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تحلیل تأثیر اعتیاد به بازیهای رایانهای بر خالقیت و نیت کارآفرینی
(موردمطالعه :بازیبازهای منتخب شهر یزد)
حامد فالح تفتی  -1فاطمه منتظری سانیج -2مینا رضائی

3

 .1استادیار گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه علم و هنر
2و .3دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه علم و هنر

تاریخ دریافت1399/1/17 :
تاریخ پذیرش1399/5/1 :
چکیده
رشد و توسعه کارآفرینی و کسبوکارهای نوپا از الزامات توسعه اقتصادی است .راهاندازی استارتاپهای نوظهور به
دست جوانان خالق وکارآفرین ،نقش آنها را در آیندهی اقتصادی کشورها تعیینکننده کرده است .در این بین محبوبیت
بازیهای رایانهای سبب شده است حجم قابلتوجهی از زمان خود را به بازی کردن در ساعات متغیر روز اختصاص دهند .با
توجه به ماهیت بازیها برآورد میشود تاثیر معنا داری برخالقیت ونیت کارآفرینی داشته باشد .هدف ازانجام پژوهش
حاضرتحلیل تأثیراعتیاد به بازیهای رایانهای بر خالقیت و نیت کارآفرینی است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی
ورویکرد توصیفی  -پیمایشی دارد .جامعهی آماری مورد مطالعه 410نفر از بازیبازهای (گیمرها )1شهر یزد در بازهی سنی
 18-25سال میباشد؛ به منظور جمعآوری اطالعات از پرسشنامه با طیف لیکرت پنجتایی استفاده شده است .یافتههای
پژوهش نشان داد میان عالقه افراطی بازی بازها به بازیهای رایانهای و ظهور خالقیت و نیت کارآفرینی ارتباط معناداری
وجود ندارد .همچنین ارجحیت بازیها و ناتوانی در مدیریت زمان از مؤلفههای اصلی نشاندهندهی اعتیاد به بازیهای
رایانهای و نظاممندی ،متعهد بودن در انجام کارها از نشانههای بارز بازیبازهای خالق و ریسکپذیر است.
واژههای کلیدی :اعتیاد ،بازیبازها ،بازیهای رایانهای ،خالقیت ،نیت کارآفرینی

 نویسندة مسئول:

Email: H.Fallah@sau.ac.ir

 1بازیبازها به کسانی گفته می شود که معموالً به بازیهای تعاملی که شامل بازیهای ویددوویی و غیدره میشدود عدادت
دارد و روزانه آنها را بازی میکند .گیمر به فردی گفته می شود که حداقل چندین بازی ویدیویی را تجربه کرده است.
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مقدمه
اشتغال و بیکاری ،از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است .گزارش مرکز آمار
ایران در بهار  ،1397نشان میدهد نرخ بیکاری جمعیت 25ساله و بیشتر21/2 ،درصد بوده است
و 33/4درصد از جمعیدت همدهی بیکداران را فدار التحصدیالن آمدوزش عدالی تشدکیل دادهاندد
(اوتادی و صفری .)1398 ،در عصر حاضر که با افزایش جمعیت ،جوامع و سازمانها به سرعت
در حدال گسدترش و پیشدرفت هسددتند و در پدی آن ،پیچیددگی آنهدا نیددز رو بده فزوندی اسددت،
کارآفرینی در یک تعامل چند سویه یعنی هدم در مفهدوم ایجداد اشدتغال ،هدم در مفهدوم ایجداد
تحددول از راه نوآوریهددا و بهبددود فرایندددها و هددم بدده عنددوان عامددل کلیدددی در رشددد و توسددعه
اقتصددادی ،بهشدددت موردنیدداز اسددت (ناهیددد .)1388 ،کددارآفرینی فرآینددد یددا مجموعددهای از
فعالیتهایی است که قصد توانمندسازی افراد ،توسعه و رشدد داندش ،مهارتهدا و ارزشهدا را
دارد و هدف این امر ،آموزش به یک فرد ،تنها برای ایجاد یک کار بازرگانی نیست ،بلکده در
مورد تشویق فرد برای تفکر خالق و رشد یک حد
2018

خدود ارزشدی قدوی اسدت (

Tolbert and

 .)Coles,حتی میتوان بحث کارآفرینی را در عصدر مددرن امدروزی یکدی از اصدلیترین

راهبردهای بنیادی هر کشدور محسدوك کدرد .از دیدد نگارندده ،یکدی از معیارهدای مهدم تمدایز
کشورهای توسعهیافته و جهان سوم را میتوان در میزان کدارایی و عملیداتی کدردن کدارآفرینی
در مفاهیم مختلف آن برشمرد (ناهید.)1388 ،
از طرفی گسترش بازیهای رایانهای جذاك و سرگرمکننده ،افزایش گرایش افراد به آنهدا
را به دنبال داشته است؛ بهطوریکه در برخی موارد سبب شیوع رفتار اعتیاد گونه نسبت بده ایدن
نوع بازیها میان نسل جوان شده است (.)Ahmadi et al, 2014
با توجه به نتایج پژوهش تومدا

و مدارتینز )2010( 1بسدیاری از جواندان در سدالهای اخیدر

بهنوعی معتاد به بازیهای رایانهای هستند و بخش قابلتوجهی از زمان فراغت خود را بده بدازی
کردن اختصاص میدهند .ازاینرو ،این سدؤال مطدر میشدودکه آیدا ممکدن اسدت بازیهدای
1 Thomas and Martin

تحلیل تأثیر اعتیاد به بازیهای رایانهای بر خالقیت و نیت کارآفرینی (موردمطالعه :بازی بازهای منتخب شهر یزد) 383

رایانهای منجر به افزایش خالقیت ،نوآوری و یا نیت کارآفرینی در جوانان شدود و یدا بدالعک
تأثیرات منفی و مخربی بر ایدن دسدته از مهارتهدای فدردی آنهدا خواهدد داشدت و یدا اینکده
میتوان با توجه به مؤلفههای مؤثر بر خالقیت ،بازیها را به گونده طراحدی نمدود کده منجدر بده
پرورش خالقیت و نوآوری با تأکید بر مهارتهای کارآفرینی جوانان شود
پژوهش حاضر با شناخت و تحلیل عوامل و مؤلفههای مؤثر بر خالقیدت و نیدت کدارآفرینی
در جوانان و تأثیری که بازیهای رایاندهای روی آنهدا میگدذارد ،درصددد شناسدایی ارتبداطی
میان عالقه افراطی افراد به بازیهای رایانهای و تدأثیر آن بدر ظهدور و یدا افدول خالقیدت و نیدت
کارآفرینی میان آنها است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اعتیاد به بازیهای رایانهای

امروزه رسانههای نوین ،یکی از پرنفوذترین و پرمخاطبترین رسانهها نزد جوانان بده شدمار
میرود .توجه بیشازاندازهی جوانان به این رسانهها بدرای آنهدا مسداول زیدادی بده دنبدال دارد؛
یکی از این مساول ،اعتیاد به چنین رسانههایی است (کوهی .)1393 ،اعتیاد بده بدازی آنالیدن بده
استفاده بیشازحد از بازیهای ویدوویی گفته میشود که به مشکالت اجتماعی و عاطفی منجدر
گردد و کاربر باوجوداین مشکالت ،قادر به کنترل این استفاده بیشازحد نیست (

Li H, Wang

.)S, 2013
مطالعات نشان داده است که بازی کردن نیز مانند سایر اعتیادهدا مثدل اعتیداد دارویدی همدان
قسمتهای مغز را فعال و درگیر میسازد (امینیمنش .)1394 ،در حال حاضر تعریف ایدن ندوع
اعتیاد در سازمان بهداشت جهانی بددین صدورت عندوان میگدردد :الگدوی رفتداری مربدوط بده
بازیهای دیجیتال یا ویدوویی که مشخصده آن ضدعف اراده و اختیدار و اولویدت دادن زیداد بده
بازی در قیا

با فعالیتهای دیگر است؛ به حدی که بدازی بدر دیگدر عالیدق فدرد مقددم باشدد

(زندی پیام و میرزاوی دوستان.)1398 ،
خالقیت

خالقیت یدا آفدرینش برگرداندی از واژهی « »Creativityو بده معندای خلدق کدردن اسدت .از
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دیدددگاه روانشددناختی ،خالقیددت بدده معنددای پدیددد آوردن چیددزی از چیددز دیگددر بهگونددهای
منحصربهفرد است .بهعبارتدیگر ،خالقیت به معنی کم یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر شکل
دادن و یا ترکیدب کدردن آن بدا سدایر پدیددهها ،اشدیا یدا چیزهدا اسدت .خالقیدت ،بدهکارگیری
تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهدوم جدیدد اسدت (احمددپور و همکداران.)1397 ،
مطالعه جهانی سی.ای .او 1خالقیت را مهمترین شایستگی در دنیای کنونی میداندد و

اسدتارکو2

( )2010معتقد است که نقش خالقیت ،لذت بخشی و معنی دادن به زندگی بشر است (احراری
و همکاران .)1397 ،مدتها خالقیت توانایی ذاتی پنداشدته میشد ،ولی رویکردهای جدید بدر
رشد و پرورش خالقیت بهعنوان باالترین سطح از پدردازش تفکّر و جزوی از فرآیندهای «عالی»
تفکّر تأکید دارند کده شدامل «تواندایی تشدکیل تداعیهای جدیددد بددین پدیدهها» اسددت کددده
درنهایت بدده تولیددد ایدههایی جدیددد منجددر میشود (رحمانیزاهد و همکاران .)1397
نیت کارآفرینی

پاهی )2009( 3اظهار داشت که از دو طریق میتدوان کدارآفرینی را انددازهگیری کدرد .اوالً
کارآفرینی واقعی که داللت بر افرادی دارد که بهطور واقعی کسبوکاری را آغداز کردهاندد و
دوماً ،کارآفرینی پنهان و یا همان قصد کارآفرینانه که داللت بدر افدرادی دارد کده قصدد آغداز
کسبوکاری را دارند
اکثر محققان کارآفرینی معتقدند کده بخدش عمدده ای ازآنچده فعالیدت کدارآفرینی نامیدده
میشددود ،نتیجدده مسددتقیم نیددت افددراد و فعالیتهددای متعاقددب آن در طددول یددک دوره زمددانی
قابلمالحظه ،میباشد .بهطورکلی ،نیت کارآفرینانه بهعنوان یک حالت احسا

آگاهانه قبل از

عمل است که شخص را بهسوی هدفی مشدخص مانندد ایجداد یدک کسدبوکار جدیدد (رفتدار
کارآفرینانه) هدایت میکند (شیری و همکاران .)1392 ،نیت کارآفرینی ،پیشنیازی برای بُروز
رفتارهای کارآفرینانه در آینده و فرآیندی آگاهانه و ذهنی اسدت کده میتواندد اقددامات را بده
1CIO
2 Starko
3Pihi
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رفتارهای واقعی تبدیل کند (صادقی و همکداران)1398 ،؛ همچندین نیدت کارآفرینانده میتواندد
نیت یک فرد در ایجاد یک رفتار مخاطرهآمیز باشد و پیشدگوی معتبدری بدرای رفتدار و فعالیدت
کارآفرینانه است (میرکزاده و همکاران)1393 ،
عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی

پژوهشهددای گوندداگون ،بدده عوامددل متعددددی کدده بددر شددکلگیری قصددد و نیددت رهبددری و
کارآفرینی مؤثرند ،اشارهکردهاند .وستابی و همکاران )2010( 1در پروهشی نگرش فدرد نسدبت
به کسدبوکار و هنجارهدای ذهندی کده از آن کسدبوکار در ذهدن فدرد شدکلگرفته بدهعنوان
عواملی که بر قصد و نیت وی برای انجام کارهای گوناگون تأثیر میگدذارد ،ندامبرده اندد ،کده
این قصد و نیت بهنوبه خود بر رفتار فرد تأثیر گذار است (حسینی و خسروی لقب.)1396 ،
در پژوهش دیگری که بهوسیله آندرسون و همکاران )2008( 2انجام شد ،به ویژگیها یک
فرد ازنظر مهارتهای اجتماعی ،ارتباطی بهمانند توانایی متقاعدکنندگی افراد ،توانایی معاشرت
با دیگران ،توانایی ارتباط با مافوق ،مهارتهای مذاکره و مهارتهای عمومی مانند گدرایش بده
پیشرفت ،قابلیت اطمینان و اعتماد در فرد ،انعطافپذیری و استقالل و مهارتهای مدیریتی فدرد
پرداخته است که در صورت دارا بودن فرد از این مهارتها ،وی دارای انگیدزه میشدود و ایدن
انگیزه در شکلدهی قصد و نیت وی برای حرکت به سمت امدور گونداگون ،تأثیرگدذار اسدت
(حسینی و خسروی لقب.)1396 ،
پیشینه تحقیق

آنجوم و همکاران )2020( 3پژوهشی را بدا عندوان بررسدی نقدش میدانجیگری نگدرش بدرای
تقویددت جایگدداه خالقیددت در نیددت کددارآفرینی در بددین  313نفددر از دانشددجویان  7دانشددگاه در
پاکستان انجام دادند .نتایج این پژوهش اهمیت نقدش واسدطه میدانجیگری نگدرش فدردی را در
ارتقاء خالقیت در نیت کارآفرینی برجسته کرد .همچندین نشدان داد بدین نگدرش فدردی و نیدت
1 Westaby et al
2 Anderson et al
3 Anjum
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کارآفرینی همبستگی معناداری وجود دارد .میولی و همکداران )2020(1در پژوهشدی بدا عندوان
چگونگی تأثیر اهداف ونیات کارآفرینانه بر انتخاك شغلی کارآفرینی ،تأثیر تعدیلکنندده بسدتر
اجتماعی در بین فار التحصیالن دانشگاه ایتالیا  ،به اراوه مددلی جهدت چگدونگی تأییدد اهدداف
نیات کارآفرینانه بر انتخاك شغلی کارآفرینی پرداختند که نشان داد ،چگونده نیدت فدردیر فدرد
کارآفرین و نیت سازمانی سازمانر کارآفرین بر انتخاك شغل کارآفرینی جدید تأثیر میگذارد.
جیهی و همکاران )2019( 2در پژوهشی با عنوان مدام بازی نکردن و ارزیابی مجدد اعتیداد
به بازیهای ویدوویی برای آیندهی دیجیتال ،عنوان کردند که زمان بهعنوان معیاری برای اعتیاد
به بازیهای ویدوویی کافی نیست و پیشنهاد کردند که از معیارهای مبتندی بدر فیزیولدوژیکی در
ارتباط بدا درک متندی از پویدایی بازیهدای ویددوویی بدرای ارزیدابی معتداد بدودن بده بازیهدای
ویدددوویی اسددتفاده شددود.کرمی و شاهدوسددتی ( )1397در پژوهشددی بددا عنددوان رابطددهی گددرایش
کارآفرینانهی فردی ،یادگیری فردی و خالقیت بدا عملکدرد شدغلی کارشناسدان سدازمان جهداد
کشاورزی استان همدان دریافتند که گدرایش کدارآفرینی در سدطح فدردی ،یدادگیری فدردی و
خالقیت تأثیر مثبت و معنادار دارد.
با توجه به هدف پژوهش و با در نظر گرفتن پیشینهی پژوهش ،مدل مفهومی ترسیم گردیدد
و فرضیهها موردبحث و بررسی قرار گرفت.
جدول  .1عوامل پژوهش
منبع
 )2019( Jhee et alو )2016( Boyle et al
کرمی و شاهدوستی ( -)1397رحمانیزاهد و همکاران ()1397
کرمی و شاهدوستی ( -)1397حسینی و خسروی لقب ()1396

عامل
بازیهای رایانهای
خالقیت
نیت کارآفرینی
نیت کارآفرینی

H1

H3
خالقیت

H2

اعتیاد به بازیهای
رایانهای

1 Meoli et al
2 Jhee et al
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 - H1اعتیاد به بازیهای رایانهای بر خالقیت افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 - H2اعتیاد به بازیهای رایانهای بر نیت کارآفرینی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 - H3خالقیت بر نیت کارآفرینی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
روششناسی
بندا بدر سدؤاالت پژوهشددی مطر شدده ،پدژوهش حاضدر ازنظددر هددف کداربردی و از منظددر
رویکرد ،جزء پژوهشهای کمی از نوع توصیفی-پیمایشی به شمار میآیدد .بدهمنظور شناسدایی
ابعاد و مؤلفههای اعتیاد بده بازیهدای رایاندهای ،خالقیدت و نیدت کدارآفرینی و تدأثیر اعتیداد بده
بازیهای رایانهای بر آنها در قالب گردآوری دادهها از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت پدنج
تایی انجامشده است .جامعهی آماری موردمطالعه کلیه بازی بازهای جوان شهر یدزد هسدتند ،بدا
این شرط که اول در رده سنی  25-18سال باشدند و دوم حدداقل  10سداعت در هفتده بده بدازی
رایانهای بپردازند .بنابراین به جهت اطمینان ،دانشجویان مقطدع کارشناسدی شدهر یدزد بده عندوان
جامعه نمونه انتخاك شدند .با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری بنا بر جدول مورگان تعدداد
نمونه  384تعیین گردید .به جهت اطمینان از دستیابی به تعداد مناسب نمونده  410پرسدشنامه
توزیع گردید و درنهایت  392پرسشنامه برای تحلیلهای آماری مناسب تشدخیص داده شددند.
با توجه به محدودیتها و شرایطی که مددنظر پژوهشدگر بدود بدرای انتخداك پاسدخدهندگان از
روش نموندهگیری تصدادفی سداده اسدتفاده شدد و بدرای اطمیندان از پراکنددگی مناسدب نموندده،
پاسخدهندگان از میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای شهر یدزد انتخداك شددند .بدازه
زمانی توزیع و تکمیل پرسشنامهها زمستان  1397میباشد.
بهمنظور جمعآوری اطالعات ،از پرسشنامهای دارای سه بخش ،سنجش میزان اعتیاد به
بازیهای رایانهای ،خالقیت و نیت کارآفرینی استفاده شد .برای اطمینان از اعتبار پرسشنامه از
آزمونهای پایایی با روش کرونباخ و آزمونهای روایی محتوایی ،روایی صوری و روایی سازه
استفاده شده است .مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و سؤاالت مربوط به هدر یدک از
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سه سازه اصلی مورد آزمون قرار گرفت که همواره مقددار آن بدرای دادههدای گردآوریشدده
بیش از  0/7بود.
برای تدوین پرسش نامه تدالش شدده اسدت تدا سدؤاالت از مندابع اطالعداتی و پژوهشهدای
گذشته استخراج شوند که ازاینجهت روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت .همچندین جهدت
بررسی صحت سؤاالت و تاوید روایی محتدوا ،سدؤاالت تدوینشدده در اختیدار صداحبنظران و
خبرگان قرار داده شدد و اصدالحات الزم اعمدال گردیدد .همچندین بدا اسدتفاده از روش تحلیدل
عاملی و حذف سواالت با ضرایب کمتر از  ،0/4روایی سدازه ابدزار پدژوهش تتأییدد شدد .بدرای
تحلیل دادههای

پژوهش از روش مدلسازی معادالت ساختاری و حداقل مربعات جزوی (PLS-

)SEM 1و نرم افزارهای  SmartPLS3و  Spss22استفاده شدد .بده ایدن منظدور پد

از اطمیندان از

شرایط ،کفایت نمونه و اعتبار و پایایی متغیرها ،مؤلفدهها نامگدذاری گردیدد .در مرحلده بعدد بدا
استفاده از تحلیل عاملی تأییددی ،اعتبدار سدازهای پدژوهش مدورد آزمدون و رابطده آمداری بدین
متغیرها و شاخصهای آن ،تأیید شد که در الگدوی نهدایی پدژوهش ،بدا اسدتفاده از آزمونهدای
برازش مدل ،روابط بین متغیرها و اثرگذاری متغیرهای مستقل وابسته تاوید شد و مددل مفهدومی
پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافتهها
ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه در جدول  2آمده است .همچندین بدا توجده
به جامعه هدف ،میانگین سنی پاسخگویان  22سال بود که  290نفر ( 74رصدد) زیدر  22سدال و
 102نفر( 26درصد) باالی میانگین سنی بودند و بیشترین فراوانی (0/39درصد) پاسدخگویان در
گروه سنی 18الی  20سال بوده است.
جدول  .2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه
جنسیت
میزان استفاده از بازیهای

زن
مرد
1تا  2ساعت

تعداد

113
279
71

درصد در کل نمونه

0/29
0/71
0/18

1 Partial Least Squares Structural Equation Modeling
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رایانهای در روز

تعداد

 2تا  3ساعت
 3تا 3ساعت
 4ساعت و بیشتر

درصد در کل نمونه

0/13
0/32
0/37

50
125
146

در خصدوص اطمیندان از کفایدت تعدداد نمونده اخذشدده از شداخص کدایزر-مدایر-اولکدین
استفادهشده است که مقدار آن در شرایط مطلوك باید بیش از  0/6باشد که در این سازه مقدار
شاخص  0/825بهدستآمده است .همچنین برای اطمینان از معندادار بدودن مداتری

همبسدتگی

میان متغیرهای پژوهش از آزمون بارتلت استفادهشده است .مقدار معناداری این آزمون مدالک
اطمینان از وجود همبستگی قوی میان متغیرهدای موردسدنجش در قالدب یدک سدازه اسدت کده
مقدار معناداری آن باید همواره کمتر از  0/05باشد.
آزمون معناداری در سازه اعتیاد به بازیهای رایانهای نزدیک به صفر بوده و بنابراین اجرای
تحلیل عاملی بدون مشکل است .بر اسا

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ،برای شاخص اعتیداد بده

بازیهای رایانهای  3عامل دارای مقادیر ویژه باالتر از یک که  0/696درصدد از واریدان

کدل

پرسشنامه را تبیین کردند توجه به اینکه ابتدا  18سؤال موجدود بدود بده تحلیدل عداملی اکتشدافی
پرداخته و سؤاالتی که بار عاملی آنها زیر حد استاندارد بودن حذف شدند.
جدول  .3فهرست عوامل استخراجشده برای سازه اعتیاد به بازیهای رایانهای
عامل

منبع

عود
ارجحیت
کنترل و مدیریت زمان

 ) 2009) Lemmensو ) 2014) Loton

e12

e1
Q18

0.57
0.67

e11

Q14

e10

Q11

e9

Q12

e8

Q1

e7

Q16

0.81

عود

0.74

0.87

e2
0.52
0.76
0.78

e6

Q17

e5

Q4

e4

Q9

ارجحیت

0.98
اعتیاد به بازیهای
رایانهای

e3
-0.97

0.70
-0.45

مدیریت زمان
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شکل  .2مدل اندازهگیری سازه اعتیاد
جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش حاضر هر یک از سه سازه اصلی پدژوهش بده تفکیدک
در قالب مدل اندازهگیری مورد تحلیل قرارگرفتهاند و پ

از اطمینان از اعتبار هر یک از آنها

به تفکیک ،مدل مسیری پژوهش آزمون شده است.جهت برازش مدل انددازهگیری مربدوط بده
سازه اعتیاد ،معناداری هر یک از گویههای استخراجشده بدا اسدتفاده از مقددار بحراندی آزمدون
موردبررسی قرار گرفت .بهنحویکده مقددار بحراندی همدواره بایدد بدیش از  .1/96باشد.بررسدی
بارهای عاملی مدل نشان میدهد مقدار معناداری آنها همدواره کمتدر از  0/05اسدت و بندابراین
فرض صفر به معنای عددم معنداداری بدار عداملی رد شدد .اگدر عالمدت بدار عداملی منفدی باشدد
نشاندهنده تأثیر معکو

متغیر پاسخ از متغیر مستقل است.

جدول زیر اعتبار مدل اندازهگیری مربوط به این سازه را با استفاده از شداخصهای نیکدویی
برازش استاندارد نشان میدهد .با بررسی مقدار بهدسدتآمده و مقایسده آن بدا دامنده موردقبدول
مشخص میشود کلیه شاخصهای اعتبار مدل فوق تاوید میشوند.
جدول  .4شاخصهای برازندگی سازه اعتیاد
شاخصهای برازش
دامنه پذیرش
نتیجه

x 2 /df

≥3
1/832

NFI

CFI

GFI

IFI

RMR

RMSEA

AGFI

P-Value

≤ 0/90
0/927

≤ 0/90
0/965

≤ 0/90
0/956

≤ 0/90
0/966

≥ 0/05
0/049

≥ 0/08
0/066

≤ 0/90
0/917

0/000

مدل اراوهشده که از تحلیل عاملی صورت گرفتده بدر روی عوامدل بدا بدار عداملی قابدلقبول
بهدستآمده در تحلیل عاملی تأییدی ،مددل مناسدبی جهدت بررسدی ارتبداط متغیرهدای تحقیدق
است.
جدول  .5عوامل استخراجشده برای سازه خالقیت
عامل

منبع

نظاممند
متعهد

ططری و مختاری دیانی ()1397
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آزمون اعتبار سازه مربوط بده خالقیدت مشدابه بدا سدازه اول انجدام پذیرفتده اسدت کده ذکدر
دوبددارهی ایددن گددامهددا خددودداری شددده اسددت و صددرفاً مدددل اندددازهگیری نهددایی بهصددورت
بهدستآمده است.
e2
Q27

0.55

e8

Q28

0.84

e

Q29

e

Q30

e

Q31

e

Q34

e

Q23

e

Q25

e7

نظاممند

0.59
خالقیت

0.55
0.54
0.58

0.58

e4

0.61
0.45

متعهد

0.49

شکل  .3مدل اندازهگیری سازه خالقیت
جدول  .6عوامل استخراجشده برای سازه کارآفرینی
عامل
ریسکپذیری
عملگرا
سالمت فکری
چالش طلبی
تحمل ابهام

منبع

میرزایی و میر آقایی()1391

نخستین گام در تحلیل مسیر ،تعیین یک مدل انددازهگیری کلدی اسدت کده همده متغیرهدای
پژوهش را در برمیگیرد .با استفاده از روش تحلیل مسیر میتوان تأثیرات مستقیم و غیرمسدتقیم

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،13شمارة  ،3پاییز 1399

392

هر یک از متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته بررسی نمود .شکل  5مدل کلی ساختاری عوامدل
پژوهش را نشان میدهد.
در خصوص سازه نیت کارآفرینی همان مراحل مربوط به سازه اول طی شده است.
e

e4

Q35

e3

Q52

e2

Q51

e1

Q36

e6

Q45

e5

Q46

e9

Q54

0.60

e8

Q43

0.50
0.64

e7

Q44

e

Q55

0.66

e

Q56

0.66

e

Q48

0.96

e

Q49

0.46

0.50
0.67
0.60
0.70
0.73

ریسکپذیری
e

0.74

عملگرا

0.82
e

سالمت فکری
e

0.63

0.78

0.91

چالش طلبی
e

0.49

تحمل ابهام

شکل  .4مدل اندازهگیری سازه نیت کارآفرینی

نیت کارآفرینی

تحلیل تأثیر اعتیاد به بازیهای رایانهای بر خالقیت و نیت کارآفرینی (موردمطالعه :بازی بازهای منتخب شهر یزد) 393

0.67
0.64
0.81
0.74

0.84

0.16

0.63

0.97

0.98

-0.98

-0.05
0.51

0.79

شکل  .5مدل اندازهگیری کلی ارتباط میان اعتیاد به بازیهای رایانهای و خالقیت و نیت
کارآفرینی
جهت برازش مدل اندازهگیری مربوط به مدل کلی پژوهش معناداری بارهای عاملی مربوط
به گویهها در قالب جدول  7آزمون شدهاند.
جدول  .7بررسی مسیرهای مدل برازش پژوهش
بارهای عاملی

ارتباط سازه با گویهها

اعتیاد به بازیهای رایانهای



اعتیاد به بازیهای رایانهی

 نیت کارآفرینی

- 0/0158

خالقیت

 نیت کارآفرینی

1/386

خالقیت

خطای استاندارد آمارهی آزمون سطح معنادار ی

- 0/33

0/078

- 0/427

0/669

0/094

- 1.628

0/093

0/366

3/789

***

با توجه به اینکه مهمترین آماره برازش ،آماره مجذور خی است ،این آماره ،میدزان تفداوت
ماتری

مشاهدهشده و برآورد شده را اندازهگیری میکندد .ایدن آمداره بده حجدم نمونده بسدیار

حسا

است ،بنابراین مقدار آن بر درجه آزادی تقسیم میشدود .بدرای عدالی بدودن نتیجده بایدد

مقدار آن کمتر از  3باشد ،همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود این مقددار  1/641اسدت.
سایر شاخصها همگی در میزان قابلقبول میباشند که مناسب بودن مدل را تأیید میکنند.
جدول  .8شاخصهای برازندگی مدل مفهومی پژوهش
شاخصهای برازش

x 2 /df

NFI

CFI

GFI

IFI

RMR

RMSEA

AGFI

دامنه پذیرش

≥3

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/90

≥ 0/05

≥ 0/08

≤ 0/90

P-Value
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شاخصهای برازش

x 2 /df

NFI

CFI

GFI

IFI

RMR

RMSEA

AGFI

P-Value

نتیجه

1/642

0/984

0/901

0/914

0/94

0/049

0/058

0/912

0/000

بحث و نتیجهگیری
هدف از پدژوهش حاضدر بررسدی تدأثیر اعتیداد بده بازیهدای رایاندهای بدر خالقیدت و نیدت
کارآفرینی میباشد .جهت بررسی تحقیق از روش تحلیل مسیر اسدتفاده کدردیم بهطوریکده در
ابتدا مدل مدنظر را با حضور متغیرهای از پیش تعیینشده سنجیدیم و به بررسی فرضیات و رد و
پذیرش آنها پرداختیم .پ

از شکلگیری سازه ،اعتیداد بده بازیهدای رایاندهای مشدخص شدد.

مؤلفههای ارجحیت بازی ،توانایی مددیریت زمدان و عدود نشداندهندهی عالقدهی افراطدی و یدا
بهنوعی اعتیاد به این نوع بازیها میان جامعه آماری منتخب است .این نتایج با پدژوهش امیدری،
( ،)1397زندی پیام و همکاران ،)1394( ،رمضانی و همکاران ( )1391همراستا است .از تحلیل
عاملی اکتشافی و سپ

تحلیدل عداملی تأییددی انجامشدده روی عامدل خالقیدت مشدخص شدد

مؤلفههای نظاممند و متعهد بودن مهمترین ویژگی بازی باز خالق است؛ که با پژوهش رحمانی
زاهد و همکاران ( )1397و بیات و یعقوبی ( )1393همراستا میباشد .ریسدکپذیری ،عمدلگرا
بودن ،سالست فکری ،چالش طلبی و تحمل ابهام ،مؤلفههایی هستند که کدارآفرینی بدین بدازی
بازها را نشان میدهد .نتایج حاصل از این پژوهش نیز با پدژوهش افشدارنیا ،جعفریدان و آقدالری
( )1396و میرآقایی و میرزایی ( )1391همراستا است.
سپ

مدل مسیری که شامل  3متغیدر اصدلی پدژوهش اسدت طراحدی شدد و بدا بررسدیهای

آزمون فرض محقق متوجه عدم وجود ارتباط معنادار میان اعتیاد بده بازیهدای رایاندهای و نیدت
کارآفرینی در بین جامعه آماری منتخب شد ،همچنین بررسیهای محقق نشان داد که برخالف
نتایج پژوهش دشت بزرگی ( ،)1393زمانی و عابدینی ()1392و صدابری( )1392کده حداکی از
ارتباط معنادار و مؤثر اعتیاد به بازیهای رایانهای بر خالقیت در افراد بدود ،در ایدن پدژوهش بده
علت سطح معنیداری بیشتر از  0/05رد شد .از طرفی پ

از تحلیل نتایج عنوانشده و رد شدن

فرضیههای اول و دوم بده جهدت اطمیندان از نتدایج بهدسدتآمده ،بده بررسدی تدأثیر خالقیدت و
کارآفرینی در میان بازی بازهای  25-18سالهی شهر جهانی یزد پرداخته شد .نتایج نشان داد که
بین خالقیت و کارآفرینی رابطه معنادار و قابلتوجهی وجود دارد و خالقیت یکی از متغیرهدای
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مهم پیشبینی کننده کارآفرینی است .یافتههای بهدسدتآمده ،بدا یافتدههای نتدایج پژوهشهدای
انجامشددده توسددط پژوهشددگرهایی همچددون بددرون و همکدداران (  ،)1392کرمدی و شاهدوسددتی
( )1397همراستا است .کارآفرین فرآوردههای جدید را معرفی میکند ،از راههای جدید بدرای
انجام دادن کارها استفاده میکند و روشهای جدیدد تولیدد را بده کدار میبدرد .مندابع جدیدد را
شناسایی کرده و بازارهای جدیدد را کشدف میکندد .بدهعبارتدیگر ،کدارآفرین فدردی اسدت
خددالق کدده بددا نددوآوری خددود همددواره موجددب انقددالك در زندددگی روزمددره میشددود (راهبددرو
همکاران .)1396 ،از سوی دیگر اشخاص خالق اسدتقالل را ارج مینهندد ،بلنددپرواز هسدتند و
فرآیندهای فکری غیرعادی دارند (میهمدی وهمکداران )1397 ،بدر ایدن اسدا

منطقدی بده نظدر

میرسد که بین خالقیت و کارآفرینی رابطه وجود داشته باشد.
یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر عدم تأثیر بازیها بر افراد با یافتههای پیشدین پژوهشدگرانی
همچون زندی پیام و همکداران ( ،)1394کدوهی ( ،)1393امیندیمدنش و همکداران ( )1393کده
بازیهای رایانهای را بدون تأثیر و یا همراه با تأثیراتی مخرك میدانند همراستا است .در انتها بدا
توجه به آنچه عندوان شدد میتدوان نتیجده گرفدت کده بازیهدای رایاندهای در شدکل و شدیوهی
امروزی بر بازی بازها تأثیرات مخربی دارد و یا درواقع جامعه آماری موردمطالعده عالقهمندد بده
بازیهایی است که ازنظر محتدوایی مناسدب نیسدتند .یکدی از علدل آن را میتدوان عددم وجدود
بازیهای رایانهای باهدف خالقیت و یا افزایش مهارتهای شخصیتی در افراد دانست.
پیشنهادها
با توجه به گرایش افراد به بازی و شیوع اعتیداد بده بازیهدای رایاندهای ،بررسدی انگیزههدای
بازیکنان میتواند مورداستفاده سازندگان و طراحان بازیهدای آنالیدن نیدز قدرار گیدرد تدا بهتدر
بتوانند به نیازهای بازیکنان پی برده و انگیزههدای آنهدا از بدازی کدردن را در سداخت بازیهدا
موردتوجه قرار دهند .همچندین میتدوان بدا توجده بده مؤلفدههای مدؤثر بدر خالقیدت ،بازیهدا را
بهنوعی ساخت که در عین جذابیت منجر به خالقیت و نوآوری در افراد شود.
با در نظر گرفتن مؤلفههای ارجحیت و اهمیدت بازیهدا بدرای بدازی بازهدا ،و عددم تواندایی
درکنترل و مدیریت زمان و تمایل مکرر به بازی کردن (مولفه عود)آنها ،بازیها را بده گوندهای
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طراحی کرد که بتوان این عوامل که باعت تأثیر بر رفتار بازی کردن و حتدی اعتیداد بده بازیهدا
میشود را کنترل کرد.بهعبارتدیگر ممکن اسدت عوامدل تأثیرگدذاری در افدراد وجدود داشدته
باشد که زمینهساز انگیزهی استفاده افراطی از بازیهدا شدود کده برایشدان قابدلدرک نبدوده و از
دیدشان پنهان میماند .نگداهی بده ایدن عوامدل میتواندد بده متخصصدان در طراحدی برنامدههای
پیشگیرانه و مداخالت درمانی کمک کند.
در این پژوهش مفهوم بازی در معنی عام آن مورداستفاده قرار گرفت .لذا پیشدنهاد میشدود
در پژوهشهای آینده به نقش ژانر و سبک بازیها نیز توجه شود.همچنین پیشنهاد میشدود کده
ارتباط اعتیاد به بازیهای رایانهای با متغیرهایی نظیر هویت دینی ،سبک دیندی ،سدبک زنددگی
ویژگیها شخصیتی در میان جوانان نیز مطالعه شود.
منابع
احراری ،غفور؛ بدری گرگری ،رحیم؛ عبداللهی ،سروه؛ پرکار ،پروانه؛ یوسفی ،هیدوا (،)1397

"پیشبینی خالقیت دانشآموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغدز" مجلده روانشناسدی و
روانپزشکی شناخت.80-66 :)3(5 ،
احمدپور ،امیر؛ سلیسی ،فاطمه؛ شهرکی ،محمدرضا (" ،)1397عاملهای مؤثر بر رفتار نوآورانه
دانشجویان آموزشکدة کشاورزی ساری " مدیریت آموزش کشاورزی.67-83 :)47(10 ،
افشددارنیا ،مجتبددی؛ جعفریددان ،سددمیه؛ آقددالری ،زهددرا (" ،)1396بررسددی قابلیددت کددارآفرینی
دانشآموختگان بهداشت محیط در استان مازندران " دانشگاه علوم پزشکی رفسدنجان:16 ،
.1088–1081

امیری ،سهراك (" ،)1397اعتبار یابی ویکیهای روانسنجی نسدخه کوتداه پرسشدنامه اعتیداد بده
اینترنت یانگ " رویش روانسنجی.92- 65 :)1(7 ،

امینیمنش ،سجاد (" ،)1394مطالعه عوامدل فدردی ،خدانوادگی و اجتمداعی مدؤثر بدر اعتیداد بده

بازیهای آنالین " پایاننامه دکتری رشته مدریت پژوهشکده تربیتبدنی و علوم ،دانشدگاه
خوارزمی.
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امینیمنش ،سجاد؛ نظری ،علیمحمد؛مرادی ،علیرضا ؛ فرزاد ،ولیاله (" ،)1393اعتیاد جوانان به

بازیهای آنالین :نقش عدزتنف  ،اضدطراك و افسدردگی " مطالعدات راهبدردی ورزش و
جوانان.20-1 :)25(13 ،
اوتادی ،محمد؛ صفری ،سعید (" )1398بررسی تاثیر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری در تبیدین
قصدد کارآفرینانده دانشددجویان(مورد مطالعده :دانشدگاه شدداهد)" نشدریه توسدعه کددارآفرینی،
.501-520 :)4(12
برون ،سارا؛ حیدری ،علیرضا؛ بختیارپور ،سعید؛ سیما برون (" ،)1392تأثیر آموزش حل مسدلله
بر مؤلفههای خالقیت دانشآموزان " ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.71–55 :)4(2 ،

بیات ،احمد؛ یعقوبی ،ابوالقاسم (" ،)1393رابطه عزتنف

دانشجویان دانشگاه بدوعلی سدینا بدا

شادکامی و خالقیت آنها " .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.164- 147 :)4(3 ،

حسینی ،سید یعقوك؛ خسرو لقب ،زهره (“ )1396شناسایی عوامل مؤثر بر قصدد خریدد و نیدت
رهبری و کارآفرینی دانشجویان دختر (موردمطالعه :دانشجویان رشته مدیریت دانشدگاههای
دولتی شهر تهران) ”.فصلنامه علمی -پژوهشی زن و جامعه.56–35 :2 ،

دشت بزرگی ،زهرا (" ،)1393تأثیر بازیهای رایانهای بر فراشناخت و خالقت دانشآمدوزان "
روانشناسی اجتماعی.57–47 :)33(10 ،

راهبر ،علی؛ عصداره ،علیرضدا؛ احمددی ،غالمعلدی؛ صدالح صددیقپور ،بهدرام (" ،)1396تدأثیر
آموزش روش تدری
هفددتم در در

بارش مغزی بر خالقیت و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پسدر پایده

کددار و فندداوری مدددار

متوسددطه اول ناحیدده سدده شهرسددتان کددرج در سددال

تحصیلی  "1395 - 1394ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.276–251 :)3(7 ،

رحمانیزاهد ،فهیمه؛ هاشمی ،زهرا؛ نقش ،زهدرا (" ،)1397مددل یدابی علدی خالقیدت :نقدش

سددبکهای تعامددل معلددم -دانشآمددوز و نیازهددای بنیددادی روانشددناختی "فصددلنامه علمددی
اندیشههای نوین تربیتی:)1(14 ،

.54–31

رمضانی ،مژده؛ صدالحی ،مدریم؛ نمیرانیدان ،نسدیم؛ صدالحی ،مهتدا (" ،)1391بررسدی روایدی و
پایایی پرسشنامهی ارزیابی اعتیاد اینترنتی چن " اصول بهداشت روانی.45–36 :)3(14 ،
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زمانی ،بیبی عشرت؛ عابددینی ،یاسدمین (" ،)1392الگدوی سداختاری تدأثیر سدبکهای فرزندد

پروری و اعتیاد به بازی رایانهای بر عملکرد تحصیلی در دانشآموزان پسر " رویکرد ندوین
آموزشی.156–133 :)2(8 ،

زندی پیام ،آرش ،میرزاوی؛ دوستان ،زینب (" ،)1398پیشبینی اعتیداد بده بازیهدای آنالیدن بدا
توجده بدده تحریددف شدناختی ،سددبک فرزنددد پدروری و ویژگددی شخصددیتی خودشددیفتگی در
دانشآموزان " ،مجله پزشکی و روانشناسی بالینی ایران.83-72 :)1(5 ،
زندی پیام ،آرش؛ داودی ،ایران؛ مهرابیزاده هنرمندد ،مهنداز (" ،)1394هنجاریدابی و بررسدی

ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه اعتیاد به بدازیای آنالیدن " روانپزشدکی و
روانشناسی بالینی ایران.361-351 :)4(21 ،
شدددیری ،نعمدددت الددده؛ سدددواری ،مسدددلم؛ رسدددتمی ،فرحنددداز .)1392( .ویژگی بین رابطدددههای

روانشدناختیدانشجویان با نیت کارآفرینانه تهران دانشگاه کشاورزی" ابتکدار و خالقیددت
در علوم انسانی.120-103 :)4(2 ،
صابری ،اندور (" ،)1392بررسدی تدأثیر بازیهدای رایاندهای بدر خالقیدت دانشآمدوزان مددار

راهنمایی پسرانه " پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشدگاه
عالمه طباطبایی.

صادقی ،گلبرگ؛ باقری ،افسانه؛ چیت سدازان ،هسدتی (" ،)1398تدأثیر ویژگیهدای فدردی در

حوزه مالی بر قصدد کارآفرینانده دانشدجویان دانشدکده کدارآفرینی دانشدگاه تهدران"نشدریه
توسعه کارآفرینی.480-461 :)3(12 ،

ططدری ،سدعیده؛ مختداری دیدانی ،مدریم (" .)1397مدلسددازی ارتبداط بدین سدواد اطالعداتی بددا
خالقیددت و قابلیددت کددارآفرینی دانشددجویان تحصددیالت تکمیلددی تربیتبدددنی دانشددگاههای
تهران" رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.63-53 :)22(6 ،
کرمی ،سعید؛ شاهدوستی ،مریم (" ،)1397رابطه گرایش کارآفرینانه فردی ،یدادگیری فدردی و

خالقیت با عملکرد شغلی کارشناسدان جهداد کشداورزی اسدتان همددان " مجلده تحقیقدات
اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران.277–263 :)2(2 ،
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 بررسدی اعتیداد دانشآمدوزان بده بازیهدای: "جوانان و رسانههای ندوین،)1393(  کمال،کوهی
-164 :)28(15 ،رایانهای و عوامل مرتبط با آن " فصدلنامه مطالعدات فرهندگ – ارتباطدات
.137
 "بررسدی ویژگیهدای شخصدیتی کدارآفرینی،)1391(  محمدد، علی عبا ؛ میرزایدی،میرآقایی
:)56(14 ، فصلنامه آمدوزش مهندسدی ایدران." دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

.147-133
 "تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی،)1393(  سعید، نعمتاله؛ هدایتینیا، علیاصغر؛ شیری،میرکزاده
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.235-246 :)2(45
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فصدلی خالقیدت و ایدده پدردازی در
.229–206

 گزارشدی از طدر مددار:شناختی مرتبط با خالقیت
:)1(10 ،” مجله مطالعات آموزش و یادگیری

فار
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