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آموزان پذيري دانشبررسي اثربخشي آموزش روش ايفاي نقش بر مسئوليت
  دختر اول دبيرستان

  2پور  و اسماعيل سعدي1  مهديه هالجيان
  

  چكيده
آموزان پذيري دانشهدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي روش آموزشي ايفاي نقش بر مسئوليت

آزمون  با گروه كنترل بوده آزمون و پس آزمايشي، طرح پيشاين مطالعه از نوع .دختر اول دبيرستان است
 اول مقطع متوسطه دولتي منطقه دو  يآموزان دختر پايه دانشجامعه آماري اين پژوهش را كليه ي. تاس

ك دبيرستان به تصادف انتخاب ي   ه دبيرستان دختران35به اين صورت كه از بين . دادشهر تهران تشكيل مي
پذيري  بر  مسئوليتي  نامه پرسش. موز بودآ دانش195 كالس پايه اول و 6داراي ) هدي(ستان اين دبير. شد

تر از  انحراف استاندارد پايينآموزي كه داراي يك نمره  دانش45سپس .  نفر اجرا شد195روي اين 
 جلسه و هر 8ر روش ايفاي نقش د.  بودند به طور تصادفي به دو گروه آزمايش و كنترل تقسيم شد ميانگين

مجدداً از . در گروه كنترل اقدامي صورت نگرفت. ك ساعت به گروه آزمايش آموزش داده شدي  هجلس
آموزان پذيري دانشمسئوليت نتايج نشان داد كه روش ايفاي نقش بر. آزمون گرفته شدهردو گروه پس

آموزان از روش ايفاي پذيري دانش توانند براي افزايش مسئوليتمعلمان مي بنابراين. اثربخش بوده است
  .نقش استفاده كنند
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  مقدمه
هاي انسان موجودي اجتماعي است و به منظور حفظ بقا ناگزير است دائما در تعامل با انسان

در جمع زندگي كند و ه چگونه قراري تعامل مؤثر، همواره بايد بياموزد كلذا براي بر. ديگر باشد
تعامل ). 1985، 1سافرانسافرانو( ارضاي نيازهاي خود و ديگران را فراهم نمايد چگونه زمينه ي

تواند منجر به ها ميهاست كه در صورت تسلط بر آناز مهارت ايمؤثر با ديگران نيازمند مجموعه
سي تربيتي شنا روانهم در حوزه پذيري از مفاهيم ممسئوليت. پذيري شودگيري مسئوليتشكل

لنزي، وينو، سانتينلو، نيشنو (هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده است است كه در سال
و داراي دو بعد فردي و ) 1392؛ احمدي آخورمه، سهامي، رفاهي و شمشيري، 2014، 2ويت

را نسبت به خود و پذيري فردي به معناي آن است كه فرد خود مسئوليت. باشداجتماعي مي
فردي كه . چنين نيازها و بهروزي ديگران مسئول بداندموقعيتي كه در آن قرار گرفته و هم

ها و تصميماتش بر ديگران و گرفت كه چگونه انتخابپذير است احتماال ًدر نظر خواهدمسئوليت
ارد اما در يك بستر پذيري فردي بر فرد تمركز دلذا اگرچه مفهوم مسئوليت. گذارد ميتأثيرجامعه 

پذيري فردي بشمار پذيري اجتماعي بعدي از مسئوليتبنابراين، مسئوليت. افتداجتماعي اتفاق مي
اي پذيري در هر جامعهدهند كه مسئوليت ميتحقيقات انجام شده نشان ). 2007، 3مرگلر(رود مي

كالنتري، اديبي، زياني  (دوستي و همدلي شدهموجب تنظيم روابط اجتماعي و انساني، افزايش نوع
و بر اساس آن، افراد خود را نسبت به هم وابسته ) 1982، 4؛ ماروياما، فريزر و ميلر1386و احمدي 

بينند، احساس كرده و بر مبناي همين احساس وابستگي، سرنوشت خود را با ديگران در پيوند مي
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اي كه در آن گر و جامعهكديي هپذيري، اعضاي جامعه نسبت بلذا در صورت فقدان مسئوليت
هاي اجتماعي تفاوت بوده و احساس بيگانگي نموده و به راحتي از كنار آسيب، بيكنند ميزندگي 

  ).2000، 1منزيس، هريس و كامينگ(گذرند موجود مي
 جوانان از نيمي سال، 29 تا 18 سني طيف در جوانان، ملي سازمان پژوهشي هاييافته اساس بر

 قرار پذيريمسئوليت ضعيف بسيار درجات در آنان از بسياري و ندارند ميمحك شغلي هويت ما
 كه شودمي رفتارهايي بروز باعث كه است استعدادي اجتماعي مهارت). 1392 حسيني نژاد، (دارند

 موفقيت و مثبت نتايج ديگران با آدمي روابط در تواندمي و شده تقويت منفي و مثبت صورت به
 در ناتواني انسان، درماندگي ترينبزرگ شايد ).1393 لطف آبادي،( آورد وجود به آميزي
 تعادل عدم از ناشي نتايج) 2007(مايو  التون نظر به. باشد ديگران با تفاهم و همكاري به دستيابي

 و به نقل از هرسي (است بوده آميزفاجعه جامعه براي اجتماعي و فردي هايمهارت توسعه ميان
  ).1385 بند،قهعال ترجمه بالنچارد،

 جمله از را نوجوانان رفتارهاي از وسيعي دامنه و است اجتماعي مهارت يك پذيريمسئوليت
 شناسي،  وظيفهادب، رعايت ديگران، حقوق و مقررات به گذاشتن احترام مشاركتي، هايفعاليت ميزان
 )2005(،2ي و گلنبدل. گيردبرمي در را تعهد و آگاهانه گيريتصميم پذيري،نظم داري،امانت

 معيارهاي و قواعد از تبعيت سايرين، به پايبندي و تعهد احساس نوعي را اجتماعي پذيريمسئوليت
 داغي،قراچه ترجمه (3براندن. )1389 نژاد،سبحاني (داند مي گروهي قوانين درك و اجتماعي

 رفتار و هاتصميم و هاانتخاب مورد در بودن پاسخگو معناي به را شخصي پذيريمسئوليت)1385
 مانند شخصي مسئوليت گويد مي فرانكل شخصي، پذيريمسئوليت لزوم مورد در. داندمي خود

 فعل به قوه از را تواند استعدادهامي و است انسان هستي ابعاد از يكي معنوي آزادي
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 نگرش نوعي بيانگر مسئوليت احساس نكهاي  هب توجه  با.)1385خوشدل،  ترجمه ،1شولتس(درآورد
 از نقل به ؛2برونر (است اكتسابي و آموختني مهارتي، نگرش و نوع هر مانند است مهارت و

 شخص يك واقع در. ودش مي ايجاد زندگي ابتداي از و تدريج به مهارت اين). 1382 فوالدچنگ،
 آموخته زندگي طول در را آن كه آن مگر دهد، نشان مسئوالنه از خود رفتاري دشوار است

  ).1390 اسايي،ي هترجم همكاران،  و3سنما(باشد
فردي ممكن است اكثر . ها داردموقعيت  و هر شخصي يك رسم خاصي در ارتباط با افراد

 مردم ه يي ديگر ممكن است احساس كند كه هممردم را متقلب و غيرقابل اعتماد بداند كس
 سان به ارزشيابي رفتار به همينافراد. دجالبند و با آغوش باز به استقبال مالقات با افراد جديد برو

كودن عمل   ترسو ويدك يا شار فردي قوي و زيعنوان بهديگران نسبت به خود، مالحظه خود 
 تأثير خود، بر رفتار افراد ي دربارهها و  مردم، موقعيتي دربارهگونه احساسات اين. كنند مي
بعضي از افراد با . كندا تعيين ميهاي گوناگون رگيري آنان در موقعيت تصميمه يو نحو گذارد مي

برخي ديگر . دهند و حالتي از قلدري نشان ميكنند ميآميز برخورد رفتاري پرخاشگر و خصومت
برند و حالتي از آدمي خجالتي و رنجور را  عزلت به سر ميه يدر گوش، شندك خود را كنار مي

. كنند ميهاي مختلفي ايفا ا به شكلهاي خود رطور كه مالحظه شد افراد نقشهمان. دهندنشان مي
 در يافتهعادت و خاص و رفتار اقدامات كلمات، تداوم احساسات،ثبات و طراحي از نوعي  ،نقش
 است ممكن نباشند و خوشحال اندپذيرفته كه نقشي از افراد است ممكن. است ديگران با ارتباط
 دليل نداشتن و خود نقش نشناختن يلدل به ديگران احساسات و هانگرش به نسبت آنان تفاهم سوء
آنان . هاي بسيار مختلفي رفتار كنند با احساسات همسان به روشتوانندمي  نفر دو. باشد آن ايفاي
 از رفتار ديگري نتوانند به يي را مطلوب بدانند ولي به دليل كج فهمههاي مشابتوانند هدفمي

ها و خود و ديگران آگاهي او از نقش براي درك روشن فرد از ،بنابراين. هدف خود برسند
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  ).1392بهرنگي، ( ايفاي آن بسيار مهم استي هنحو
ريشه در دو بعد شخصي و اجتماعي فرد كه مورد تأكيد  روش تدريس كي  هايفاي نقش به مثاب

كمك ادگيرندگان ي هشود ب حاضر تالش ميآموزشدر قالب روش . آموزش و پرورش است دارد
، بيابند و نكات كنند ميم خويش را در درون فضاي اجتماعي كه در آن زندگي  تا معنا و مفهوشود

. هاي اجتماعي روشن سازندا ياري گرفتن در گروهب خويش وجود ي درباره را مبهم تصورات خود
 صورت بههاي اجتماعي كند كه در آن يادگيرندگان در تحليل موقيعت ميبروش حاضر ايجا

گيرندگان راه حل مسائل بين شخصي را در اين روش  ادي هد، به ويژهميار و مشترك فعاليت كنن
هاي اجتماعي را به وجود  آزادمنشانه براي پرداختن به انواعي از موقعيتي شيوهيابند و مي
و  يادگيرندگان خود را همراه شود تاها سبب مياين نوع يادگيري). 1388احديان،  (آورند مي

ر متن زندگي فردي و اجتماعي خويش ببينند و آن چه را در همگام با موضوعات درسي، و د
آيد ميشان برهايي كه از عهده ببخشند و با سازگاريعينيتتفكر و پندار دارند به طرقي 

هاي بيشتر و هاي خويش را درك كنند، در تقويت آنها بكوشند يا تصميم بگيرند تالشتوانمندي
  .بيشتري را به ثمر برسانند

 فرايند، اين در. است عملي طوربه مسائل با افتادن در خود، شكل ترينساده در ،نقش ايفاي
 به فكري و عملي هايفعاليت مجموعه و گيردمي صورت هاييفعاليت شود،مي مشخص مسئله
 و كنند مي ايفا نقش آموزاندانش از ايعده نقش، ايفاي شدن عملي براي. شوندمي گذاشته بحث
 دست به آن از درستي فهم و درك تا كنند مي تالش و پردازندمي موقعيت همشاهد به هم برخي
 پي را انساني رفتار از مناسبي نمونه ي نقش ايفاي فرايند). 1999، 1دوگال و گانترمن (آورند
 در را خود احساسات يادگيرندگان، آن وسيله به كه شودمي انگاشته ابزاري مثابه به كه افكند مي
 گردند،مي مندبهره دهدمي دست ادراكات و هاارزش ها،نگرش درباره كه ينشيب از يابند، مي
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 اندازهايچشم از درسي موضوع بررسي به و دهندمي بسط را مسئله حل هايمهارت و ها نگرش
 موقعيت يادگيرندگان براي نقش ايفاي روي، هر  به).2006، يانگ (كنند مي اقدام گوناگون
 كه است برجسته نقش ايفاي آموزش روش در باور اين. كندمي جاداي  هتجرب بر مبتني يادگيري

 كه روست اين از. داد انجام درسي موضوع و زندگي واقعي موقعيت بين قياسي توانمي
 از هم سازنده، و اثرگذار هايپاسخ آييپديد سبب نقش ايفاي آموزش روش به مربوط يها فعاليت
 آموزاندانش هميارانه هايزيرا فعاليت. شوداجتماعي، مي و تخصصي جنبه از هم و شخصي جنبه
با توجه به ). 1384 آقازاده، (كندمي ايجاد سازيدانش و افزايي تجربه نحوه ي بر جديدي هايراه

هاي انجام شده كمتر به رغم اهميت اين موضوع طبق بررسيآنچه كه بيان شد و نظر به آنكه علي
 روش آموزشا يآ  ه كباشد مين سؤال اي هقاله درصدد پاسخگويي بآن پرداخته شده است اين م

  است؟ مؤثر متوسطه مقطع اول پايه دختر آموزاندانش پذيريمسئوليت افزايش بر نقش ايفاي

  روش
با گروه  آزمونپس و آزمونپيش  طرح -آزمايشياين پژوهش از نوع كاربردي و روش نيمه

 متغير آزمايشي و عنوان بهآموزشي ايفاي نقش  در اين تحقيق روش .باشد مي كنترل
  .پذيري متغير وابسته در نظر گرفته شده است مسئوليت

 آموزاندانش ي كليه را پژوهش اين آماري جامعه: گيرينمونه روش و نمونه جامعه،
 بين از كه صورت اين به. دادمي تشكيل تهران شهر دو منطقه دولتي متوسطه مقطع اول  يپايه دختر

 داراي) هدي (دبيرستان اين.  شد انتخاب تصادف به دبيرستان كي  همنطق ناي  هدختران دبيرستان 35
 اين روي ،  بر)1388 (نعمتي پذيريمسئوليت نامه پرسش. بود آموزدانش 195 و اول پايه كالس 6

 ميانگين زا ترپايين نمره انحراف استاندارد يك داراي كه آموزي دانش45 سپس. شد اجرا نفر 195
 مورد ابزار. شد تقسيم)  نفر22( و كنترل)  نفر23(آزمايش  گروه دو به تصادفي طور به بودند

  :است شرح ناي هب تحقيق اين در استفاده
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 سؤال 78 داراي كه نامه پرسش اين: اجتماعي و فردي پذيريمسئوليت نامه پرسش 
 ناي هب نامه پرسش اين گذارينمره. شد هنجاريابي و ساخته 1388 سال در نعمتي  توسط باشد،مي

. مخالف كامالً مخالف، نظر، بي موافق، كامالً: است گزينه پنج داراي عبارت هر كه است صورت
 اگر شوند،مي گذارينمره مستقيم كه سؤاالتي در. كندمي پيروي 5 تا 1 روش از گذارينمره

 ،2 نمره كند، انتخاب را مخالف گزينه اگر و 1  هنمر كند، انتخاب را مخالف كامالً گزينه آزمودني
 گزينه اگر و 4 نمره كند، انتخاب را موافق گزينه اگر و 3 نمره كند، انتخاب را نظربي گزينه اگر

 روايي بررسي براي) 1388(نعمتي  ).1388نعمتي،( گيردمي 5 نمره كند انتخاب را موافق كامالً
 روايي تعيين براي. كرد استفاده آموزدانش 30 و سيشنا روان نظرات پنج متخصص از محتوايي،

 با آمده دست به هايداده. كرد استفاده گروهي هايتفاوت و عاملي تحليل هايروش از نيز سازه
 هفت از نامه پرسش كه داد نشان واريماكس چرخش از استفاده با و عاملي تحليل روش از استفاده
 يعني آزمون كلي مفهوم با تسؤاال تك تك ستگيهمب (هاسؤال اشتراكات و شده تشكيل عامل

 آلفاي ضريب با نامه پرسش اين پايايي. است بوده باال اكثراً و 78/0 و 48/0 بين) پذيريمسئوليت
 در اين تحقيق نيز براي تعيين روايي از روايي .)1388نعمتي، (آمده است  دست به 94/0 كرونباخ

سي استفاده شد كه حاكي از روايي باالي شنا روانصص محتوايي، يعني استفاده از نظر پنج متخ
براي پايايي هم از ضريب آلفاي .  درصد بين پنج كارشناس بود90 و اتفاق نظر باالي نامه پرسش

  .دست آمد به89/0كرونباخ استفاده شد كه ضريب قابل قبول 
 دو گروه  نفري به45گيري از جامعه و تقسيم تصادفي نمونه بعد از نمونه: روش اجرا

پذيري فردي و اجتماعي از  مسئوليتي نامه پرسشبا استفاده از )  نفر22 (و گواه) نفر23(آزمايش 
ك ساعته، به ي ي  ه جلسه، هرهفته دو جلس8در گروه آزمايشي . آزمون بعمل آمدهر دو گروه پيش

مون بعمل آز آموزش از هر دو گروه پسي پس از اتمام دوره. نقش پرداخته شدآموزش ايفاي 
آوري شده با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيري تجزيه و جمع هايسرانجام داده. آمد

هاي گوناگون با مسئله و مثال ها سؤالآموزان با استفاده طرح  اول، دانشي در جلسه. تحليل شدند
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استان هاي دي مختلف شخصيتها ويژگي دوم به بررسي و توصيف ي جلسهدر . آشنا شدند
شد تا  سوم از آنها خواستهي جلسه. آموزان نمايشنامه طراحي شدپرداخته شد و به كمك دانش

چهارم وسايل و امكانات الزم  ي جلسه در. داوطلب ايفاي نقش شوند و فرصت تمرين داده شد
گران مانند ارزيابي فراهم شد و صحنه نمايش به طور ساده طراحي شده، همچنين وظايف مشاهده

 پنجم، ي جلسه. ها و نزديكي آنها با واقعيت موجود، پيامدهاي رفتار ايفاگران نقش تعيين شدقشن
شد كه با توجه به مالك و فاي نقش خود پرداختند و از بازيگران و ايفاگران خواستهاي هبازيگران ب

الش كشيده تي به چسؤاالشده ارزيابي خود را مطرح كنند و نظرات آنها با طرح معيارهاي تعيين
ها اصالح شد بندي شده و نقشششم بحث و نظرات ارائه شده در جلسه قبل جمع ي جلسهدر . شد

هفتم ايفاي نقش مجدد به بحث و  ي جلسه. فاي نقش پرداختنداي  هآموزان بو مجدداً دانش
ل شد؟ تي از اين قبيل كه چند درصد از انتقادات و پيشنهادات اعماسؤاالارزشيابي گذاشته شده و 

ي واقعي ها در جلسه هشتم در مورد تجارب و موقعيت. اشتباهات تكرار شده كدامند؟ پرسيده شد
  .زندگي كه مشابه با نمايشنامه اجرا شده بود بحث شد

  نتايج
 در پذيري مسئوليت (MANOVA) متغيري چند واريانس تحليل معناداري هايآزمون نتايج. 1جدول 

 كنترل و آزمايش گروه آموزاندانش

  مجذور اتا P    خطا df  فرضيهF df  مقدار  نام آزمون
  785/0  >000/0  100  10  16/8  926/0  اثرپياليي
  785/0  >000/0  98  10  66/9  254/0  المبداويلكز
  785/0  >000/0  96  10  73/10  54/2  اثرهتلينگ

  785/0  >000/0  50  5  55/18  85/1  بزرگترين ريشه خطا 

 از استفاده قابليت هاآزمون همه داريمعني سطوح شودمي حظهمال 1 جدول در كه طور همان
 هايگروه بين كه دهدمي نشان نتايج اين. شمارندمي مجاز را) مانوا (متغيري چند واريانس تحليل
 كه(اتا مجذور. دارد وجود داريمعني تفاوت وابسته متغيرهاي از يكي نظر از حداقل آموزان،دانش
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 كه دهدمي نشان) است گروهي عضويت و وابسته متغيرهاي بين بستگيهم ضريب مجذور درواقع
 اين ميزان و است دارمعني مجموع در پذيريمسئوليت هايمتغير به توجه با گروه دو بين تفاوت
 وابسته متغيرهاي متقابل تأثير در گروه دو بين اختالف به مربوط واريانس درصد 59 حدود تفاوت

  .باشدمي
 آموزاندانش در پذيريمسئوليت (MANOVA) متغيري چند واريانس تحليل آزمون يجنتا. 2 جدول

 كنترل و آزمايش گروه

  SS  df  Ms  F  P  متغير وابسته
  001/0  33/18  345/1302  2  53/2604  خود مديريتي
  001/0  42/20  952/286  2  405/780  نظم پذيري

  001/0  71/7  559/327  2  232/597  منديقانون
  001/0  59/23  462/694  2  215/189  داريامانت
  001/0  41/12  625/428  2  942/ 468  شناسيوظيفه
  001/0  63/9  465/763  2  324/296  يافتگيسازمان
  001/0  25/19  621/156  2  505/480  گراييپيشرفت

آموزاني كه تحت آموزش با روش ايفاي نقش قرار دهد دانش نشان مي2طور كه جدول همان
هاي مقياسخرده مياند در تمان آموزش را دريافت نكردهاي  هت به گروه كنترل كاند نسبگرفته

گرايي،   پيشرفتشناسي وداري، وظيفهپذيري، قانونمندي، امانتپذيري، يعني خودمديريتي، نظممسئوليت
 .اندبه طور معناداري نمرات باالتري به دست آورده

 آزمون با كنترل و آزمايش گروه آموزاندانش در پذيرييتمسئول نمرات تفاضل ميانگين مقايسه. 3 جدول
  توكي

X ± SD متغير وابسته گروه 

 پيش 1/5±5/27
 پس 3/6±39

 ايفاي نقش

 پيش 8/4±9/27
 پس 9/4±3/28

 كنترل
  خود مديريتي.1
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 پيش 5/4±6/25
 پس 2/5±6/35

 ايفاي نقش

 پيش 7/4±6/25
 پس 8/4±3/26

 كنترل
  پذيرينظم.2

 پيش 4/6±2/36
 پس 3/7±2/48

 ايفاي نقش

 پيش 2/6±8/36
 پس 4/6±7/35

 كنترل
  منديقانون.3

 پيش 9/3±1/14
 پس 6/4±9/35

 ايفاي نقش

 پيش 6/3±2/14
 پس 2/4±9/13

 كنترل
  داريامانت.4

 پيش 8/2±9/10
 پس 3/3±2/25

 ايفاي نقش

 پيش 1/3±4/11
 پس 3/3±2/12

 كنترل
  سيشناوظيفه.5

 پيش 2/4±6/15
 پس 4/5±2/29

 ايفاي نقش

 پيش 6/4±3/15
 پس 7/5±7/15

 كنترل
  يافتگيسازمان.6

 پيش 7/2±3/11
 پس 8/3±6/24

 ايفاي نقش

 پيش 3/3±11
 پس 9/2±3/11

 كنترل
  گراييپيشرفت.7

 
 
 
 
 
 
 
 
  پذيريمسئوليت

هاي  آزمون تعقيبي توكي نشان داد كه روش آموزشي ايفاي نقش بر تمامي مؤلفهاستفاده از
گرايي،   پيشرفتشناسي وداري، وظيفهپذيري، قانونمندي، امانتيعني خودمديريتي، نظمپذيري، مسئوليت

   . ك ميزان اثر گذاشته و  از نظر آماري تفاوت معناداري بين آنها وجود نداشته استي  هب
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  گيري تيجهبحث و ن
پذيري هدف از اين پژوهش بررسي اثربخشي روش آموزشي ايفاي نقش بر مسئوليت

ن تحقيق آن بود كه اي هطور كه گفته شد مهمترين يافتهمان. آموزان دختر اول دبيرستان است دانش
 هاي آن، يعنيپذيري و تمامي مؤلفهاستفاده از روش آموزشي ايفاي نقش توانسته است بر مسئوليت

گرايي، اثرگذار باشد و شناسي و پيشرفتداري، وظيفهپذيري، قانونمندي، امانتخودمديريتي، نظم
 آباديو لطف) 1980( ، ارگايل)1392( نژاداين نتيجه با تحقيقات حسيني. موجب بهبود آنها شود

 باطارت نقش نمايش و ايفاگران عمليات با فراگيران نقش ايفاي روش در. همخوان است) 2015(
 .كنند مي احساس صحنه در را خود و گيرندمي پي را نمايش هيجان، با كنندمي قرار بر عاطفي
 تبع به و شده تسريع يادگيري شود،مي فعال فراگيران حسي قواي مجموعه مذكور روش در چون
 )2010 (1ددليكا و گفته ابور به بنا. يافت خواهد افزايش پذيريمسئوليت براي آنان ي انگيزه آن

 آن نتيجه كه شوند درگير عميق يادگيري در تا دهد مي انگيزه آموزاندانش به نقش ايفاي فعاليت
 ايفاي روش  در)2007 (2پوالك و مانورم نظريه اساس بر. محتواست و درسي مواد معنادار درك
 متفاوت ايزمينهپس تجارب و توانايي ارزشي، هاينظام باورها، ها،شخصيت با آموزاندانش نقش
 را خويش مفهوم و معنا تا شود ياري ادگيرندگاني هب شودمي تالش روش اين در و شوندمي مواجه

 درباره را خود تصورات مبهم نكات و بيابند كنند مي زندگي آن در كه اجتماعي فضاي درون در
 هايموقعيت تحليل در و سازند روشن اجتماعي هايگروه در گرفتن ياري با خويش وجود

 از انواعي به پرداختن براي آزادمنشانه ايشيوه و كنند فعاليت مشترك هميار و صورت به اجتماعي
 روش از استفاده ، با)1980( 3آرگايل نظر از همچنين .آورندمي وجود به را اجتماعي هايموقعيت
 و شودمي خارج بيني ميان خود از فردي هايمسئوليت به نسبت آگاهي بر عالوه فرد نقش، ايفاي

                                                                                                                            
1. Abour & dedlicka  
2. Monorm & Pollock 
1. Argyle 
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 اجتماعي هايمسئوليت و كند نگاه نيز ديگران ديد از هايشانسان و اطراف دنياي به تواندمي
 بر مبتني يادگيري موقعيت طرفدار ضمني طور به نقش ايفاي. دهد انجام نحو بهترين به را خويش
 الگو اين فرض به بنا و شودمي تهيه »جا همين و اكنون« آن آموزشي محتواي كه است تجربه
 آموزاندانش و كرد خلق واقعي زندگي در مسئله داراي هايموقعيت از درستي هايقياس توان مي
 فضلي(بپردازند  نقش فاياي هب آن مجدد خلق و واقعي زندگي از گيرينمونه طريق از توانندمي

 با و پردازدمي مسائل به عمل طريق از خود سطح ترينساده در نقش ايفاي). 1392 خاني،
 ايفا آن نقش شود،مي طرح ايمسئله شود؛مي آغاز شاگردان زندگي در مسئله داراي هاي موقعيت

. شوندمي تماشاچي بقيه و نقش ايفاگر آموزاندانش از بعضي. گيردمي قرار بحث مورد و شودمي
 شنق ايفاي مشغول خود كه ديگران با كندمي سعي و گذاردمي ديگر فرد جاي به را خود فردي
 به تعامل خالل در همه محبت و خشم همدردي، همدلي، كه آنجا از. بپردازد تعامل به باشندمي

 ،1هپنر دنو و (شودمي زندگي از بخشي پذيرد انجام خوبي به اگر نقش ايفاي آيند،مي وجود
 انددهبو كار به دست كافي اندازه به تماشاچيان حتي نقش، ايفاي با ريزيبرون در پايان، در). 2002
بدانند  را موقعيت به شدن نزديك ديگر هايراه و مقاومت منشأ و كس هر تصميم دليل كه

 صورت  به روش ناي  هك اين چنينهم و باال موارد به توجه با شك بدون). 2002، 2ساتكليف(
 در انگيزه افزايش سبب است، شاگردان زندگي با نزديك ارتباط در و پردازدمي مسائل به عملي

 شد، داده نشان نيز پژوهش اين در كه طور همان روش اين در. شودمي يادگيري براي نانآ
 به مسئوليت دادن مستلزم آموزاندانش يادگيري زيرا يابدمي افزايش آموزاندانش پذيريمسئوليت
 كنند مي سعي دارند عهده بر را خاصي نقش آموزاندانش از هريك روش اين در چون. آنهاست

 قصد معلّم موضوعي كه با آنان بيشتر درگيري موجب امر اين و برآيند خود نقش عهده از يخوب به
  .شودمي دارد را آن آموزش

                                                                                                                            
2. Deneve & Hepner 
3. Suttcliffe  
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 كه نوجوانان مخصوصاً جامعه آحاد بين در پذيريمسئوليت خصيصه وجود اهميت بنابر
 پژوهشگران بعضي سوي از شده منتشر اخبار و آمار به توجه با و هستند كشورمان آينده هدايتگران

 و سنجش به نياز نوجوانان، و جوانان از بعضي ميان در مسئوليت احساس كاهش بر مبني هارسانه و
 و تربيتيعلوم مسئوالن سنجش، اين پرتو در تا است مشهود مهم اين از عيني و دقيق برآورد

  .ايندنم ريزيبرنامه راه اين در و نموده مبذول را الزم تدابير بتوانند آموزشي
اين پژوهش محدوديتي فراتر از پايين بودن سطح فرهنگ پژوهش و همكاري افراد و دشواري 

 ايفاي روش از استفاده داد نشان پژوهش اين نتايج نكهاي هب نظر. انجام تحقيق آزمايشي نداشته است
 والدين و مربيان معلّمان، به مشاوران، شود،مي آموزاندانش پذيريمسئوليت افزايش باعث نقش
 همچنين. كنند استفاده روش اين از آموزانپذيري دانششود براي افزايش مسئوليتمي توصيه
 تحصيلي هايپايه ساير در و بيشتر زمان مدت با پسران، مدارس در حاضر پژوهش شودمي پيشنهاد
 .شود اجرا

 منابع

 :اي آموزش و كارآموزي، تهران برتدريس يها راهنماي روش ). 1388( آقا زاده، محرم واحديان، محمد 
  .آييژ

ساخت و اعتبار يابي ). 1392(شمشيري، بابك  و  رفاهي، ژاله؛ سهامي، سوسن؛احمدي آخورمه، محمد
ختي، شنا رواني ها  و مدلها روشپذيري چندبعدي بر مبناي متون اسالمي،  مسئوليت ي نامه پرسش

13)3( ،99-111.  
 .آييژ :تهران. ي نوين تدريسها راهنماي روش). 1384(آقا زاده، محرم 

داغي  قرچهمهدي  ترجمه.اتكاي به خود و زندگي پاسخگو: پذيريمسئوليت ).1996(براندن، ناتانيل 
  .شباهنگ: تهران). 1385(

  .كمال تربيت: س،تهرانالگوهاي تدري). 1392( بهرنگي، محمدرضا 
گفتگو با . نشريه فرهنگ و اجتماعجامعه، پذيري و نقش جوانان، مسئوليت). 1392(نژاد، مريم  حسيني
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  .ي علمي پژوهشي سازمان ملي جوانانآبادي دبير شوراحسين لطف
پذيري اجتماعي در برنامه ريزي درسي كنوني دوره ابتدايي ايران و مسئوليت). 1389(سبحاني نژاد، مهدي 
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A study of the effect of role-playing on the accountability of 
the first grade female high school students  

M. Hallajian1 & E. Saadipour2 

 

Abstract 
The purpose this research was tostudy the effect of role-playing on the 

accountability of first grade female high school students.As an experimental 
study,the pretest posttest design was used with a control group. The 
population ofthis study consisted of all the first grade female high school 
students of public schoolsin District two of Tehran.One high school was 
randomly selected among 35 high schools.The selected high school (Hoda) 
had 6 first grade classes with 195 students.The accountability questionnaire 
was administered to 195 students. 45 students who had 1 standard deviation 
below themean were randomly divided into one experimental and one 
control group. The results showed that role-playing was effective in terms of 
the accountability of the first grade high school students.Therefore, in order 
to increaseaccountability of the first grade high school students, the teachers 
can make use of role-playing. 

Keywords: role-playing, accountability, students, education 
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