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 چکیده

 اشتیاق به ارتباط درو  یلیعملکرد تحص ایفای نقش بر ةبه شیو تدریس تأثیر ارزیابیهدف از پژوهش حاضر 

 -آزمونپیشبا طرح آزمایشی  ،حاضر یزد بود. پژوهش شهر متوسطهدوره دوم آموزان دانششناسی در بین درس جامعه

طور به بودند كهمتوسطه شهر یزد  دوره آموزاندانش ةكلی ،پژوهش آماری ةجامع .است با گروه گواه آزمونپس

انتخاب و به دو گروه كنترل و آزمایش تقسیم شدند. در نهایت پس از پسر  آموزدانش 49تصادفی یک مدرسه و تعداد 

گروه كنترل لیل قرار گرفتند. عنوان گروه آزمایش مورد تحنفر به 19گروه كنترل و  عنوانبهنفر  17ها ریزش آزمودنی

ها شامل داده آوریجمعابزار به شیوه مرسوم و مبتنی بر سخنرانی و گروه آزمایش به شیوه ایفای نقش آموزش دیدند. 

از آزمون  هادادهتحلیل  منظوربه كروسکی و آزمون محقق ساخته عملکرد تحصیلی بود.مکاشتیاق به ارتباط مقیاس 

در  بر ایفای نقش تدریس مبتنیآموزان در عملکرد تحصیلی دانشنتایج پژوهش نشان داد كه  .تی مستقل استفاده شد

در مقایسه با روش روش تدریس ایفای نقش  اما. افزایش یافته استداری صورت معنیبه مقایسه با تدریس سنتی

توان نتیجه گرفت س نتایج پژوهش میبنابراین بر اسا نداشت.داری معنی تأثیرر اشتیاق به ارتباط بر متغیتدریس سنتی 

تدریس خود های تدریس سنتی، استفاده از روش جایبهبهبود كیفیت یادگیری  منظوربهشناسی درس جامعهكه معلمان 

 .كنند اجراایفای نقش  ةبه شیورا 
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 مقدمه

های آموزشی، عملکرد هها و برناممهم كیفیت نظام آموزشی و فعالیت هایخصیکی از شا

عملکرد تحصیلی (. Solaimani Shebailo, Vahedi & Nemati, 2019) استآموزان تحصیلی دانش

گذاری و قضاوت درباره پیشرفت یادگیرنده در گیری، ارزشفرایندی است كه با سنجش و اندازه

شود كه یک فرایند راهبردی تلقی می عنوانبهعملکرد  بنابراین .شودی مشخص میزمان ةیک دور

چنانچه با لذا  آید.می حساببههای جامعه تحقق برنامهدر ارتباط با  كنندهتعیینعامل حیاتی و 

های و برنامه، اثربخشی و كارایی افراد ءموجب ارتقا ؛طور مستمر انجام شودگاه فرایندی و بهددی

 ,Emamipoor & Seif, 2003; Ghadampour, Farhadi & Naghibeiranvand) شودزشی میآمو

توان فلسفه آموزش و تدریس در نظام آموزشی را عملکرد تحصیلی و یادگیری می درواقع(. 2016

 های مرتبط با تدریس، هسته اصلی تدریس را یادگیری تشکیل دانست. لذا در اغلب دیدگاه

تدریس به حرفه  ةبا قیاس حرف برنامه درسینظر مطرح حوزه صاحب دیوییكه  یاگونهبهدهد. می

توان تحت عنوان تدریس نام های معلم را تنها زمانی میفروشندگی بر این باور است كه فعالیت

وجودی آموزش، یادگیری  ة(. لذا هدف و فلسفEisner, 2002برد كه منجر به یادگیری شده باشد )

 باشد.می

در برقراری فراگیران از  ، بسیاریآموزشی و عملکرد تحصیلیعالوه بر مسائل  دیگراز سوی 

 كنندعمل میضعیف مسائل  دستازاین كنفرانس و هرائا ی،كالمارتباط  خصوصبهارتباط 

(Bahadorikhosroshahi & Habibi Kaleybar, 2017.)  در  ممکن است فراگیراناز بسیاری

درس در كالس  هصحبت از ارائ زمانی كهشوند اما یار خوب ظاهر ی تستی و تشریحی بسهاآزمون

رسد و به نظر می اكثراً عملکرد ضعیفی دارند یا در كالس درس بخواهند ارتباط برقرار كنند، باشد

  كارگیریبهبا  مربوط به سیستم آموزشی است كه نتوانسته های این ضعف،یکی از عاملكه 

 به نظر درواقعآموزان ایجاد كند. منعطفی را برای دانش پویا وفضای های آموزشی مناسب، شیوه

و به نحو  ریس را برای دروس مختلفهای مختلف تدروشرسد كه نظام آموزشی نتوانسته می
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ست یباآموزشی میهای لذا فعالیت (.Azizi, Bolandhemmatan & Saedi, 2019) اجرا كند مناسب

 آموزان تقویت كنند.ای اجتماعی و ارتباطی را در دانشهتدوین گردند كه مهارت ایبه گونه

و  موفق ارتباطات شالوده كه شودمی گفته هاییمهارت به 1اجتماعی هایمهارت كلی؛ طوربه

بیان  غیركالمی، همدلی با دیگران، ارتباط نظیر؛ هاییهفمؤل شامل دهند ومی تشکیل را یابیدوست

 & Rao, Beidelشوند )جلب حمایت دیگران می و وجود رازاب احساسات و عقاید، انتقادپذیری،

Murray, 2008 .)به فرد ها هستند كه توانایی ای ازهای اجتماعی مجموعهمهارت، دیگرعبارتبه

با را  را آغاز و حفظ نماید، دوستی و صمیمیت یمفید روابط اجتماعی مثبت ودهند تا اجازه می

   ,.,Gresham, Van) )د نمایایجاد  جامعهبخشی را در  یتسازگاری رضا و همساالن گسترش دهد

&, Cook, 2006 پژوهشگران اغلب (Locke,  Locke,  & Wood, 2013; Matson, Hess & 

Mahan, 2013; Fathi, 1999; Hoseininasab & Dehghani, 2008; Dehghani, 2009)  یکی از

 منظور از . اندقلمداد كرده 2های اجتماعی در تعامالت را مهارت ارتباطیترین مهارتاصلی

كالمی صحیح است كه برای برقرار های كالمی و غیرژگیهای ارتباطی، توانایی ابراز ویمهارت

فرهنگ جامعه و موقعیت باشد. ابراز وجود، غلبه بر  باكردن ارتباط فردی ضروری و نیز متناسب 

دادن فعاالنه، مهارت ایجاد روابط مثبت و صمیمانه با دیگران از جمله مواردی خجالتی بودن، گوش

(. فراگیری Deveugele,et al, 2005) شوندثر محسوب میمؤد ارتباطی فراین ةهستند كه الزم

كارگیری های مناسب برقراری ارتباط، فقط یک موضوع درسی نیست. درک و توانایی بهروش

ا حتی موزان یآمثال، دانش عنوانبهد بیاموزد. هایی است كه فرد بایارتباطات از جمله مهارت

های صحبت دانشگاهی از مهارت –تحصیلی  ةرشت دانشجویان باید برای به سرانجام رساندن یک

شند. در كالس درس فردی برخوردار باهای ارتباطی میانن، گوش دادن، اداره كالس و مهارتكرد

ران را به خوبی درک ها پاسخ دهند، عقاید دیگال كنند و به پرسشؤاید بتوانند سموزان بآدانش

و معلمان  خود به خوبی تعامل كنند. ارتباط مناسب،  هاها را بشناسند و با همکالسیكنند، واقعیت

                                                 
1. Social skills  
2. Communicational skill  

http://jpa.sagepub.com/search?author1=Jill+Locke&sortspec=date&submit=Submit
http://jpa.sagepub.com/search?author1=Connie+Kasari&sortspec=date&submit=Submit
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میزان  ثر غالباًؤثر است. توان برقراری ارتباط مؤدر موفقیت فرد در محیط كار و اجتماعی نیز م

 (. Berko, Wolvin & Wolvin, 2007) كندشایستگی و احتمال موفقیت فرد را تعیین می

 فرستاده كه است پیامی آن و حاصل باشدمی انانس دو حداقل بین تعاملی های ارتباطی؛مهارت

، ارتباط صحیح برقراری توانایی(. Fathi Azar, 2012)گردد  برآورده هدفی شود تامی دریافت و

 در ارتباط اهمیت(. Chant et al, 2002) باشداجتماعی می زندگی اساسی هایمهارت از یکی

 هایآسیب، رشد انسانی تمامی اساس، نظرانصاحب از برخی كه حدی است به انسان زندگی

(. فرهنگی Shives & Isaacs, 2002اند )دانسته ارتباط فرایند در را بشری هایپیشرفت و فردی

، همدلی، از: گشودگی عبارتند كه داندمی ویژگی پنج را شامل اثربخش ارتباط یک (2013)

 1شود. بارتونمی ارتباط ینطرف مندیرضایت افزایش كه باعث تساوی و گراییمثبت، حمایتگری

 و كالمی مهارت، مؤثر شنود: از عبارتند كه كرده معرفی را مهارت ارتباطی نوع ( سه1990)

 یک در فعال از مشاركت است ثر عبارتؤ(. شنود مCited in Rezaian, 2010بازخورد )

كند یاری می، خویش منظور انتقال در را گوینده كه ؛ فعالیتی استدیگرعبارتبه؛ وشنودگفت

(Wood, 2000; Cited in Taghipour, 2011هدف .) آزاد ةمبادل برای زمینه ایجاد كالمی ارتباطات 

 ندارد تأثیر و وسعت كالمی ارتباطات اندازهبه ارتباطی رفتار هیچ انسان زندگی در .است هااندیشه

 ةنتیج (. برگشتKarroubi, 2009نیست ) عجین انسان زندگی با قدر این ارتباطی هیچ پدیدة و

 مهارت را باشد آگاه آن و دریافت پیام ارسال وضعیت از پیام فرستنده كه طوریبه فرستنده به پیام

 (.Rezaian, 2010گویند ) بازخورد

تواند آموزان میهای ارتباطی دانشضعف در عملکرد تحصیلی و همچنین عدم رشد مهارت

 Abedini Baltork et)ه شده توسط معلمان باشد گرفت به كارهای آموزشی حاصل ضعف در روش

al, 2015). انتقال مطالب به  جایبهو طلبد آموز و معلم را میمشاركت دانش ،روش تدریس فعال

 ,Hosseinnezhad) یند یادگیری عنایت داردافر رآموز، به افزایش توانایی یادگیرنده ددانش

Akhash, 2013; Badri Gargari, Rezaei & Jeddi, 2011; Hoseininasab & Fallah, 2008; .) 

                                                 
1. Barton 
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افتد حركتی فرد اتفاق می –در این صورت است كه یادگیری در تمام ابعاد ذهنی، عاطفی و روانی 

برند. بر همین اساس معلمان كنند و از كشف آن لذت میرا در گروه كشف می مسئلهو فراگیران 

 ةیستند بلکه آنان، فراگیران خود را به تکالیف سادگر نقاعدفرهمند و مت دهندگانارائهموفق تنها 

 & Joyce, Weil) آموزنداز آنها را می مؤثراستفاده  ةشناختی و اجتماعی وادار كرده و به آنان نحو

Calhoun, 2000)  ایفای نقش، روشی  سازی است.ها، روش ایفای نقش یا وانمودروشیکی از این

هایی كه برای نمایش مناسب باشند، به كار ضوعات و درستواند برای تجسم عینی مواست كه می

 كنندصورت نمایش كوتاه اجرا میآموزان، موضوعی را بهرود. در این روش، فرد یا افرادی از دانش

(Safavi, 2014 .)یادگیری تقویت ، باشد ایفای نقش مبتنی بر یادگیریمحیط  كهوقتی درواقع 

ها و آموزان از دادهكه اگر دانش ند( معتقد1995) و همکاران 1گاالگر(. Erturk, 2015) شودمی

های خود به دیگران باشند، مفاهیم خاص خود استفاده كنند و در نهایت مجاز به ارائه راه حل

عالوه بر این نمایش به  (.Cited in Friedrich, 2019) دهدموفقیت بیشتری در یادگیری رخ می

رتری در زندگی روزمره ؤثصورت مبه ااری كرده و بتوانند خود ركند تا همکیادگیرندگان كمک می

آموزان تر كرده و به دانشتر و جالبتر، جذابآموزان فعالابراز كنند. نمایش، درس را برای دانش

ی و معلولی، تفسیر مفاهیم و همچنین یادگیری را از كند تا الگوهای منطقی، روابط علّكمک می

كردن بخشد و با فراهم ن درک كنند. نمایش، خالقیت فرد را بهبود میطریق روخوانی و واژگا

كند. های رشدی، به رشد چند بعدی آنها كمک میهای مربوط به ویژگیفرصت دستیابی به مهارت

 Aral, Kandir & Can) درک كنند نحو عمیقی بهكند كه افراد خود و محیط را نمایش تضمین می

Yasar, 2000گیرند؛ یعنی مهارت نظر میهای دیگران را درول بازی نقش، دیدگاه(. افراد در ط

 (.  Cited in Rjabi, & Alimoradi, 2017) یابدهای دیگران در آنها پرورش میدرک دیدگاه

 مثل هنری خاص هایمهارت به رود،می كار به اینجا در كه معنایی به نقش، ایفای حالبااین

 نظر، مورد موضوع و هدف موقعیت، به بنا معلم بلکه ؛ندارد زینیا سینما و تئاتر در بازیگری

موجب تکوین شخصیت فردی و  تا (Shaebani, 2016) كندمی استفاده آن از روش یک عنوانبه

                                                 
1. Gallagher  
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های زندگی كردن را كسب كنند، در تمام شئون مهارت فراگیران،اجتماعی فراگیران گردد. اگر 

  روش، این در .(Moradi & Didehban, 2017) ندكنزندگی با موفقیت بیشتری زندگی می

نظارت معلم و  با و كنندمی انتخاب را نظر مورد هاینقش خویش، عالیق براساس آموزاندانش

پردازند. از این طریق، آموزش قوانین و روابط اجتماعی همکاری همکالسان، به ایفای نقش می

آموزان ضمن انجامد، زیرا دانشثر و كارآمد میؤمشود و به یادگیری حاكم بر جامعه بهتر انجام می

پردازند و در حین ایفای نقش، نگرش خود را شناخت هنجارهای اجتماعی، به تحلیل آنها می

كه این مفاهیم از اهداف  سازندكنند و نوعی ارتباط عاطفی و انسانی با دیگران برقرار میتثبیت می

های متعددی در این ارتباط كه پژوهش است.سطه دوم دوره متوشناسی عمده و اصلیِ درس جامعه

ی و ارتباطی های اجتماعتواند عملکرد تحصیلی و مهارتایفای نقش چگونه می ةآموزش به شیو

قرار دهد، صورت گرفته است. اغلب این  تأثیرهای مختلف را تحت یادگیرندگان در حوزه

ارتباطی و همچنین بروندادهای یادگیری های ها از اثربخشی این روش آموزشی بر مهارتوهشپژ

به این نتیجه  در پژوهشی با عنوان( 2006) ئی و همکارانهزاوه مثال عنوانبهبهتر حکایت دارند. 

میزان آگاهی در دو گروه ایفای نقش و گروه بازی افزایش بیشتری نسبت به گروه دست یافتند كه 

داری بیش از طور معنیگروه ایفای نقش به همچنین ماندگاری عملکرد در. سخنرانی داشته است

روش تدریس  كه ندنشان داد( در پژوهشی 2017) بهروزی، محسنی و كرمی .سخنرانی و بازی بود

دار دارد. این روش در افزایش مشاركت یمعنآموزان تأثیری مثبت و ایفای نقش بر یادگیری دانش

ی اجتماعی و خودكار آمدی، و افزایش هاآموزان، عالقمندی آنان به درس، رشد مهارتدانش

نیز ( 2016) و همکاران 1ویزشفرداشته است.  تأثیرآموزان یادگیری و ایجاد باور به خود در دانش

اند نشان دادند كه دانشجویانی كه از روش تدریس ایفای نقش استفاده كرده در پژوهشی با عنوان

اند از عملکرد بهتری برخوردارند. ه كردهنسبت به دانشجویانی كه از روش تدریس سنتی استفاد

 ةهشی به این نتیجه دست یافتند كه در كالسی كه به شیودر پژونیز  ( 2019) 2نوریداه و پارتایا

                                                 
1. Vizeshfar 
2. Nuridah & Partaya 
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ه كالسی كه به شیوه سخنرانی آموزش داده شده بودند تعداد بنسبت  ،موزش داده شدهآایفای نقش 

 یادگیریمربوط به همچنین نتایج  .خود نشان دادندای از آموزان عملکرد خالقانهبیشتری از دانش

 دیده بودندموزش آایفای نقش  ةشیوزمایش كه به آنشان داد كه گروه  محتوای تدریس شده

 نمرات باالتری كسب كردند. داری از گروه گواه معنی صورتبه

ا بر بخشی روش ایفای نقش راثربه بررسی طور خاص ها بهعالوه بر این، برخی از پژوهش

( در 2008) شتیانیفتحی آمالزمانی و  ؛مثال عنوانبه. اندپرداختهكاركردهای اجتماعی و ارتباطی 

آموزانی كه تحت آموزش با روش ایفای نقش دانش بین تصور از خودِ نشان دادند كهپژوهشی 

د دارد. داری وجوتفاوت معنی ،وزشی را دریافت نکردندآموزانی كه چنین آمقرار گرفتند با دانش

مد در بهبود تصور از خود نوجوان آروشی كار عنوانبهتوان میرا آموزش به روش ایفای نقش 

داری یتفاوت معن ند كهنشان دادنیز ( 2010) درویشی، خامسان و راستگو مقدم .دختر استفاده نمود

و های اجتماعی بین گروه با روش ایفای نقش و گروه آموزش با روش سنتی از نظر مهارت

نتایج پژوهش نشان داد كه گروهی كه با روش تدریس  درواقعهای شناختی وجود دارد. مهارت

های اجتماعی و شناختی باالتر بودند. در دو مقوله مهارت ،موزش دیده بودندآایفای نقش 

ری بر سازگا روش تدریس ایفای نقش ( در پژوهشی به این نتیجه دست یافت كه2011) دورودیان

( نیز در پژوهشی 2015) شدارد. اسدی و همکاران تأثیرآموزان پیشرفت تحصیلی دانشاجتماعی و 

 ، تفاوت آزمونپسو  آزمونپیشها در یافتند كه با وجود تفاوت میانگینبه این نتیجه دست 

كه  ند( نیز در پژوهشی نشان داد2016) پورهالجیان و سعدی داری بین دو نمره مشاهده نشد.یمعن

توانند برای آموزان اثر بخش بوده است و معلمان میپذیری دانشنقش بر مسئولیت روش ایفای

 الرتی، عاشوری و اعرابی .آموزان از روش ایفای نقش استفاده كنندپذیری دانشافزایش مسئولیت

ن بعد آهای ارتباطی و تمام ابعاد در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند كه نمره مهارتنیز ( 2019)

تیپ مونتری و اند. داری نسبت به قبل از مداخله افزایش یافتهیصورت معنآموزش بهاز 

در پژوهشی به این نتیجه داست یافتند كه روش تدریس مبتنی بر ایفای نیز ( 2018) 1تازانامیالرپ

                                                 
1. Tipmontree & Tasanameelarp 
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های كالمی دانشجویان داری به بهبودی مهارتیمعن صورتبههای مرسوم نقش نسبت به روش

چه گردر پژوهشی به این نتیجه دست یافتند كه نیز  ( 2019) 1كیم، جونگ و كیم كند.كمک می

دهد نتایج نشان می حالبااین .دنداروجود داری دو روش ایفای نقش و سناریونویسی تفاوت معنی

 انتظار مورد بالینیهای و مهارتهای ارتباطی مورد نظر مهارت ،موزش ایفای نقشدر روش آ كه

در  یپژوهشجای خالی رسد كه نظر میهای صورت گرفته بهاند. با توجه به پژوهششده كسب

اثربخشی این شیوه  بر میزان  و شناسیروش تدریس ایفای نقش در درس جامعهكه  این ارتباط

چنین  ةكه نتیجشود. چرااط در این درس احساس میاق به برقراری ارتبو اشتیعملکرد تحصیلی 

اندركاران و معلمان به ارمغان بیاورد. بنابراین میت چشمگیری برای دستتواند اهمیپژوهشی 

اشتیاق به و  یلیعملکرد تحص ایفای نقش بر ةتدریس به شیو یاثربخش یبررسهدف پژوهش 

 .یزد بود شهر دوره دوم متوسطهآموزان دانششناسی در بین درس جامعه ارتباط در

 

 پژوهش هاییهفرض

آموزان در داری بر میزان اشتیاق به ارتباط دانشیمعن تأثیر ،روش تدریس ایفای نقش .1

  .شناسی دارددرس جامعه

آموزان در درس بر عملکرد تحصیلی دانشداری یمعن تأثیرروش تدریس ایفای نقش  .2

  .دارد شناسیجامعه

 

 پژوهش روش

از نوع  هاداده یو نحوه گردآور تیاست و بر اساس ماه یحاضر از نظر هدف كاربرد پژوهش

 شاملپژوهش  جامعه آماریباشد.  یمبا گروه كنترل  آزمونپس – آزمونپیشبا طرح شبه آزمایشی 

گیری در ه. از این بین با روش نمونبودندیزد  دوم شهردوره  مقطع متوسطه آموزاندانشكلیه 

                                                 
1. Kim, Jeong & Kim 
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گروه  صورت تصادفی انتخاب و به دوبهپسر  موز آدانش 49تعداد یک مدرسه انتخاب و  ،دسترس

ها و همچنین ناقص بودن با توجه به ریزش آزمودنی حالبااین .زمایش تقسیم شدندآكنترل و 

نفر و برای  17ها برای گروه كنترل داده در نهایت ،زمونآدر پس خصوصبهها نامهبرخی از پرسش

 دهم ةپایمدرسه پسرانه و  یک آموزان ازدانش ةهم. نفر مورد تحلیل قرار گرفت 19زمایش آگروه 

كروسکی و شامل مقیاس اشتیاق به ارتباط مکابزار پژوهش حاضر دوره دوم متوسطه بودند. 

 محقق ساخته استفاده شده است.تحصیلی  عملکردهمچنین آزمون 

طراحی شده است و  (1992) یكروسکتوسط مکاین مقیاس،  :1مقیاس اشتیاق به ارتباط

 گویه در مجموعه نمره اشتیاق به ارتباط  12. این باشدگویه با طیف بله یا خیر می 12شامل 

ا به خود اختصاص ر 0و پاسخ خیر نمره  1بله نمره  دهد. پاسخآموز را مورد ارزیابی قرار میدانش

و كسی  12نمره  ،زمون به خود اختصاص دهدآكسی كه باالترین اشتیاق را در این  درواقع .دهدمی

این آزمون  پایاییآورد. دست میبه 0نمره  ،به خود نشان دهد اترین اشتیاق به ارتباط ركه پایین

بیرامی و همکارن . گزارش شده است 79/0بازآزمون آن نیز  پایاییو  92/0كروسکی توسط مک

گانه های دوازدهو همسانی درونی آیتم 72/0 آزمایی این مقیاس را در پژوهش خود( باز2012)

 اند. روایی مقیاس توسط كالنتری و همکاراندست آوردهبه 69/0آزمون توسط آلقای كرونباخ را 

ه و نتایج نشان داده كه ها محاسبه شدسؤالال با مجموع نمرات ؤ( از طریق همبستگی هر س2018)

دار است. در پژوهش حاضر نیز از طریق آلفای معنی با نمره كل هاسؤالضریب همبستگی در همه 

آمد كه پایایی قابل قبولی  دستبه 73/0ی قرار گرفت و ضریب كرونباخ پایایی مقیاس مورد بررس

 باشد.می

 و تستی صورتبهبوده كه  اینمره 20 ،زمون محقق ساختهآ این: آزمون عملکرد تحصیلی

 زمون مورد نظر توسط معلمآ است.طراحی شده  شناسیجامعهحی از محتوای كتاب درسی یتشر

ستفاده شد. با اصالح ا 2سی وی آر زمون ازروایی آ برایو  گردیدتدوین  شناسیجامعهدرس 

                                                 
1. Willingness to Communicate 
2. CVR 
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نفر از  5و بر اساس نظر نسخه اولیه،  در از موارداالت و حذف و اضافه نمودن برخی ؤسبرخی 

كه نشان از  دست آمدهب 100 این ابزار در نسخه نهایی سی وی آرشهر یزد،  شناسیجامعهمدرسان 

 .باشد 0نمره اقل و حد 20تواند نمره می آزمون در این حداكثر نمره فرد .روایی باالی آزمون دارد

طور تصادفی به دو گروه كنترل و تجربی تقسیم ها، آنها بهپس از انتخاب آزمودنی روش اجرا:

آزمون عملکرد تحصیلی آماده و به قبل از مداخله آزمایشی، مقیاس اشتیاق به ارتباط و پیششدند. 

ه شركت كردآموزش جلسه  10در  آزمایشگروه نترل ارائه شد. آموزان دو گروه آزمایش و كدانش

همچنین  .به آنها ارائه شدشناسی را با روش ایفای نقش آموزش و مفاهیم مربوط به درس جامعه

چه معلم درس مورد برد. گرسنتی و مبتنی بر سخنرانی مباحث را پیش می ةگروه گواه به همان شیو

ر ولی دو جلسه توجیهی توسط پژوهشگر به معلم ارائه و مسیهای تدریس آشنا بود نظر به روش

گروه آزمایش، طرح درس كلی را قبل از كالس  در علمم كلی مداخله برای معلم مشخص شد.

كرد و یک طرح كلی را به ها را تعریف میآموزان را آماده و نقشبعد دانش ةآماده و برای جلس

در  بایدآموزان دانش حالبااین .ساختسه بعد آماده میآموزان برای آماده شدن در اجرای جلدانش

طول مدت هفته با هم هماهنگ شده و كارهای جانبی را نیز انجام داده و برای جلسه بعد انجام 

آموزان آماده اجرای ایفای شد و دانشكلیت از درس توسط معلم ارائه می اولغاز جلسه آدهند. با 

 تر و اصلی به رنگهای پرعی شد در جلسات اول نقششدند. سنقش در درس مورد نظر می

نیز به  موزان با قابلیت ارتباطیآدانش ر،مروشود ولی به محولباال  یارتباطقابلیت آموزان با دانش

گرفت و بندی توسط معلم صورت میجمع نیز، جلسه انهای اصلی فراخوانده شدند. در پاینقش

 .مشخص شده است 1رئوس جلسات ارائه شده در جدول  .شدمی طرح كلی برای جلسه بعد ارائه
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 محتوای جلسات آموزش به گروه آزمایش -1جدول 

 عنوان و موضوع جلسات جلسه 

 من كیستم؟ جلسه اول

 من كیستم؟ جلسه دوم

 ؟كنترل اجتماعی چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی دارد جلسه سوم

 ؟زتولید هویت اجتماعی داردپذیری چه نقشی در باجامعه جلسه چهارم

 پذیری و كنترل اجتماعیهای مختلف برای جامعهروش جلسه پنجم

 های امر به معروف و نهی از منکرمقایسه بین روش جلسه ششم

 تحرک اجتماعی و انوع ان جلسه هفتم

 بخش دوم() تحرک اجتماعی و انواع آن جلسه هشتم

 در اسالم هاها و محدودیتفرصت ةمقایس جلسه نهم

 دهد.تعارض فرهنگی چگونه رخ می جلسه دهم

 

اختالف و همچنین عدم  آزمونپیشنمرات  نبه دلیل نرمال بودها، تحلیل دادهوبرای تجزیه

پیش از انجام . شد استفادهاز آزمون تی مستقل عملکرد تحصیلی  آزمونپیشدار بین نمرات معنی

دن توزیع نمرات، ابتدا از آزمون كالموگروف اسمیرینوف بررسی وضعیت نرمال بو منظوربه تحلیل،

 07/0داری استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون كالموگروف اسمیرینوف در سطح معنی

نرمال بوده است، لذا از  هادادهتوان گفت كه باشد میبیشتر می 05/0باشد و از می 28/1كه برابر با 

افزار از نرم دهحاضر با استفا قیتحق یهاداده لیتحلوهیروند تجز هیكل. آزمون تی مستقل استفاده شد

SPSS  شد. انجام 16 نسخه 

 

 هایافته

 :باشدهای پژوهش به شرح زیر میهای مربوط به هر یک از فرضیهنتایج تحلیل داده

 آموزانداری بر میزان اشتیاق به ارتباط دانشمعنی تأثیرروش تدریس ایفای نقش : اولفرضیه 

انجام این تحلیل، ابتدا با استفاده از آزمون تی  پیش از شناسی دارد.متوسطه در درس جامعهدوره 

 مقایسه و تحلیل شد. 2در جدول  اشتیاق به ارتباط آزمونپیشمستقل، نمرات میانگین دو گروه در 
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 و آزمایشکنترل آزمون دو گروه های اشتیاق به ارتباط در پیشمقایسه میانگین -2جدول

آزمونپیش دارینیسطح مع درجه آزادی مقدار تی انحراف معیار میانگین نمرات تعداد   

کنترلگروه   17 64/7  14/2  34/0  34 73/0  

42/7 19 گروه آزمایش  77/1  

 

آزمون در پیشاشتیاق به ارتباط در میانگین نمرات  ،شودمالحظه می 2 گونه كه در جدولهمان

و انحراف معیار  64/7آموزش دیدند، برابر با  سنتیگروهی كه با روش تدریس گروه كنترل یعنی 

همچنین میانگین گروه آزمایش یعنی گروهی كه با روش تدریس سنتی  باشد.می 14/2نمرات نیز 

دست آمد. با وجود باالتر بودن به 77/1و انحراف معیار برابر با  42/7آموزش داده شدند، برابر با 

 دست آمدههب t( بر اساس 42/7) ( در مقایسه با گروه آزمایش64/8) ت گروه كنترلمیانگین نمرا

 وجود ندارد. آزمونپیشگروه در  داری بین نمرات این دوتفاوت معنی 34( در درجه آزادی 34/0)

دو گروه آزمایش و كنترل پیش از اعمال متغیر مستقل، برای  داربا توجه به عدم تفاوت معنی

آموزشی نمرات  ةپس از دور و كنترل ت اشتیاق به ارتباط در دو گروه آزمایشنمرا ةمقایس

 ارائه شده است. 3در جدول  آزمونپسمقایسه شدند كه نتایج مقایسه این دو گروه در  آزمونپس

 

 کنترل و آزمایشآزمون دو گروه های اشتیاق به ارتباط در پسمیانگین ۀمقایس -3 جدول

آزمونپیش ین نمراتمیانگ تعداد  دارییسطح معن درجه آزادی مقدار تی انحراف معیار   

کنترلگروه   17 94/7  74/1  15/1  34 25/0  

57/8 19 گروه آزمایش  57/1  

 

آموزان در دانش آزمونپس اشتیاق به ارتباط دربیانگر آن است كه میانگین نمرات  3 جدول

و  94/7پس از اتمام دوره، برابر با  .ودندگروه كنترل یعنی گروهی كه با روش سنتی آموزش دیده ب

اشتیاق به ارتباط در باشد. همچنین میانگین نمرات می 74/1انحراف معیار این گروه برابر با 
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نیز برابر با وش ایفای نقش آموزش دیده بودند، گروه آزمایش یعنی گروهی كه با ر آزمونپس

 جود باالتر بودن میانگین نمرات گروه ایفای نقشبا وباشد. می 57/1و انحراف معیار برابر با  57/8

 34( در درجه آزادی 15/1) دست آمدههب t( بر اساس 94/7) ( در مقایسه با گروه كنترل57/8)

 وجود ندارد.   آزمونپیشداری بین نمرات این دو گروه در تفاوت معنی

آموزان ی دانشداری بر عملکرد تحصیلیمعن تأثیرروش تدریس ایفای نقش  دوم: هفرضی

مقایسه میانگین   منظوربهشناسی دوم دارد. بر این اساس از آزمون تی متوسطه در درس جامعه

بین دو گروه آزمایش و كنترل  صیلی و اشتیاق به برقراری ارتباطآزمون عملکرد تحشنمرات پی

آزمون تی مستقل،  ابتدا با استفاده از مقایسه و تحلیل شده است. 1استفاده شد كه نتایج در جدول 

مقایسه  4شناسی در جدول عملکرد تحصیلی درس جامعه آزمونپیشنمرات میانگین دو گروه در 

 شده است. و ارائه

 

آزمون دو گروه کنترل و آزمایشهای نمرات عملکرد تحصیلی در پیشمقایسه میانگین -4جدول   

آزمونپیش آزادی درجه مقدار تی انحراف معیار میانگین نمرات تعداد  داریسطح معنی   

29/8 17 گروه کنترل  25/2  80/1  34 08/0  

05/7 19 گروه آزمایش  87/1  

 

آموزان گروه شود میانگین و انحراف معیار نمرات دانشمشاهده می 4گونه كه در جدول همان

ای آموزان گروه ایفو همچنین میانگین نمرات دانش  25/2و  29/8به ترتیب  آزمونپیشسنتی در 

با وجود باالتر بودن میانگین باشد. می 87/1و انحراف معیار نیز  05/7آزمون نیز نقش در پیش

( در 80/1دست آمده )هب t( بر اساس 05/7( در مقایسه با گروه آزمایش )29/8نمرات گروه كنترل )

ا توجه به وجود ندارد. ب آزمونپیشداری بین نمرات این دو گروه در تفاوت معنی 34درجه آزادی 

عملکرد تحصیلی، برای مقایسه نمرات دو گروه  آزمونپیشدار بین نمرات عدم تفاوت معنی

مقایسه شدند كه نتایج مقایسه این دو  آزمونپسآزمایش و كنترل پس از دوره آموزشی تنها نمرات 
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 ارائه شده است. 5در جدول  آزمونپسگروه در 

 آزمون بین دو گروه کنترل و آزمایشرد تحصیلی در پسهای نمرات عملکمقایسه میانگین -5جدول

آزمونپس داریسطح معنی درجه آزادی مقدار تی انحراف معیار میانگین نمرات تعداد   

50/3 12 17 گروه کنترل  67/3  34 001/0  

57/15 19 گروه آزمایش  26/2  

 

گروه كنترل یعنی آموزان در آزمون دانشبیانگر آن است كه میانگین نمرات پس 5 جدول

و انحراف معیار این  12گروهی كه با روش سنتی آموزش دیده بودند. پس از اتمام دوره، برابر با 

در گروه آزمایش یعنی گروهی كه  آزمونپسباشد. همچنین میانگین نمرات می 50/3گروه برابر با 

 باشد.می 26/2یار برابر با و انحراف مع 57/15نیز برابر با  روش ایفای نقش آموزش دیده بودند،با 

در گروه آزمایش ) گروه ایفای نقش( باالتر از  آزمونپسبنابراین با توجه به اینکه میانگین 

 34( در درجه آزادی 76/1دست آمده )هب tمیانگین گروه كنترل )گروه سنتی( بوده و بر اساس 

یش و كنترل وجود دارد. دو گروه آزما آزمونپسبین نمرات  001/0داری درسطح تفاوت معنی

صورت توان نتیجه گرفت كه روش تدریس ایفای نقش بهبراساس نتایج فوق می دیگرعبارتبه

آموزان را افزایش باشد و عملکرد تحصیلی دانشتر میداری از روش تدریس سنتی اثربخشمعنی

 دهد.می

 

 گیریبحث و نتیجه

شود متوسطه قلمداد می ةو تخصصی دور های مهمعنوان یکی از درسشناسی بهدرس جامعه

های مد نظر این درس در زندگی كاری و كه هم در كنکور اهمیت زیادی دارد و هم مهارت

ن اهمیت آتواند نقش جدی ایفا كند، لذا تدریس مناسب در آینده می فراگیران زندگی شخصیِ

 فراگیرانكه  هاییوعها و موضحیاتی دارد. از طرف دیگر روش تدریس ایفای نقش در درس

نتیجه عملکرد واند به جذابیت درس بیفزاید و درتمی ،ها را دارندكردن خود در نقشتوانایی تصور
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های مهمی همچون برقراری ارتباط، ابراز وجود و همچنین كار تیمی را تحصیلی و همچنین مهارت

برعملکرد  فای نقشتدریس مبتنی بر ای یاثربخش یبررسلذا هدف از پژوهش حاضر  .تقویت كند

 شهر یزد دوره دوم متوسطهآموزان دانشدر  شناسیجامعهدرس  اشتیاق به ارتباط درو  یلیتحص

 بود.

  تأثیرشناسی روش تدریس ایفای نقش در درس جامعه " نتایج فرضیه اول مبنی بر اینکه

تایج نشان داد كه ن ."متوسطه دارددوره دوم آموزان داری در میزان اشتیاق به ارتباط دانشمعنی

ر اشتیاق به ارتباط دیده دو گروه كنترل و گواه در متغی آزمونپسداری بین نمرات یتفاوت معن

بین گروهی كه با روش ایفای نقش آموزش دیده بودند با گروهی كه با روش  دیگرعبارتبهنشد. 

 روش تدریستوان گفت كه می درنتیجه .داری مشاهده نشدتفاوت معنی ،سنتی آموزش دیده بودند

ایفای نقش از این نظر تفاوتی با روش تدریس سنتی نداشته است. نتایج این پژوهش با نتایج 

دار بین ( مبنی بر عدم تفاوت معنی2019) ( كیم، جونگ و كیم2015) اسدی و همکاران پژوهش

 حالباایننگ است. های اجتماعی و ارتباطی در دو گروه سنتی و ایفای نقش هماههای مهارتنمره

درویشی، خامسان و  (،2008) های مالزمانی و فتحی آشتیانیحاضر با نتایج پژوهش نتایج پژوهش

الرتی، عاشوری و  ،(2016) پور(، هالجیان و سعدی2011) دورودیان، (2010) راستگو مقدم

 به نظر نتیجهدر تبیین این ( همسو نیست. 2018تیپ مونتری و تازانامیالرپ )و  (2019) اعرابی

. توانایی برقراری ارتباط و اشتیاق به است ثی كردهاثر آموزش را خن طول زمان آموزش رسد كهمی

در  درنتیجههای مختلف و كه نیازمند كار و تمرین در موقعیت شودهایی سنجیده میارتباط با گویه

این است كه از  ،نجدسمی ارهایی كه اشتیاق به ارتباط عنوان مثال از گویه. بهاستزمان طوالنی 

یا توانایی سخنرانی آو بت كردن در یک جمع غریبه را دارد آیا توانایی صح ،شودپرسیده می فراگیر

 نیاز به  ،هاییمهارت چنیناینمایش را دارد؟ طبیعی است كه ه کدر ی

 ةر این دوركه دحالیهای مختلف دارد. درو قرار گرفتن در موقعیتتر طوالنی نسبتاً هایآموزش

را به حدی رساند كه بتواند  فراگیرتوان صورت ایفای نقش نمیدو ماهه و با چند جلسه تدریس به

 نی كند. نراال بپرسد و یا سخؤدر یک همایش بزرگ یا در یک جمع غریبه ابراز وجود كند یا س
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گفت كه  توانآن زمان می ،كه اگر این روش به مدت یک یا دو سال آموزش داده شودحالیدر

 آموزان یاق به ارتباط را در دانشدهد و اشتهای سنتی نشان میتفاوت خود را با روشاحتماالً 

ین عدم نبه دلیل كوتاه بودن زمان كالس و همچ ؛اینعالوه بر دهد. میداری افزایش یمعن طوربه

ش ایفای رو خودِ ،ش وجود داردرپرووهای ساختاری كه در آموزشامکانات كافی و محدودیت

و  های زمانیبه دلیل محدودیت كه اغلب ایگونهبه شودنقش نیز به نحو احسن انجام نمی

كه  شودداده میآموزانی به دانشها نقش عمدتاً ،های اصلینقش خصوصبهها نقش تخصصیِ

ردن افتد جابجا كیکی از كارهایی كه در ایفای نقش اتفاق میمشکلی برای برقراری ارتباط ندارند. 

 پژوهشدر  ی مختلف ببیند.هانقشتوسط همه یادگیرندگان است تا بتوانند خود را در  هانقش

 . پذیر نبودن باره امکانیچند صورتبهها آموزان امکان تکرار نقشحاضر به دلیل تعداد دانش

 عملکردداری بر معنی تأثیرروش تدریس ایفای نقش  "نتایج فرضیه دوم پژوهش مبنی بر اینکه

بیانگر این بود كه نمرات عملکرد تحصیلی  "داردشناسی درس جامعهآموزان در دانش تحصیلی

داری بیشتر از طور معنیبه ،آموزانی كه با روش تدریس ایفای نقش آموزش دیده بودنددانش

نتایج پژوهش نشان داد كه  دیگرعبارتبهآموزان كه با روش سنتی آموزش دیده بودند؛ بود. دانش

نتایج این بخش ن اثربخش است. آموزاش تدریس ایفای نقش بر نمرات عملکرد تحصیلی دانشرو

 (؛ بهروزی، محسنی و كرمی2011) ( دورودیان2006) ئی و همکارانهزاوهاز پژوهش با پژوهش 

مثبت روش اجرای  تأثیر مبنی بر(  2019نوریداه و پارتایا )(، 2016) (، ویزشفر و همکاران2017)

 راستا است. همآموزشی دیگر های یس ایفای نقش در مقایسه با روشروش تدر

آموزان مشاركت فعال و تمركز بیشتر دانش یک روش فعال منجر به عنوانبهایفای نقش  درواقع

یت  روش تدریس  ایفای نقش منجر به جذاب درواقع. شودسی میمندی بیشتر آنها به متن درو عالقه

آموز شده و این جذابیت منجر به مشاركت فعال در فرایند دانشكالس و محتوای درس برای 

 ,Behroozi) تحقیقات زیادی افتد.ین مشاركت فعال یادگیری اتفاق میا درنتیجهآموزش شده و 

Mohseni, Karami, 2017; Vizeshfar et al, 2016; Nuridah & Partaya, 2019 ) در این زمینه

ان این آموزدلیل جذابیت و مشاركت فعال دانش متفقند كه بههمگی  انجام شده و نتایج تقریباً
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 برد.ند و عملکرد تحصیلی را باالتر میكهای سنتی بهتر عمل میسبت به روشها نروش

 متعدد اهداف برای و تجربه طریق از یادگیری بر مبتنی ضمنی طوربه نقش ایفای روش درواقع

 به نقش ایفای یدفوا (.Larti, Ashouri & Aarabi, 2019) است استفاده قابل و مناسب موزشیآ

 ویژهبه ،زندگی واقعی یهاموقعیت مشابه مدلی عنوانهب نقش از آموزاندانش درک و اجرا كیفیت

علت اینکه روش تدریس ایفای نقش منجر به افزایش  درواقع .دارد بستگی آن از پس تحلیل به

آموزانی كه این است كه دانش بودند،زش دیده نقش آموآموزانی كه با روش ایفاینمرات دانش

مفهومی و عمیق درک  صورتبهمطالب را  ،كننداجرای نقش ایفا می صورتبهمباحث را  ،خود

مفاهیم را  ،بییندآموزانی كه با روش سخنرانی آموزش میكه دانشاست در حالی  . اینكنندمی

های سنتی آموزانی كه با روشدانش لذا معموالً .كنندوار حفظ میسطحی و طوطی صورتبه

 صورتبه راكه مفاهیم  آموزانیكه دانشحالیدر ،كنندفاهیم را فراموش میم ،اندآموزش دیده

 دار و مفهومی یاد معنی صورتبه ،كننددرک می ش یا مشاهده مفاهیم از طریق اجرااجرای نق

د در آزمون نتوانمییادگیرندگانی چنین  درنتیجه(. Joyce, Weil & Calhoun, 2000) گیرندمی

از طرف  باشد.می مسئلهگونه كه نتایج پژوهش گویای این نهایی نمره بهتری كسب كنند همان

از طریق حافظه تصویری وارد حافظه بلند مدت  ،شوندمفاهیمی كه با این شیوه یادگرفته میدیگر 

( و Joyce, Weil & Calhoun, 2000)شده كمتر منجر به فراموشی  درنتیجهشود و آموز میدانش

 (.Vizeshfar et al, 2016) شودمیحاصل  یادگیری پایدار

جمله اینکه پژوهش هایی نیز وجود داشته است ازبا این وجود در انجام این پژوهش محدویت

آموزان دختر باید با احتیاط لذا تعمیم آن به دانشآموزان پسر انجام شده است، حاضر بر روی دانش

 نجایی كه در روش تدریس ایفای نقش، بسترهای اجتماعی و از آهمچنین  رت گیرد.صو

ی با یهاایفا كند، تعمیم نتایج به جامعه تواند نقش مهمیكنندگان میهای اجتماعی مشاركتیویژگ

 بسترهای متفاوت باید همراه با احتیاط صورت پذیرد.

 صورتبهروش تدریس ایفای نقش  كه در نهایت اینکه بر مبنای نتایج پژوهش مشخص شد

دارد. بر این اساس و  تأثیرشناسی آموزان در درس جامعهتحصیلی دانشداری بر عملکرد معنی
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شناسی با این روش شود درس جامعهآموزان توصیه میبهبود عملکرد تحصیلی دانش منظوربه

های نقش، ارائه مشوقبا توجه به اثربخشی روش تدریس مبتنی بر ایفای همچنین  .تدریس شود

با توجه به عالوه بر این  .شودن در مدارس توصیه مین و مدیران برای اجرای آالئووسط مسالزم ت

نیازمندی مدارس به انعطاف الزم و و همچنین امکانات الزم برای روش تدریس مبتنی بر ایفای 

ارس برای معلمان شود تا امکانات الزم برای اجرای این روش تدریس در مدنقش، توصیه می

 .فراهم شود

 پژوهشییشنهادات پ

 نتایج تحقیق نشان داد كه روش ایفای نقش با وجودی كه نمرات اشتیاق به ارتباط را باال 

لذا با توجه به اینکه این دوره كوتاه  ،برد ولی با گروه كنترل تفاوت معناداری وجود نداشتمی

تحصیلی این روش اجرا شود و نتایج آن  یک سال ر پژوهشی مستقل به مدتمدت بوده است د

شود تا بر مبنای یک پیمایش پیشنهاد میهمچنین  .بررسی شود بر اشتیاق به برقراری ارتباط مجدداً

 عالوه بر این. مورد سنجش قرار گیردكارگیری این روش تدریس در بهتوانایی و مهارت معلمان 

های مدارس برای اجرای این روش دودیتشود در یک پژوهش مستقل امکانات و محپیشنهاد می

 مورد بررسی قرار گیرد.
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Extended Abstract 

 

The Effect of Role-Playing Based Training on Iranian High 

School Students' Willingness to Communicate and Academic 

Performance in a Sociology Course 
 

Sirus Mansoori1       Amirabbas Ghasemian2 

 

Students' academic performance can be considered as one of the most significant 

criteria for assessing the quality of any education system. In fact, the philosophy 

behind any education system is to improve students' learning and academic 

performance. According to Dewey, a teacher's activities can be considered as 

teaching only if they will lead to learning. Therefore, the ultimate goal of any 

education is learning. Apart from academic performance, many learners suffer 

from lack of communication, especially verbal communication skills. Part of this 

might be due to this that many education systems have not been able to devise 

efficient teaching methods that can improve effective communication. 

Accordingly, educational activities should lead to the development of social and 

communication skills in students. Students' poor academic performance and lack 

of communication skills can be further due to teachers' lack of proficiency in the 

use of practical teaching methods, such as role playing or pretending. Role-

playing is a method that can be adopted to objectively visualize topics and lessons 

in order to make them more comprehensible. Considering this method, students 

play roles appropriate to specific topics. The objective of this study was to 

evaluate the effectiveness of role-playing based training on high school students' 

academic performance and willingness to communicate in a Sociology course.  

Research hypotheses 

1 Role-playing based training has a significant positive effect on students' 

willingness to communicate in the Sociology Course. 

2. Role-playing based training plays a significant role in improving 0students' 

academic performance in the Sociology Course. 

Methodology 
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This study benefits from a quasi-experimental with a pretest-posttest control 

group design. The study population consisted of all senior high school students 

of Yazd city, Yazd Province, Iran. Based on convenience sampling, 49 students 

were randomly selected from one school and assigned to the control and 

experimental groups. The participants were the tenth grade male students.  

However, due to dropout of some participants and also some incomplete 

questionnaires, data was collected from 17 control and 19 experimental group 

participants. McCroskey's Willingness-to-Communicate Scale and a researcher-

made test, measuring academic performance, were used as the research 

instruments in this study. The collected data was then subjected to SPSS 16. 

Before performing the analysis, the Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit 

Test (K-S test) was run to evaluate if the scores were normally distributed. Based 

on K-S test results, at a significance level of 0.07, no statistically significant 

difference was found between the pretest scores which were normally distributed. 

Therefore, independent samples t-test was used for data analysis.  

Results 

Regarding participants' level of willingness to communicate, the posttest results 

revealed no significant difference between the two groups. Concerning 

participants' level of learning, however, the results showed that the experimental 

group which was provided with role-playing based training outperformed the 

control group which were taught based on the traditional methods of teaching.  

Conclusion 

The post-test results showed no significant difference between the control and 

experimental groups in their levels of willingness to communicate. Asadi et al. 

(2015) and Kim, Jong and Kim (2019), too, found no significant difference 

between their control group participants, which were taught based on the 

traditional methods of teaching,  and experimental group participants, which were 

taught based on role-playing techniques, in their levels of social and 

communication skills. However, the results of Larti, Ashuri and Arabi (2019) and 

Monterey and Tazanamillarp (2018) do not confirm this result. This can be 

justified by the facts that training length can affect learning. Students' levels of 

ability and desire to communicate can increase through teaching methods that 

require them to practice in different situations and over a long period of time. 

However, if students will be provided with role-playing based training for about 

one year or two, their levels of willingness to communicate can probably increase. 

In addition, limited classroom time, lack of sufficient instructional facilities, and 

structural limitations on education can lead to ineffective use of role-playing 

techniques. The existing problems may also cause the teacher to give the main 

roles to students with no communication problems. Through role-playing, 

learners can take different roles. In this study, however, time limitations did not 

allow students to perform all the roles. 



The results further indicated that the use of role-playing techniques can improve 

students' academic performance. The results of Behroozi, Mohseni and Karami 

(2017) and Nouridah and Partaya (2019) are in line with this. This can be 

explained by this that the use of role-playing techniques in classroom can 

encourage students' active participation and help them have more interest in and 

give greater focus on their textbook.  

 

Keywords: academic performance; high school students; role playing; teaching 

method; willingness to communicate 

 




