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 چکيده
این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر ارتقای هوش 

مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین انجام شده است پژوهش حاضر از اجتماعی دانش آموزان 

ش با طرح پی نظر هدف تحقیق کاربردی است؛ و از نظر روش تحقیق یک مطالعه آزمایشی

آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. ابزار پژوهش پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و 

شامل کلیه دانش آموزان مقطع می باشد. جامعه آماری این پژوهش  (1002همکاران )

نفر هستند. روش  9990می باشد که شامل  79-79ابتدایی شهر اسفراین در سال تحصیلی 

کالس  2نمونه گیری این تحقیق خوشه ای چند مرحله ای است. برای انتخاب نمونه آماری 

انتخاب شد و به صورت تصادفی دانش آموزان در گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین 

جلسه  29نفره هستند. گروه آزمایش به مدت  21شدند. گروه آزمایش و گروه کنترل هر دو 

دقیقه ای تحت بازی درمانی مبتنی بر طبیعت شامل مشاهده، نزدیک شدن، دنبال  51ی 

از  سسپ کردن رهبری کودک، گسترش و توسعه بازی، ارتباط برقرار کردن قرار گرفتند.

آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جداول  هر دو گروه پس آزمون به عمل

 SPSSو نمودارها، میانگین و انحراف معیار و استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری 

استفاده شده است و سپس با استفاده از روش های آمار استنباطی )تحلیل  12نسخه 

قرار گرفتند. یافته ها نشان داد  کوواریانس( با رعایت پیش فرضها، فرضیه ها مورد سنجش

بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر ارتقای هوش اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی 

 شهرستان اسفراین تاثیر مثبت داشته است.

 .دانش آموزان-هوش اجتماعی -بازی درمانی مبتنی بر طبیعت: واژگان کليدي
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 1 انیمرادميترا ، 1حمزه کریمی، 1 علی پورحسين، 1 یمهراباسماعيل 

 .ارشد روانشناسی تربیتی کارشناس 2

 
  نام نویسنده مسئول:

 یمهراباسماعيل 

بررسی اثربخشی بازي درمانی مبتنی بر طبيعت بر ارتقاي هوش اجتماعی 

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین
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 مقدمه
وسعت و گستردگی عوامل موفقیت ساز، بسیار است و انسان های موفق کسانی هستند که عوامل موفقیت را در زندگی روزمره خود به 

اگر همه ی ما کمی صداقت به خرج دهیم،  ؛ که( است2هوش اجتماعی)صورت عملی و کاربردی استفاده می کنند. یکی از این تکنیک ها 

 .متوجه خواهیم شد که توانایی ها اجتماعی ما به یک گردگیری احتیاج دارد. برای شروع باید بتوانیم با مردم رابطه ای مناسب داشته باشیم

یت باشد. افرادی که از هوش مانند مدرسه که در این پایان نامه بررسی می شود( یا یک سالن پر از جمعکوچک )این ممکن است گروهی 

رار قاجتماعی باالتری بهره مندند، باید بتوانند از تمام قدرت مغزی و جسمانی خود استفاده کنند تا بتوانند با بقیه ارتباط قوی و موثری بر

این  طور آنها را نگه دارند.کنند. آنها باید شخصیتی داشته باشند که دیگران را تحت تاثیر قرار دهند و بدانند چطور دوست پیدا کنند و چ

 (.2272)یاسمی نژاد،  هوش باید بتواند هنر کنار آمدن در اوج درگیری ها و مذاکرات را دریابد.

تدوین شد. این برنامه همانند درمان های سنتی به  2یک الگوی آموزشی است که توسط گرینسپن 1بازی درمانی مبتنی بر طبیعت

را هدف قرار می دهد محور این مداخله شیوه ای است که هیجانهای طبیعی کودک  طور ویژه حوزه هایی مثل رشد گفتاری، یا رشد حرکتی

ا تحت تأثیر قرار میدهند بازی درمانی و تعاملهای هیجانی او تواناییهای هوشی، زبانی، شناختی و نیز مهارتهای خودتنظیمی و اجتماعی او ر

مبتنی بر طبیعت به وسیله کودک رهبری میشود. جایی که مراقب عالیق کودک را دنبال می کند و جریان پیوسته تعامالت را با به کارگیری 

لی د بر ارتقاء توانمندیهای تحومی بخشند در بازی درمانی مبتنی بر طبیعت، تأکی اشارات هیجانی که کودک را آرام و مجذوب می کند، ارتقاء

 (.2271مانند قصدورزی، تقابل، جریان مداوم تعامل هدفمند، تفکر منطقی و نمادین، جذب شدن و همدلی است )صدری، 

بهترین یادگیری در کودکان زمانی رخ میدهد که امکان مشارکت فعاالنه و انجام بازی تعاملی را داشته باشند و بتوانند خودشان مسایل 

ا کشف کنند تا این که جریان یک طرفه ای از اطالعات از جانب ما به سمت آنها سرازیر شود، کودکان کنجکاوی ذاتی و طبیعی دارند که ر

مستقیم است نه کلی گویی های مفهومی. کودک محیط های طبیعی را به شیوه ای متفاوت از بزرگساالن تجربه می  نیازمند تجربیات حسی

 (.2275و یزدی، ضرابی مقدم کنند )

در رویکرد بازی درمانی کودک با اشیا و اسباب بازی ها به بازی و تعامل میپردازد و همچنین با والد ومراقب هم به تعامل میپردازد اما 

 ارتباط در این پژوهش سعی برآن بود تا کودک به جای استفاده از اسباب بازی ها و اشیا با حیوانات و طبیعت )گل ها و گیاهان( تعامل و

هیجانی برقرار کند، بر مبنای این که طبیعت در بخش عمده ای از تاریخ تکامل انسان یکی از مهمترین زمینه هایی بوده که کودک در طی 

سالهای حساس و تاثیر گذار بلوغ خود با آن سر و کار داشته است، تجربه ی مستقیم و غیر مستقیم طبیعت یکی از تاثیر گذارترین عناصر 

واقع، بر مبنای بعضی از منابع، اهمیت تعیین کننده و شکل دهنده ی  در فیزیکی، عاطفی، ادراکی و حتی اخالقی انسان بوده است.رشد 

طبیعت و حیوانات ممکن است به خصوص در مراحل اول و میانی کودکی کامال بر جسته باشد. شاید دالیل بسیاری بتواند این تأثیر عمده را 

 (.2232اشنایی و شباهت وجود داشته باشد )بولتون،  توجیه کند از جمله

با توجه به مطالب فوق پژوهشگر به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر ارتقای هوش اجتماعی 

 دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان اسفراین مؤثر است؟

ضروری اند. داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است. آن چه روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما  

ل شککه امروز هستیم و آن چه در آینده خواهیم بود هر دو معلول رابطه ما با دیگران است. روابط ما رفتار ما را به صورت یک انسان اجتماعی 

 (.2233مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند )ثنایی،  می دهند هم چنین در منحصر به فرد بودن شخصیت، هویت و

از سوی دیگر گسترش سریع فناوری اطالعات و تغییر سبک زندگی ضرورت توجه به سالمت فردی و اجتماعی را مطرح می کند، 

آینده قطعا تمامی انسان  بسیاری از دانش آموزان مهارت های الزم جهت مقابله با مشکالت را کسب نمی کنند. با توجه به اینکه در سال های

ها دارای مدارک علمی می باشند و سازمان و مراکز آموزشی برای جذب نیروی انسانی خود به دنبال افرادی هستند که عالوه بر داشتن مدارک 

ک علمی رار کنند و تنها مدرعلمی باال باید دارای هوش اجتماعی و ارتباطی باالیی نیز باشد تا بتوانند با سایر افراد به نحوه احسن ارتباط برق

 (.2272)احمدی،  اصلی نمی باشد برای سازمانها مالک

دانش آموزانی که از هوش اجتماعی مطلوب برخوردارند، می توانند با دوستانشان بخوبی ارتباط برقرار کنند و حال آن که دانش آموزانی 

دانش آموزانی که دچار اختالالت عاطفی و  روابط مناسبی داشته باشندکه فاقد این هوش هستند، منزوی می شوند و نمی توانند با دیگران 

رفتاری هستند، اغلب به دلیل نداشتن هوش اجتماعی با این مشکل روبه رو هستند. برخی از آنها نمی دانند چگونه می توانند با همکالسی 

در تمام زمینه ها نسبت به سایر دانش آموزان ضعیف تر عمل این دانش آموزان به دلیل نداشن هوش اجتماعی،  های خود ارتباط برقرار کنند

                                                           
1- social intelligence 
2- Nature-based play therapy 
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بسیاری از روان شناسان مسلط شدن به هوش  البته داشتن این هوش برای آینده آنها اهمیت فراوان و تعیین کننده ای دارد ؛ ومی کنند

می دانند. همچنین آنها بر این باورند اخراج شدن اجتماعی برای دانش آموزان را که با مشکالت عاطفی و رفتاری روبه رو هستند، بسیار موثر 

از مدرسه و اقدام به جرم که این دسته از دانش آموزان درگیر آن هستند، در نتیجه روابط میان شخصی این دانش آموزان است که مورد قبول 

 (.2237و پسند دوستان و همکالسی هایشان قرار نمی گیرند )محسنیان راد، 

کودکان معموال از مشاهده رفتار، آداب، معاشرت و برخورد بجا و مناسب در هر زمان و مکان و آگاهی از موقعیت قضاوت در مورد هوش 

های های زندگی و مهارتشود. امروزه داشتن مهارتفردی و اجتماعی، آگاهی، تنظیم و مدیریت احساسات و هیجانات خودشان انجام می

 های اجتماعی واند فرد را در تعامل و تقابل با اجتماع خود به موفقیت برساند و او را از انواع آسیبتواجتماعی، حتی در نبود حداقل سواد می

 (.2239جرایم نیز دور نگه دارد )ذکایی، 

شود و حتی بسیاری از بزرگساالن نیز از اکنون به شکل صحیح، کامل و جدی به کودکان ما آموزش داده نمیها هماگرچه این مهارت

خبر هستند اما به علت وجود ارتباطات تواند بسیاری از مشکالت خانوادگی و اجتماعی آنها را حل کند، بیهایی که مینین مهارتوجود چ

اند و تفاوت فاحشی در گرفتهها را فراهای اخیر به صورت غیرمستقیم و حتی دست و پا شکسته این مهارتگسترده مجازی، کودکان در دهه

تر توان در کسانی که در تحصیالت خود از حد متوسط هم پایینها را میهایشان به وجود آمده است، حتی این مهارتمهارترفتار و کردار و 

تواند کمبود هوش عقلی طور مناسب و اصولی پرورش داده شود، حتی میتوان گفت هوش اجتماعی اگر بهبنابراین می؛ هستند مشاهده کرد

 (.2272ندگی مستقل و مناسبی داشته باشد، جبران کند )یاسمی نژاد، را تا جایی که فرد بتواند ز

با توجه به مطالب فوق بررسی اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر ارتقای هوش اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان 

 اسفراین مورد ضرورت واقع شد.

 :به آن است عبارت است از ییپژوهش به دنبال پاسخ گو نیکه ا یاساس هیفرض

 بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر ارتقای هوش اجتماعی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان 

 

 پيشينه پژوهش هاي انجام شده:
 پژهش هاي انجام شده در داخل کشور

های اجتماعی و کاهش رفتارهای کلیشه ( پژوهشی با عنوان تاثیر موسیقی درمانی به همراه بازی درمانی بر افزایش رفتار2279خانزاده )

ش و یای کودکان مبتال به اوتیسم انجام داد. نتایج نشان داد موسیقی درمانی به همراه بازی درمانی رفتارهای اجتماعی کودکان اوتیسم را افزا

از  ی به همراه بازی درمانی باید یکیرفتارهای کلیشه ای انها را کاهش می دهد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که تلفیق موسیقی درمان

 .محورهای اساسی برای متخصصان مربیان در آموزش و درمان کودکان مبتال به اختالل اوتیسم باشد

( پژوهشی با عنوان اثر بازی درمانی بر حافظه کوتاه مدت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر انجام دادند 2279همکاران )فاضل و  

استفاده از خرده آزمون ارقام و کسلر کودکان )حافظه کوتاه مدت( جمع آوری شده و با استفاده از تحلیل کوواریانس با سطح داده ها با 

 معناداری مناسب به دست آمد.

( پژوهشی با عنوان بررسی اثر بخشی آموزش بازی درمانی مبتنی بر روابط والد کودک، بر میزان استرس، 2279همکاران )مقوم و  

راب و افسردگی مادران با کودک دارای معلولیت ذهنی خفیف ذهنی خفیف انجام دادند پس از تجزیه و تحلیل توسط آزمون کواریانس اضط

کودک سبب کاهش معنی داری در میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران دارای کودک -نشان داده شد، درمان مبتنی بر روابط والد

کودک سبب کاهش میزان اضطراب، استرس و افسردگی مادران با کودکان دارای -مانی مبتنی بر روابط والدمعلول ذهنی شده است بازی در

 .معلولیت ذهنی و جسمی می شود

( پژوهشی با عنوان تاثیر بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در توانایی برنامه ریزی و توجه انتخابی کودکان 2279) یطاهر 

و بیش فعالی انجام داد یافته های این پژوهش حاکی از آن است که بازی درمانی مبتنی بر کارکردهای اجرایی در توانایی  مبتال به نقص توجه

 ADHD موثر است. در نتیجه می توان گفت کارکردهای اجرایی کودکان مبتال به ADHD برنامه ریزی و توجه انتخابی کودکان مبتال به

 .قابل ارتقاء است

( پژوهشی با عنوان انجام دادند نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بازی درمانی گروهی بر کاهش کم رویی 2279مکاران )هخانزاده و  

دانش آموزان با آسیب شنوایی تاثیر دارد این نتایج کاربردهای بالینی ضمنی و مهمی درزمینه پیشگیری و بهبود کمرویی دانش آموزان با 

 .آسیب شنوایی دارد
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(، در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش گروهی ارتباط متقابل برای زوجین بر کاهش تعارضات 2271) مینی و حسینیانامینی، ا

زناشویی زوجین شهر ارومیه به این نتیجه دست یافتند که آموزش های تحلیل رفتار متقابل تاثیر معنی داری بر کاهش تعارضات زناشوییی 

 داشته است.

( در پژوهشی با عنوان اثربخشی آموزش هوش ارتباطی بر عملکرد خانواده زوجین مراجعه کننده 2233) یع آبادیغالمزاده، عطاری و شف

 مشکل، حل های مقوله خانواده در کارایی افزایش موجب ارتباطی هوشهای به مرکز بهزیستی شهر اهواز به این نتیجه رسیدند که آموزش

 است. شده آزمایش گروه در خانواده کلی عملکرد و کنترل رفتار فی،عاط آمیزش عاطفی، همراهی ها، نقش ارتباط،

 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور:

( پژوهشی با عنوان تأثیر بازی درمانی بر درمان کودکان مبتال به اختالل یکپارچگی حسی انجام داد و ضمن 1029همکاران )و  5چونگ

 بازی درمانی می تواند موجب حل مشکل اختالل عدم یکپارچگی حسی شود.بررسی فرآیند بازی درمانی بیان داشت که 

( پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر بازی درمانی بر رفع اختال حسی دانش آموزان انجام داد و نتایج نشان داد 1029همکاران )چونگ و 

 بازی درمانی موجب رفع اختالل حسی در دانش آموزان شده است.

با عنوان بررسی تأثیر بازی درمانی با کمک کامپیوتر بر اختالل های صمعی و بصری انجام داد و نتایج نشان  ( پژوهشی1029) 1مایر

 داد به طور معنی داری استفاده از بازی های رایانه ای می تواند موجب افزایش و تقویت تاونایی های کودکان شود.

هم مشکل داشتند و از زندگی زناشویی خود ناراضی بودند، هوش ارتباطی و (، به زوجینی که در تعامالت با 1025) 9هانسون و لندبلند

 حل تعارض را آموزش داد و سپس آنها را مورد بررسی قرار داد که نتایج بدست آمده نشان داد که این آموزش ها ها باعث بهبود روابط زوجین

 و توانایی کنار آمدن با مشکالت و سالمت روان آنها می شود.

( پژوهشی با عنوان تأثیر بازی درمانی بر کودکانی که آسیب مغزی را تجربه کرده اند انجام داد نتایج نشان 1021همکاران )و  9لواک

 داد بازی درمانی می تواند به طور معنی داری در درمان آنها مؤثر باید.

حاصل از سوء استفاده جنسی دارند انجام داد و ( پژوهشی با عنوان تأثیر بازی درمانی بر کودکانی که مشکل روانی 1022) 3میسوئل

 نتایج نشان داد مشکالت عاطفی و روانی آنها را می توان از طریق بازی درمانی رفع کرد.

(، در پژوهش های خود در ارتباط با کاربرد عملی هوش ارتباط صمیمانه نشان دادند که آموزش های 1022همکاران )و  7ژاکوبوسکی

 هوش ارتباطی باعث تقویت و حفظ ارتباط صمیمانه بین زن و شوهر می شود. انجام شده مرتبط با

 

 روش تحقيق

پژوهش حاضر ازنظر هدف تحقیق کاربردی است؛ و از نظر روش تحقیق یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه 

 کنترل است.

یرند گطبیعت قرار می گیرند اما گروه کنترل در لیست انتظار قرار میدر این روش گروه آزمایش تحت آموزش بازی درمانی مبتنی بر 

 و هر دو گروه در زمان یکسان به پیش آزمون و پس آزمون پاسخ می دهند.

 مدل مفهومی پژوهش 1جدول شماره 

T2 X T1 G1 آزمایش 

T2 - T1 G2 کنترل 

 

 باشد.آموزش بازی درمانی مبتنی بر طبیعت می xآزمون و پس 1Tپیش آزمون،  2Tمنظور از 
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 جامعه آماري
 9990می باشد که شامل  2279 -79جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اسفراین در سال تحصیلی 

 نفر هستند.

 

 نمونه آماري
مدرسه مقطع ابتدایی  51ب نمونه آماری با توجه به وجود روش نمونه گیری این تحقیق خوشه ای چند مرحله ای است. برای انتخا

کالس به صورت  2کالس موجود در این مدرسه  21مدرسه در مرحله اول به صورت خوشه ای انتخاب شد و سپس در میان  2درشهر اسفراین 

شدند و به صورت تصادفی در دو گروه  نفر به عنوان نمونه انتخاب 20تصادفی انتخاب شد و در نهایت از میان دانش آموزان کالس تعداد 

 نفره( تقسیم شدند. 21نفره( و کنترل ) 21) شیآزما

 

 ابزار تحقيق

 هوش اجتماعی
به منظور بررسی هوش  1002در سال  21و داهل 22، مارتین یوسن20پرسشنامه هوش اجتماعی سیلورا و همکاران توسط سیلورا

گویه بوده و هدف آن سنجش هوش اجتماعی افراد و خرده مقیاس های آن خرده مقیاس پردازش  12اجتماعی تهیه شد. این پرسشنامه دارای 

در این پرسشنامه  ؛ واست 21(SS) یاجتماع، خرده مقیاس مهارت های 25(SA) یاجتماع، خرده مقیاس آگاهی 22(SIP) یاجتماعاطالعات 

، 2، 1، 2سؤاالت  در درجه ای مشخص کنند. 9از پاسخ دهندگان خواسته می شود تا عقاید خودشان دربارۀ هر گویه را بر روی یک مقیاس 

وافقم به برای گزینه کامالً مخالفم، مخالفم، تاحدودی مخالفم، نظری ندارم، تاحدودی موافقم، موافقم و کامالً م 27و  29، 21، 9، 9، 1، 5

منظور شده است و بقیه گویه ها به صورت بر عکس نمره گذاری می شود. به این ترتیب حداقل نمره  2، 1، 2، 5، 1، 9، 9ترتیب نمره های 

می باشد. جهت بررسی روایی آن از روایی صاحبنظران استفاده شده است در  259و حداکثر نمره آن برابر  12کل گویه های این ابزار برابر 

جهت بررسی پایایی آن از روش آلفای کرونباخ که  ؛ وشدارش گز 97/0خ نباوکری لفاروش آ( نیز پایایی پرسشنامه به 1022ر )مینپواهش وژپ

 نشان دهنده تایید پایایی پرسشنامه است. 32/0نمره 

 روش مداخله بازی درمانی مبتنی بر طبیعت:

است در رویکرد بازی درمانی مبتنی بر طبیعت کودک با اشیا و اسباب بازی  ( طراحی شده2731این مداخله توسط گرینسپن و لوری )

ا ها بها به بازی و تعامل میپردازد و همچنین با والد و مراقب هم به تعامل میپردازد اما در این پژوهش کودک به جای استفاده از اسباب بازی 

مشاهده: کودک  -2مرحله را شامل می شود که  1رار کرد )تعامل در اینجا حیوانات و طبیعت )گل ها و گیاهان( عامل و ارتباط هیجانی برق

دنبال کردن رهبری کودک: به کودک اجازه داده می  -2نزدیک شدن: با حیوان ارتباط لمسی برقرار می کند،  -1حیوان را مشاهده می کند، 

ریک بازی نظرات دلگرم کننده در مورد بازی کودک با حیوان می گسترش و توسعه بازی: والد یا ش -5شود که به تنهایی به حیوان غذا بدهد، 

کودک حلقه ارتباطی را می بندد: نظرات و حرکات خود بر اساس نظرات و حرکات والد یا شریک بازی میسازد و با او تعامل میکند(  -1سازد، 

پرندگانی مثل کبوتر و ماهی های زینتی، قورباغه،  بر همین اساس حیوانات و گل ها به کالس درس برده می شوند شامل خرگوش، الک پشت،

به عالوه نگهداری دام های کوچک شامل بزغاله، مرغ و خروس، اردک و همچنین بره نیز هستند. عالوه بر این باغچه های کوچکی که برای 

خله شامل مشاهده و مصاحبه، معارفه پاشیدن بذر و بازی و آشنایی با رختچه ها و کاشت سبزیجات بودند بر همین اساس جلسات شامل: مدا

 و گفتگوی اولیه درباره مسائل مادر در جهت ایجاد ارتباط مناسب با آنها که الزمه اجرای اثر بخشی این دوره است. بررسی نگرش مادر نسبت

هنمایی مادر در زمینه چگونگی به این دوره و اهداف آن، بررسی ویژگی های فردی کودک با تاکید بر مد نظر قرار دادن تفاوتهای فردی و را

آشنایی مادر و کودک با محیط مدرسه طبیعت، آشنایی کودک با انواع حیوانات دوست داشتنی و نزدیک شدن  واکنش نسبت به این تفاوتها،

اشنایی با و سپردن مسئولیت غذا دادن حیوان به کودک، لمس و بازی کودک با حیوان، کار کودک با گل، خاک، چوب،  کودک به حیوانات

  .ابزارو...تجربه تعامل با طبیعت، تعامل با مزرعه، تجربه ابزار زندگی، تجربه کاشت و برداشت سبزیجات و گیاهان خواهد بود
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 یافته ها
 :را نشان می دهد متغیر وابسته را در دو موقعیت پیش آزمون و پس آزمونشاخص های توصیفی  1جدول شماره 

 در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون به تفکيک دو گروه آزمایش و کنترلمتغير وابسته : ميانگين و انحراف استاندارد 2دول ج

 متغیرها گروهها تعداد میانگین انحراف معیار

 هوش اجتماعی آزمایش 15 11313 1321

 کنترل 15 11321 1329 )پیش آزمون(

 اجتماعی هوش آزمایش 15 20321 1315

 کنترل 15 19309 1393 آزمون()پس 

 

چون پژوهشگر در صدد بررسی اثربخشی آموزش بازی  شود.کوواریانس استفاده میهای تحقیق از روش تحلیلبرای آزمون فرضیه 

گروه پس آزمون با -باشد و جهت اجرای تحقیق از طرح پیش ازمونمی درمانی مبتنی بر طبیعت بر افزایش هوش اجتماعی دانش آموزان

ها کنترل شود. در این شرایط بهترین روش آماری تحلیل کوواریانس می باشد. سه مفروضه کنترل استفاده شد، لذا باید تاثیر پیش آزمون

ی کافی همبستگ"و  "هایکسانی واریانس"، "همگنی شیب های رگرسیون )ارتباط خطی بین متغیرها("اساسی تحلیل کوواریانس عبارتند از: 

. ابتدا به بررسی مفروضات پرداخته شد که پس از برقرار بودن فرضیات تحلیل کوواریانس انجام شد که نتایج در ادامه "های وابستهبین متغیر

 .آمده است
 

 یافته هاي تحليلی

 .بر هوش اجتماعی دانش آموزان تاثير مثبت دارد فرضيه: آموزش بازي درمانی مبتنی بر طبيعت

 کوواریانس تک متغيره هوشاجتماعی: نتایج آزمون تحليل 3جدول 

 منابع تغییر
مجموع مجذورات بین 

 گروهی
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
F سطح معناداری 

مجذور ایتای 

 سهمی

 522/0 000. 7359 6.525 1 6.525 گروه

    937. 11 15.162 خطا

 

می باشد، لذا می توان نتیجه  01/0کمتر از  در پس آزمون هوش کالمی F( آزمون 000/0) چون سطح معناداری 2با توجه به جدول  

درصد اطمینان فرضیه  71لذا با  .دانش آموزان تاثیر مثبت دارد گرفت که آموزش بازی درمانی مبتنی بر طبیعت بر افزایش هوش اجتماعی

درصد از  2/52 ت آموزش بازی درمانی مبتنی بر طبیعتطرف دیگر با توجه به مجذور ایتای سهمی، می توان گف از تحقیقی تایید می شود.

  دانش آموزان را تبیین می کند. واریانس هوش اجتماعی

 

 بحث و نتيجه گيري
انجام  نیشهر اسفرا ییدانش آموزان مقطع ابتدا یبر هوش اجتماع عتیبر طب یمبتن یدرمان یباز یاثر بخش یبررسهدف این پژوهش 

یافته های پژوهش نشان داد که بازی درمانی مبتنی بر طبیعت دانش آموزان میتواند هوش اجتماعی آنها را به طور معنا داری  گرفت؛ که

 نسبت به دانش آموزانی که این دوره را نگذرانده بودند افزایش دهد.

 مثبت دارد. ریدانش آموزان تاث یبر هوش اجتماع عتیبر طب یمبتن یدرمان یباز آموزش :هیفرض

های این پژوهش حاکی از این است که استفاده ازبازی درمانی میتواند بر هوش اجتماعی دانش اموزان تاثیر گذار باشد و میانگین یافته

 هوش اجتماعی مشاهده شده دردانش اموزانی که دوره بازی درمانی مبتنی بر طبیعت را گزرانده بودند تفاوت معناداری با دانش اموزان که

 این دوره را نگذرانده بودند دارد.

 ( منطبق است.2279(، مقوم و همکاران )2279(، فاضل و همکاران )2279خانزاده ) یپژوهش ها جیپژوهش با نتا نیا جینتا

ا بداشت روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری اند. داشتن روابط مثبت و سالم  انیتوان ب یپژوهش م جینتا نییتب در

 ادیگران کلید رشد و کمال آدمی است. آن چه که امروز هستیم و آن چه در آینده خواهیم بود هر دو معلول رابطه ما با دیگران است. روابط م
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رفتار ما را به صورت یک انسان اجتماعی شکل می دهند هم چنین در منحصر به فرد بودن شخصیت، هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده 

 یاریسکند، ب یرا مطرح م یو اجتماع یضرورت توجه به سالمت فرد یسبک زندگ رییاطالعات و تغ یفناور عیگسترش سر گرید یسودارند از 

 یمطلوب برخوردارند، م یکه از هوش اجتماع یکنند دانش آموزان یمقابله با مشکالت را کسب نم جهتالزم  یاز دانش آموزان مهارت ها

 گرانید با دتوانن یشوند و نم یم یهوش هستند، منزو نیکه فاقد ا یارتباط برقرار کنند و حال آن که دانش آموزان یتوانند با دوستانشان بخوب

شکل م نیبا ا ینداشتن هوش اجتماع لیهستند، اغلب به دل یو رفتار یکه دچار اختالالت عاطف یداشته باشند دانش آموزان یروابط مناسب

وش نداشن ه لیدانش آموزان به دل نیخود ارتباط برقرار کنند ا یها یتوانند با همکالس یدانند چگونه م یاز آنها نم یروبه رو هستند. برخ

و  فراوان تیآنها اهم ندهیآ یهوش برا نیکنند؛ و البته داشتن ا یتر عمل م فیضع وزاندانش آم ریها نسبت به سا نهیدر تمام زم ،یاجتماع

ه رو روب یو رفتار یدانش آموزان را که با مشکالت عاطف یبرا یاز روان شناسان مسلط شدن به هوش اجتماع یاریدارد بس یکننده ا نییتع

تند، آن هس ریدسته از دانش آموزان درگ نیشدن از مدرسه و اقدام به جرم که ا خراجباورند ا نیآنها بر ا نیدانند. همچن یموثر م اریهستند، بس

قضاوت در مورد  رندیگ یقرار نم شانیها یدانش آموزان است که مورد قبول و پسند دوستان و همکالس نیا یشخص انیروابط م جهیدر نت

 ،یو اجتماع یفرد تیاز موقع یهوش کودکان معموال از مشاهده رفتار، آداب، معاشرت و برخورد بجا و مناسب در هر زمان و مکان و آگاه

در نبود  یحت ،یاجتماع یهاو مهارت یزندگ یها. امروزه داشتن مهارتشودیخودشان انجام م جاناتیاحساسات و ه تیریو مد میتنظ ،یآگاه

د دور نگه دار زین میو جرا یاجتماع یهابیبرساند و او را از انواع آس تیفرد را در تعامل و تقابل با اجتماع خود به موفق تواندیحداقل سواد م

از وجود  زیاز بزرگساالن ن یاریبس یو حت شودیبه کودکان ما آموزش داده نم یکامل و جد ح،یاکنون به شکل صحها هممهارت نیاگرچه ا

هستند اما به علت وجود ارتباطات گسترده  خبریآنها را حل کند، ب یو اجتماع یاز مشکالت خانوادگ یاریبس تواندیکه م ییهامهارت نیچن

 در رفتار و یاند و تفاوت فاحشگرفتهها را فرامهارت نیدست و پا شکسته ا یو حت میرمستقیبه صورت غ ریاخ یهاکودکان در دهه ،یمجاز

هستند  ترنییخود از حد متوسط هم پا التیکه در تحص یدر کسان توانیها را ممهارت نیا یبه وجود آمده است، حت شانیهاکردار و مهارت

 ییارا تا ج یکمبود هوش عقل تواندیم یپرورش داده شود، حت یمناسب و اصول طوراگر به یگفت هوش اجتماع توانیم نیمشاهده کرد؛ بنابرا

 داشته باشد، جبران کند. یمستقل و مناسب یکه فرد بتواند زندگ

آوری جهت جمع استفاده مورداین پژوهش به دلیل امکانات و توان محدود پژوهشگر ابزار  در پایان ذکر این نکته ضروری است که

باشد. باشد. با توجه به اینکه این تحقیق در مدارس اسفراین انجام شده است با احتیاط قابل تعمیم به سایر شهرها میسشنامه میفقط پر هاداده

 ادپیشنه این پژوهش در صورتی که روی دانش آموزان پایه های مختلف اجرا می شد به نظر می رسد نتایج متفاوتی را در بر می داشت. لذا

این پژوهش می تواند بر روی جنسیت های مختلفت تکرار گردد و کارگاه آموزشی متناسب با بازی درمانی مبتنی بر طبیعت همچنین  گرددمی

که هوش اجتماعی و هوش ارتباطی کمتری دارند  غربالگری هرساله دانش آموزان برای اینکه دانش آموزانی جهت دانش آموزان برگزار شود.

دانش آموزان موفق به عنوان الگو به سایر دانش  ختلف برای ارتقای هوش اجتماعی و ارتباطی آنان کار گردد.شناسایی شوند تا با روش های م

گردد با توجه به تحقیقات مشابه در داخل و خارج کشور برای رسیدن به یک استاندارد در زمینه هوش آموزان معرفی شوند. پیشنهاد می

شود بررسی تأثیر بازی درمانی های مختلف صورت گیرد. پیشنهاد میهای مختلف و با حجمعهاجتماعی و هوش ارتباطی این تحقیق در جام

مهارت های زندگی بررسی شود. پیشنهاد می شود برای معلمان در زمینه ایجاد محیطی طبیعی و  لیقبمبتنی بر طبیعت بر سایر متغیرها از 

 آنان قرار داده شود. جذاب برای دانش آموزان فضاهای آموزشی بیشتری در اختیار
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