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تاريخ پذيرش1396/9/13 :

چکيده.
زمينه و هدف :با توجه به رواج بازیهای رايانهای در بين کودکان و نوجوانان مطالعاتي در زمينه ارتباط اين بازیها و اثرات آنها
در اين گروه سني صورت گرفته است .پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بازیهای رايانهای با بهره هوشي ،هوش هيجاني و
هوش اجتماعي دانشآموزان شهر ياسوج انجام شد.
روش بررسي :اين مطالعه از نوع توصيفي ـ تحليلي بود .جامعه هدف در اين پژوهش کليه دانشآموزان مقطع راهنمايي شهرياسوج
بودند که از بين آنها  ۲00نفر با روش نمونهگيری تصادفي انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامههای هوش شناختي
ريون ،هوش اجتماعي ترومسو ،هوش هيجاني شوت و پرسشنامه مشتمل بر متغيرهای مربوط به بازهای رايانهای و دموگرافيک
بود .تجزيه تحليل دادهها با استفاده از آزمون های آماری تي مستقل ،آناليز واريانس يکطرفه و ضريب همبستگي پيرسون انجام
شد.
يافتهها :از دانشآموزان مورد مطالعه 11۸ ،نفر (  ۵۹درصد) پسر بودند ،نوع بازی های کامپيوتری با جنسيت دانشآموزان رابطه
معنيدار مستقيم داشته است( .)p=0/001هوش اجتماعي با ساعات صرف شده برای بازیهای رايانهای رابطه معنيدار مستقيم
داشت( ،)p=0/001ولي هوش شناختي( )p=0/۵و هيجاني( )p=0/۹۵دانشآموزان با ساعات صرف شده برای بازیهای رابطه
معنيداری نداشتهاند .نوع بازی با هوش شناختي دانش آموزان رابطه معنيداری نداشته( ،)p=0/67ولي با هوش هيجاني()p=0/035
و هوش اجتماعي( )p=0/04دانشآموزان رابطه معنيدار مستقيم داشتهاند .جنسيت دانشآموزان با هوش اجتماعي ايشان رابطه
معنيدارمستقيم داشته( ،)p=0/0001ولي با هوش شناختي( )p=0/57و هوش هيجاني( )p=0/13ايشان رابطه معني داری نداشته اند.
ميران ساعات صرف شده برای بازيهای رايانهای و جنسيت دانشآموزان رابطه معنيداری نداشتهاند(.)p=0/53
نتيجهگيری :نتايج پژوهش نشان داده که بازیهای رايانهای و نوع آنها با ،بهره هوشي ،هوش اجتماعي و هوش هيجاني رابطه
معنيداری وجود داشته است.نوع بازی با جنست دانش آموزان نيز رابطه داشته است ،به اين ترتيب که پسر ها بيشتر به بازیهای
پر تحرک و خشن و دخترها بيشتر به بازهای اجتماعي عالقه داشتهاند ،لذا پيشنهاد ميگردد متناسب با جنسيت آنان بازیها و نوع
آنها ارايه شود .يافتههای اين مطالعه با اکثر مطالعههای مشابه همخواني داشته است
کليد واژهها .بازیهای رايانهای ،هوش شناختي ،هوش هيجاني ،هوش اجتماعي ،دانشآموزان راهنمايي
*نويسنده مسئول :آرمين محمودی ،ياسوج  ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد ياسوج ،گروه روانشناسي و علوم تربيتي
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هوش اجتماعي

عليرضا ماردپور و همکاران

به جايي رسيدهاند که مخاطب آنها که اکنون بخشـي از

مقدمه

سطح زندگي و فضا و محيطـي کـه انسـانهـا در آنهـا

رايانهها به طور کامل در بازیها درگير ميشـود ،امـا

زندگي ميکنند تأثير گذاشته بلکه قوانين و قواعد حاکم

نکتهای که ممکـن اسـت در بررسـيهـا ناديـده گرفتـه

بر ارتباط و تعامل بين انسانها ،نگرش آنهـا را نسـبت

شود ،جنبه تعاملي بودن اين بازیهاست؛ يعني مخاطب

به خود ،به ديگران و به جهان تغيير داده است .دنيـای

راديو ،تلويزيون يا نشريات ،فقط اخبار و گزارشها را

نوجوانان نيز از اين تغييـرات مصـون نمانـده اسـت و

دريافت ميکند حتي در مواردی با بـيتـوجهي از آنهـا

يکي از جلوههای اين تغيير ،در نوع سـرگرميهـا و يـا

ميگذرد ،اما در يک بازی تعاملي رايانهای ،مخاطـب در

گذراندن اوقات فراغت ايـن قشـر از جامعـه اسـت کـه

نتيجه بازی و سرنوشت قهرمان آن شـريک مـيشـود

نمــود بــارز آن را مــيتــوان در وهــور و گســترش

چنان که ناخواسته خود را مسئول کشتن فرد مقابل و

بازی های الکترونيکي مشاهده کرد( .)1سال هـا بعـد از

زنده ماندن عوامل بازی مـيدانـد و چـه بسـا پيگيـری

به وجود آمدن بازیهای ويديويي و همراه با به وجود

بيش از حد و فشار ناشـي از مسـئوليت هـای تحميلـي

آمدن اولين رايانهها دنيای رسانهها شاهد توليد اولـين

مجازی ،اعتياد به اين بازیهـا را سـبب شـود و چنـان

بازیهای رايانهای بود .اين بازیها از نظر گرافيکـي و

درگيری ذهنيای با بازی ايجاد کنـد کـه فـرد حتـي در

شخصيت های بازی شبيه به بازیهای ويديويي بود و

مواقع استراحت و خواب هـم بـازیهـا را بـه صـورت

ميتوان گفـت ادامـه دهنـده راه ايـن بـازیهـا بـود(.)2

رؤيا يا کـابو

ببينـد( .)4اگـر چـه داده هـای جمعيـت

همزمان با بروز و شيوع اين بازیها ،نگاههای کنجکاو

شناختي دقيقي از بازیکنندگان رايانـهای در ايـران در

و نگران بسـياری بـه ايـن پديـده متوجـه گشـته و بـه

دست نيست و زمينه اين قبيـل پـژوهشهـا در کشـور،

کنکــاش در آثــار و پيام ـدهای حاصــل از بــازیهــای

حوزهای بکر و کاوش نشده است ،اما برخـي يافتـههـا

رايانــهای و وي ـديويي پرداختــه اســت .در اي ـن راســتا

نشان ميدهند که  85درصد مردان ايـاالت متحـده ،بـه

تمرکز توجـه بـر دو عنصـر اصـلي ايـن رابطـه يعنـي

طور معمول و هـر روز مشـغول بـازیهـای رايانـهای

نوجوانان و بازیهای رايانهای بوده است(.)1

هستند ،پسران آنجا دو برابر بيشتر از دختران بـا ايـن

بهبود کيفيت و تنوع بازیها و پيشـرفت علـوم

برنامــههــا بــازی مــيکننــد و بــازیهــای رايانــهای

الکترونيـک و رايانــه ،باعـس گســترش روزافـزون ايـن

خشونتآميز را بر ساير انواع بازیها ترجيح ميدهنـد

رسانه در ميان جامعـه ،خصوصـا در بـين نوجوانـان

و حتي از سنين پايينتری نسبت به دختران با اين قبيل

گشــته اســت( .)3امــروزه بــازیهــای رايانــهای بــا

بازیها درگير ميشوند .همين موجب ميشود که آنان

برخورداری هر چه بيشتر از پيشرفتهای علميو فنـي

بيش از دختران ،به اين بازیها وابسته يا حتـي معتـاد
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در جهان معاصر ،پيشـرفت علـوم نـه تنهـا بـر

بازی است ،با استفاده از ابزارهای گونـاگون و جـانبي

ارتباط بازيهای رايانه ای با بهره هوشي ،هوش هيجاني و هوش اجتماعي

شوند بنابراين ،چون بـازیهـای رايانـهای بـه وسـعت

با اختالالت اضطرابي ،عاليم تر

فراوان توأم با هيجانهـای شـديد هسـتند و از سـويي

افــزايش برانگيختگ ـي در افــراد ارتبــاط دارد .از جملــه

ديگر ،مؤلفه هيجاني برجسته اکثر بازیهای رايانـهای،

ميتواند منجر بـه کـاهش روابـط اجتمـاعي و انـزوای

هيجان هايي نظير پرخاشگری ،خصومت و خشم است،

اجتماعي کودکان شود .از تأثيرات ديگر درايـن زمينـه

بررس ـي آثــار و ارتبــاط روانشــناختي و بــاليني ايــن

ميتوان به کاهش نمرات بازیکنندگان در فعاليـتهـای

روانشناسان و متخصصان سـالمت روان بـه حسـاب
م ـيآي ـد .افــزون بــر اي ـن ،چــون ترکي ـب ســه عنصــر
روانشناختي لذت ،برانگيختگي و احسا

غالـب بـودن

در بازیهای رايانهای جاذبه آنها را نزد بازیکننـدگان
دوچندان کرده اسـت والـدين و متخصصـان بهداشـت
روان بايد بيش از پيش نگران آثـار احتمـاال منفـي ايـن
بازیها روی فعاليتهای شناختي ،هيجاني و اجتمـاعي
کودکان باشند(.)5
تأثيرهايي که اين بازیها بر مخاطبان خود بـه
جای ميگذارند فراوان هسـتند ،ولـي تحقيـقهـا نشـان
دادهاند که تأثيرهای اين بـازیهـا در سـه گـروه آثـار
جسماني ،رفتاری ـ هيجاني و روانـي ـ اجتمـاعي قابـل
بررسي هستند .آثـار جسـماني بـازیهـای خشـن بـر
بازیکنندگان افراطي ،بيشتر مربـوط بـه بيمـاریهـای
ماهيچــهای ـ اســکلتي ،افــزايش ي ـا کــاهش غيرعــادی
سوخت و ساز بـدن ،افـزايش معنـيدار ضـربان قلـب،
فشار خون ،تعداد تنفس و درجه حرارت بدن است .در
زمينه آثار رفتاری و هيجاني ،اکثر پژوهشها بر رابطه
ميان بازی های پرهيجان و خشـن و بـروز رفتارهـای
پرخاشگرانه در زندگي واقعـي افـراد متمرکـز هسـتند.
همچنين معلوم شده است که برخي بازیهای ترسناک

665

هوشي و تکالي

درس ـي ،آزمــونهــای

پيچيده اشاره داشت( .)6اگـر چـه در

زمينه اثـر هيجـان هـای رايانـهای بـر عملکـرد ذهـن و
فعاليت هـای شـناختي ،اختصاصـا داده هـای همسـو و
مــدوني در دســت نيســت ،امــا برخـي يافتــههــا نشــان
مي دهنـد کـه عمومـا هيجـانهـای آميختـه بـا تنيـدگي
مي توانند بـه نقـايص حافظـه ای منجـر شـوند(10ــ.)7
همچنين ،مطالعه فرجي و همکاران نشان داد که تجربه
هيجانهای رايانـهای ،هماننـد برخـي تجـارب هيجـاني
تنيدگيزا ،قادر است به کندی يا تخريب عملکـرد ذهنـي
بازیکننـدگان منتهـي شـود( .)5حتـي صـرف سـاعات
مصرفشده برای بازی های رايانهای با افت تحصـيلي
دانشآموزان رابطه دارد( .)11عالوه بر اين ،تحقيـقهـا
نشــان دادهانــد کــه بــازیهــای رايانــهای مـيتوانــد بــا
فعاليت های هيجاني ماننـد خشـم و پرخاشـگری افـراد
ارتباط داشته باشد .در تحقيقهايي که در ايـن زمينـه
انجام شده مشخص گرديد که بازیهای ويدوئي خشن
مـيتواننــد ارتبــاط معنـيداری بــا متغيرهــای هيجــاني
مختلــ

از جملــه پرخاشــگری را بــه همــراه داشــته

باشند( 12و .)11از طرف ديگر ،برخي مطالعهها نشـان
دادهاند که اين بازیها ميتواند سالمت بـازیکننـدگان
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بــازیهــا امــروزه نقطــه عطــ

توجيهــات برخــي

شــناختي ماننــد انجــام تکــالي

(از جمله کابو ) و

عليرضا ماردپور و همکاران

را در جنبههای مختلـ

جسـماني ،روانـي و اجتمـاعي

راهنمايي شهرياسوج 6 ،مدرسه(سه مدرسه دخترانه و
سه مدرسه پسرانه) به تصادف انتخاب و سپس از هر

تحت تأثير قرار دهد(  15و .)4 ،14

از تأثيرات منفي آنهـا را افـزايش داد و نـو بـودن ايـن

موضوع پژوهش برای دانش آموزان شرح داده شده و

پديده و راهيابي آن به خصوصيتـرين حيطـه زنـدگي

در صورت رضايت به همکـاری بـا مطالعـه و داشـتن

کودکـان و نوجوانـان ،مسـئوليت

سابقه بازی کامپيوتری ،در طـرح شـرکت داده شـدند.

تربيتي خانوادهها را سـنگينتـر سـاخت ،زيـرا يکـي از

اطالعات مورد نياز از طريق پرسشنامههای اسـتاندارد

مــؤثرترين عملکردهــای بــازیهــای رايانــهای تحري ـک

و بوميشده به شرح زير جمعآوری گرديد؛ پرسشنامه

گرايشهای تهاجميبا توجـه بـه نظريـههـای اجتمـاعي

اطالعـات دموگرافيـک ،شــامل؛ جـنس ،پايـه تحصـيلي،

فراگيری است( .)4با توجه به رواج اين بازیها در بين

تحصيالت و شغل پدر و مادر.

افراد ،بـه خصـو

کودکان و نوجوانان ،محققان زيـادی بـر آن شـدند تـا

پرسشنامه محقق سـاخته سـنجش بـازی هـای

ارتباط اين بازیها را با فعاليتها و متغيرهای مختلـ

رايانهای شامل؛ پرسشهای مربوط به ميـزان سـاعات

بازيکنان آنها بيابند ،با توجـه بـه ضـرورت يـاد شـده

صرف شده برای بازی ،نوع و مکان انجام بـازی بـود.

هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط انواع بازیهـای

ميانگين ساعت صرف شده برای بـازیهـای رايانـهای

رايانــهای بــابهره هوشــي ،هــوش هيجــاني و هــوش

در روزهای تعطيل و غيرتعطيل در هر هفتـه محاسـبه

اجتماعي دانشآموزان بود.

شد .نوع بازیهای رايانهای شامل بازیهـای پـر زد و
خــورد ،ماجراجويانــه ،ورزشــي ـ رزمــي ،فكــری ـ
آموزشــي و مکــان انجــام بــازیهــا شــامل خانــه و

روش بررسي
اين مطالعه توصـيفي ـ تحليلـي و بـه صـورت

گيمنتها بود.

مقطعــي انجــام شــده اســت .جامعــه آمــاری شــامل

پرسشنامه هوش شناختي ريـون کـه بـه نـام

دانشآموزان پسر و دختر مقطع راهنمايي شهرياسـوج

ماتريس پيشرونده ريون هم مشهور اسـت ،شـامل 60

در سال تحصيلي 94ـ  93بود .تعداد نمونه تحقيق 200

سؤال تصويری کـه بـه زمـاني حـدود  4۵دقيقـه نيـاز

فرمول کوکران ( 118پسـر و 82

دارد؛ ضرايب پايايي و روايي همگرای آزمون فـو بـا

دختر) بودند كه با استفاده از روش نمونهگيری تصـاد

آزمون نقاشي آدمك گوديناف ـ هريس معنـيدار بـود.

في سـاده از بـين دانـشآمـوزان پسـر و دختـر مقطـع

يافتههای هنجاری حـاكي از ايـن اسـت كـه از آزمـون

راهنمايي شهر ياسوج انتخاب شدند .روش نمونهگيری

ماتريسهای پيشرونده ريون ميتـوان بـه عنـوان يـك

مقطـع

ابزارهوش شـناختي در بـين دانـشآمـوزان راهنمـايي

دانش آموز بر اسا

به اين شكل بود كه ابتـدا از بـين كليـه مـدار
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گسترش بازی های رايانهای نگراني های ناشـي

مدرسه به صورت تصادفي يک کال

انتخـاب گرديـد.

ارتباط بازيهای رايانه ای با بهره هوشي ،هوش هيجاني و هوش اجتماعي

ايراني برای مقاصد پژوهشي و برآورد بهـره هوشـي

ايشان خواسته شـد بـه ترتيـب بـه سـواالت جمعيـت

استفاده کرد (.)16

شــناختي ،پرسشــنامه ســنجش بــازیهــای رايانــهای،

هوش هيجاني ساخته شده کـه شـامل  33جملـه خـود

اجتماعي شوت و هوش اجتماعي ترومسو پاسخ دهند.

توص ـيفي  ۵گزينــهای ليکــرت اســت و دارای  3خــرده

سؤاالت مبهم بـرای همـه دانـشآمـوزان توضـيح داده

ارزي ـابي و ابــراز هيجــان ،تنظ ـيم و مــديريت

شد .تجزيه و تحليل دادهها با استفاده از شاخصهـای

هيجــان و بهــرهبــرداری از هيجــان را مــيســنجد(.)17

مرکــزی و پراکنــدگي ،درصــدها ،رســم نمودارهــا و

روايي و پايـايي ايـن پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش

تشکيل جداول توزيع فراوانـي و بـرای تحليـل دادههـا

آلفای کرونباخ به وسيله خسـروجاويد( )1۸بـه ترتيـب

ابتدا نرماليتي و هموژنيتي متغيرهای کميبررسي شد،

 0/۸4و  0/۸1محاسبه شده است ،که اين نشان دهنـده

دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری

اعتبار مناسب اين پرسشنامه است.

 SPSSو آزمونهای آماری ضريب همبستگي پيرسون،

مقي ـا

پرسشنامه هوش اجتماعي ترومسو ،دارای 4۵
مــاده دو گزينــهای درســت و نادرســت اســت ،كــه

تي دانشجويي و آناليز واريـانس يـک طرفـه تجزيـه و
تحليل شدند .

گزينههای آن با صفر و يك نمـره گـذاری مـيشـود و
نمره هر آزمودني بين  0تا  4۵ميباشد .امتيـاز بيشـتر

يافته ها

به معنای هـوش اجتمـاعي بـاالتر اسـت .صـفارینيـا،

از دانش آموزان مـورد مطالعـه 11۸ ،نفـر( ۵۹

ســلگي و تــوكلي نشــان دادنــد كــه همــه گويــه هــای

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

پرسشنامه همبستگي بااليي با نمره كـل دارنـد .آلفـای

نوع بازیهای کـامپيوتری بـا جنسـيت دانـشآمـوزان

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

رابطــه معن ـيداری داشــته اســت .هــوش اجتمــاعي بــا

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

ساعات صرف شده برای بـازیهـای رايانـهای رابطـه

روايي همزمان پرسشـنامه نشـان داد كـه پرسشـنامه

معن ـيداری داشــت ،ول ـي هــوش شــناختي و هيجــاني

همبستگي بااليي با پرسشنامه هوش هيجاني دارد(.)1۹

دانشآموزان با سـاعات صـرف شـده بـرای بـازیهـا

جهت جمـعآوری دادههـا ،بعـد از مراجعـه بـه

رابطــه معنــيداری نداشــتهانــد .نــوع بــازی و هــوش

آموزش و پرورش شهرياسوج و اخذ مجوز های الزم،

شناختي دانشآموزان رابطه معنيداری نداشته ،ولي با

منتخب مراجعه و پرسشـنامههـا در اختيـار

هوش هيجاني و هوش اجتماعي دانـشآمـوزان رابطـه

نمونههای انتخابي قرار گرفت .ابتدا آموزش الزم جهت

معنيداری داشتهاند .جنسيت دانـشآمـوزان بـا هـوش

تکميل پرسشنامهها به دانشآموزان داده شد ،سپس از

اجتماعي ايشان رابطه معنيداری داشته ،ولي با هـوش

به مدار
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پرسشنامه هوش هيجاني شوت ،برای ارزيابي

پرسشــنامههــای مــاتريس پيشــرونده ريــون ،هــوش

عليرضا ماردپور و همکاران

گرايش پسران به بازیهای پر زد و خورد( 41درصد)

شــناختي و هــوش هيجــاني ايشــان رابطــه معنـيداری

و ورزشي( 32درصد) است که با مطالعههای بسـياری

نداشتهاند .ميران ساعات صرف شده برای بـازیهـای

که در آن به تفاوت بين نوع بـازیهـای کـامپيوتری و

نداشته اند.

احتماال ناشي از شرايط خـا

جنسـي دانـشآمـوزان

است که در آن زنان به سمت فعاليتهای غير عملـي و
بحس

مردان بـه سـمت فعاليـتهـای خشـن و عملـي هـدايت

نتايج مطالعه حاضر نشان داد کـه بـين نـوع

ميشوند و همچنين ناشي از فعاليتهای هورمـوني از

بازیهای رايانه ای و جنسيت دانش آموزان راهنمـايي

جمله هورمون تستسترون است که پسران را به سمت

تفــاوت معنــيدار وجــود دارد کــه حــاکي از گــرايش

فعاليتهای خشن و درگيرانه سو ميدهد.

دختران به بازیهای فکری ـ آموزشـي( 59درصـد) و

جدول :1بررسي ارتباط هوش شناختي دانش آموزان مورد مطالعه با نوع بازی
نوع بازی

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پر زد و خورد

66

31/12

3/34

ماجراجو

32

30/44

4/53

ورزشي

38

29

5/64

فکری

64

31/28

2/66

جمع

200

30/66

3/96

آزمون

F=1/56
p=0/67

جدول .2بررسي ارتباط هوش هيجاني دانش آموزان مورد مطالعه با نوع بازی
ميانگين

انحراف معيار

آزمون

نوع بازی

تعداد

3/34
15/3

F=3/23

پر زد و خورد

66

31/12

ماجراجو

32

127/5

16/93

ورزشي

38

133/1

فکری

64

133/75

12/6

جمع

200

130/34

15/89

p=0/03۵

جدول  :3مقايسه هوش اجتماعي دانش آموزان مورد مطالعه بر حسب نوع بازی
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نوع بازی

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

پر زد و خورد

66

18/97

3/45

ماجراجو

32

19/5

2 /9

ورزشي

38

18/74

2 /9

فکری

64

21/94

5/02

جمع

200

19/96

4/08

آزمون

F=7/83
p=0/04
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رايانه ای و جنسيت دانش آمـوزان رابطـه معنـيداری

جنسيت اشاره داشتهاند همسو ميباشد( 21و  )20ايـن

ارتباط بازيهای رايانه ای با بهره هوشي ،هوش هيجاني و هوش اجتماعي

بــا هــوش شــناختي و هــوش هيجــاني دانــشآمــوزان

اثرات تحريکي و محرکي که بر فعاليتهای مغزی افراد

راهنمايي رابطه معنيدار نداشتهاند ،اما ساعات صـرف

ايجاد مينمايند و همچنين عادی و طبيعـي نشـان دادن

شــده بــرای بــازیهــای رايانــهای بــا هــوش اجتمــاعي

بعضي از صـحنههـا بـرای مخاطـب و بـازيگر  ،باعـس

دانشآموزان راهنمـايي رابطـه منفـي معنـيدار وجـود

اخــتالل در هــوش هيجــاني آنهــا مــيگــردد و زمينــه

داشته است ،اين يافته بـا نتـايج مطالعـههـای دورکـين

پرخاشگری و خشـم را در اسـتفاده کننـدگان افـزايش

بــاربر ،مريســن و گــروگمن ،هوســمن و محتشــم و

ميدهد(.)13

همکاران که در آنها به بازیهای رايانـه ای بـه عنـوان

هـــمچنــين نـــوع بـــازی و هـــوش اجتمـــاعي

اختالل در کـاهش روابـط اجتمـاعي اشـاره نمـودهانـد

دانشآموزان تفاوت معنيدار داشتهاند ،لـذا بـازیهـای

همسو ميباشد .پرداختن به بازیهای رايانـهای و دور

فکــری ـ آموزشـي بــر هــوش اجتمــاعي تـأثير دارنــد

ماندن از جامعه و اطرافيان و عدم ارتباط با همسـاالن

بازیهای فکری و آموزشي از طريق ارايه راهکارها و

باعس ميگردد که فـرد در زمينـههـای اجتمـاعي رشـد

آموزش مهارتهای اجتماعي و زندگي باعس ميگردند

کافي نداشته باشد و مهارت اجتمـاعي را کـه از طريـق

که افراد بتوانند دارای هوش اجتماعي بهتـر و بـاالتری

ارتباط با جامعه ياد گرفته ميشود به طور مؤثر رشـد

باشند .بـر اسـا

نتـايج بـه دسـت آمـده بـين هـوش

نکند( 23و .)14 ،15 ،22

اجتماعي دانشآموزان دختر و پسـر تفـاوت معنـي دار

يافتههای حاصله نشان ميدهد که نوع بازی و

وجود داشته ،لذا با توجه به باال بودن نمـرات دختـران

هــوش شــناختي دانــشآمــوزان تفــاوت معنــيدار

ميتوان گفت که دختـران از هـوش اجتمـاعي بـاالتری

نداشتهاند ،ايـن يافتـه بـا نتـايج تحقيـق هـای دلبـری و

برخوردارنــد ،امــا بــين هــوش شــناختي و هيجــاني

همکاران ،پورمحسني و همکـاران ،دليـزی و والفـرد و

دانشآموزان دختر و پسـر تفـاوت وجـود نـدارد ايـن

زلينسکي و ريريس که در آنها ،به تفاوت معنيدار بـين

نتيجه با نتيجه تحقيقهای پـل و لهمـن کـه در آنهـا بـا

هوش شناختي و نوع بازی اشاره کـرده انـد ناهمسـو

تفاوت شتاختي بين دختران و پسران اشاره شده است

ميباشد که اين ناشي از اختالف سـني دانـشآمـوزان

ناهمسو مـيباشـد( )21ايـن احتمـاال ناشـي از شـرايط

بوده است(27ـ.)24

محيطي تحقيقهای انحام گرفته با تحقيق حاضر باشـد

نوع بازی و هوش هيجاني دانشآموزان تفاوت

که در فرهنگ فعلي بيشتر بر تربيت اجتمـاعي دختـران

معنيداری داشتهاند که اين يافته با نتـايج تحقيـقهـای

تأکيد ميگردد تا تربيت شناختي ،لذا پيشنهاد ميگـردد

باچمن و اندرسون که در آنها تأثير بازیهای رايانهای

که دانش آموزان بـه اسـتفاده از بـازیهـای رايانـهای

بر فعاليتهای هيجاني تأثير دارنـد هـمسـو مـيباشـد

فکری و آموزشي که ميتواند زمينه رشـد شـناختي و
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ساعات صرف شده برای بازیهای رايانهای

بازیهای رايانهای ماجراجويانه و خشن بـا توجـه بـه

عليرضا ماردپور و همکاران

اجتماعي را فراهم آورد تشـويق گردنـد و مسـئوالن و
مربيان تربيتي و آموزشي با توجه به تأثير بازیهـای
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رايانهای بر هوش اجتماعي زمينـه گـرايش و اسـتفاده
دانشآموزان را به اين گونه بـازیهـا فـراهم آورنـد و
زمان و جنسيت در اينگونه بازیها رعايت گردد.

نتيجهگيری
بر اسـا

نتـايج بـه دسـت آمـده بـين ميـزان

ســاعات صــرف شــده بــرای بــازیهــای رايانــهای
دانشآموزان دختر و پسر تفاوت معنيدار وجود ندارد
امکان دسترسـي آسـان همـه افراد(دختـر و پسـر) بـه
بازیهـای رايانـهای و عـدم وجـود شـرايط رفـاهي و
تفريحي متفاوت برای دختران و پسران باعس اين عـدم
تفاوت گرديده است.

تقدير و تشکر
اين مقاله مستخرج از پايـان نامـه کارشناسـي
ارشد دانشگاه آزاد اسـالميواحـد ياسـوج بـوده و بـا
حمايـت مـالي آن واحــد دانشـگاهي انجـام گرفتــه و از
مصوبات شورای پژوهشي آن واحد ميباشد.
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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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