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 اجتماعی مهارت بر Gardnerبررسی اثربخشی آموزش روابط اجتماعی مبتنی بر بازی بر مبنای هوش میان فردی 

 دبستانی پیش کودکان شادی و
 

 2امیری شعله ،1عبودیت سعیده
 

 چكيده

بر  یمبتن یآموزش روابط اجتماع ریثأت نیی، تعحاضر پژوهشانجام از  هدف. کند یم جابیا را دیجد یها درمان یریکارگ به و یبررس کودکان، رفتار دهیچیپ تیماه :زمینه و هدف

 .بود یدبستان شیکودکان پ یو شاد یاجتماع مهارتبر  Gardner یفرد انیهوش م یبر مبنا یباز

 یا مرحله چند یا خوشه یریگ با روش نمونه یدبستان شیپ مراکز از یکابتدا ی. انجام شد شاهد گروه با همراه آزمون پس -آزمون شیپ به صورت و یشیآزما به روشاین مطالعه  ها: مواد و روش

 یا Matson (Matson Evaluation of Social Skills with Youngstersاجتماعی  های مهارت نامه ا استفاده از پرسشب مرکز آن کودکان تمام وگردید  انتخاب یتصادف صورت به

MESSY) شاهد و شیآزما گروه دوو در گردیدند انتخاب  کسب کردند، یتر نیینفر که نمره پا 24 ،تیدر نها وقرار گرفتند  یمورد بررس یمهارت اجتماع زانیم یبررس جهت 

  آکسفورد شادکامی مقیاس بر مبتنی کودکان شادی نامه پرسش ،Gardner چندگانه هوش مقیاس ،مداخله از بعد و قبل ها ی. مادران همه آزمودنداده شدند قرار

(Oxford Happiness Inventory  یاOHI) مقیاس و کودکان یبرا شده داده قیتطب MESSY بر یمبتن یاجتماع روابط آموزش تحت جلسه 12 شیآزما گروه. نمودند لیتکم را 

 .گرفتند قرار Gardner یفرد انیم هوش یمبنا بر یباز

 .(P < 050/0) وجود داشت شاهدنسبت به گروه  شیگروه آزما یاجتماع مهارتو  یشاد زانیم نیب یدار یتفاوت معن ها: یافته

 یها مهارت افزایش جهت Gardner یفرد میان هوش اسیمق بر مبتنی اجتماعی روابط آموزش از گردد می توصیه حاضر، پژوهش از آمده دست به جینتا اساس بر گیري: نتیجه

 .شود استفاده یدبستان پیش کودکان شادی و اجتماعی

 یدبستان شیپ کودکان ،یشاد ،یاجتماع یها مهارت ،یاجتماع هوش ،بین فردی روابط هاي کلیدي: واژه

 

 شادی و اجتماعی مهارت بر Gardnerبررسی اثربخشی آموزش روابط اجتماعی مبتنی بر بازی بر مبنای هوش میان فردی  .امیری شعله عبودیت سعیده، ارجاع:

 306-312(: 3) 15؛ 1396 مجله تحقیقات علوم رفتاری. دبستانی پیش کودکان

 24/5/1396 پذیرش مقاله: 21/3/1396 مقاله: دریافت

 

 مقدمه
 باه  کودکاان  ورود کاه  باود  ایا   بار  نظاران  صااح   از بسیاری عقیده گذشته در

 در اماروزه  اماا  اسات،  رشد ابعاد همه در ها آن شکوفایی و یادگیری آغاز دبستان،
 کاردن  باارور  سمت به ریزی برنامه و تفکر مسیر مختلف، متخصصان تالش پرتو

 جسامانی،  رشاد  جملاه  از رشد ابعاد همه در دبستان از پیش های سال آموزش در
 نشان داده است ها پژوهش نتایج .(1) است کرده تغییر زبانی و شناختی اجتماعی،

 Agran. (2) گاردد  می گذاری پایه بعدی رشد اساس و مبنا دوره، ای  طی در که
 هار  رشاد  ابعااد  تاری   مها   از یکای  اجتماعی رشد معتقد هستند که و همکاران

 رشاد  بادون  کودکاان  کاه  اسات  ای  بر فرض چرا که شود؛ محسوب می کودک
 تعاما   در را خاود  وظاایف  نیساتند  قاادر  الزم، هاای  مهاارت  داشات   و اجتماعی
 همسانی معنای به کودکان شدن اجتماعی. (3دهند ) انجام سایر افراد با اجتماعی

. اسات  اجتمااعی  و گروهای  هاای  نگارش  هاا،  ارزش قواعاد،  با ها آن همخوانی و

 امکان و آموزند می را سازگاری های شیوه و دانش مهارت، فرایند، ای  در کودکان
 (.1) آورند می دست به مستمر انفعال و فع  یک در را متقاب  روابط

 از اجتنابی قاب  غیر منبع و ف  یک اجتماعی تعام  ای نشان داد که مطالعه

 یاا  کماک  تقاضاای  کاردن،  کماک (. 4) رود باه شامار مای    کودکاان  روانی رشد

 و تعریاف  بودن، رابطه آغازگر ها، نقش و دستورات از کردن پیروی ،(5) اطالعات

 جامعاه  باا  ساازگاری  خودمهارگری، ماندن، نوبت انتظار در ،(6) دیگران از تمجید

 دیگار  و همتایاان  باا  داشت  تعام  و ارتباط پذیری و مسؤولیت ورزی، جرأت ،(7)

 زمیناه،  ای  در(. 1) شوند محسوب می تعاملی های مهارت از هایی نمونه اشخاص،

Santinello  پیش سنی  در کودک اگر که کردند اشاره نکته ای  بهو همکاران 

 باه  اولیاه  روابط ای  نماید، برقرار مناسبی ارتباط خود همتایان با بتواند دبستان از

 بارای  را شاادی  جملاه  از مثبت هیجانات و شود می دوستی به تبدی  زمان مرور

 (.8) دارد همراه به کودک

 مقاله پژوهشی
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Seligman شاادی ارایاه   پیراماون  هایی که نظریه و الگوها در و همکاران 
 زمیناه،  ای  در(. 9)نمودند  مطرح را فردی میان و فردی درون های مؤلفه کردند،
 شاادی  فاردی  بای   هاای  مؤلفاه  مانند را اجتماعی تعامالت متخصصان، از برخی
 نزدیاک  پیونادهای  و افاراد  حماایتی  هاای  شابکه  کاه  معتقد هستند و نگرند می

 شادکامی میزان بر تأثیرگذار و بارز های نمونه از ازدواج، و عشق دوستی، همچون
 نوجواناان،  بای   و کودکی سنی  در تحقیقی عنوان کرد که(. 10-12) است افراد
 تعیای   از و است اجتماعی ارتباط پیوندهای تری  قوی از یکی همگنان های گروه
 نتایج بیشاتر  دیگر، سوی از(. 13) رود به شمار می سنی  ای  در شادی های کننده

 رشاد  و آموزش پاسخگوی تنهایی به خانواده محیط دهد که می نشان ها پژوهش
 باه  نیاز س  ای  در کودکان و نیست سالگی 4 از پس کودک اجتماعی و شناختی
 (.12) دارند بیشتری گروهی هدفمند های فعالیت در شرکت
 اخیر سال چند در که دبستانی پیش دوره در آموزش های روش تری  عمده از
 هاوش  نظریاه  باه  تاوان  مای  اسات،  گرفتاه  شاک   آن پیرامون زیادی تحقیقات

Gardner کاردن  حا   اساتعداد » عبارت اسات از  هوش وی، نظر از. کرد اشاره 
(. 14) «شاود  مای  شمرده ارزشمند فرهنگ یک در که محصوالتی تولید یا مسای 

Gardner  وMoran کردند قب  ارایه های نظریه نسبت به متفاوتی و نو دیدگاه 
گرفات.   قرار تربیتی و آموزشی ریزان برنامه از بسیاری پذیرش مورد سرعت به که
 فرهنگای  و بیولوژیکی مسای   درباره ای ه گسترد های  پژوهش دادن انجام با ها  آن

 سانتی  دیدگاه با که نمودند پیشنهاد را هوش نوع 10 ذهنی، های فرایند با مرتبط
  ایا  . داشات  تفااوت  باود،  استوار ریاضی و زبانی های  توانایی بر بیشتر که هوش

 دیااداری، -فضااایی زبااانی، -کالماای ریاضاای، -منطقاای شااام  هااوش نااوع 8
 ،(15)گرایاای  طبیعاات فااردی، درون فااردی، باای  جنبشاای، -باادنی موساایقیایی،

 .بود (16) فرعی های هوش و گرا هستی
Gardner باه صاورت   را فاردی  میان هوش هوش، چندگانه ابعاد میان از 

 و دیگاران  احساساات  و ها انگیزه مقاصد، درک استعداد آن وسیله به که هوشی»
همچنای ،  (. 17) بیاان کارد  « شاود  مای  ایجااد  آناان  باا  رواباط  ایجاد در مهارت

Gardner و Moran بااالتری  فاردی  میاان  هاوش  کاه  افرادی هستند معتقد 
 و احسااس  دیگاران  منظار  از را هاا  آن امور، بهتر درک برای کنند می سعی دارند،
 و صال   و برخوردارناد  دیگران در نفوذ و سازماندهی استعداد از آنان. کنند ادراک

 از ارتبااط  برای ها آن ای ، بر عالوه. نمایند می ایجاد گروه افراد میان در همکاری
 خاال   بار (. 15) کنناد  مای  اساتفاده  خاوبی  باه  کالمی غیر و کالمی های روش
 ساط   تواند می شخص هر که است معتقد Gardner واقع در سنتی، های دیدگاه
 در(. 18)باشاد   برخوردار کافی آموزش از که زمانی تا بخشد بهبود را خود هوشی
 چندگاناه  هاای  هاوش  آماوزش  کاه  ای به ایا  نتیجاه رساید    مطالعه زمینه، ای 

Gardner دهاد   افازایش  اساترالیایی  کودکاان  در را مقیاس ای  نمرات توانست
 یآموزشا  هاای  که برناماه  کردندگزارش  Jordan و Mettetal  ،ی. همچن(15)

 تاوجهی  بای  مورد و بودن جدا احساس ،یفرد درون و یفرد  یب هوش بر مبتنی
 گاروه  در کاه  نمایاد  مای  القاا  را حس ای  او به و گیرد می کودک از را شدن واقع

 را کودکاان  یگروها  عملکارد  و نفاس  به اعتماد ،نتیجه در و دارد نقشی همگنان
 یهاا  هاوش  هیا نظردر خصاوص   متخصصاان   ،ی(. بناابرا 19) دهاد  یم شیافزا

 و یارثا  باالقوه  یهاا  توانش از یبیترک هوش که دارند دهیعق Gardner چندگانه
 اتیا تجرب آوردن فراه  و آموزش قیطر از را ها آن توان یم که است ییها مهارت
 (.20) داد شیافزا مرتبط

 گردد یم محسوب انسان در یرشد یها دوره  یتر مه  از دبستان شیپ دوره

باه دنباال   افاراد   یبارا  یو اجتماع یرشد شناخت یها حوزه دررا  یبزرگ جینتا که
 کاه  مساأله  ایا   گارفت   نظار  در با و بیان شده نکات به توجه با ، یدارد. همچن
 مشاکالت  و مواناع  با برخورد در است ممک  اجتماعی، های توانایی فاقد کودکان
 از دوری بارای  و دهناد  نشاان  خود از تکانشی رفتارهای و کنند ناکامی احساس
 تهیاه  ،(21) دهند بروز غیر انطباقی رفتار یا و شوند گیر گوشه ساز مشک  موقعیت

 در تعاااملی هااای مهااارت ارتقااای منظااور بااه آموزشاای هااای برنامااه اجاارای و
. رساد  مای  نظار  باه  ضروری ها، آن شادی سط  افزایش و اجتماعی های موقعیت
 و خطارزا  عواما   باه  کاودک  کفایات  و تاوان  ای  کاه  به توجه با ای ، بر عالوه
 آماوزش  شاود،  مای  مواجاه  هاا  آن باا  رشد طی که دارد بستگی ای کننده حمایت
 کنناده،  حمایات  اجتمااعی  هاای  برناماه  از یکای  عناوان  به اجتماعی های مهارت
 اجتمااعی  کفایات  باه  را کاودک  دستیابی و خنثی را خطرزا عوام  تأثیر تواند می

 بهباود  بار  هاا  آموزش اثربخشی بر پژوهش دال پیشینه به توجه با. نماید تسهی 
 اثربخشای  همچنای ،  و کودکاان  شادی و افسردگی کاهش و تعاملی های مهارت
 تحقیقاات  فقدان به توجه کودکان و با در Gardner چندگانه های هوش آموزش
 باا هاد    حاضار  مطالعه ایران، در کودکان زندگی از حساس مقطع ای  در کافی

 فاردی  میان هوش مبنای بر بازی بر مبتنی اجتماعی روابط بررسی تأثیر آموزش
Gardner انجام گرفت دبستانی پیش کودکان شادی و اجتماعی مهارت بر. 

 

 ها مواد و روش
 شااهد  گاروه  و آزماون  پاس  -آزمون شیپ همراه با یشیآزما به روش قیتحق ای 

 ساال  در اصفهان شهر دبستانی پیش را کودکان پژوهش آماری جامعه. انجام شد

 ای مرحلاه  چناد  گیاری  نموناه  روش با استفاده از ها نمونهتشکی  داد.  95-1394

یک  اصفهان، شهر پرورش و آموزش گانه شش میان نواحی از ابتدا. شدند انتخاب

 ایا   دبساتانی  پیش مراکز از یکی سپس. گردید انتخاب تصادفی صورت به ناحیه

 ایا   کودکاان  تماامی  بعادی،  گام در و انتخاب شد تصادفی صورت نیز به ناحیه

 گاام  در. گرفتناد  قرار بررسی مورد اجتماعی های مهارت آزمون با استفاده از مرکز

 میاانگی   از کمتار  نماره  اجتماعی های مهارت آزمون در که کودکانی بی  از آخر،

 رضاایت  اعاالم  پاژوهش  باه  کودکشاان  ورود با ها نیز آن والدی  و کردند کس 

 شااهد  و آزماایش  گروه دو در و انتخاب شدند تصادفی صورت به نفر 30 نمودند،

 آن دالیا   از کاه  گاروه  دو هار  در ریازش  دلیا   باه  میان ای  در قرار گرفتند و

 12 و آزماایش  گروه در نفر 12 بود، پیگیری و آموزشی دوره مدت بودن طوالنی

 رعایات  جهات . داشاتند  حضاور  پاژوهش  در پیگیری مرحله تا شاهد گروه در نفر

 پاس  نیز شاهد گروه کودکان برای و بود نام بدون ها نامه پرسش پژوهش، اخالق

 .گردید تشکی  درمانی بازی جلسات آزمایش، گروه دوره از

 های مورد استفاده در مطالعه در ادامه به تفصی  آمده است.ابزار

در  یتوسط عابد اسیمق  یا :Gardner چندگانه هوش نامه پرسش

 باارای Gardner چندگانااه یهاا  سانجش و باارآورد هااوش  جهاات 1389ساال  
  یوالد توسط Gardner. مقیاس شد  یتدوساله شهر اصفهان  10تا  6کودکان 

 ،یزباان  -یکالما  ابعااد  در را چندگاناه  یهاا  هاوش  و گاردد  مای  تکمی  معل  یا
 ،یای گرا عتیطب ،ییایقیموس ،یجسم -یحرکت ،ییفضا -یدارید ،یاضیر -یمنطق
 باا  را ابازار   یا ا اعتبار ،یعابد. (22) دینما یم یابیارز یفرد درون و یفرد برون

 هار  یبارا  و 94/0 ،اسیا مق ک  یبرا Cronbachs alpha ضری  استفاده از
 -ی، حرکتا ییفضاا  -یداریا ، دیاضا یر -ی، منطقا یزباان  -یاز ابعااد کالما   کی
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، 63/0باه ترتیا     یفرد درون و یفرد برون، ییگرا عتیطب، ییایقیموس، یجسم
 باه  پاساخنامه  فرم. کرد گزارش 68/0و  83/0، 91/0، 75/0، 74/0، 67/0، 88/0

 طار   از کاه  یتیفعاال  ایا )رفتار  ک  یلیخ ی لیکرت ازا درجه پنج اسیمق صورت
 از مکرر طور به که یتیفعال ای)رفتار  ادیز یلیخ تا( شود یم انجام ک  یلیخ کودک
 انیا م هاوش  در جملاه  از) هوش هر در که باشد می( شود یم رارکت کودک جان 
 مجماوع  . بناابرای ، گاردد  می مطرح آن با مرتبط یها تیفعال از الؤس 10 ی(فرد

 روش بهمقیاس مذکور  ک  ییایپا  یضر(. 22) است ازیامت 50 هوش هر نمرات
 .آمد دست به 87/0 حاضر، پژوهش در Cronbachs alpha ضری 

 مقیها  شهادکامی   بهر  یمبتنه  کودکهان  یشهاد  نامهه  پرسش
 نامه پرسش  یا: (OHIیا  Oxford Happiness Inventory) آکسفورد

 دیگرد  یتدو OHI نامه پرسش اساس بر 1391 سال در عبودیت و امیری توسط
 تاا   4 یگاروه سان   یبارا  ابازار ماذکور  . باشاد  یم یو مرب  یدو فرم والد یدارا و
 4. دارد یا درجاه شاش   کارت یل در طیاف ال ؤسا  12 است وشده  هیسال تعب 16
 یدرونا  یهمساان  یبررسا . سانجد  یما  را یشاد یذهن بعد نامه پرسش  یا الؤس

دارد.  کا   نماره  با ییباال یهمبستگ نامه پرسش  یا گزاره 12 تمام که داد نشان
 را باا روش  شادی کودکان نامه پرسش ییایپا  یضر عبودیت و امیری ، یهمچن
(. 23) آماد  دسات  باه  78/0کاه   ناد کرد محاسبه Cronbachs alpha ضری 
مطالعاه  در  Cronbachs alpha ضاری   باه روش  یی ایا  ابازار  ایا پا  یضر

 .محاسبه شد 81/0 حاضر،

  Matson اجتمههههاعی هههههای مهههههارتنامههههه  پرسههههش
(Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters   یها

MESSY):   ایاا  مقیاااس توسااطMatson جهاات ارزیااابی  1992سااال  در

دهای   اطالعات از دو طریق خاودگزارش  .های اجتماعی کودکان تهیه شد مهارت
هاای   گاروه  یسال( و گزارش از طریاق معلا  )بارا    4-18های سنی  گروه ی)برا

ساؤال   62 از MESSYمقیااس   .گیارد  مای قرار  یبررس موردسال(  4-15سنی 
 ششبه  ،دهی روش خودگزارشکه بر اساس تحلی  عوام  در تشکی  شده است 

اعتمااد   د،متمر -برانگیخته  ،رأت نامناسج ،های اجتماعی مناس  مهارت» عام 
 .شاود  مای اشااره  « گیری و قسمت متفرقاه  گوشه -حسادت ،به نفس بیش از حد

 4هاا از صافر تاا     پاسخ هک ای است پنج درجهلیکرت  به صورت طیف ابزار مذکور
قابلیت اعتمااد باا اساتفاده از روش    ، Matsonپژوهش  در. دگرد یمگذاری  نمره
به دست  55/0 معل  گزارش یبرا و 50/0 ،یده روش خودگزارش یبرا ییبازآزما
در پاژوهش   MESSYک  مقیااس   Cronbachs alpha ضری میزان . آمد
 طاور ه ب مهارت شش هر برایای  مقدار  گزارش گردید. همچنی ، 79/0ی، ریام

محاسبه شاد   30/0و  58/0، 49/0، 65/0، 58/0، 78/0به ترتی  برابر با  جداگانه
 و یفارسا  باه  یسا یانگلپس از ترجمه  ،ی( صورییاعتبار )روا ی. جهت بررس(24)

قارار   یبررسا  مورد را آزمون مت  دانشگاه استادان از نفر چند ،یسیانگل به یفارس
(. 24) نمودناد  تأیید را آزمون توسط یاجتماع یها سنجش مهارت ییو توانا ندداد
 77/0تحقیق حاضر،  در Cronbachs alpha روش به یی ای  ابزارایپا  یضر

 .گزارش گردید
 

 ها یافته
 باه  آزماون  و پس آزمون پیش مراح  در پژوهش متغیرهای توصیفی های شاخص
 .ارایه شده است 1 در جدول شاهد و آزمایش های گروه تفکیک

 
 در شادی و اجتماعی مهارت متغیرهای توصیفی های . شاخص1جدول 

 ها گروه تفکیک به و مختلف آزمون مراحل

 یابیارز نوبت ریمتغ
 شیآزما شاهد

 ± نیانگیم

 اریمع انحراف

 ± نیانگیم

 اریمع انحراف

 67/31 ± 22/4 25/36 ± 92/5 آزمون شیپ یاجتماع مهارت

 75/35 ± 55/4 83/35 ± 01/4 آزمون پس

 58/57 ± 34/7 67/56 ± 41/7 آزمون شیپ یشاد

 50/62 ± 97/7 08/56 ± 29/7 آزمون پس

 
 و هاا  میاانگی   در شاده  مالحظاه  هاای  تفااوت  داری معنی بررسی منظور به

 در شاااهد و آزمااایش هااای گااروه میااانگی  پااژوهش، فرضاایات بااه پاساخگویی 
ماورد   کواریاانس  تحلیا   آزمون با استفاده از آزمون، پیش اثر کنترل با آزمون پس

 باا  رهاا یمتغ عیتوز بودن نرمال مفروضه ،منظور  یبد. گرفت قرار تحلی  تجزیه و
اساتفاده  باا   ها انسیوار یهمگن و Kolmogorov-Smirnov آزموناستفاده از 

  یا ا یدار یساط  معنا  کاه  نشاان داد   جی. نتاگردید یبررس Leveneآزمون از 
   یاااتحل یهاااا مفروضاااه یبرقااارار بیاااانگرو  05/0از  شاااتریب هاااا آزماااون

 .است انسیکوار
 آزماون،  پایش  همپراش متغیر اثر حذ  از ، پس2 جدول های بر اساس داده

 ، F(1 و 21)=  10/9) اجتماااعی تعاماا  متغیاار در شاااهد و آزمااایش گااروه دو باای 
050/0 > P )شاااادی و ((1و  21)=  20/8F ،050/0 > P) داری معنااای تفااااوت  
 .داشت وجود

 
 شادی و اجتماعی مهارت میزان در ها گروه تفاوت بررسی برای کواریانس تحلیل آزمون نتایج. 2جدول 

 اثر اندازه Pمقدار  F مجذورات میانگین آزادی درجه مجذورات مجموع تغییرات منبع متغیر

 65/0 001/0 18/39 28/246 1 28/246 آزمون پیش اجتماعی مهارت

 30/0 007/0 10/9 38/61 1 38/61 گروه
 - - - 74/6 21 63/141 خطا

 - - - - 23 95/405 شده اصالح ک 
 61/0 001/0 79/33 88/791 1 88/791 آزمون پیش شادی

 28/0 009/0 20/8 17/192 1 17/192 گروه
 - - - 43/23 21 02/492 خطا

 - - - - 23 95/1530 شده اصالح ک 
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 باازی  بار  مبتنای  اجتماعی روابط آموزش گرفت که نتیجه توان می بنابرای ،
 شاادی  و اجتمااعی  تعاما   افزایش ، بر(Gardner فردی میان هوش مبنای بر)

 باه  داد کاه  نشاان  اتاا  مجذور همچنی ،. باشد می اثربخش دبستانی پیش کودکان
 هاای  آماوزش  توسط شادی و اجتماعی مهارت تغییرات از درصد 28 و 30 ترتی 
 .است تبیی  قاب  شده ارایه

 

 گیری بحث و نتیجه
 میاان  هوش مبنای بر) بازی بر مبتنی اجتماعی روابط آموزش که داد نشان نتایج
 و باشاد  مای  ماؤثر  دبساتانی  پیش کودکان اجتماعی تعام  بر ،(Gardner فردی
 آماوزش  تحت که آزمایش گروه اجتماعی تعام  میزان بی  دار معنی تفاوت وجود
 قارار ( Gardner فاردی  میاان  هاوش  مبنای بر) بازی بر مبتنی اجتماعی روابط

 نتاایج مطالعاات   باا  یافتاه  ای . گردد می تأیید شاهد گروه به نسبت گرفته بودند،
 ،(6)و همکااران   Adela ،(25) یزدخواساتی  و پور یزدانی ،(2) همکاران و جاللی

Gosteva (5)، Kascsak (26) و Mashford-Scott ( 27و همکااااااااران )
 بازی، قال  در به خصوص آموزشی مداخالت کردند که گزارش ها آن همسو بود.

 همچنای ، . را افازایش دهاد   کودکاان  اجتمااعی  و ارتبااطی  های مهارت تواند می
Mettetal و Jordan میان های هوش بر مبتنی های آموزش که کردند گزارش 

 کاودک  از را شادن  واقع توجهی بی مورد و بودن جدا احساس ،Gardner فردی
 نتیجاه،  در و دارد نقشای  کالس در که نماید می القا را حس ای  او به و گیرد می

آن حااکی از   نیاز  Shure نتایج پژوهش (.19) گردد می بیشتر خود به اطمینانش
 همادلی  و هیجاانی  هاوش  افازایش  باعا   فاردی،  میاان  هوش آموزش که بود
 .(21)شود  فردی بی  روابط کیفیت افزایش باع  تواند می ای  امر و گردد می

 ، هماه Gardner نظار  باه  کاه  گفت توان می بررسی حاضر نتایج تبیی  در
 اناواع  یاادگیری،  فرایناد  در و دارناد  متفااوتی  هاای  نسبت به را هوش افراد انواع
 عقیده چندگانه های هوش نظریه. کنند می عم  یکدیگر با مکم  حک  در هوش
 تاوان  می که است هایی مهارت و ارثی بالقوه های توانش از ترکیبی هوش که دارد
 (.20) داد افازایش  مارتبط  تجربیاات  آوردن فاراه   و آماوزش  طریاق  از را ها آن

 هااای هااوش آمااوزش روش مقایسااه بااا Campbellو  Campbell تحقیااق
 در آماوزش  کاه  به ای  نتیجه دسات یافات   آموزشی، های روش دیگر و چندگانه
 ی بر نقاط قوت انواع هاوش از جملاه هاوش با     Gardnerچندگانه  های هوش
 ای مداخلاه  و آموزشای  هاای  روش دیگار  حالی که در دارد؛ تأکیدکودکان  یفرد

 تصاحی   را کاودک  ضاعف  نقااط  مستقی ، های استفاده از روش با تا دارند تالش
نه تنها نقاط قوت کودک را  Gardner های هوش مبنای(. آموزش بر 28) نمایند

 آموزشای  هاای  روش بلکاه  بخشاد،  مای  اطمیناان  کودکان به و کند شناسایی می
 (.19) شوند برطر  ضعف نقاط ای  تا نماید می فراه  جایگزینی را

Gardner  وMoran ،باه  را چندگاناه  هاای  هوش آموزش در مطالعه خود 
 هماه  در کاودک  یاک  چگونه کند مشخص که ای  شناسایی برای تالش عنوان
 داد قارار  مد نظار  کرد، خواهد عم  هوشمند اجتماعی روابط جمله از زندگی ابعاد
 یات و تقو قوت نقاط ای  شناخت(. 15) است یا خیر باهوش کودک آیا ای  که نه
 چندگانه، های بر هوش یمبتن یها یشده در باز یمداخالت طراح یقها از طر آن

 (.20) گردد می هوش افزایش و بهبود باع 
 هاای  هاوش  تأثیرگاذاری  از دیگری تبیی  در و بیان شده مطال  با توجه به

 کااه اعتقاااد دارناد  Jordanو  Mettetal ی،اجتمااع  هااای مهاارت  باار چندگاناه 

 باه  منفص  اطالعات یعنی «دانست » از و «مشارکت» به «مشاهده» از کودکان
 در و شاوند  مای  داده ساوق  است، منفص  اطالعات اتصال همان که «فهمیدن»
 در(. 19) گاردد  مای  مبذول جدی توجه ها آن موقعیت و محیط شرایط، به امر ای 
 پدیده مناس ، شرایط ایجاد و کودک های توانمندیو  ها ویژگی شناسایی با واقع،
 کاه  کارد  بیاان  چنای   Bar-On طر  دیگر، از .دهد می رخ تغییر نام به مهمی
 افتد می اتفاق سالگی 6 تا 3 سنی  طی کودکان شدن اجتماعی از ای عمده بخش

 سنی  تری  مناس  بنابرای ، .گیرد یم شک  سنی  ای  در اجتماعی روابط بنیان و
 .(29) اسات  کاودکی  سانی   اجتمااعی،  رفتاار  تساهی   و تساریع  و مداخله برای

 فرد و خود به وابسته انفرادی های مهارت افزایش باع  فردی بی  هوش آموزش
 ساده ارتباطی های مهارت همچنی ،. دشو می سازگاری و گری کنترل های مهارت
 افازایش  را همکااری  و دادن گاوش  چشامی،  تمااس  لبخند زدن، مکالمه، مانند
 و ارتبااطی  تعااملی،  هاای  مهاارت  افازایش  باه  مناتج  هاا  مهارت ای  که دهد می

 (.30) گردد می اجتماعی
 تاری   جملاه مها    از تعااملی  هاای  ، مهاارت Heckman بر اساس دیادگاه 

 آن در آمیازی  موفقیات  طاور  باه  باازی  طریاق  از تاوان  می که است هایی مهارت
 چنای   نیاز  Coatsworthو  Mastenمطالعاه   هاای  یافته . از(31)کرد  مداخله
 -اجتمااعی  تاوانش  سااخت   بارای  دبساتانی  پایش  های سال که شود می استنباط
 بار  مبتنای  گروهای  هاای  که بازی اعتقاد دارند ها است. آن حیاتی بسیار هیجانی
 را پرتاوانی  درماانی  محایط  وجود آوردن به قابلیت اجتماعی، های مهارت آموزش
 یاادگیری  باه  مثبات،  احساساات  تجرباه  ضم  توانند می کودکان آن در که دارند
 .(32) بپردازند جدید تعاملی های مهارت
 اجتمااعی  رواباط  آموزش به اثربخشی توان حاضر می پژوهش نتایج دیگر از
 کودکاان  شاادی  بار  Gardner فاردی  میاان  هاوش  مبناای  بر بازی بر مبتنی
 ،(10)و همکااران   Schultz های تحقیقاات  یافته با که نمود اشاره دبستانی پیش

Douglas  (11)و همکااااااااااااااران، Cluck  وHess (33)، Mettetal  و 
Jordan (19 و )Jung  وKim (34 )کردند کاه  گزارش ها همخوانی داشت. آن 
 یساتی بهز ی،شاد یشباع  افزا، Gardnerچندگانه  های هوش رویکرد آموزش
 نتیجاه  ایا   تبیای   در. گاردد  مای  کودکاان  در منفای  هیجاناتو کاهش  یعاطف
 تاا  اناد  نیافتاه  دست انتزاعی تفکر به هنوز به دلی  ای  که کودکان گفت توان می

 وسیله به تا بود راهی دنبال به باید بپردازند، احساسات و هیجانات بیان به بتوانند
 بازی که جایی آن از. سازند نمایان را خود منفی و مثبت احساسات و هیجانات آن
 بیان برای ای وسیله بنابرای ، باشد؛ می بزرگساالن برای کالم مانند کودکان برای

 درونای  افکاار  ارتبااط  باعا   طر  دیگار،  از و است روابط برقراری احساسات و
اعتقاد دارند که  و همکاران نیز Liberman(. 35) شود می خارج دنیای با کودک
 قابا   ساط   به را محیط به نسبت خود منفی هیجانات بازی، جریان در کودکان
 شاادی  افازایش  و روانای  تخلیه نوعی باع  ای  امر که دهند می انتقال مشاهده

 (.36)گردد  می ها آن
 بتاوان  شااید  فاردی  میاان  هوش بر مبتنی درمانی بازی اثربخشی تبیی  در
 و اسات  کودکاان  در نشاط و شادی ایجاد وسیله و ابزار نوعی خود بازی که گفت

 کاه  شدند طراحی و انتخاب ای گونه به ها بازی پژوهش حاضر در به دلی  ای  که
 در افزایای  ها   ناوعی  باشاند؛ بناابرای ،   Gardner فاردی  بای   هوش مبنای بر

 هیجاناات  کاهش کودکان، شادی میزان بر مداخله روش ای  اثربخشی خصوص
و  Parker راساتا،  ایا   در. داشات  همگناان  بای   مثبات  ارتباطات رشد و منفی
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  هوش میان فردی بر مهارت اجتماعیآموزش بازی بر مبنای 
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Baggerly باعا   گروهای،  درماانی  باازی  کاه  دادند نشان خود تحقیق در نیز 
 (.37) گردد می مثبت خلق افزایش و منفی عواطف کاهش اجتماعی، روابط بهبود
باه شامار    شاناختی  روان بهزیستی از اساسی ای مؤلفه شادی که جایی آن از
 یاا  بهزیساتی  عنااوی   تحات  بیشتر کودکان در شناختی روان بهزیستی و رود می
 در کاودک  تواناایی  معناای  باه  و( 38) شاود  مای  نامیده عاطفی و اجتماعی رشد

 تجرباه  ساال ،  و ایما   روابط دهی شک  اجتماعی، -فیزیکی محیط در مشارکت
 تعاما   خویش، رفتار تنظی  و درک عواطف، ابراز و درک و نمودن تنظی  کردن،
 از و( 39) است خویش مورد در ایم  احساس یک دادن رشد دیگران و با مناس 
 مبناای  بار  باازی  بر مبتنی اجتماعی در مطالعه حاضر روابط آموزش دیگر، طر 
 ایا   کاه  نماود  عناوان  بتاوان  شاید بنابرای ، بود؛ Gardner فردی میان هوش
 .است شده مؤثر کودک شادی افزایش منجر به آموزش
 ضعف دارای کودکان توان به شناسایی می حاضر پژوهش های محدودیت از

 نظرات ها اشاره نمود و آن نظرات والدی  و اعمال توسط اجتماعی های مهارت در
 اسات  مها   نظار  ای  از امر ای . نشد در نظر گرفته کودک خود و معل  همگنان،

 پژوهش نتایج است ممک  دهند، می انجام والدی  که هایی مقایسه و انتظارات که

 پیشانهاد  نتاایج باه دسات آماده،     اسااس  بار  دهد. قرار سوگیری و تأثیر تحت را
 ابزارهاای  از اجتمااعی،  های مهارت سنجش جهت آینده تحقیقات در که شود می

 و همگناان  از نظرسانجی  کودک، رفتار مشاهده بالینی، مصاحبه همچون دیگری
 بر اساس نتاایج حاصا  شاده )تاأثیر     همچنی ،. استفاده گردد نیز معلمان نظرات
 بر Gardner فردی میان هوش مبنای بر بازی بر مبتنی اجتماعی روابط آموزش
 ایا   از شاود  مای  پیشانهاد  ،(دبساتان  پایش از  کودکاان  شادی و اجتماعی تعام 
 هاای  کلینیاک  و دبساتانی  پایش  مراکاز  در هاا  مهاارت  افزایش در جهت پروتک 
 .گردد استفاده شناسی روان

 

 سپاسگزاری
 باالینی باا   شناسای  روان ارشاد  کارشناسی پایانامه مقطع مطالعه حاضر برگرفته از

اسااالمی واحااد خوراسااگان  ، مصااوب دانشااگاه آزاد48620701922054 شااماره

 در کاه  کودکاانی  به ویژه و والدی  معلمان، مدیران، کلیه باشد. بدی  وسیله از می

 .آید به عم  می قدردانی و تشکر همکاری نمودند، پژوهش ای  انجام

 

References 
1. de Bruyn EH, Cillessen AH, Wissink IB. Associations of peer acceptance and perceived popularity with bullying and 

victimization in early adolescence. J Early Adolesc 2010; 30(4): 543-66. 

2. Jalali S, Kar Ahmadi M, Molavi H, Aghaei A. The effect of cognitive-behavior group play therapy on social phobia in  

5-11 years old children. J Res Behav Sci 2011; 9(2): 104-13. 

3. Agran M, Blanchard C, Wehmeyer M, Hughes C. Increasing the problem-solving skills of students with developmental 

disabilities participating in general education. Remedial Spec Educ 2002; 23(5): 279-88. 

4. Kharrazi SK, Delgoshoee Y. Cognitive approach towards education and its impact on social responsibility of pre-school 

children. Procedia Soc Behav Sci 2010; 5(Supplement C): 2174-7. 

5. Gosteva AV. Effects of early childhood teacher delivered play therapy intervention on the social skills of young children: A 

pilot study [PhD Thesis]. Christchurch, New Zealand: UC Research Repository, University of Canterbury; 2013.  

6. Adela M, Mihaela S, Elena-Adriana T, Monica F. Evaluation of a program for developing socio-emotional competencies in 

preschool children. Procedia Soc Behav Sci 2011; 30(Supplement C): 2161-4. 

7. Asher SR, Taylor AR. Social outcomes of mainstreaming: Sociometric assessment and beyond. Exceptional Education 

Quarterly 1981; 1(4): 13-30. 

8. Santinello M, Vieno A, Romito A, Arnau F. Evaluation of "I can problem solve" training to improve social skills in 1st and 2nd 

year elementary school children. Psicoterapia Cognitive Compartmental 2010; 2: 123-32. 

9. Seligman ME, Steen TA, Park N, Peterson C. Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. Am 

Psychol 2005; 60(5): 410-21. 

10. Schultz D, Izard CE, Stapleton LM, Buckingham-Howes S, Bear GA. Children's social status as a function of emotionality 

and attention control. J Appl Dev Psychol 2009; 30(2): 169-81. 

11. Douglas O, Burton KS, Reese-Durham N. The effects of the multiple intelligence teaching strategy on the academic 

achievement of eighth grade math students. J Instr Psychol 2008; 35(2): 182-7. 

12. Hojjat SK, Golmakani E, Norozi KM, Shakeri CM, Hamidi M, Akaberi A, et al. The effectiveness of group assertiveness 

training on happiness in rural adolescent females with substance abusing parents. Glob J Health Sci 2015; 8(2): 156-64. 

13. Myers DG. The funds, friends, and faith of happy people. Am Psychol 2000; 55(1): 56-67. 

14. Rueda MR, Checa P, Combita LM. Enhanced efficiency of the executive attention network after training in preschool 

children: Immediate changes and effects after two months. Dev Cogn Neurosci 2012; 2(Suppl 1): S192-S204. 

15. Gardner H, Moran S. The science of multiple intelligences theory: A response to lynn waterhouse. J Educ Psychol 2010; 

41(4): 227-32. 

16. Gardner H. Intelligence isn't black & white-there is actually 8 different kinds. New York, NY: Guilford Press; 2016. 

17. Gardner H, Hatch T. Multiple intelligences go to school: Educational implications of the theory of multiple intelligences. 

Educ Res 1989; 18(8): 4-10. 

18. Gardner H. Multiple intelligences: The theory in practice. New York, NY: Basic Books; 1993. 

19. Mettetal J, Jordan C, Harper S. Attitudes toward a multiple intelligences curriculum. J Educ Res 2011; 91(2): 115-22. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
96

.1
5.

3.
6.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               5 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1396.15.3.6.9
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-546-en.html


 

 
 

www.mui.ac.ir 

 و همکار عبودیت سعیده 

 1396/  3/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  311

20. Davis K., Christodoulou J, Seider S, Gardner H. The theory of multiple intelligences. In: Sternberg RJ, Kaufman SB, Editors. 

Cambridge handbook of intelligence. Cambridge, UK: Cambridge University Press; 2011. p. 485-503. 

21. Shure MB. I Can Problem Solve: An interpersonal cognitive problem-solving program: Intermediate elementary grades. 

Champaign, IL: Research Press; 2001. 

22. Abedi A. Construction and standardization of scale assessment of multiple intelligences of children 6 to 10 years old. 

Education Organization in Isfahan Province Publications; 2008. 

23. Obodiat S, Amiri SH. Effect of social relations education based on playing game with Gardner interpersonal intelligence plan 

on social interaction and happiness in pre-school children [MSc Thesis]. Khorasgan, Iran: Khorasgan Branch, Islamic Azad 

University; 2012. [In Persian]. 

24. Amiri S. The development study of the relationship among social status, adaptive behavior, social skill and controlled 

behavior disorder. Psychoscience 2003; 2(6): 159-70. [In Persian]. 

25. Yazdanipur N, Yazdkhasti F. The effectiveness of group play on social skills of preschool children in Isfahan, Iran. J Res 

Behav Sci 2012; 10(3): 221-8. [In Persian]. 

26. Kascsak TM. The impact of child-centered group play therapy on social skills development of kindergarten children  

[PhD Thesis]. Charlotte, NC: The University of North Carolina at Charlotte; 2012.  

27. Mashford-Scott A, Church A, Tayler C. Seeking children's perspectives on their wellbeing in early childhood settings. Int  

J Early Child 2012; 44(3): 231-47. 

28. Campbell L, Campbell B. Multiple intelligences and student achievement: Success stories from six schools. Alexandria, VA: 

ASCD; 1999. 

29. Bar-On R. The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema 2006; 18(suppl): 13-25. 

30. Komninou L. New pedagogical theories in practice: Multiple intelligences and eTwinning [Online]. [cited 2010]; Available 

from: URL: etwinning.sch.gr/files/MI_eTwinning.pdf 

31. Heckman JJ. Invest in the very young. Chicago, IL: Ounce of Prevention Fund and the University of Chicago Harris School of 

Public Policy Studies; 2000. 

32. Masten AS, Coatsworth JD. The development of competence in favorable and unfavorable environments. Lessons from 

research on successful children. Am Psychol 1998; 53(2): 205-20. 

33. Cluck M, Hess D. Improving student motivation through the Use of the Multiple Intelligences [MSc Thesis]. Chicago, IL: 

Saint Xavier University; 2003.  

34. Jung TH, Kim MH. The application of multiple intelligences theory in South Korea, the project spectrum approach for young 

children. Sch Psychol Int 2005; 26(5): 581-94. 

35. Samalot-Rivera A, Porretta D. The influence of social skills instruction on sport and game related behaviours of students with 

emotional or behavioural disorders. Phys Educ Sport Pedagogy 2012; 18(2): 117-32. 

36. Liberman LC, Lipp OV, Spence SH, March S. Evidence for retarded extinction of aversive learning in anxious children. 

Behav Res Ther 2006; 44(10): 1491-502. 

37. Baggerly J, Parker M. Child-centered group play therapy with African American boys at the elementary school level. J Couns 

Dev 2005; 83(4): 387-96. 

38. Aksoy P, Baran G. Review of studies aimed at bringing social skills for children in preschool period. Procedia Soc Behav Sci 

2010; 9(Supplement C): 663-9. 

39. Pahl KM, Barrett PM. The development of social-emotional competence in preschool-aged children: An introduction to the 

fun FRIENDS program. Aust J Guid Counsell 2007; 17(1): 81-90. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

02
9.

13
96

.1
5.

3.
6.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

bs
.m

ui
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                               6 / 7

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352029.1396.15.3.6.9
http://rbs.mui.ac.ir/article-1-546-en.html


 

 
1- Department of Psychology, School Educational Sciences and Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran  

2- Assistant Professor, Department of Psychology, School Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran 
Corresponding Author: Saedeh Obodiat, Email: saedeh_o1984@yahoo.com 

 

 
 

www.mui.ac.ir 

 آموزش بازی بر مبنای هوش میان فردی بر مهارت اجتماعی 

 1396/  3/ شماره 15تحقیقات علوم رفتاری / دوره  312

The Effectiveness of Social Relations Training Based on Playing Game with Gardner 

Interpersonal Intelligence on Social Interaction and Happiness of Pre-school Children 
 

Saedeh Obodiat
1
, Sholeh Amiri

2 

 

Abstract 
Aim and Background: Multidimensional and complex nature of children’s behavior requires usage of modern 

treatments. The aim of this study was to determine the effectiveness of social relations training on social interaction 

and happiness in pre-school children, based on playing the game with Gardner interpersonal intelligence. 
Methods and Materials: This experimental study was conducted by using pretest and posttest with a control group. 

The children of one of the pre-school centers were selected randomly by multistage cluster sampling and all of them 

were examined by Matson evaluation of social skills with youngsters (MESSY) scale. Twenty-four children, with the 

lowest scores, were selected and placed in experimental and control group groups. All the mothers' subjects filed out 

MESSY, Gardner multiple intelligence and Oxford happiness questionnaires, adjusted for children, before and after the 

intervention. The experimental group was trained social relation-based playing for twelve sessions, according to 

Gardner interpersonal intelligence.  

Findings: A significant difference between the experimental and control groups (P < 0.050) was observed in social skills. 

Conclusions: These findings recommend that social relations training, based on Gardner interpersonal intelligence, 

could be used to increase the social interaction and happiness in pre-school children. 

Keywords: Interpersonal relations, Social intelligence, Social skills, Happiness, Preschool children 
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