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 مقدمه

شـرفت علـوم نـه تنهـا بـر      يدر جهان معاصر، پ

هـا در آنهـا    کـه انسـان   يطـ يو فضا و مح يسطح زندگ

ن و قواعد حاکم ير گذاشته بلکه قوانيکنند تأث يم يزندگ

نسـبت   را نگرش آنهـا  ،ها ن انسانيبر ارتباط و تعامل ب

 یايـ ر داده است. دنييگران و به جهان تغيبه خود، به د

رات مصـون نمانـده اسـت و    ييـ ن تغيز از اينوجوانان ن

ا يـ هـا و   يرگرم، در نوع سـ ريين تغيا یها از جلوه يکي

ن قشـر از جامعـه اسـت کـه     يـ گذراندن اوقات فراغت ا

ــ   ــارز آن را م ــود ب ــترش    ينم ــور و گس ــوان در وه ت

هـا بعـد از    سال (.1)مشاهده کرد يکيالکترون یاه یباز

و همراه با به وجود  ييويديو یها یبه وجود آمدن باز

ن يد اولـ يها شاهد تول رسانه یايها دن انهين رايآمدن اول

و  يکـ يها از نظر گراف ین بازيبود. ا یا انهيرا یها یباز

بود و  ييويديو یها یه به بازيشب یباز یها تيشخص

(. 2هـا بـود)   ین بـاز يـ نـده راه ا توان گفـت ادامـه ده   يم

کنجکاو  یها ها، نگاه ین بازيوع ايزمان با بروز و ش هم

ده متوجـه گشـته و بـه    يـ ن پديـ بـه ا  یاريو نگران بسـ 

ــار و پ ــيکنکــاش در آث ــاز یدهاام ــا یحاصــل از ب  یه

ــه اســت. در ا ييويديــو و یا انــهيرا ن راســتا يــپرداخت

 يعنـ ين رابطـه  يـ ا يتمرکز توجـه بـر دو عنصـر اصـل    

 (.1)بوده است یا انهيرا یها ینوجوانان و باز

شـرفت علـوم   يها و پ یت و تنوع بازيفيبهبود ک

ن يــانــه، باعـس گســترش روزافـزون ا  يک و رايـ الکترون

ن نوجوانـان  يخصوصـا  در بـ   ه،ان جامعـ يرسانه در م

ــت  ــته اس ــاز (. 3)گش ــروزه ب ــا یام ــهيرا یه ــا  یا ان ب

 يو فنـ  ميعل یها شرفتيشتر از پيهر چه ب یبرخوردار

از  ياند که مخاطب آنها که اکنون بخشـ  دهيرس ييبه جا

 يگونـاگون و جـانب   یاست، با استفاده از ابزارها یباز

امـا   ،ودشـ  ير ميها درگ یها به طور کامل در باز انهيرا

  ده گرفتـه يـ هـا ناد  يکه ممکـن اسـت در بررسـ    یا نکته

مخاطب  يعني ؛هاست ین بازيبودن ا يشود، جنبه تعامل

ها را  ات، فقط اخبار و گزارشيا نشريون يزيو، تلويراد

از آنهـا   يتـوجه  يبا بـ  یدر موارد يکند حت يافت ميدر

، مخاطـب در  یا انهيرا يتعامل یک بازيگذرد، اما در  يم

شـود   يک مـ يو سرنوشت قهرمان آن شـر  یه بازجينت

که ناخواسته خود را مسئول کشتن فرد مقابل و  چنان

 یريـ گيدانـد و چـه بسـا پ    يمـ  یماندن عوامل باز  زنده

 يلـ يتحم یهـا  تياز مسـئول  يش از حد و فشار ناشـ يب

هـا را سـبب شـود و چنـان      ین بازياد به اي، اعتیمجاز

در  يکـه فـرد حتـ   جاد کنـد  يا یبا باز یا يذهن یريدرگ

هـا را بـه صـورت     یمواقع استراحت و خواب هـم بـاز  

ت يـ جمع یهـا  اگـر چـه داده   (.4)نـد يا کـابو  بب يا يرؤ

ران در يـ در ا یا انـه يکنندگان را یاز باز يقيدق يشناخت

هـا در کشـور،    ل پـژوهش يـ ن قبينه ايست و زميدست ن

هـا   افتـه ي يبکر و کاوش نشده است، اما برخـ  یا حوزه

االت متحـده، بـه   يـ درصد مردان ا 85د که دهن ينشان م

 یا انـه يرا یهـا  یطور معمول و هـر روز مشـغول بـاز   

ن يـ شتر از دختران بـا ا يهستند، پسران آنجا دو برابر ب

ــه ــاز  برنام ــا ب ــ یه ــاز  يم ــد و ب ــا یکنن ــهيرا یه  یا ان

دهنـد   يح ميها ترج یر انواع بازيز را بر سايآم خشونت

ل ين قبيدختران با انسبت به  یتر نيين پاياز سن يو حت

شود که آنان  ين موجب ميشوند. هم ير ميها درگ یباز

معتـاد   يا حتـ يها وابسته  ین بازيش از دختران، به ايب
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بـه وسـعت    یا انـه يرا یهـا  ین، چون بـاز ينابراب شوند

 ييند و از سـو هسـت  ديشـد  یهـا  جانيفراوان توأم با ه

، یا انـه يرا یها یبرجسته اکثر باز يجانيگر، مؤلفه هيد

، خصومت و خشم است، یر پرخاشگرينظ ييها جانيه

ــار  يبررســ ــاط آث ــال يروانشــناختو ارتب ــا ينيو ب ن ي

 يهــات برخــ يهــا امــروزه نقطــه عطــ  توج    یبــاز

روانشناسان و متخصصان سـالمت روان بـه حسـاب    

ب ســه عنصــر يــن، چــون ترکيــد. افــزون بــر ايــآ يمــ

و احسا  غالـب بـودن    يختگيلذت، برانگ يروانشناخت

کننـدگان   یجاذبه آنها را نزد باز یا انهيرا یها یبازدر 

ن و متخصصـان بهداشـت   يدوچندان کرده اسـت والـد  

ن يـ ا يمنفـ ش نگران آثـار احتمـاال    يش از پيد بيروان با

 يو اجتمـاع  يجانيه، يشناخت یها تيفعال یها رو یباز

 (.5)کودکان باشند

ها بر مخاطبان خود بـه   ین بازيکه ا هاييريتأث

نشـان   هـا  قيـ تحق يند، ولـ هسـت  گذارند فراوان يم یجا

هـا در سـه گـروه آثـار      ین بـاز يا هایرياند که تأث داده

قابـل   ياجتمـاع  ـ  يو روانـ  يجانيه ـ  ی، رفتاريجسمان

خشـن بـر    یهـا  یبـاز  يهستند. آثـار جسـمان   يبررس

 یهـا  یمـار يشتر مربـوط بـه ب  ي، بيکنندگان افراط یباز

 یرعــاديش غا کــاهيــش ي، افــزاياســکلت ـ   یا چــهيماه

دار ضـربان قلـب،    يش معنـ يسوخت و ساز بـدن، افـزا  

فشار خون، تعداد تنفس و درجه حرارت بدن است. در 

ها بر رابطه  ، اکثر پژوهشيجانيو ه ینه آثار رفتاريزم

 یجان و خشـن و بـروز رفتارهـا   يپره یها یان بازيم

افـراد متمرکـز هسـتند.     يواقعـ  يپرخاشگرانه در زندگ

ترسناک  یها یباز يه است که برخن معلوم شديچن هم

م تر  )از جمله کابو ( و ي، عالياختالالت اضطراب با

ارتبــاط دارد. از جملــه در افــراد  يختگــيش برانگيافــزا

 یو انـزوا  يکـاهش روابـط اجتمـاع   تواند منجر بـه   مي

نـه  ين زميـ گر درايرات دي. از تأثشود کودکان ياجتماع

 یهـا  تيـ ر فعالکنندگان د یتوان به کاهش نمرات باز يم

 یهــا ، آزمــوني  درســيماننــد انجــام تکــال يشــناخت

(. اگـر چـه در   6شت)ده اشاره دايچي  پيو تکال يهوش

بـر عملکـرد ذهـن و     یا انـه يرا یهـا  جـان ينه اثـر ه يزم

همسـو و   یهـا  ، اختصاصـا  داده يشـناخت  یهـا  تيفعال

هــا نشــان  افتــهي يســت، امــا برخــيدر دســت ن يمــدون

 يدگيـ ختـه بـا تن  يآم یهـا  جـان يدهنـد کـه عمومـا  ه    يم

(. 7ــ 10منجـر شـوند)   یا ص حافظـه يتوانند بـه نقـا   يم

که تجربه  نشان دادو همکاران  يفرجمطالعه ن، يچن هم

 يجـان يتجـارب ه  ي، هماننـد برخـ  یا انـه يرا یها جانيه

 يب عملکـرد ذهنـ  يا تخري یزا، قادر است به کند يدگيتن

صـرف سـاعات    ي. حتـ (5)شـود  يکننـدگان منتهـ   یباز

 يليبا افت تحصـ  یا انهيرا یها یباز یشده برا مصرف

 هـا  قيـ ن، تحقي(. عالوه بر ا11آموزان رابطه دارد) دانش

 بــاتوانــد  يمــ یا انــهيرا یهــا یانــد کــه بــاز نشــان داده

افـراد   یماننـد خشـم و پرخاشـگر    يجانيه یها تيفعال

نـه  ين زميـ که در ا ي يها قي. در تحقارتباط داشته باشد

خشن  يدوئيو یها یباز د کهگرديانجام شده مشخص 

 يجــانيه یرهــايبــا متغ یدار يارتبــاط معنــتواننــد  يمــ

ــ   ــگر مختل ــه پرخاش ــته   یاز جمل ــراه داش ــه هم را ب

نشـان   ها همطالع يگر، برخي(. از طرف د11و 12باشند)

کننـدگان   یتواند سالمت بـاز  يها م ین بازياند که ا داده
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 يو اجتمـاع  ي، روانـ يمختلـ  جسـمان   یها را در جنبه

 (.4، 14و  15) ر قرار دهديتحت تأث

 يناشـ  یها ينگران یا انهيرا یها یگسترش باز

ن يـ ش داد و نـو بـودن ا  يآنهـا را افـزا   يرات منفياز تأث

 يطـه زنـدگ  ين حيتـر  يآن به خصوص يابي ده و راهيپد

ت يخصـو  کودکـان و نوجوانـان، مسـئول    ه افراد، بـ 

از  يکـ يرا يـ ز ،تـر سـاخت   نيها را سـنگ  خانواده يتيترب

ک يــتحر یا انــهيرا یهــا یبــاز ین عملکردهــايمــؤثرتر

 ياجتمـاع  یهـا  هيـ با توجـه بـه نظر   ميتهاج یها شيگرا

ن يها در ب ین بازي(. با توجه به رواج ا4است) یريفراگ

بـر آن شـدند تـا     یاديـ کودکان و نوجوانان، محققان ز

مختلـ    یرهايها و متغ تيبا فعالها را  ین بازيا ارتباط

اد شـده  يـ با توجـه بـه ضـرورت     ،ابنديبکنان آنها يباز

 یهـا  یبازانواع  ارتباط يسربرهدف از مطالعه حاضر 

ــهيرا ــوش ه  یا ان ــي، ه ــابهره هوش ــانيب ــوش  يج و ه

 د. بو آموزان دانش ياجتماع

 

 روش بررسي

و بـه صـورت     يلـ يتحل ـ  توصـيفي ن مطالعه يا

ــ ــت.  يمقطع ــده اس ــام ش ــار  انج ــه آم ــامل یجامع  ش

 اسـوج يشهر ييراهنما مقطعپسر و دختر  آموزان دانش

 200ق يتعداد نمونه تحق .بود 93 ـ94 يليدر سال تحص

 82پسـر و   118) بر اسا  فرمول کوکران آموز دانش

تصـاد   گيری كه با استفاده از روش نمونه ندبوددختر( 

 آمـوزان پسـر و دختـر مقطـع     دانـش از بـين  سـاده   يف

 یريگ روش نمونه .ندانتخاب شد اسوجي شهر ييراهنما

ه اين شكل بود كه ابتـدا از بـين كليـه مـدار  مقطـع      ب

)سه مدرسه دخترانه و مدرسه 6، اسوجيشهر ييراهنما

به تصادف انتخاب و سپس از هر  سه مدرسه پسرانه(

 د.يـ گرد انتخـاب ک کال  ي يتصادف صورتبه  مدرسه

شرح داده شده و  آموزان دانش یپژوهش برا  موضوع 

و داشـتن   لعـه بـا مطا  یت به همکـار يدر صورت رضا

 طـرح شـرکت داده شـدند.    ، دریوتريکامپ یسابقه باز

 اسـتاندارد  یهااطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامه

پرسشنامه  ؛گرديد یآورر جمعيشده به شرح ز ميو بو

، يليه تحصــيــجـنس، پا  ؛شــامل، کيــاطالعـات دموگراف 

  .پدر و مادر شغلالت و يتحص

ی هـا  سـنجش بـازی   محقق سـاخته  پرسشنامه

سـاعات  مربوط به ميـزان   یها پرسش ؛شامل ای رايانه

بـود.   یمکان انجام بـاز  و، نوع یباز صرف شده برای

ای  هـای رايانـه   برای بـازی ميانگين ساعت صرف شده 

در روزهای تعطيل و غيرتعطيل در هر هفتـه محاسـبه   

پـر زد و   یهـا  یشامل بازای  های رايانه بازینوع شد. 

ــ  ــه، ورزش ــری ـ   يخــورد، ماجراجويان ــي، فك  ـ   رزم

ــاز  و  آموزشــي ــام ب ــان انج ــه و   یمک ــا شــامل خان ه

 .بودها  نت ميگ

کـه بـه نـام    ون يـ ر يپرسشنامه هوش شناخت 

 60ون هم مشهور اسـت، شـامل   يشرونده ريس پيماتر

از يـ قـه ن يدق 4۵حـدود   يبـه زمـان  کـه   یريسؤال تصو

آزمون فـو  بـا    یضرايب پايايي و روايي همگرا؛ ددار

 دار بـود.  هريس معنـي ـ   مك گودينافآد آزمون نقاشي

از آزمـون   های هنجاری حـاكي از ايـن اسـت كـه     يافته

تـوان بـه عنـوان يـك      ون مييشرونده ريپ یها سيماتر

 ييراهنمـا آمـوزان   در بـين دانـش   يشـناخت ابزارهوش 
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 بهـره هوشـي   برآوردو  يمقاصد پژوهش یبرا يرانيا

 .(16) استفاده کرد

 يابيارز یبرا ،شوت يجانيپرسشنامه هوش ه

جملـه خـود    33شـامل   کـه ساخته شده  يجانيهوش ه

خــرده  3 یاســت و دارا کــرتيل یا نــهيگز ۵ يفيتوصــ

ــمق ــا  ارزي ــراز ه يابي ــديجــان، تنظــيو اب ت يريم و م

 .(17ســنجد) مــيرا  جــانياز ه یبــردار جــان و بهــرهيه

پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش     نيـ ا ييايـ و پا ييروا

ب يـ بـه ترت  (1۸)ديجاوخسـرو  به وسيلهکرونباخ  یآلفا

ن نشان دهنـده  يمحاسبه شده است، که ا ۸1/0و  ۸4/0

 .ن پرسشنامه استيا مناسباعتبار 

 4۵دارای  ،ترومسو يپرسشنامه هوش اجتماع

ــاده دو گزينــه  ــت و نادرســت  م ــت ای درس كــه  ،اس

شـود و   مـي های آن با صفر و يك نمـره گـذاری    گزينه

متيـاز بيشـتر   باشد. ا مي 4۵تا  0نمره هر آزمودني بين 

نيـا،   صـفاری به معنای هـوش اجتمـاعي بـاالتر اسـت.     

ــوكلي  ــای   ســلگي و ت ــه ه ــه گوي ــه هم ــد ك نشــان دادن

پرسشنامه همبستگي بااليي با نمره كـل دارنـد. آلفـای    

 76/0، همبستگي دو نيمـه آن  7۸/0كرونباخ پرسشنامه 

بـه دسـت آمـد. بررسـي      7۵/0و قابليت بازآزمايي آن 

مه نشـان داد كـه پرسشـنامه    زمان پرسشـنا  روايي هم

 .(1۹)همبستگي بااليي با پرسشنامه هوش هيجاني دارد

بعـد از مراجعـه بـه     هـا،  داده یآور جهت جمـع 

، الزم یاخذ مجوز هاو  اسوجيشهر آموزش و پرورش

هـا در اختيـار    به مدار  منتخب مراجعه و پرسشـنامه 

ابتدا آموزش الزم جهت انتخابي قرار گرفت.  یها نمونه

از سپس  ،آموزان داده شد ها به دانش پرسشنامه ليتکم

سـواالت جمعيـت    ب بـه  يـ شان خواسته شـد بـه ترت  يا

ــه پرسشــنامه ســنجش بــازی ،شــناختي  ،ای هــای رايان

ــوش    پرسشــنامه ــون، ه ــاتريس پيشــرونده ري ــای م ه

 ند.دهپاسخ اجتماعي شوت و هوش اجتماعي ترومسو 

توضـيح داده  آمـوزان   همـه دانـش   یبـرا االت مبهم ؤس

 یهـا  ها با استفاده از شاخص دادهل يه و تحليتجز .دش

ــز ــدگ یمرک ــا و  يو پراکن ــم نموداره ــدها، رس ، درص

هـا   ل دادهيـ تحل یبـرا  و يع فراوانـ يل جداول توزيتشک

 ،شد يبررس ميک یرهايمتغ يتيو هموژن يتيابتدا نرمال

افزار آماری  آوری شده با استفاده از نرم های جمع داده

SPSS رسونيپ يب همبستگيضراری های آم و آزمون، 

تجزيـه و   ک طرفـه يـ انس يـ ز واريو آنال ييدانشجو يت

 تحليل شدند . 

 

 افته هاي

 ۵۹نفـر)   11۸از دانش آموزان مـورد مطالعـه،   

بودنـد،   دختـران   (درصـد  41نفر) 82پسران و ( درصد

آمـوزان   ت دانـش يبـا جنسـ   یوتريکـامپ  یها ینوع باز

بــا  يتمــاعداشــته اســت. هــوش اج یدار يرابطــه معنــ

رابطـه   یا انـه يرا یهـا  یبـاز  یساعات صرف شده برا

ــ ،داشــت یدار يمعنــ  يجــانيو ه يهــوش شــناخت يول

هـا   یبـاز  یآموزان با سـاعات صـرف شـده بـرا     دانش

ــ ــاز  نداشــته یدار يرابطــه معن ــوع ب ــد. ن ــوش  یان و ه

با  يول ،نداشته یدار يآموزان رابطه معن دانش يشناخت

آمـوزان رابطـه    شدانـ  يو هوش اجتماع يجانيهوش ه

آمـوزان بـا هـوش     ت دانـش ياند. جنس داشته یدار يمعن

با هـوش   يول ،داشته یدار يشان رابطه معنيا ياجتماع
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 یدار يشــان رابطــه معنــيا يجــانيو هــوش ه يشــناخت

 یهـا  یبـاز  یران ساعات صرف شده براياند. م نداشته

 یدار يت دانش آمـوزان رابطـه معنـ   يو جنس یانه ايرا

 نداشته اند.

 

 بحس

نتايج مطالعه حاضر نشان داد کـه بـين نـوع    

های رايانه ای و جنسيت دانش آموزان راهنمـايي   بازی

ــي ــاوت معن ــرايش   تف ــاکي از گ ــه ح ــود دارد ک دار وج

درصـد( و   59های فکری ـ آموزشـي)   دختران به بازی

درصد(  41های پر زد و خورد) گرايش پسران به بازی

های بسـياری   درصد( است که با مطالعه 32و ورزشي)

هـای کـامپيوتری و    که در آن به تفاوت بين نوع بـازی 

( ايـن  20و  21باشد) اند همسو مي جنسيت اشاره داشته

آمـوزان   احتماال  ناشي از شرايط خـا  جنسـي دانـش   

های غير عملـي و   است که در آن زنان به سمت فعاليت

هـای خشـن و عملـي هـدايت      مردان بـه سـمت فعاليـت   

های هورمـوني از   ناشي از فعاليتچنين  شوند و هم مي

جمله هورمون تستسترون است که پسران را به سمت 

 دهد. ميهای خشن و درگيرانه سو   فعاليت

  
  ینوع باز با مورد مطالعه دانش آموزان يهوش شناخت ارتباط  يبررس :1جدول

 ینوع باز تعداد نيانگيم اريانحراف مع آزمون

56/1=F 

67/0=p 

34/3  12/31  پر زد و خورد 66 

53/4  44/30  ماجراجو 32 

64/5 يورزش 38 29   

66/2  28/31  یفکر 64 

96/3  66/30  جمع 200 

 

  یدانش آموزان مورد مطالعه با نوع باز يجانيارتباط  هوش ه يبررس . 2جدول

 

 ینوع باز تعداد نيانگيم اريانحراف مع آزمون

23/3=F 

03۵/0=p 

 

 

 دپر زد و خور 66 12/31 34/3

3/15  5/127  ماجراجو 32 

93/16  1/133 يورزش 38   

6/12  75/133  یفکر 64 

89/15  34/130  جمع 200 

 

  یدانش آموزان مورد مطالعه بر حسب نوع باز يهوش اجتماع  سهيمقا :3جدول 

 

 ینوع باز تعداد نيانگيم اريانحراف مع آزمون

83/7=F 

04/0=p 

 پر زد و خورد 66 97/18 45/3

 ماجراجو 32 5/19 9/2

 يورزش 38 74/18 9/2

 یفکر 64 94/21 02/5

 جمع 200 96/19 08/4
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 یا انهيرا یها یباز یساعات صرف شده برا

آمــوزان  دانــش يجــانيه هــوش و يهــوش شــناخت بــا

اما ساعات صـرف  ، اند شتهدار ندا يرابطه معن ييراهنما

 يهــوش اجتمــاع بــا یا انــهيرا یهــا یبــاز یشــده بــرا

دار وجـود   يمعنـ  يرابطـه منفـ   ييراهنمـا آموزان  دانش

 نيدورکـ  هـای  همطالعـ ج يابـا نتـ   افتهين يا شته است،دا

ــاربر ــيمر، ب ــروگمن نس ــمن، و گ ــم و  هوس و محتش

بـه عنـوان    یانـه ا يرا یها یکه در آنها به باز همکاران

انـد   اشـاره نمـوده   ياختالل در کـاهش روابـط اجتمـاع   

و دور  یا انـه يرا یها یباشد. پرداختن به باز يهمسو م

ان و عدم ارتباط با همسـاالن  يماندن از جامعه و اطراف

رشـد   ياجتمـاع  یهـا  نـه يگردد که فـرد در زم  ميباعس 

ق يـ را کـه از طر  ينداشته باشد و مهارت اجتمـاع  يکاف

شود به طور مؤثر رشـد   مياد گرفته يارتباط با جامعه 

 .(14، 15، 22و  23)نکند

و  یدهد که نوع باز ميحاصله نشان  یها افتهي

دار  يآمــوزان تفــاوت معنــ    دانــش  يهــوش شــناخت  

و  یدلبـر  هـای  قيـ ج تحقيابـا نتـ  افتـه  ين يـ ا اند، نداشته

و  و والفـرد  یزيـ و همکـاران، دل  يهمکاران، پورمحسن

ن يدار بـ  يتفاوت معن به ،س که در آنهايريو ر ينسکيزل

همسـو  اشاره کـرده انـد نا   یو نوع باز يتهوش شناخ

ان آمـوز  دانـش  ياختالف سـن از  ين ناشيا که باشد مي

 .(24ـ27)بوده است

آموزان تفاوت  دانش يجانيو هوش ه ینوع باز

 هـای  قيـ ج تحقيه با نتـا افتين يا که اند داشته یدار يمعن

 یا انهيرا یها یر بازيثأکه در آنها ت اندرسونباچمن و 

باشـد   مـي سـو   ر دارنـد هـم  يثأت يجانيه یها تيبر فعال

انه و خشن بـا توجـه بـه    يماجراجو یا نهايرا یها یباز

افراد  یمغز یها تيکه بر فعال يو محرک يکياثرات تحر

نشـان دادن   يعـ يو طب ین عاديچن ند و همينما ميجاد يا

گر ، باعـس  يمخاطـب و بـاز   یهـا بـرا   از صـحنه  يبعض

ــا  يجــانياخــتالل در هــوش ه ــه يگــردد و زم مــيآنه ن

ش يفـزا و خشـم را در اسـتفاده کننـدگان ا    یپرخاشگر

 . (13)دهد مي

 يو هـــوش اجتمـــاع ینـــوع بـــازن يچنـــ هـــم

 یهـا  یلـذا بـاز   اند، داشتهدار  يآموزان تفاوت معن دانش

ر دارنــد يثأتــ يبــر هــوش اجتمــاع يآموزشـــ   یفکــر

ه راهکارها و يق اراياز طر يو آموزش یفکر یها یباز

گردند  ميباعس  يو زندگ ياجتماع یها آموزش مهارت

 یبهتـر و بـاالتر   يهوش اجتماع یاکه افراد بتوانند دار

ن هـوش  يدسـت آمـده بـ   ه ج بـ يبـر اسـا  نتـا    باشند.

دار   يآموزان دختر و پسـر تفـاوت معنـ    دانش ياجتماع

لذا با توجه به باال بودن نمـرات دختـران    شته،وجود دا

 یبـاالتر  يتوان گفت که دختـران از هـوش اجتمـاع    مي

ــد ــ  ،برخوردارن ــا ب ــناخت يام ــوش ش ــانيو ه ين ه  يج

ن يـ آموزان دختر و پسـر تفـاوت وجـود نـدارد ا     شدان

لهمـن کـه در آنهـا بـا      پـل و  های قيجه تحقيجه با نتينت

ن دختران و پسران اشاره شده است يب يتفاوت شتاخت

ط ياز شـرا  ين احتمـاال  ناشـ  يـ ا (21)باشـد  مـي ناهمسو 

ق حاضر باشـد  يانحام گرفته با تحق های قيتحق يطيمح

دختـران   يت اجتمـاع يربشتر بر تيب يکه در فرهنگ فعل

گـردد   يشنهاد ميلذا پ، يت شناختيگردد تا ترب ميد يکأت

 یا انـه يرا یهـا  یدانش آموزان بـه اسـتفاده از بـاز    که

و  ينه رشـد شـناخت  يتواند زم ميکه  يو آموزش یفکر
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مسـئوالن و   گردنـد و  قيتشـو  را فراهم آورد ياجتماع

 یاهـ  یر بازيثأبا توجه به ت يو آموزش يتيان تربيمرب

ش و اسـتفاده  ينـه گـرا  يزم يبر هوش اجتماع یا انهيرا

هـا فـراهم آورنـد و     ین گونه بـاز يآموزان را به ا دانش

  ت گردد.يها رعا ینگونه بازيت در ايزمان و جنس

 

  یريگ جهينت

ان زيـ ن ميدسـت آمـده بـ   ه ج بـ يبر اسـا  نتـا  

ــرا   ــده ب ــرف ش ــاعات ص ــاز یس ــا یب ــهيرا یه  یا ان

دار وجود ندارد  ياوت معنآموزان دختر و پسر تف دانش

 بـه آسـان همـه افراد)دختـر و پسـر(      يامکان دسترسـ 

و  يط رفـاه يو عـدم وجـود شـرا    یا انـه يرا یهـا  یباز

ن عـدم  يدختران و پسران باعس ا یمتفاوت برا يحيتفر

 .است دهيتفاوت گرد

 

 ر و تشکر يتقد

 يان نامـه کارشناسـ  يـ ن مقاله مستخرج از پايا

اسـوج بـوده و بـا    يواحـد   ميارشد دانشگاه آزاد اسـال 

از و گرفتــه انجـام   يآن واحــد دانشـگاه  يت مـال يـ حما

 .باشد يآن واحد م يپژوهش یشورا اتمصوب
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Abstract 
Background and aim: Due to the prevalence of computer games among children and 
adolescents, studies have been conducted on the relationship between these games and their 
effects on this age group. The purpose of this study was to investigate the relationship between 
computer games with intelligence, emotional intelligence and social intelligence in Yasuj students. 
 
Methods: This was a descriptive-analytic study. The target population in this study was all students 
of the secondary school, among whom 200 were selected by random sampling. Data were 
collected using Rhino cognitive intelligence, Trumo Social intelligence, Shoot Emotional 
Intelligence, and a questionnaire including computer and demographic variables. Data analysis 
was performed using independent t-test, one way ANOVA and Pearson correlation coefficient. 
 
Results: Of the students studied, 118 (59%) were male. The type of computer games was directly 
related to the students' gender (p = 0.001). Social intelligence had a direct correlation with the 
hours spent on computer games (p = 0.001), but cognitive intelligence (p = 0.5) and emotion (p = 
0.95) did not have a significant relationship with the hours spent on games. The type of game was 
not significantly correlated with cognitive intelligence of students (p = 0.99), but with emotional 
intelligence (p = 0.035) and social intelligence (p = 0.04), students had a significant direct relation. 
Students' gender had a significant relationship with their social intelligence (p = 0.0001), but with 
cognitive intelligence (p = 0.57) and emotional intelligence (p = 0.13), they did not have a 
significant relationship. There was no significant relationship between the time spent on computer 
games and the gender of students (p = 0.53). 
 
Conclusion: The results of this study showed that there was a significant relationship between 
computer games and their type with intelligence, social intelligence and emotional intelligence. 
There was also a relationship between the game and the students' gender, so that boys are more 
likely to play mobile games and rough girls are more interested in social groups, so it is suggested 
to present their games and their type according to their gender. The findings of this study were 
consistent with most similar studies 
 
Keywords: Computer games, Cognitive intelligence, Emotional intelligence, Social intelligence, 
Guidance students 
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