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 چکیده
 به نوظهور هایاستارتاپ اندازیراه اقتصادی است.نوپا از الزامات توسعه  وکارهایکسب و کارآفرینی توسعه و رشد

 در این بین محبوبیت کرده است. کنندهکشورها تعیین اقتصادی یآینده در را خالق وکارآفرین، نقش آنها جوانان دست

 با .ندکردن در ساعات متغیر روز اختصاص دهی را به باز خود از زمانتوجهی حجم قابلای سبب شده است رایانه هایبازی

هدف ازانجام پژوهش  .کارآفرینی داشته باشد ونیت تاثیر معنا داری برخالقیت شودمی ها برآوردماهیت بازی به توجه

است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی  کارآفرینی تیو ن تیبر خالق ایرایانه هایبازیبه  ادیاعتتأثیر لیتحلحاضر
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 معناداری کارآفرینی ارتباط نیت و یتظهور خالق و ایرایانه هایبازی به بازی بازها افراطی عالقه نشان داد میان پژوهش

های بازی به اعتیاد یدهندهاصلی نشان هایمؤلفه زمان از ها و ناتوانی در مدیریتارجحیت بازی همچنین ندارد. وجود
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 مقدمه
اشتغال و بیکاری، از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هر کشوری است. گزارش مرکز آمار 

درصد بوده است 2/21ساله و بیشتر، 25دهد نرخ بیکاری جمعیت ، نشان می1397ایران در بهار 

 اندددادهن آمدوزش عدالی تشدکیل الالتحصدیی بیکداران را فدار جمعیدت همدهدرصد از 4/33و 

ها به سرعت عصر حاضر که با افزایش جمعیت، جوامع و سازمان در .(1398، )اوتادی و صفری

هدا نیددز رو بده فزوندی اسددت، در حدال گسدترش و پیشدرفت هسددتند و در پدی آن، پیچیددگی آن

هدم در مفهدوم ایجداد اشدتغال، هدم در مفهدوم ایجداد یعنی  یهکارآفرینی در یک تعامل چند سو

و بهبددود فرایندددها و هددم بدده عنددوان عامددل کلیدددی در رشددد و توسددعه  هددایتحددول از راه نوآور

 از ایمجموعدده یددا فرآینددد ارآفرینی. کدد(1388، )ناهیددد اسددت یددازشدددت موردناقتصددادی، به

 را هداارزشو  هدامهارت، داندش و رشدد توسعه، افراد توانمندسازی قصد که است هاییفعالیت

 در بلکده ،نیست بازرگانی کار یک ایجاد برای تنها ،فرد یک به آموزش ،امر این هدف و دارد

 Tolbert andاسدت ) قدوی ارزشدی خدود حد  یک و رشد خالق تفکر برای فرد تشویق مورد

Coles, 2018) .ترینیبحث کارآفرینی را در عصدر مددرن امدروزی یکدی از اصدل توانیحتی م 

راهبردهای بنیادی هر کشدور محسدوك کدرد. از دیدد نگارندده، یکدی از معیارهدای مهدم تمدایز 

در میزان کدارایی و عملیداتی کدردن کدارآفرینی  توانیو جهان سوم را م یافتهکشورهای توسعه

 (.1388د )ناهید، در مفاهیم مختلف آن برشمر

هدا به آن افراد افزایش گرایش، کنندهای جذاك و سرگرمرایانه هایبازی گسترشاز طرفی 

 ایدن بده نسبت اعتیاد گونه رفتار شیوع در برخی موارد سبب کهطوریبه ؛است داشته دنبال به را

 .(Ahmadi et al, 2014) است شده جوان نسل میان هابازی نوع

 اخیدر هایسدال در از جواندان بسدیاری( 2010) 1مدارتینزتومدا  و  پژوهش نتایج به توجه با

 بدازی بده را خود تراغف زمان از توجهیقابل بخش هستند و ایرایانه هایبازی به معتاد نوعیبه

 یهدابازی اسدت ممکدن آیدا کهشدودمی مطدر  سدؤال این رو،ازاین .دهندمی اختصاص کردن

                                                        
1 Thomas and Martin 
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بدالعک   یدا و شدود جوانان در کارآفرینی نیت یا و نوآوری، خالقیت افزایش به منجر ایرایانه

هدا خواهدد داشدت  و یدا اینکده هدای فدردی آنایدن دسدته از مهارت بر مخربی و منفی تأثیرات

 بده منجدر به گونده طراحدی نمدود کده را هابازی، خالقیت بر مؤثر هایمؤلفه به توجه با توانمی

 شود  کارآفرینی جوانانهای با تأکید بر مهارت نوآوری و خالقیت پرورش

 کدارآفرینی نیدت و خالقیدت بر مؤثر هایمؤلفه و عوامل تحلیل و شناخت با حاضر پژوهش

 ارتبداطی شناسدایی درصددد، گدذاردمی هداآن روی ایرایانده هایبازی که تأثیری و جوانان در

 نیدت و افدول خالقیدتظهدور و یدا  بدر آن تدأثیر و ایرایانه هایبازی به افراد افراطی عالقه میان

 .است هاآن میان کارآفرینی

 یقتحق یشینهو پ ینظر یبر مبان یمرور
 ایهای رایانهاعتیاد به بازی

ها نزد جوانان بده شدمار رسانه ینترو پرمخاطب یناز پرنفوذتر یکی ،یننو یهاامروزه رسانه

بده دنبدال دارد؛  یدادیهدا مسداول زآن یها بدرارسانه ینجوانان به ا یازاندازهیشتوجه ب .رودیم

بده  یدنآنال یبده بداز یادعتا .(1393، )کوهی است ییهارسانه ینبه چن یاداعت، مساول یناز ا یکی

منجدر  یو عاطف یکه به مشکالت اجتماع شودمی گفته یدووییو هاییاز باز ازحدبیشاستفاده 

 Li H, Wang) یستن ازحدبیشفاده است ینقادر به کنترل ا، مشکالت باوجوداینو کاربر  گردد

S, 2013). 

همدان  یدیدارو ادیدمثدل اعت ادهدایاعت ریمانند سا زیکردن ن یکه باز است مطالعات نشان داده

در حال حاضر تعریف ایدن ندوع  .(1394، منش)امینی سازدو درگیر می های مغز را فعالقسمت

مربدوط بده  یرفتدار یالگدوگدردد: بددین صدورت عندوان می یسازمان بهداشت جهاناعتیاد در 

بده  یدادز اولویدت دادنو  یدارکه مشخصده آن ضدعف اراده و اخت یدووییو یا یجیتالد هاییباز

 فدرد مقددم باشدد یدقعال یگدربدر د یکه بداز یاست؛ به حد یگرد هاییتبا فعال یا در ق یباز

 .(1398دوستان،  )زندی پیام و میرزاوی

 خالقیت

از  .خلدق کدردن اسدت یو بده معندا« Creativity» یاز واژه یبرگرداند ینشآفدر یدا یتخالق
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 ایگونددهبه یگددرد یددزاز چ ییددزآوردن چ یدددپد یمعنددا بدده یددتخالق، شددناختیروان یدددگاهد

شکل  ییرو تغ یدهپد یک کردن یادز یاکم  یبه معن یتخالق، دیگرعبارتبه .است فردمنحصربه

 کارگیریبده، یدتخالق .اسدت یزهداچ یدا یااشدها، پدیدده یرکدردن آن بدا سدا یدبترک یادادن و 

 (.1397احمددپور و همکداران، اسدت ) یددمفهدوم جد یافکر  یک یجادا یراب ذهنی هایتوانایی

 2اسدتارکو و دانددمی کنونی دنیای در شایستگی ترینمهم را خالقیت 1او .ای.سی جهانی مطالعه

است )احراری  بشر زندگی به دادن معنی و بخشی لذت، خالقیت نقش که است معتقد( 2010)

جدید بدر  یولی رویکردها، شدخالقیت توانایی ذاتی پنداشدته میها مدت .(1397، و همکاران

« عالی» یعنوان باالترین سطح از پدردازش تفکّر و جزوی از فرآیندهارشد و پرورش خالقیت به

اسددت کددده « هاهای جدیددد بددین پدیدهتواندایی تشدکیل تداعی»دارند کده شدامل  تفکّر تأکید

 .(1397 و همکاران زاهدیرحمان) شودمیهایی جدیددد منجددر درنهایت بدده تولیددد ایده

 کارآفرینینیت 

گیری کدرد. اوالً تدوان کدارآفرینی را انددازهداشت که از دو طریق می ( اظهار2009) 3پاهی

اندد و وکاری را آغداز کردهطور واقعی کسببر افرادی دارد که به اللتکارآفرینی واقعی که د

بدر افدرادی دارد کده قصدد آغداز  داللتدوماً، کارآفرینی پنهان و یا همان قصد کارآفرینانه که 

 وکاری را دارندکسب

ای ازآنچده فعالیدت کدارآفرینی نامیدده  اکثر محققان کارآفرینی معتقدند کده بخدش عمدده

هددای متعاقددب آن در طددول یددک دوره زمددانی سددتقیم نیددت افددراد و فعالیتشددود، نتیجدده ممی

عنوان یک حالت احسا  آگاهانه قبل از طورکلی، نیت کارآفرینانه بهبه .باشدمی ،مالحظهقابل

وکار جدیدد )رفتدار سوی هدفی مشدخص مانندد ایجداد یدک کسدبعمل است که شخص را به

بُروز  یبرا نیازییشپ، ینیکارآفر یتن .(1392، ران)شیری و همکا کندکارآفرینانه( هدایت می

اقددامات را بده  توانددیاسدت کده م یآگاهانه و ذهن یندیو فرآ یندهدر آ ینانهکارآفر یرفتارها

                                                        
1CIO 

2 Starko 

3Pihi 
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تواندد نیدت کارآفرینانده می همچندین (؛1398، )صادقی و همکداران کند یلتبد یواقع یرفتارها

ز باشد و پیشدگوی معتبدری بدرای رفتدار و فعالیدت آمینیت یک فرد در ایجاد یک رفتار مخاطره

 (1393، زاده و همکارانمیرکاست )کارآفرینانه 

 عوامل مؤثر بر قصد و نیت کارآفرینی

 و یرهبددر نیددت و قصددد گیریشددکل بددر کدده یعوامددل متعدددد بدده، گوندداگون هددایپژوهش

 نسدبت فدرد نگرشدر پروهشی ( 2010) 1وستابی و همکاران .اندکردهاشاره، مؤثرند کارآفرینی

 عنوانبده گرفتهشدکل فدرد در ذهدن وکارکسدب آن از کده ذهندی یهنجارهدا و وکارکسدب به

 کدهاندد،  بردهندام، گدذاردتأثیر می گوناگون یکارها انجام یبرا یو نیت و قصد بر که عواملی

 .(1396، خسروی لقب و حسینی) گذار است فرد تأثیر رفتار بر خود نوبهبه نیت و قصد این

 یک هاویژگی به، شد ( انجام2008) 2آندرسون و همکاران وسیلهبه که یدیگر پژوهش در

 معاشرت توانایی، افراد متقاعدکنندگی توانایی مانندبه ارتباطی، اجتماعی هایمهارت ازنظر فرد

 بده گدرایش مانند های عمومیمهارت و مذاکره هایمهارت، مافوق با ارتباط توانایی، دیگران با

 فدرد مدیریتی هایو مهارت استقالل و پذیریانعطاف، فرد در اعتماد و اطمینان قابلیت، پیشرفت

 ایدن و شدودمی انگیدزه یدارا یو، هامهارت این از فرد بودن دارا صورت در که است پرداخته

تأثیرگدذار اسدت ، گونداگون امدور سمت به حرکت یبرا یو نیت و قصد دهیشکل در انگیزه

 .(1396، خسروی لقب و حسینی)

 پیشینه تحقیق

 یبدرا نگدرش یدانجیگرینقدش م( پژوهشی را بدا عندوان بررسدی 2020) 3آنجوم و همکاران

دانشددگاه در  7نفددر از دانشددجویان  313در بددین  ینیکددارآفر نیددت در یددتخالق یگدداهجا یددتتقو

را در  فدردی نگدرشمیدانجیگری نقدش واسدطه  یتپژوهش اهم ینا یجنتاپاکستان انجام دادند. 

نیدت و  فدردی نگدرشهمچندین نشدان داد بدین  کرد.برجسته  ینیکارآفر نیت در یتارتقاء خالق

                                                        
1 Westaby et al 

2 Anderson et al 

3 Anjum 
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( در پژوهشدی بدا عندوان 0202)1وجود دارد. میولی و همکداران یمعنادار یهمبستگ ینیکارآفر

بسدتر  کننددهتعدیل یرتأث، ینیکارآفر یبر انتخاك شغل ینانهکارآفر یاتنو اهداف یرتأث یچگونگ

اهدداف ، به اراوه مددلی جهدت چگدونگی تأییدد یتالیادانشگاه ا التحصیالنفار در بین  یاجتماع

پرداختند که نشان داد، چگونده نیدت فدردیر فدرد  ینیکارآفر یبر انتخاك شغل ینانهکارآفر یاتن

 .گذاردمی یرتأث یدجد نتخاك شغل کارآفرینیبر اکارآفرین و نیت سازمانی سازمانر کارآفرین 

 اعتیداد ارزیابی مجدد و نکردن بازی ( در پژوهشی با عنوان مدام9201) 2هی و همکارانجی

عنوان معیاری برای اعتیاد ن کردند که زمان بهعنوای دیجیتال، برای آیندهویدوویی  هایبازی به

 در فیزیولدوژیکی بدر مبتندی که از معیارهای کردند پیشنهاد کافی نیست و های ویدووییبه بازی

 هدایبازی ارزیدابی معتداد بدودن بده بدرای ویددوویی هدایبازی پویدایی از متندی درک بدا ارتباط

 گددرایش یدر پژوهشددی بددا عنددوان رابطدده( 1397دوسددتی )شاه کرمی و.شددود اسددتفاده ویدددوویی

 جهداد سدازمان شدغلی کارشناسدان عملکدرد بدا خالقیت و فردی یادگیری، فردی یکارآفرینانه

یدادگیری فدردی و ، دریافتند که گدرایش کدارآفرینی در سدطح فدردی همدان استان کشاورزی

 .خالقیت تأثیر مثبت و معنادار دارد

مدل مفهومی ترسیم گردیدد ی پژوهش، گرفتن پیشینهبا توجه به هدف پژوهش و با در نظر 

 .ها موردبحث و بررسی قرار گرفتو فرضیه

 عوامل پژوهش .1جدول 
 منبع عامل

 Boyle et al (2016)( و 2019) Jhee et al ایهای رایانهبازی
 (1397زاهد و همکاران )رحمانی -(1397دوستی )کرمی و شاه خالقیت

 (1396حسینی و خسروی لقب ) -(1397دوستی )کرمی و شاه نیت کارآفرینی

 

 

 

                                                        
1 Meoli et al 

2 Jhee et al 

 های اعتیاد به بازی
 ایرایانه

 نیت کارآفرینی

 تیخالق

1H 

2H 

3H 
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

1H - دارد معناداری و مثبت افراد تأثیر خالقیت بر ایرایانه هایبازی به اعتیاد. 

2H - دارد داریمعنا و مثبت تأثیر افراد کارآفرینی نیت بر ایرایانه هایبازی به اعتیاد. 

3H - دارد معناداری و مثبت تأثیر افراد کارآفرینی نیت بر خالقیت. 

 شناسیروش
هددف کداربردی و از منظددر  ازنظددر حاضدر پدژوهش، شددهبندا بدر سدؤاالت پژوهشددی مطر 

 شناسدایی منظوربده. آیددمی به شمار پیمایشی-از نوع توصیفی های کمیجزء پژوهش ،رویکرد

تدأثیر اعتیداد بده  و خالقیدت و نیدت کدارآفرینی، ایهدای رایاندهاعتیاد بده بازی هایمؤلفه و ابعاد

با طیف لیکرت پدنج نامهها از طریق پرسشدر قالب گردآوری داده هاآن ای برهای رایانهبازی

بازی بازهای جوان شهر یدزد هسدتند، بدا  یهکل موردمطالعه آماری یجامعه. شده استانجام تایی

سداعت در هفتده بده بدازی  10حدداقل سال باشدند و دوم  25-18این شرط که اول در رده سنی 

بده عندوان  دانشجویان مقطدع کارشناسدی شدهر یدزد. بنابراین به جهت اطمینان، ای بپردازندرایانه

 تعدداد مورگان جدول بر بنا آماری جامعه بودن نامحدود به توجه با .جامعه نمونه انتخاك شدند

 نامهپرسدش 410 نمونده مناسب تعداد به یابیدست از اطمینان جهت به .گردید تعیین 384 نمونه

 .شددند داده تشدخیص مناسب آماری هایتحلیل برای نامهپرسش 392 درنهایت و گردید توزیع

 از دهندگانبدرای انتخداك پاسدخبدود  گرشرایطی که مددنظر پژوهشد ها ومحدودیتبا توجه به 

، بدرای اطمیندان از پراکنددگی مناسدب نموندده اسدتفاده شدد وسداده  تصدادفی گیرینمونده روش

بدازه  .شددند انتخداك شهر یدزدهای دهندگان از میان دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاهپاسخ

 باشد.می 1397ها زمستان نامهزمانی توزیع و تکمیل پرسش

 به  سنجش میزان اعتیاد ،سه بخش ای دارایاز پرسشنامه ،آوری اطالعاتجمعمنظور به

نامه از اطمینان از اعتبار پرسش یبرا شد.خالقیت و نیت کارآفرینی استفاده ، ایرایانه هایبازی

روایی صوری و روایی سازه ، ییمحتوا ییرواهای و آزمون های پایایی با روش کرونباخآزمون

نامه و سؤاالت مربوط به هدر یدک از مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسش .استشده  استفاده
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شدده هدای گردآوریسه سازه اصلی مورد آزمون قرار گرفت که همواره مقددار آن بدرای داده

 . بود 7/0بیش از 

هدای نامه تدالش شدده اسدت تدا سدؤاالت از مندابع اطالعداتی و پژوهشبرای تدوین پرسش

جهدت همچندین  .قرار گرفت أییدجهت روایی محتوایی مورد تند که ازاینگذشته استخراج شو

نظران و صداحب اریددر اختشدده سدؤاالت تدوین، محتدوا ییسؤاالت و تاوید روا صحت یبررس

. همچندین بدا اسدتفاده از روش تحلیدل دیدو اصدالحات الزم اعمدال گرد داده شددخبرگان قرار 

 یبدرا ، روایی سدازه ابدزار پدژوهش تتأییدد شدد.4/0 عاملی و حذف سواالت با ضرایب کمتر از

-PLS) یات جزوعقل مربداو ح یمعادالت ساختار یسازپژوهش از روش مدل یهاداده لیتحل

1 SEM 3های افزار نرم(وSmartPLS 22 وSpss  از  ندانیمنظدور پد  از اطم نیدبده ا .شدداستفاده

در مرحلده بعدد بدا  .دیدگرد یگدذارها ناممؤلفده، رهایمتغ ییایاعتبار و پاو نمونه  تیکفا ،طیشرا

 نیبد یپدژوهش مدورد آزمدون و رابطده آمدار یااعتبدار سدازه، یدییدتأ یعامل لیاستفاده از تحل

 یهدابدا اسدتفاده از آزمون، پدژوهش یینهدا یکه در الگدو تأیید شد، آن یهاو شاخص رهایمتغ

 یشد و مددل مفهدوم دیتاو تهقل وابسمست یرهایمتغ یو اثرگذار رهایمتغ نیروابط ب، برازش مدل

 .قرار گرفت یابیپژوهش مورد ارز

 هایافته
. همچندین بدا توجده آمده است 2شناختی نمونه مورد مطالعه در جدول  جمعیتهای ویژگی

سدال و  22( زیدر رصدد 74نفر ) 290سال بود که  22به جامعه هدف، میانگین سنی پاسخگویان 

در  انیدرصد( پاسدخگو39/0) یفراوان نیشتریب( باالی میانگین سنی بودند و درصد 26نفر) 102

 بوده است.سال  20 یال18 یگروه سن

 شناختی نمونه جمعیتهای یژگی. و2جدول 
 درصد در کل نمونه تعداد  

 29/0 113 زن جنسیت
 71/0 279 مرد

 18/0 71 ساعت 2تا 1های میزان استفاده از بازی

                                                        
1 Partial Least Squares Structural Equation Modeling 
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 درصد در کل نمونه تعداد  
 13/0 50 ساعت 3تا  2 ای در روزرایانه

 32/0 125 ساعت 3تا 3
 37/0 146 ساعت و بیشتر 4

 یناولکدد-یرمدا-یزرتعدداد نمونده اخذشدده از شداخص کدا یدتاز کفا ینداناطمدر خصدوص 

 که در این سازه مقدار باشد 6/0از  یشب یدمطلوك با یطکه مقدار آن در شرا است شدهاستفاده

 یهمبسدتگ ی از معندادار بدودن مداتر یناناطم یبرا ینهمچن .آمده استدستبه 825/0شاخص 

آزمون مدالک  ینا یمقدار معنادار .است شدهاستفاده پژوهش از آزمون بارتلت یرهایمتغ یانم

در قالدب یدک سدازه اسدت کده موردسدنجش  یرهدایمتغ یانم یقو یاز وجود همبستگ یناناطم

  .باشد 05/0کمتر از مقدار معناداری آن باید همواره 

ای نزدیک به صفر بوده و بنابراین اجرای های رایانهدر سازه اعتیاد به بازی معناداری آزمون

برای شاخص اعتیداد بده ، یاکتشاف یعامل لیتحل جینتا اسا  بر .تحلیل عاملی بدون مشکل است

 کدل ان یدوار از درصدد 696/0 که کی از باالتر ژهیو ریمقاددارای  عامل 3 ایههای رایانبازی

سؤال موجدود بدود بده تحلیدل عداملی اکتشدافی  18توجه به اینکه ابتدا  کردند نییتب را پرسشنامه

 .ها زیر حد استاندارد بودن حذف شدندپرداخته و سؤاالتی که بار عاملی آن

 ایهای رایانهشده برای سازه اعتیاد به بازیفهرست عوامل استخراج .3جدول 

 منبع عامل
 عود

Lemmens  2009)و ) Loton  2014))  ارجحیت 
 کنترل و مدیریت زمان

 

 

 

 

 

 

 

 عود

های اعتیاد به بازی
 ایرایانه

 ارجحیت

 مدیریت زمان

Q1 

Q9 

Q4 

Q17 

Q16 

Q18 

Q14 

Q11 

Q12 

0.74 

0.98 

-0.97 

0.57 

0.67 

0.81 

0.87 

0.52 

0.76 

0.78 

0.70 

-0.45 

e1 

e2 

e3 

e12 

e11 

e10 

e4 

e5 

e6 

e7 

e8 

e9 
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 سازه اعتیاد گیریاندازه مدل .2شکل 

جهت آزمون مدل مفهومی پژوهش حاضر هر یک از سه سازه اصلی پدژوهش بده تفکیدک 

ها اطمینان از اعتبار هر یک از آناند و پ  از مورد تحلیل قرارگرفته گیریاندازه مدلدر قالب 

مربدوط بده  گیریانددازه مدلجهت برازش .مدل مسیری پژوهش آزمون شده است، به تفکیک

شده بدا اسدتفاده از مقددار بحراندی آزمدون های استخراجمعناداری هر یک از گویه، سازه اعتیاد

بررسدی .باشد. 96/1 کده مقددار بحراندی همدواره بایدد بدیش ازنحویبه .موردبررسی قرار گرفت

اسدت و بندابراین  05/0ها همدواره کمتدر از دهد مقدار معناداری آنبارهای عاملی مدل نشان می

اگدر عالمدت بدار عداملی منفدی باشدد  .فرض صفر به معنای عددم معنداداری بدار عداملی رد شدد

 .دهنده تأثیر معکو  متغیر پاسخ از متغیر مستقل استنشان

های نیکدویی مربوط به این سازه را با استفاده از شداخص گیریدازهان مدلجدول زیر اعتبار 

آمده و مقایسده آن بدا دامنده موردقبدول دسدتبا بررسی مقدار به .دهدبرازش استاندارد نشان می

 .شوندهای اعتبار مدل فوق تاوید میکلیه شاخص شودمیمشخص 

 های برازندگی سازه اعتیادشاخص .4جدول 
 df/ 2 x NFI CFI GFI IFI RMR RMSEA AGFI P-Value های برازششاخص

  ≥ 90/0 ≤ 08/0 ≤ 05/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≤ 3 دامنه پذیرش
 000/0 917/0 066/0 049/0 966/0 956/0 965/0 927/0 832/1 نتیجه

 

قبول عوامدل بدا بدار عداملی قابدلشده که از تحلیل عاملی صورت گرفتده بدر روی مدل اراوه

مددل مناسدبی جهدت بررسدی ارتبداط متغیرهدای تحقیدق ، آمده در تحلیل عاملی تأییدیدستبه

 .است

 خالقیتشده برای سازه عوامل استخراج .5جدول 

 منبع عامل
 مندنظام

 (1397ططری و مختاری دیانی )
 متعهد
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سدازه اول انجدام پذیرفتده اسدت کده ذکدر آزمون اعتبار سازه مربوط بده خالقیدت مشدابه بدا 

صددورت نهددایی به گیریاندددازه مدددلهددا خددودداری شددده اسددت و صددرفاً ی ایددن گددامدوبدداره

 .آمده استدستبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازه خالقیت گیریاندازه مدل .3شکل 
 

 کارآفرینیشده برای سازه عوامل استخراج .6جدول 

 منبع عامل
 پذیریریسک

 (1391)میرزایی و میر آقایی
 گراعمل

 سالمت فکری
 یچالش طلب
 تحمل ابهام

 

ی رهدایاسدت کده همده متغ کلدی گیریانددازه مدل کی نییتع، ریمس لیگام در تحل نخستین

 میرمسدتقیغو  میتوان تأثیرات مستقمی ریمس تحلیلبا استفاده از روش  .دگیررا در برمیپژوهش 

 متعهد

 خالقیت

 مندنظام

Q28 

Q27 

Q29 

Q30 

Q31 

Q34 

Q23 

Q25 e 

e 

e 

e 

e 

e 

e4 

e2 

e7 

e8 

0.59 

0.58 

0.55 

0.84 

0.55 

0.54 

0.58 

0.61 

0.45 

0.49 
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عوامدل مدل کلی ساختاری  5شکل  بررسی نمود.وابسته  ریبر متغرا مستقل  یرهایاز متغ کیهر 

 .دهدپژوهش را نشان می

 .در خصوص سازه نیت کارآفرینی همان مراحل مربوط به سازه اول طی شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارآفرینیسازه نیت  گیریاندازهمدل  .4شکل 
Q49 

Q56 

Q48 

Q55 

Q44 

Q43 

Q54 

Q46 

Q45 

Q36 

Q51 

Q52 

Q35 

 یریپذسکیر

 گراعمل

 سالمت فکری

 چالش طلبی

 تحمل ابهام

 نیت کارآفرینی

0.74 

0.63 

0.78 

0.91 

0.49 

0.46 

0.96 

0.66 

0.66 

0.64 

0.50 

0.60 

0.82 

0.73 

0.70 

0.60 

0.67 

0.50 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e7 

e8 

e9 

e5 

e6 

e1 

e2 

e3 

e4 
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0.74

0.97

-0.98

0.16

-0.05
0.98

0.67

0.64

0.81

0.84

0.63

0.51

0.79

 
ای و خالقیت و نیت های رایانهکلی ارتباط میان اعتیاد به بازی گیریاندازه مدل .5شکل 

 کارآفرینی

مربوط به مدل کلی پژوهش معناداری بارهای عاملی مربوط  گیریاندازه مدلجهت برازش 

 .اندآزمون شده 7ها در قالب جدول به گویه

 بررسی مسیرهای مدل برازش پژوهش .7جدول 
 یمعنادارسطح  ی آزمونآماره خطای استاندارد بارهای عاملی هاارتباط سازه با گویه

-33/0 خالقیت  ایهای رایانهاعتیاد به بازی  078/0  427/0-  669/0 

-0158/0 نیت کارآفرینی  یهای رایانهاعتیاد به بازی  094/0  1.628-  093/0 

386/1 نیت کارآفرینی  خالقیت  366/0  789/3  *** 
 

 تفداوت زانیدم، آماره نیا، است یخ مجذور آماره، برازش آماره ترینمهم نکهیا به توجه با

 اریبسد نمونده حجدم بده آمداره نیدا .کنددمی یریگاندازه را شده برآورد و شدهمشاهده  یماتر

 دیدبا جدهینت بدودن یعدال یبدرا .شدودمی میتقس یآزاد درجه بر آن مقدار نیبنابرا، است حسا 

 .اسدت 641/1 مقددار نیا شودمی مشاهده 8 جدول در که گونههمان، باشد 3 از کمتر آن مقدار

 .دنکنیمأیید ت را مدل بودن مناسب که باشندیم قبولقابل زانیم در یهمگ هاشاخص ریسا

 های برازندگی مدل مفهومی پژوهششاخص .8جدول 
 df/ 2 x NFI CFI GFI IFI RMR RMSEA AGFI P-Value های برازششاخص

  ≥ 90/0 ≤ 08/0 ≤ 05/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≤ 3 دامنه پذیرش
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 df/ 2 x NFI CFI GFI IFI RMR RMSEA AGFI P-Value های برازششاخص

 000/0 912/0 058/0 049/0 94/0 914/0 901/0 984/0 642/1 نتیجه

 گیرینتیجهبحث و 
 تیدو ن تیدبدر خالق ایرایانده هدایبازیبده  ادیداعت تدأثیر بررسدیهدف از پدژوهش حاضدر 

کده در طوریبه میاسدتفاده کدرد ریمس لیتحلروش  از قیتحق یبررس جهتباشد. می کارآفرینی

و رد و  اتیفرض یو به بررس میدیشده سنجتعیین شیاز پ یرهایابتدا مدل مدنظر را با حضور متغ

 .ای مشدخص شددهدای رایاندهازیبده ب ادیداعت ،گیری سازهپ  از شکل. میها پرداختآن رشیپذ

و یدا  یی افراطدعالقده یدهندهنشدان زمدان و عدود تیریمدد ییتوانا، بازی تیهای ارجحمؤلفه

، یریدامبا پدژوهش  جینتا نیا .است جامعه آماری منتخب انیها منوع بازی نیبه ا ادینوعی اعتبه

 لیتحل از .راستا استهم (1391) ی و همکارانرمضان، (1394)، و همکاران امیپ یزند، (1397)

مشدخص شدد  تیدعامدل خالق یشدده روتأییددی انجام یعدامل لیدو سپ  تحل یاکتشاف یعامل

یرحمانبا پژوهش  که ؛خالق است بازی باز یژگیترین ومند و متعهد بودن مهمهای نظاممؤلفه

گرا عمدل، پذیریریسدک باشد.میراستا هم (1393) یعقوبی و اتیب ( و1397) و همکاران زاهد

بدازی  نیکدارآفرینی بدهایی هستند که مؤلفه، و تحمل ابهام یچالش طلب، فکری سالست، بودن

 آقدالری و انیدجعفر، ایافشدارنبا پدژوهش  نیز پژوهش نیحاصل از ا جینتا .دهدرا نشان می بازها

 .راستا استهم (1391) میرزایی ومیرآقایی  و (1396)

 هایمتغیدر اصدلی پدژوهش اسدت طراحدی شدد و بدا بررسدی 3سپ  مدل مسیری که شامل 

 تیدای و نهدای رایاندهبده بازی ادیاعتعدم وجود ارتباط معنادار میان متوجه  محقق آزمون فرض

محقق نشان داد که برخالف  یهابررسی همچنین، شد جامعه آماری منتخب بینکارآفرینی در 

از  یکده حداک (1392ی)صدابرو (1392) ینیعابد و یزمان، (1393) بزرگیدشت پژوهش  جینتا

بده  پدژوهش نیددر ا، در افراد بدود تیای بر خالقهای رایانهبه بازی ادیعتارتباط معنادار و مؤثر ا

شده و رد شدن عنوان جیپ  از تحلیل نتا یطرف از .رد شد 05/0داری بیشتر از علت سطح معنی

و  تیدتدأثیر خالق یبده بررسد، آمدهدسدتبه جیاز نتدا ندانیهای اول و دوم بده جهدت اطمفرضیه

نشان داد که نتایج  .پرداخته شد ی شهر جهانی یزدساله 25-18بازی بازهای  انیم درکارآفرینی 

 یرهدایاز متغ یکی تیو خالقتوجهی وجود دارد و قابل و کارآفرینی رابطه معنادار تیخالق نیب
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هدای پژوهش جینتدا هاییافتدهبدا ، آمدهدسدتبه هاییافته .بینی کننده کارآفرینی استمهم پیش

دوسددتی و شاه یکرمدد، (1392)  و همکدداران بددرون  همچددون ییشددده توسددط پژوهشددگرهاانجام

 یبدرا دیهای جداز راه، کندمی یرا معرف دیجد هایکارآفرین فرآورده .راستا است( هم1397)

را  دیدمندابع جد .بدردرا بده کدار می دیدتول دیدهای جدو روش کندمیانجام دادن کارها استفاده 

اسدت  یفدرد نیکدارآفر، دیگرعبارتبده کندد.میرا کشدف  دیدجد یکرده و بازارها ییشناسا

و راهبددر) شددودمیروزمددره  یخددود همددواره موجددب انقددالك در زندددگ یخددالق کدده بددا نددوآور

بلنددپرواز هسدتند و ، نهندداشخاص خالق اسدتقالل را ارج می گرید یسو از .(1396، همکاران

بده نظدر  یایدن اسدا  منطقد ( بدر1397، وهمکداران یهمدیمدارند ) یرعادیغ یفکر یندهایفرآ

 .کارآفرینی رابطه وجود داشته باشد و تیخالق نیرسد که بمی

 یپژوهشدگران نیشدیپ هاییافتهافراد با  برها بر عدم تأثیر بازی یپژوهش حاضر مبن هاییافته

کده  (1393) نو همکدارامدنش یندیام، (1393وهی )کد، (1394) مکدارانو ه امیپ یزند همچون

در انتها بدا  .راستا استدانند همای را بدون تأثیر و یا همراه با تأثیراتی مخرك میهای رایانهبازی

ی ای در شدکل و شدیوههدای رایاندهگرفدت کده بازی جدهیتدوان نتتوجه به آنچه عندوان شدد می

مندد بده ردمطالعده عالقهمو آماریدرواقع جامعه و یا دارد  یتأثیرات مخرب بازی بازها بر یامروز

 عددم وجدود تدوانمیرا از علدل آن  یکدی .سدتندیمناسدب ن ییاست که ازنظر محتدوا یهایبازی

 .های شخصیتی در افراد دانستو یا افزایش مهارت تیای باهدف خالقهای رایانهبازی

 پیشنهادها
 هدایانگیزه بررسدی ،ایرایانده هدایبازی بده اعتیداد شیوع و بازی به افراد گرایش به توجه با

 بهتدر تدا گیدرد قدرار نیدز آنالیدن هدایبازی طراحان و سازندگان مورداستفاده تواندمی بازیکنان

 هدابازی سداخت در را کدردن بدازی از هداآن هدایانگیزه و برده پی بازیکنان نیازهای به بتوانند

 را هدابازی ،خالقیدت بدر مدؤثر هایمؤلفده بده توجده بدا تدوانمی همچندین. دهند قرار موردتوجه

 .شود افراد در نوآوری و خالقیت به منجر جذابیت عین در که ساخت نوعیبه

 توانداییهدا، و عددم هدا بدرای بدازی بازاهمیدت بازیو  ارجحیت هایمؤلفه گرفتن نظر در با

 ایها را بده گونده)مولفه عود(آنها، بازی تمایل مکرر به بازی کردن و زمان مدیریت و کنترلدر
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 هدابازی بده اعتیداد حتدی و کردن بازی رفتار بر أثیرطراحی کرد که بتوان این عوامل که باعت ت

 داشدته وجدود افدراد در تأثیرگدذاری عوامدل اسدت ممکن دیگرعبارتبه.ل کردکنترشود را می

 از و نبدوده درکقابدل برایشدان کده شدود هدابازی از افراطی استفاده یانگیزه ساززمینه که باشد

 هایبرنامده طراحدی در متخصصدان بده توانددمی عوامدل ایدن بده نگداهی .ماندمی پنهان دیدشان

 .کند کمک درمانی مداخالت و پیشگیرانه

 شدودمی پیشدنهاد لذا .گرفت قرار مورداستفاده آن عام معنی در بازی مفهوم پژوهش این در

 کده شدودمی پیشنهاد همچنین.شود توجه نیز هابازی سبک و ژانر نقش به آینده هایپژوهش در

 زنددگی سدبک، دیندی سبک، دینی هویت نظیر متغیرهایی با ایرایانه هایبازی به اعتیاد ارتباط

  .شود مطالعه نیز جوانان میان در شخصیتی هاویژگی

 منابع
، (1397) هیدوا، ؛ یوسفیپروانه، پرکار؛ سروه، عبداللهی ؛رحیم، بدری گرگری ؛غفور، احراری

شناسدی و مجلده روان "آموزان بر مبنای عملکردهای اجرایی مغدزقیت دانشالبینی خپیش"
 .80-66: (3)5، پزشکی شناختروان

مؤثر بر رفتار نوآورانه  یهاعامل"، (1397محمدرضا )، شهرکی؛ فاطمه، سلیسی؛ امیر، احمدپور

 .67-83: (47)10، مدیریت آموزش کشاورزی " یسار یکشاورز ةآموزشکد یاندانشجو

 کددارآفرینی قابلیددت بررسددی"، (1396) زهددرا، آقددالری  سددمیه؛، جعفریددان مجتبددی؛، افشددارنیا

: 16، رفسدنجان پزشکی علوم دانشگاه "مازندران  استان در محیط بهداشت آموختگاندانش

1081–1088. 

 بده اعتیداد پرسشدنامه کوتداه نسدخه سنجیروان هایویکی یابیاعتبار "، (1397) سهراك، امیری

 .92-65: (1)7، سنجیروان رویش " یانگ اینترنت
 بده اعتیداد بدر مدؤثر اجتمداعی خدانوادگی و، فدردی عوامدل مطالعه"، (1394) سجاد، منشامینی

 دانشدگاه، بدنی و علومرشته مدریت پژوهشکده تربیت نامه دکتریپایان " ینآنال هایبازی
 .خوارزمی
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 به جوانان ادیاعت"، (1393) الهیول، فرزاد ؛ رضایعلی، مراد؛محمدعلیی، نظر ؛سجاد، منشینیام

مطالعدات راهبدردی ورزش و  " یافسدردگ و اضدطراك، نف عدزت نقش: نیآنال هایبازی
 .20-1: (25)13، جوانان

 تبیدین در رفتاری و شخصیتیهای ویژگی تاثیر بررسی" (1398سعید )، صفری ؛ محمد، اوتادی

، کددارآفرینی توسدعه نشدریه "شدداهد( دانشدگاه: مطالعده مورد)دانشددجویان کارآفرینانده قصدد

12(4) :501-520 . 

 مسدلله حل آموزش تأثیر"، (1392) برون سعید؛ سیما، پوربختیار علیرضا؛، حیدری سارا؛، برون

 .71–55: (4)2ی، انسان علوم در تیخالق و ابتکار "آموزان دانش خالقیت هایمؤلفه بر

 بدا سدینا بدوعلی دانشگاه دانشجویان نف عزت رابطه"، (1393) ابوالقاسم، یعقوبی احمد؛، بیات

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

 یدتو ن یددخرعوامل مؤثر بر قصدد  ییشناسا( “1396زهره )، خسرو لقب  یعقوك؛ یدس، ینیحس

 یهادانشدگاه یریتمدرشته  یاندانشجو: دختر )موردمطالعه یاندانشجو ینیو کارآفر یرهبر

 .56–35: 2، زن و جامعه یپژوهش-ینامه علمفصل” .شهر تهران( یدولت

 "آمدوزان دانش خالقت و فراشناخت بر ایرایانه هایبازی تأثیر"، (1393) زهرا، بزرگی دشت
 .57–47: (33)10، اجتماعی شناسیروان

 تدأثیر "، (1396) بهدرام، پورصددیق صدالح؛ غالمعلدی، احمددی علیرضدا؛، عصداره علی؛، راهبر

 پایده پسدر آموزاندانش تحصیلی پیشرفت و خالقیت بر مغزی بارش تدری  روش آموزش

 سددال در کددرج شهرسددتان سدده ناحیدده اول متوسددطه مدددار  فندداوری و کددار در  در هفددتم

 .276–251: (3)7، انسانی علوم در خالقیت و ابتکار "1395 -1394 تحصیلی
 نقدش: خالقیدت علدی یدابی مددل"، (1397) زهدرا، نقش  زهرا؛ ، هاشمی فهیمه؛، زاهدرحمانی

 نامه علمددیفصددل" شددناختیروان بنیددادی نیازهددای و آمددوزدانش -معلددم تعامددل هایسددبک
 .54–31: (1)14، های نوین تربیتیاندیشه

 و روایدی بررسدی"، (1391) مهتدا، صدالحی نسدیم؛ ، نمیرانیدان مدریم؛، صدالحی مژده؛، رمضانی

 .45–36: (3)14، روانی بهداشت اصول "چن  اینترنتی اعتیاد ارزیابی یپرسشنامه پایایی
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 فرزندد هایسدبک تدأثیر سداختاری الگدوی"، (1392) یاسدمین، عابددینی عشرت؛ بییب، زمانی

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

بدا هدای آنالیدن بینی اعتیداد بده بازیپیش"، (1398زینب )، دوستان ؛یزندی پیام، آرش، میرزاو

ی و ویژگددی شخصددیتی خودشددیفتگی در فرزنددد پدرورسددبک ، بدده تحریددف شدناختی توجده

 .83-72: (1)5، شناسی بالینی ایرانمجله پزشکی و روان، "آموزان دانش

 بررسدی و هنجاریدابی"، (1394) مهنداز، هنرمندد زادهمهرابی  ایران؛ ، داودی آرش؛، پیام زندی

 و پزشدکیروان " یدنآنال ایبدازی به اعتیاد پرسشنامه فارسی نسخه سنجیروان هایویژگی
 .361-351: (4)21، ایران بالینی روانشناسی

 رابطدددههای بین ویژگی .(1392) ، فرحنددداز.یرسدددتم ؛مسدددلم، یسدددوار ؛عمدددت الددده، نیریشددد

کشاورزی" ابتکدار و خالقیددت  دانشگاه تهران با نیت کارآفرینانه   دانشجویانشدناختیروان
  در علوم انسانی، 2)4(: 120-103.

 مددار  آمدوزاندانش خالقیدت بدر ایرایانده هدایبازی تدأثیر بررسدی"، (1392) اندور، صابری

 دانشدگاه، شناسینامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانیانپا "پسرانه  راهنمایی
 .طباطبایی عالمه
 در فدردی هدایویژگی تدأثیر"(، 1398) هسدتی، سدازان چیت ؛ افسانه، باقری؛ گلبرگ، صادقی

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

 بددا اطالعداتی سدواد بدین ارتبداط سددازیمدل" .(1397) مدریم، مختداری دیدانی؛ سدعیده، ططدری

 هایدانشددگاه بدددنیتربیت تکمیلددی تحصددیالت دانشددجویان کددارآفرینی قابلیددت و خالقیددت

 .63-53: (22)6، یورزشرویکردهای نوین در مدیریت  "تهران

 و فدردی یدادگیری، فردی کارآفرینانه گرایش رابطه"، (1397) مریم، دوستیشاهسعید؛ ، کرمی

 تحقیقدات مجلده "همددان  اسدتان کشداورزی جهداد کارشناسدان شغلی با عملکرد خالقیت
 .277–263: (2)2، ایران کشاورزی توسعه و اقتصاد
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 هدایبازی بده آمدوزاندانش اعتیداد بررسدی: ندوین هایرسانه و جوانان"، (1393) کمال، کوهی

-164: (28)15، ارتباطدات – فرهندگ مطالعدات نامهفصدل "آن  با مرتبط عوامل و ایرایانه

137. 

 کدارآفرینی شخصدیتی هدایویژگی بررسدی"، (1391) محمدد، میرزایدی عبا ؛ علی، میرآقایی

: (56)14، ایدران مهندسدی آمدوزش نامهفصل ."اصفهان  دانشگاه مهندسی و فنی دانشجویان

147-133. 
تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی "، (1393سعید )، نیاهدایتی؛ الهنعمت، شیری؛ اصغرعلی، زادهمیرک

، تحقیقدات اقتصداد و توسدعه کشداورزی ایدران " یکشداورزبر نیت کارآفرینانه دانشجویان 

45(2) :235-246. 

بدر عوامدل  یتتأثیر آموزش خالق“، (1397) ینرام، محمد باستان یا؛پور، داسمه ین؛حس، یهمیم

در  یپدرداز یددهو ا یدتخالق یاز طدر  مددار  فصدل یگزارشد: یتخالقمرتبط با  یشناخت

 .229–206: (1)10، یادگیریمجله مطالعات آموزش و ” فار  

 "چیسدتی و چرایدی کدارآفرینی و کدارآفرینی سدازمانی در یدک نگداه"(، 1388، مجتبدی )ناهید
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