی جهت تحلیل و بررسی داده شبكه لیبود و از روش تحل دشدهییمولد نام با روایی و پایایی تأ

آموزان با آسیب شنوایی بعد از حضور و فعالیت  استفاده شد. نتایج نشان داد میزان ارتباط تحصیلی دانش

های  . لذا شبكه(t ،56/5>P= 16/6) دارد یدار یهای اجتماعی مجازی تفاوت معن هآموزشی در شبك

آموزان با آسیب شنوایی  تعامل و ارتباط تحصیلی دانش شیتوانند تأثیر مثبتی برافزا اجتماعی مجازی می

 .داشته باشند

 ،ییشنوا بیآموزان با آس دانش ،یمهارت ارتباط ،یمجاز یاجتماع یها شبكه :ها واژهکلید

   .یاجتماع یها شبكه لیتحل
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 مقدمه

های اجتماعی مهمی نظیر همكاری، سازش،  كودكان و نوجوانان از طریق كسب مهارت

یافته و پایه و اساس زندگی اجتماعی  یابی به درون گروه همساالن خود راه ارتباط و دوست

اند در ایجاد  دهند، كودكانی كه مهارت اجتماعی كافی كسب كرده خود را تشكیل می

تر از كودكانی هستند كه فاقد این  ر محیط آموزشی موفقرابطه با همساالن و یادگیری د

كودكانی كه توانایی ضعیفی در كسب  ازجمله(. 3559، .6واكر و هوپسهستند )مهارت 

 های اجتماعی و ارتباط با گروه همساالن دارند كودكان با آسیب شنوایی هستند. مهارت

تفاوت یا تأخیر در اكتساب زبان، (. 6976، نژاد ترجمه اخوی راد و لشكری، 3556، مورس)

 كند. های تعامل اجتماعی را محدودتر می فرصت

 لهیوس بهترین روش آموزش  های درسی چهره به چهره اصلی در محیط كالس

های  توسط روش اكثراًهای یادگیری، بازخورد و پشتیبانی  ارتباطات كالمی بوده و فعالیت

آموزان با آسیب شنوایی در یك موقعیت  گیرد. در این محیط، دانش كالمی صورت می

آموزان با آسیب  ی كه نرخ مردودی دانشا گونه بهچالشی جدی قرار خواهند گرفت 

داری باالتر است  معنی طور بهآموزان شنوا  شنوایی در مدارس عادی نسبت به دانش

Pكوونبرگ )
3.

P ،3569های ارتباطی در این  ( و یكی از دالیل اصلی آن كمبود كانال

همكاران گردد كه جنكینز و  هایی می آموزان در كالس است كه منجر به محدودیت دانش

P
9.

P (3551 آن را 9، ص )" مشاركت شكافP
4.

P" نامند. این متفاوت بودن در  می

های  هایی در حضور و مشاركت در محیط تواند منجر به محدودیت های ارتباطی می فرایند

Pنورز )واترز و  های شنوا شود اجتماعی با همكالسی
6.

P ،3559.) 

تری  های اجتماعی نقش مهم عالوه بر كاربرد در افزایش مشاركت در كالس، رسانه
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P یریادگدر دمكراتیزه كردن ی
6.

P وانیوكنند ) جهت تحقق عدالت آموزشی ایفا می P
3.

P ،

های اجتماعی فرصت مناسبی را برای تمام یادگیرندگان با  (. بدین معنی كه رسانه3566

ها و معلمان فراهم  های مختلف جهت تعامل و ارتباط با همكالسی ها و محدودیت ویژگی

Pهمكاران كنند )آنتونیادیس و  می
9.

P ،3569 ریبر؛ چن و P
4.

P ،3563) های اجتماعی  شبكه

شده است. از طریق برقراری  ن شنوا و با آسیب شنوایی پذیرفتهمجازی توسط نوجوانا

توانند شبیه همساالن شنوا  ها نوجوانان با آسیب شنوایی می ارتباطی مشابه در این سایت

راحتی با  دهد به گونه ارتباطات الكترونیكی به افراد با آسیب شنوایی اجازه می باشند. این

 توانند این كار را انجام دهند. طریق دیگری نمی افرادی ارتباط برقرار نمایند كه از

ها و  ای از الگوهای تماس است كه در آن تعامل گونه .6اجتماعی مجازی  شبكه

ای توسط یك پایگاه فنی و زیرساخت اینترنت مورد پشتیبانی  ارتباطات بین عوامل شبكه

نصری پیونددهنده باشد تواند ع هدف، عالقه یا نیاز مشترک می  گیرد. در این شبكه قرار می

شود تا عوامل مرتبط حتی بدون حضور فیزیكی احساس كنند كه در یك  كه باعث می

(. برقراری ارتباط روشن به 3563، .1هایدماناند ) اجتماع و جمع حقیقی قرارگرفته

ها، اطالعات از  ها، ایده آوری درون داده های مختلف با مخاطبان مختلف، جمع شكل

های گروهی، استفاده از یك شبكه مجازی برای  ادآفرینی و هدایت فعالیتمتقاضیان، اعتم

آموزان در  تواند به دانش شده، می انجام وظایف مشابه در یك محیط یادگیری هدایت

گرایی یا تجربه  ها كمك كند و آن را مبدل به بخشی از محور عمل توسعه این مهارت

(. پیوندهای درونی و 3569، .9همكاراننژاد و  یادگیری همراه با كار، كند )طوفانی

های اجتماعی مجازی مشهود است، نوعی فرهنگ  ای كه در شبكه های خالقانه قابلیت

ذكیانی و دهد ) آموزان پیشنهاد می مشاركتی مبتنی بر وب و در فضای مجازی را به دانش
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امكان  های اجتماعی، های شبكه های برخط ازجمله سایت ویژگی محیط(. 6974همكاران، 

 كردن محیط یادگیری را با فراهم آوردن منابع اضافه بر محتوای اصلی دوره به وجود غنی

. این قبیل شود منابع پشتیانی می های آموزشی توسط فعالیت و آورد. در حقیقت محتوا می

انجامند، چراكه ازلحاظ شخصی، فرایند  ها به شكل بالقوه به غنای یادگیری می فرصت

 (.6971سازند. )زارعی زواركی،  معنادار مییادگیری را 

  های یادگیری تحلیل شبكه تعامالت در محیط گونه نیاهای بررسی  یكی از روش

ها در شبكه اجتماعی است  است. تحلیل شبكه اجتماعی روش كمی تحلیل داده .6اجتماعی

(. اهمیت 6976ده، )افتا سازد یمكه ارتباط و تعامل میان افراد با یكدیگر و محتوا را نمایان 

روابط بین افراد و گردش اطالعات ناشی از این ارتباط بین افراد در محیط یادگیری منجر 

های  شده كه تحلیل شبكه اجتماعی با سایر رویكردهای تحقیقاتی كه بیشتر بر ویژگی

 های سنتی، دانشجویان را در گروه بر شود. برای مثال تحلیل متفاوتیادگیرنده تأكید دارند 

هستند ها  بر پایه آن ویژگی میرمستقیغهایشان جدا كرده و به دنبال نتایج  اساس ویژگی

دیدگاه شبكه اجتماعی بر این تمركز دارد كه  كه یدرحال(. 3564گرانسپن و همكاران، )

های مشترک دارند. این  های مشابه در شبكه با توجه به ویژگی افراد چگونه موقعیت

دهد و این اثرات  مشابه را بر افراد نشان می .3كه اثرات اجتماعیهای مشابه در شب موقعیت

(. 3561، .4برای نتایج مشترک است )نیجلند و همكاران .9ها قسمتی مهم از زنجیره علت

 لهیوس بههای اجتماعی پیكربندی ارتباطاتی است كه وقتی افراد با یكدیگر  تحلیل شبكه

كنند  و یادگیری، كار و بازی با همدیگر تعامل میگذاری منابع  برقراری ارتباط، به اشتراک

هایی كه از فناوری  چهره یا محیط چهره بهتواند در محیط  آید. این ارتباطات می بوجودمی

كند صورت پذیرد. با تمركز بر ارتباط بین افراد،  ارتباطات و اطالعات استفاده می
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 خواهد گرفت موردتوجه ؤالسهای تعامل افراد با یكدیگر برای پاسخگویی به این  روش

 (.3569، .6گیریم؟ )اسكات كه چه، چگونه، كجا، چه زمانی و همراه با چه كسی یاد می

Pهمكاران در بررسی پیشینه پژوهش مشخص شد ورتاروس و 
3.

P(3565به )  دنبال

هایی  ی فناوریخوب به 5/3وب های اجتماعی و ابزار  یافتن این مسئله بودند كه آیا رسانه

P یخوان لبمانند 
9.

P ویدئویی ، زبان اشارهP
4.

P  برای استفاده در فرایند یادگیری و

ها نشان داد بیش از  های ارتباطی افراد با آسیب شنوایی مناسب هست یا خیر. یافته مهارت

های اجتماعی را راحت و ساده عنوان كردند و  %( ابزار شبكه66كنندگان ) نیمی از شركت

ها و ارتقای یادگیری  در ارتباط با گروه كننده كمك%( این ابزار را 91د باالیی )درص

 مشاركتی دانستند.

Pهمكاران الیوت و 
6.

P (3569تحقیقی به )  ی از راه دور و همگر یمربمنظور بررسی-

آموزان با آسیب شنوایی دبیرستانی در حوزه علوم، فناوری، مهندسی و  زمان برای دانش

Pریاضیات 
1.

P گرایی  انجام دادند. این پروژه یك مثال كاربردی از تئوری یادگیری ارتباط

آموز  ی كه یادگیری در حین تبادل اطالعات بین معلم و دانشا گونه بهدهد.  را نشان می

و تجربه قبلی با فرد دیگری ارتباط برقرار   آموز با توجه به دانش گیرد. هر دانش شكل می

گردد. پروژه در یك سایت  باعث ایجاد دانش و تجربه جدیدی میكرده و همین تبادل 

آموزان  شبكه اجتماعی انجام گرفت و نتایج حاكی از اثر مثبت در ارتباطات اجتماعی دانش

 بود.

Pعمر 
9.

P (3564 به ارزیابی )های مبتنی بر مشاركت جهت  استفاده از فناوری تأثیر

وایی پرداخت. تمركز محقق بر تعامل، تقویت تجارب آموزشی دانشجویان با آسیب شن

و رضایت كلی دانشجویان بود. در مقایسه تعامالت چهره به چهره و  دستاوردهای تحصیلی
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های  به چهره با همكالسی از تعامالت چهره  كنندگان شركت% 69برخط، مشخص شد كه 

احساس % 95كنند. شنوای خود به دلیل سختی آن احساس ناامیدی در این نوع ارتباط می

توانند با همه افراد در كالس برخط ارتباط برقرار كنند. در مقایسه با مترجم  كنند می می

ها را  های خود بنویسند چون توانستند ایده % ترجیح دادند كه نظرات و ایده91زبان اشاره، 

 شوند. مأنوسخود انتقال داده و بیشتر با دیگران 

های  ن و معلمین در بررسی محیطگذارا مهم محققین، سیاست سؤاالتیكی از 

های  توان الگوهای ارتباطی و تعامالت بین افراد در محیط یادگیری این است كه چگونه می

( تعامل 3566، .6اسكرنمود )یادگیری و كالس درس مجازی و حضوری را شناسایی 

 شده یبررسهای مهم و كمتر  اجتماعی بین یادگیرندگان در محیط یادگیری یكی از حوزه

گیرد به همراه  در آموزش است. فهم اینكه چگونه تعامالت در محیط یادگیری شكل می

های  تواند مربیان و طراحان آموزشی را با روش آن بر خروجی یادگیری، می تأثیر

، .3ی آشنا ساخته و اصالحات آموزشی را بهبود بخشد )گرانسپن و همكارانفرد منحصربه

دهند كه موقعیت یادگیرندگان در شبكه  اخیر نشان می(. از طرفی تحقیقات آموزشی 3564

(. با وجود 3569، .9ارتباطات و تعامالت با دیگران با عملكرد وی ارتباط دارد )براون و برو

های میان  ی به شبكهده شكلهای اجتماعی برای  ها و شبكه كاربردهای آشكار رسانه

های  رسانه تأثیرای بررسی های تحلیل شبكه را بر یادگیرندگان، تحقیقات كمی روش

اجتماعی بر یادگیری و ارتباطات یادگیرندگان وجود دارد. از طرفی الگوهای تلفیقی یكی 

 اند شده یمعرفی فناوری برای افراد با نیازهای ویژه ریكارگ بهاز راهكارهای اصلی در 

 (.6455، لتونیو دن و ولندیكل؛ 3567، .4)زارعی زواركی و اشنایدر

های  و مهارتهای اجتماعی بر یادگیری  ها نشان داد كه تأثیر رسانه پژوهش های یافته

هنوز شفاف نیست. تحقیقات در این زمینه محدود آموزان با آسیب شنوایی  ارتباطی دانش

های آزمایشی و  ها با طرح است. همچنین كمبود پژوهش ازیهای بیشتر موردن بوده و بررسی
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 های ارتباطی مهارتهای اجتماعی بر  أثیر رسانهآزمایشی جهت یافتن شفاف ت نیمه

 .(3569نژاد و همكاران،  )طوفانی آموزان با آسیب شنوایی كامالً مشهود است دانش

های  ها مانند سامانه های اجتماعی در كنار سایر فناوری برخی از تحقیقات، از رسانههمچنین 

اند. به همین دلیل بررسی اثر  استفاده كرده .6یخوان های لب مدیریت یادگیری یا فناوری

شده  های اجتماعی مشكل است. در این تحقیق تنها ابزار استفاده مشخص خود رسانه

. با بررسی كرد ییتنها اثر این ابزار را به شود یهای اجتماعی مجازی است كه باعث م شبكه

خوبی، های اجتماعی و كیفیت زندگی، احساس  وجود ارتباط مثبت بین استفاده از رسانه

Pهیل آموزان با آسیب شنوایی ) های ارتباطی دانش و مهارت نفس اعتمادبه
3.

P ،3566 ؛

Pهمكاران اویئومی و 
9.

P ،3566 فلینگر ؛ گریچ وP
4.

P ،3563تأثیرهای كمی بر  (، پژوهش 

 اند. های ارتباطی تمركز كرده های اجتماعی بر یادگیری و مهارت رسانه

آموزان با آسیب شنوایی، به  در این تحقیق با هدف بررسی شبكه اجتماعی دانش

سؤال  نیبه ا ییپژوهشگر به دنبال پاسخگونمایش و تحلیل این شبكه پرداخته شده و 

 یارتباط یها در مهارت یچه نقش یمجاز یاجتماع یها است كه شبكه یاساس

 دارد؟ ییشنوا بیآموزان با آس دانش

 روش

اجرا شد. جامعه آماری آزمون  آزمون پس با طرح پیش یشیآزما با روش نیمه این تحقیق

كه  6971-79آموزان با آسیب شنوایی پایه نهم در شهر تهران در سال تحصیلی  تمام دانش

 یریگ روش نمونهكردند، بود.  نام ثبتآموزان با آسیب شنوایی  در مدارس مخصوص دانش

نفر و از  66 موردمطالعه. حجم نمونه نتخاب شدا دسترس به شكل درو نمونه هدفمند 

اسدآبادی در  نیالد جمال دیسمدرسه  6971-79آموزان پایه نهم در سال تحصیلی  دانش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. Automated lip-reading technologyخوانی را به صورت خودكار فراهم  افزارهایی كه امكان لب : نرم
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3. Oyewumi et al. 
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نام در  شهر تهران انتخاب گردید. مالک ورود در این پژوهش دارای آسیب شنوایی، ثبت

آموزان در  دانش های حضوری در پایه نهم بود. این مدرسه استثنائی و شركت در كالس

ستانه نفر دارای كم شنوایی شدید )آ 9سال، با جنسیت پسر بوده،  66تا  69رده سنی 

نفر از سمعك، یك نفر كاشت حلزون  3( بودند كه بل یدس 75تا  96در محدوده  ییشنوا

 76یی آستانه شنواآموزان در محدوده كم شنوایی عمیق ) كرد، سایر دانش استفاده می

آموزان با زبان اشاره بود  شیوه ارتباطی تمام دانش حال نیبااال( بودند. به با بل یدس

آموزان با زبان اشاره  معلم یا یكی از دانش لهیوس بهی كه توضیحات محقق نیز ا گونه به

 شد. ترجمه می

ابتدا با توجه به زمان سال تحصیلی، با هماهنگی مدیر و معلم علوم یك مبحث كامل 

ی حضور و اجرای تحقیق مشخص گردید. شیوه ارتباطی بند زمانو  از درس علوم انتخاب

شفاهی بود. جهت اجرای پژوهش عالوه بر -معلم تلفیقی از زبان اشاره و روش كالمی

های اجتماعی در كالس و بعد از زمان  آموزش حضوری در كالس درس، از تلفیق رسانه

روی مطالب كالس و همچنین كالس جهت انجام تكالیف، ارسال مطالب و محتوا، نظر بر 

و یك پروژه گروهی  های چند نفره ها، رفع اشكال، گفتگو نظر بر روی مطالب همكالسی

انتخاب شد. ادمودو یك شبكه اجتماعی  .6استفاده شد. بستر شبكه اجتماعی سامانه ادمودو

 شده فیتعرمشخص و از پیش   افرادی صرفاًآموزشی محدود شده است بدین معنی كه 

توانند به فضای كالس وارد شوند و همچنین اولیا نیز جهت نظارت و در جریان قرار  می

توانند با نام كاربری مشخص وارد كالس شوند. در حقیقت ادمودو تلفیقی از  گرفتن نیز می

 .باشد یمسامانه مدیریت یادگیری و شبكه اجتماعی مجازی 

آموز یك حساب  ی هر دانشدر سامانه ادمودو طراحی و برا ازیموردنمحتوای 

آزمون، توضیح  كاربری نیز تعریف گردید. در اولین جلسه عالوه بر برگزاری پیش

آموزان ارائه و دفترچه راهنمای  مختصری درباره سامانه و روش وارد شدن به آن به دانش

های آموزشی  استفاده از سامانه نیز تحویل شد. در هر جلسه معلم در كالس درس فعالیت
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آموزان جهت انجام تكلیف و  داد و بعد از كالس دانش ولی خود را انجام میمعم

شدند. معلم كالس، محقق و یك متخصص  تر وارد سامانه ادمودو می های غنی فعالیت

ی مطرح، بازخوردهایی سؤاالتها،  و عالوه بر رصد فعالیت حضورداشتهدیگر در این محیط 

ماه و  3شد. این رویه به مدت  آموزان داده می انشآموزان ارائه و پاسخ مشكالت د به دانش

 تدریس شد. صورت نیبدجلسه ادامه داشت و كل مبحث نیرو از درس علوم پایه نهم  63

آموزان از روش تحلیل شبكه اجتماعی استفاده  جهت بررسی میزان تعامل دانش

،  درجه ، درونوزن شبكههای  گردید. در تحلیل شبكه اجتماعی با استفاده از مالک

ای كل، مركزیت نزدیكی  ای، وزنه درجه ای، وزن برون درجه درجه، وزن درون درجه برون

و نوع  ای كه در آن است های یادگیرنده و شبكه توان ویژگی و مركزیت بینیت می

توضیح  6 جدول. در قراردادی موردبررسها را در شبكه مشخص ارتباطات و تعامالت آن

 است. شده عنوانمختصری از هر مالک 

 های اجتماعی های ارزیابی در تحلیل شبکه مالك .0جدول 

 توضیح مالك

 بررسی شدت و تعداد رابطه بین دو نفر وزن شبكه

 افراد دیگر های یك نفر با تعداد ارتباط درجه

 یك فرد است طرف بههایی است كه  تعداد رابطه ای درون درجه

 گردد هایی است كه از طرف فرد با دیگران برقرار می تعداد ارتباط ای برون درجه

 است مسیرها بین هر فرد و دیگر افراد در شبكه نیتر تنوع مجموعه كوتاه مركزیت نزدیكی

 مركزیت بینیت
ها متصل از طریق خطوط مستقیم آن میرمستقیطور غ كه كه یك شخص بهتعداد افرادی در شب

 است شده

 ابزار پژوهش

ای  مولد نام پرسشنامه است. .6های مولد نام آوری داده در این تحقیق پرسشنامه ابزار جمع

خودشان را در یك محیط  .3ای خواهد شریك شبكه كنندگان می است كه از شركت
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ای  بدین معنی كه مشخص كنند با چه افرادی در زمینه (3569، .6مشخص نام ببرند )رابینز

از مولد نام، شبكه اجتماعی افراد  آمده دست بههای  مشخص ارتباط دارند. با استفاده از داده

های اجتماعی دارند. این  های نام سابقه زیادی در تحقیقات شبكه گردد. مولد مشخص می

  و غنی را درباره شبكه باارزشهای  ترین داده دهترین و گستر ها یكی از كامل پرسشنامه

(. پرسشنامه 3566، .9؛ هلبك و كوگووسك3563، .3پرلكنند ) اجتماعی یك نفر تولید می

خواست  آموزان می بود كه از دانش صورت نیبددر این پژوهش  مورداستفادهمولد نام 

د مشخص كنند. روش های خو میزان تمایل خود را در ارتباط تحصیلی با سایر همكالسی

های  ی است كه برای هر همكالسی یكی از جوابا گونه بهگذاری در این پرسشنامه  نمره

( در نظر 5( و هرگز )امتیاز 6(، گاهی اوقات )امتیاز 3(، اغلب اوقات )امتیاز 9همیشه )امتیاز 

 با آن یپایای گردید و تأیید متخصصین توسط پرسشنامه این محتوایی شد. اعتبار می  گرفته

هم  بار كبار قبل از اجرای دوره و ی محاسبه شد. این پرسشنامه یك 19/5كرونباخ  آزمون

 پس از اجرای دوره برگزار گردید.

 ها یافته

ها  ها، جدولی ماتریسی از میزان ارتباط تحصیلی بین همكالسی آوری داده پس از جمع

های بعد از اجرای  داده 9جدول مربوط به قبل از اجرای دوره و  3استخراج گردید. جدول 

 3آموز  برخی اوقات با دانش 6آموز  ، دانش3دهد. برای مثال طبق جدول  دوره را نشان می

ندارد  9آموز  هرگز ارتباط تحصیلی با دانش 6آموز  ارتباط تحصیلی دارد و یا دانش

 ارتباط دارد. 6آموز  اغلب اوقات با دانش 9آموز  دانش كه یدرحال
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 ها قبل از شروع دوره یزان ارتباط تحصیلی بین همکالسیم. 2جدول 
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 6 5 9 3 6 6 3  6 3 3 4آموز  دانش

 5 6 9 6 3 3  3 3 9 3 6آموز  دانش

 6 5 3 5 6  3 9 6 9 6 1آموز  دانش

 6 5 3 3  6 9 9 5 9 9 9آموز  دانش

 3 3 3  5 5 5 3 5 6 3 1آموز  دانش
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 6  6 5 5 3 5 5 5 3 5 65آموز  دانش

  5 3 6 9 6 9 6 5 9 9 66آموز  دانش

ها بعد از دوره میزان ارتباط تحصیلی بین همکالسی. 4 جدول  
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ای از  صورت مجموعه به 9و  3سپس جهت انجام تحلیل شبكه اجتماعی، هر دو جدول 

بین آنان آموزان و پیوندها ارتباط تحصیلی  ها همان دانش ها و پیوندها تبدیل شد. گره گره

 است. هر ارتباط شامل سه ویژگی منبع، مقصد و وزن ارتباط است.

آموزان( و پیوندها )ارتباط بین  ها )دانش های این جدول كه شامل گره داده

افزارهای مشهور در زمینه  شد. گفی یكی از نرم .1افزار گفی آموزان( بود وارد نرم دانش

افزار شبكه  از ورود اطالعات به این نرمهای اجتماعی است. پس  تحلیل و نمایش شبكه

شبكه اجتماعی قبل و بعد  6آموزان در كالس به تصویر كشیده شد. شكل  اجتماعی دانش

 دهد. از اجرای دوره را نشان می

 
 از اجرای دوره )راست( و بعد )چپ( آموزان در کالس قبل شبکه اجتماعی دانش .0شکل 
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دار  آموزان بوده و خطوط جهت از دانش هركدام دهنده نشان 6ها در شكل  نقاط یا گره

دهد. عالوه  را نشان می بوده استآموزی  ها و اینكه منبع و مقصد چه دانشارتباط بین آن

باشد. همچنین اندازه  آموز می دهنده وزن ارتباط بین دو دانش بر این، ضخامت هر خط نشان

نشان  3و  6آموز است. شكل  با آن دانش برقرارشدههای  هر دایره نشان از میزان ارتباط

آموزان بعد از اجرای دوره بیشتر شده است.  دهد كه میزان ارتباطات تحصیلی دانش می

 جهت بررسی آماری تحلیل شبكه اجتماعی انجام گرفت.

های مربوط  عالوه بر نمایش شبكه اجتماعی، تحلیل شبكه اجتماعی با توجه به مالک

های بررسی  افزار گفی صورت گرفت. یكی از مالک ( توسط نرم6جدول به این روش )

است. وزن  .6ای های اجتماعی وزن درجه میزان ارتباط اجتماعی بین افراد در تحلیل شبكه

به  برقرارشدههای  روابط بین افراد بستگی دارد. این شدت از جمع ارتباط شدت بهای  درجه

دارد. آمار توصیفی مربوط  تأثیرهر ارتباط نیز در آن آید كه وزن  فرد و از فرد به دست می

نشان  1و بعد از دوره در جدول  6آموزان قبل از دوره در جدول  ای دانش به وزن درجه

 داده شده است.

 آموزان قبل از اجرای دوره آمده از تحلیل شبکه اجتماعی دانش دست های به داده. 5 جدول

 

تعداد 

ارتباط 

درون 

 ای درجه

وزن 

تباط ار

درون 

 ای درجه

تعداد 

ارتباط 

برون 

 ای درجه

وزن 

ارتباط 

برون 

 ای درجه

تعداد 

كل 

 ها ارتباط

وزن 

ای  درجه

 ها ارتباط

مركزیت 

 نزدیكی

مركزیت 

 بینیت

 19/9 19/5 93 69 66 1 69 7 6آموز  دانش

 73/9 99/5 91 69 69 9 36 65 3آموز  دانش

 69/5 19/5 66 65 7 6 1 6 9آموز  دانش

 14/9 76/5 93 61 66 7 69 7 4آموز  دانش

 96/3 76/5 96 61 61 7 69 9 6آموز  دانش

 61/3 19/5 36 61 64 1 66 1 1آموز  دانش

 17/5 19/5 31 64 61 1 65 1 9آموز  دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. weighted degree 
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تعداد 

ارتباط 

درون 

 ای درجه

وزن 

تباط ار

درون 

 ای درجه

تعداد 

ارتباط 

برون 

 ای درجه

وزن 

ارتباط 

برون 

 ای درجه

تعداد 

كل 

 ها ارتباط

وزن 

ای  درجه

 ها ارتباط

مركزیت 

 نزدیكی

مركزیت 

 بینیت

 37/6 96/5 67 66 66 1 1 6 1آموز  دانش

 77/6 76/5 97 67 66 7 34 65 7آموز  دانش

 37/5 19/5 69 1 1 4 9 4 65آموز  دانش

 73/9 19/5 31 61 61 1 65 1 66آموز  دانش

 آموزان بعد از اجرای دوره آمده از تحلیل شبکه اجتماعی دانش دست های به داده. 6 جدول

 

تعداد 

ارتباط 

درون 

 ای درجه

وزن 

ارتباط 

درون 

 ای درجه

تعداد 

ارتباط 

برون 

 ای درجه

وزن 

ارتباط 

برون 

 ای درجه

تعداد 

كل 

 ها ارتباط

وزن 

ای  درجه

كل 

 ها ارتباط

مركزیت 

 نزدیكی

مركزیت 

 بینیت

 69/6 76/5 46 61 61 7 39 7 6آموز  دانش

 99/6 55/6 43 61 34 65 61 1 3آموز  دانش

 33/5 99/5 33 64 63 9 65 9 9آموز  دانش

 69/6 76/5 44 61 33 7 33 7 4آموز  دانش

 96/6 76/5 91 61 36 7 69 9 6آموز  دانش

 43/3 55/6 41 35 39 65 36 65 1آموز  دانش

 95/5 19/5 43 61 35 1 33 1 9آموز  دانش

 47/6 19/5 95 69 64 1 61 7 1آموز  دانش

 96/6 76/5 49 61 34 7 67 7 7آموز  دانش

 59/6 96/5 33 66 9 1 66 7 65آموز  دانش

 43/3 55/6 44 35 39 65 36 65 66آموز  دانش

 ی آمار توصیفی بررسی گردید.ها شاخصهجهت بررسی فرضیه ابتدا 

آموزان با آسیب شنوایی در  ای دانش مربوط به وزن درجه یفیهای آمار توص شاخصه. 1 جدول

 تحلیل شبکه اجتماعی

 انحراف استاندارد بیشترین كمترین میانگین تعداد  

 13/1 36 1 13/69 66 آزمون پیش ای وزن درون درجه
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 انحراف استاندارد بیشترین كمترین میانگین تعداد  

 95/4 36 65 76/61 66 آزمون پس

 ای وزن برون درجه
 19/9 61 1 99/69 66 آزمون پیش

 16/6 34 9 79/61 66 آزمون پس

 ای كل وزن درجه
 11/1 97 69 14/39 66 آزمون پیش

 53/7 41 33 13/99 66 آزمون پس

ای به  درجهآزمون در وزن درون  آزمون و پس ، میانگین نمرات پیش9با توجه به جدول 

ای به ترتیب  ، در وزن برون درجه95/4و  13/1با انحراف استاندارد  76/61و  13/69ترتیب 

 14/39ای كل به ترتیب  و در وزن درجه 16/6و  19/9با انحراف استاندارد  79/61و  99/69

نمره  شود یمكه مشاهده  گونه همانباشد.  می 53/7و  11/1با انحراف استاندارد  13/99و 

 ها افزایش داشته است. آزمون در تمام متغیر زن پسو

 ای های وزن درجه آزمون تی وابسته برای مقایسه میانگین. 8جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی مقدار تی تفاوت میانگین تعداد 

 5661/5 65 65/3 57/6 66 ای وزن درون درجه

 5553/5 65 53/6 34/6 66 ای وزن برون درجه

 5556/5 65 16/6 61/65 66 كلای  وزن درجه

آزمون و  شود سطح معناداری برای تفاوت پیش مشاهده می 1طور كه در جدول  همان

 طور نیهم(، t ،56/5>P= 65/3است ) 56/5از  تر كوچكای  آزمون وزن درون درجه پس

و برای وزن  (t ،56/5>P= 53/6است ) 56/5از  تر كوچكای  برای وزن برون درجه

درصد  76(، بنابراین با t ،56/5>P= 16/6است ) 56/5از  تر كوچكای كل نیز  درجه

های اجتماعی مجازی بر میزان   شبكه شود یماطمینان فرض صفر رد و نتیجه گرفته 

آموزان با آسیب شنوایی تأثیر معناداری دارد. با توجه به آنكه  های ارتباطی دانش مهارت

توان  آزمون بوده است، می ای بیشتر از پیش آزمون وزن درجه در پس آموزان نمره دانش

 تأثیرآموزان با آسیب شنوایی  های ارتباطی دانش اجتماعی مجازی بر مهارت  گفت شبكه

 مثبت دارد.
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 گیری بحث و نتیجه

آموزان با آسیب شنوایی در استفاده  های ارتباطی دانش بررسی مهارت باهدفاین پژوهش 

ی اجتماعی انجام ها شبكهی اجتماعی مجازی و همچنین معرفی روش تحلیل ها از شبكه

را شبكه اجتماعی مجازی  تأثیر( كه 3564) .6و همكاران به لومهای  شد. نتایج تحقیق با یافته

آموزان با آسیب شنوایی در ارتباط با دوستان  های اجتماعی دانش در گسترش مهارت

سطح را در  تأثیر( كه عدم 3569) .3های آواد بررسی كردند همسوست. ولی با یافته

آموزان با آسیب شنوایی در شبكه اجتماعی فیس بوک  دانش سازگاری روانی و اجتماعی

در زیر سطوح سازگاری سالمت و اجتماعی تأثیر وی  هرچندرا گزارش كرده ناهمسوست 

ی را گزارش نموده است. یكی از علل این عدم تفاوت با توجه به شرایط دار یمثبت معن

بوک استفاده  كه از فیس آموزانی  تحقیق این است كه محقق مشخص نكرده آیا دانش

كنند یا خیر و ممكن است كاربر یكی از  كنند از رسانه اجتماعی دیگری استفاده می نمی

گذاشته باشد. نكته بعدی عدم توجه  تأثیرن نیز های اجتماعی باشند و در سازگاری آنا رسانه

به مقدار زمان استفاده است. همچنین تحقیقات قبلی به مثبت بودن رابطه میزان استفاده از 

Pزنوس بوک و رفتارهای اجتماعی افراد اشاره كردند )رایان و  فیس
9.

P ،3566 و  آور؛

Pهمكاران 
4.

P ،3557 سوبرگ ؛ انگلبرگ وP
6.

P ،3554.) 

آموزان  های اجتماعی دانش های اجتماعی مجازی بر مهارت شبكه تأثیراز دالیل  یكی

های  با آسیب شنوایی، متن محور بودن محیط ارتباطی آن است. یكی از چالش

)علیزاده و های اجتماعی و ارتباطی با جامعه است  آموزان با آسیب شنوایی مهارت دانش

آموزان با یكدیگر زبان  ارتباطی این دانشهای  ، چون یكی از روش(6919یوسفی لویه، 

ی با جامعه شنوا نوع بهاشاره است كه افراد شنوا با آن آشنایی كمی دارند. روش دیگر كه 

توانند  باشد نوشتن است كه هر دو گروه شنوا و با آسیب شنوایی می نیز مشترک می
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یی كه امكان حضور، ها آموزان از محیط ی از آن استفاده نمایند. لذا این دانشراحت به

ای از ابزار ارتباطی  های شنوا را كه گونه فعالیت و ارتباط با سایر افراد جامعه و همكالسی

های اجتماعی مجازی  كنند. به همین دلیل شبكه مشترک را فراهم آورد استقبال می

 هایشان كمك كنند. آموزان با آسیب شنوایی با همكالسی توانند به توسعه روابط دانش می

كند كه حضور اجتماعی خود را  آموزان كمك می برای مثال تعامالت برخط به این دانش

های  ( و یا افزایش استفاده از شبكه3564، .6همانند همساالن دیگر ایجاد و حفظ كنند )عمر

ها كه زبان اول آن  آموزانی ها برای دانش اجتماعی مجازی باعث افزایش كیفیت دوستی

به ( و 3564) .3(. از طرفی كوكولیك3564و همكاران،  به لومه است )زبان اشاره است، شد

های اجتماعی  آموزان با آسیب شنوایی شبكه ( نشان دادند كه دانش3564و همكاران ) لوم

ها برای حفظ رابطه با دوستان و خانواده ترجیح  مجازی را بیشتر از تلفن و سایر فناوری

آموزان با آسیب  های دانش ای اجتماعی توسط خانوادهه دهند. همچنین استفاده از رسانه می

كنند كه شرایط فرزندان خود را بهتر درک كرده و با آنان  شنوایی به آنان كمك می

های اجتماعی  (. مشاركت برخط و استفاده از شبكه3564ارتباط برقرار كنند )كوكولیك، 

گردد )وانگ و  وایی میآموزان با آسیب شن مجازی باعث افزایش سرمایه اجتماعی دانش

Pهمكاران 
9.

P ،3561 هرچند ارتباطات ملموس و جایگزینی آن با ارتباطات مجازی در .)

هایی را به همراه دارد، اما نكته مهم آن است كه  فرآیند آموزش مجازی خطرات و چالش

هایی برای گسترش پیوندهای انسانی و توسعه  توان این مشكالت را به فرصت چگونه می

 های آموزشی و علمی تبدیل نمود. صمیمیت میان افراد در محیط فضای

های یادگیری  های اجتماعی را در محیط این پژوهش یكی از كاربردهای تحلیل شبكه

دهند،  های یادگیری خود را شكل می نشان داد. با تحلیل اینكه یادگیرندگان چگونه شبكه

ها و رفتارهای یادگیرندگان به  شبكه های اجتماعی با به نمایش درآوردن این تحلیل شبكه

كنند. این  معلمان جهت بررسی چگونگی موقعیت هر یادگیرنده در ارتباط با بقیه كمك می
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هایی را جهت كمك به  كند تا فعالیت ها همچنین به معلمان كمك می نمایش بصری شبكه

ا تحلیل درگیرشدن بیشتر دانشجویان در كالس درس و محیط یادگیری طراحی كنند. لذ

توان یك روش قدرتمند برای تحلیل روابط یادگیرندگان در  های اجتماعی را می شبكه

، دشدهیتولهای  اكنون به دلیل نوع جدید و مقیاس داده شبكه یا محیط یادگیری دانست. هم

توان از این  های پیشرفته و پیچیده آماری و نوع نگاه جدید به تحقیقات آموزشی می روش

های یادگیری  های پیشرو در تحلیل یادگیرندگان و محیط یكی از روش عنوان روش به

 استفاده كرد.

به كل نتایج . لذا در تعمیم ه بودپسران ای همدرسدر اجرا های پژوهش  از محدودیت

در سنی همچنین پژوهش  آموزان دختر و پسر باید جوانب احتیاط را رعایت نمود. دانش

 لیوتحل هیهای این رده سنی مورد تجز جرا گردید و یافتهسال )پایه نهم( ا 66تا  69مشخص 

ها مخصوصاً آموزان با سن آن قرار گرفت. با توجه به ارتباط مثبت تغییرات شناختی دانش

 های بیشتری است. نیاز به تحقیقتر  در سنین دبستان، تعمیم یافته برای سنین پایین

عنوان یكی از راهكارهای اجرایی  اجتماعی به یها شود استفاده از رسانه پیشنهاد می

عنوان نهاد اصلی در ارائه خدمات به  وپرورش استثنائی به سازمان آموزش ومعرفی 

های آموزشی خود را در بستر  های ویژه برخی از خدمات و فعالیت آموزان با نیاز دانش

عامل با سازی ارائه داده و معلمان را تشویق به استفاده و ت اجتماعی مجازی بومی  شبكه

عنوان چارچوبی برای ارتباط سایر  توان به آموزان در این بستر نماید. از این روش می دانش

آموزان با آسیب شنوایی مانند اولیا، مشاورین، كارشناسان سازمان و  افراد مرتبط با دانش

 معلمین با یكدیگر استفاده نمود.

 یر را دارد:های مرتبط ز محقق پیشنهاد انجام پژوهش نیعالوه به را

آموزان با آسیب شنوایی دختر، با  های اجتماعی بر روی دانش بررسی تأثیر شبكه -

 ها سن كمتر یا بیشتر و در سایر درس

های مشترک  های اجتماعی در محیط سازی با شبكه اجرای روش غنی -

 آموزان شنوا و ناشنوا و بررسی اثرات آن بر روی هر دو گروه دانش
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 های معلمان های مختلف فعالیت را بر جنبهتأثیر این روش  -

های اجتماعی مجازی  ها و امكانات شبكه های فناوری، ویژگی با توجه به پیشرفت -

حال تغییرات زیادی داشته است و در آینده نیز این تغییرات ادامه خواهد  از گذشته تابه

ای زمانی چندساله ه داشت، لذا انجام تحقیقات مشابه و اجرای دوباره این روش در بازه

 گردد. پیشنهاد می

 تعارض منافع

 .تعارض منافعی در این پژوهش توسط نویسندگان گزارش نشده است

 سپاسگزاری

عالمه های دانشگاه استرالیای جنوبی، دانشگاه  جهت انجام پژوهش حاضر از حمایت

ها  ی و سازمان آموزش و پروش استثنائی استفاده شد كه از مسئولین این دانشگاهطباطبائ

گردد. همچنین  های كامل به تحقیقات تشكر می قرار دادن منابع و دسترسی اریدر اختجهت 

های  و دكتر اسماعیل زارعی زواركی جهت حمایت و راهنمایی .6از پروفسور شین داوسون

 گردد. می در روند تحقیق قدردانی مؤثر
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