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Background and Objectives: Training of entrepreneurship skills is considered as one of the key
factors to achieve sustainable economic development. In most countries, in addition to
entrepreneurship education in college courses, extensive efforts to teach entrepreneurship to
children and primary school students are in progress. However, countries with resource-dependent
economy have low levels of entrepreneurship education in schools. Design and development of
training programs in the field of entrepreneurship in schools can strengthen the entrepreneurial
attitudes or the background needed to enter the field of entrepreneurship; and in fact, consider
entrepreneurship as a suitable career choice or entrepreneurial job preference. The evidence
suggests that formal training cannot create the required entrepreneurial motivation to start a new
business. Skills acquired through playing games can be obtained faster and can last longer than
what is learned in the classroom. Today, games and game features are used to create innovations
in teaching and learning in entrepreneurship and this is probably the most attractive and
challenging application of the games. Using games is a good way to experience life and the complex
and unknown world of entrepreneurship, especially beacuse this experience takes place in an
environment that protects the student from serious risks such as bankruptcy or emotional damage.
Therefore, this study investigated the effect of video games by enhancing adolescents' self-efficacy
on their career preferences.
Method: In this research, a quasi-experimental method was used. For this purpose, some highschool students in Birjand participated in this research. A purposive cluster sampling method was
used to select participants. To this end, considering the homogeneity of gender, family
characteristics, and income level of the family, the two boys' schools, namely “Sama” and” Darol Oulum” were considered as the main clusters. In each school, 24 students were selected randomly
from 13- to 14-year-old students and were divided into experimental and control groups.
Eventually, 20 people participated as the experimental group and 22 people participated as the
control group. Pre-test and post-test were taken from all of the four groups and paired samples ttest and Pearson Correlation were used to test the research hypotheses. The data were analyzed
using SPSS 26.
Findings: The results of the independent samples t-test confirmed the increase in entrepreneurial
self-efficacy of adolescents in the experimental group through video games (and not environmental
conditions and external factors). Also, the results of independent samples t-test confirmed the
effect of video games on adolescent entrepreneurial job preference. Based on the results of
Pearson correlation test, a positive and significant relationship between entrepreneurial selfefficacy and adolescent entrepreneurial job preference was also confirmed. Overall, the results
showed that playing video games has a positive and significant effect on enhancing entrepreneurial
self-efficacy and entrepreneurial job preferences of the participants.
Conclusion: The innovative aspect of our research was the smart choice of video games for
entrepreneurship education. During the observations, the effect of the game on the improvement
of team skills and teamwork was evident. Also, the increase in entrepreneurial job preferences in
the test group can be attributed to increasing self-confidence and improving leadership skills.
Another interesting result obtained in the study is the importance of the role of planning and
coordination in increasing the effectiveness of games for education. Therefore, in order to increase
the effectiveness of games in training, satisfaction and support of school officials and parents, it is
recommended that the participation of players and playing as a team, creating a competitive
environment and facilitating self-assessment and smart choice of video games and game time
planning should be considered.
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میآید .در اکثر کش ورها عالوه بر آموزش کارآفرینی در دورههای دانش گاهی ،تالشهای گس تردهای برای آموزش کارآفرینی
به کودکان و دانشآموزان ابتدایی در حال انجام اس ت .با این حال در کش ورهایی با اقتص اد وابس ته به منابس ،س مح آموزش
کارآفرینی در مدارس پایین اس ت .رراحی و توس عه برنامههای آموزش ی در حوزه کارآفرینی در مدارس میتواند به تقویت
نگرش ک ارآفرین ان ه و پیش زمین هه ای مورد نی از برای ورود ب ه عرص ه ک ارآفرینی و ترجیح ک ارآفرینی ب هعنوان ی گیین ه
مناس ش غلی کم کند .اتهته ش واهد حاکی از این اس ت که آموزشهای رس می کارآفرینانه نمیتواند انگییه الزم برای
ش رو ی کس و کار جدید را ایجاد کند .مهارتهای بهدس ت آمده از رریق انجام بازیها میتوانند س ریستر از آن چییی
که در کالسها یادگرفته میش ود ،بهدس ت آیند و دوام بیش تری دارند .امروزه از بازیها و ویژگیهای بازی برای ایجاد
نوآوری در امر آموزش و یادگیری در کارآفرینی استفاده می شود و این یکی از جذا ترین و چاتش برانگییترین کاربردهای
بازی اس ت .اس تفاده از بازیها ،روش مناس هی برای تجربۀ زندگی و دنیای پیچیده و ناش ناخته کارآفرینی اس ت بهخص و
آنکه این تجربه در محیمی ش کل میگیرد که از دانشآموز در برابر خمرات جدی مانند ورش کس تگی یا آس ی های عارفی
محافظت میکند .بنابراین ،این پژوهش به بررسی اثر بازیهای ویدئویی بر تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی
کارآفرینی نوجوانان پرداخته است.
روشها :در این تحقیق از روش ش هه آزمایش ی اس تفاده ش ده اس ت .برای این منظور جمعی از دانشآموزان متوس مه اول
ش هرس تان بیرجند در تحقیق مش ارکت داش تند .برای انتخا مش ارکتکنندگان از روش نمونهگیری خوش های مرحلهای و
بهص ورت هدفمند اس تفاده ش د .بدین ترتی  ،ابتدا دو مدرس ه پس رانه س مار و داراتعلوم با توجه به همس انی جنس یت،
ویژگیهای خانوادگی و س مح درآمد خانوارها بهعنوان خوش ههای اص لی در نظر گرفته ش دند .در هر مدرس ه تعداد  24نفر
از بین دانشآموزان  13تا  14س اته بهص ورت تص ادفی انتخا ش ده و به دو گروه آزمایش و کنترل تقس یم ش دند .در نهایت
 20نفر بهعنوان گروه آزمایش و  22نفر بهعنوان گروه کنترل ،از ابتدا تا انتهای تحقیق مش ارکت داش تند .از هر چهار گروه
پیشآزمون و پسآزمون گرفته ش د و برای آزمون فرض یههای تحقیق از آزمون  tمس تقل و ض ری همهس تگی پیرس ون
استفاده شد .دادههای بهدست آمده بهوسیله نرمافیار  SPSS26تجییه و تحلیل شد.
یافتهها :براس اس نتایج آزمون  tنمونههای مس تقل تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان گروه آزمایش به دتیل انجام
بازیهای ویدئویی (و نه ش رایط محیمی و عوامل خارجی) تأیید ش د .همچنین ،نتایج آزمون  tنمونههای مس تقل تأثیر
انجام بازیهای ویدئویی بر ترجیح ش غلی کارآفرینی نوجوانان را تأیید کرد .براس اس نتایج آزمون همهس تگی پیرس ون نیی
رابمه مثهت و معنیدار خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح ش غلی کارآفرینی نوجوانان تأیید ش د .در مجمو نتایج پژوهش
نش ان داد انجام بازیهای ویدئویی بر تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح ش غلی کارآفرینی مش ارکت کنندگان تأثیر
مثهت و معنیداری دارد.
نتیجهگیری :جنهه نوآوری تحقیق ما ،انتخا هوش مندانه بازیهای ویدئویی برای آموزش کارآفرینی بود .ری مش اهدات
ص ورت گرفته تأثیر بازی بر ارتقای مهارتهای تیمی و کار گروهی کامالً مش هود بود .همچنین ،افیایش ترجیحات ش غلی
کارآفرینانه در گروه آزمایش را میتوان به باال رفتن اعتماد به نفس و ارتقای مهارتهای رههری نس هت داد .نتیجه جات
توجه دیگری که در مماتعه بهدس ت آمد مربوط به اهمیت نقش برنامهرییی و هماهنگی در افیایش اثربخش ی بازیها برای
آموزش است .بنابراین ،پیشنهاد میشود بهمنظور افیایش اثربخشی بازیها در آموزش رضایت و پشتیهانی مسئوتین مدرسه
و اوتیا ،مش ارکت بازیکنان و انجام بازی بهص ورت تیمی ،ایجاد فض ای رقابتی و تس هیل خودارزیابی و انتخا هوش مندانه
بازیهای ویدئویی و برنامهرییی مدت بازی در نظر گرفته شود.

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،16شماره  ،2بهار 1401

مقدّمه
اهمیت بازیهای ویدئویی امروزه بر کسی پوشیده نیست .به نقل از
پورتال استاتیستا ( )Statistaاندازه بازار بازیهای دیجیتال بهصورت
جهانی در سه رهقه بازیهای آنالین ،موبایلی و دانلودی (بدون
سختافیار)  50/5میلیارد دالر در سال  2016گیارش شده که این
عدد  ٪55/4از بازار رسانههای دیجیتال است .با آمار ارائه شده،
بازیهای رایانهای بیرگترین بازار رسانههای دیجیتال است [ ]1و تأثیر
آنها بر جوانان بسیار چشمگیر است تا جایی که جایاکانتان [ ]2تأثیر
امروز صنعت بازیهای رایانهای بر جوانان را به تأثیر موسیقی ،مذه و
سیاست در دهههای اخیر تشهیه کرده است .رهق آمار بنیاد ملی
بازیهای رایانهای ایران ،بیش از  23میلیون نفر به بازیهای رایانهای
مشغول هستند و بهصورت متوسط بیش از ی ساعت از روز خود را
صرف آن میکنند که بیشتر این جمعیت ( )%33را نوجوانان تشکیل

میدهند [ .]3رهق یافتههای محققان بازیهایی که بهدرستی رراحی
شدهاند میتوانند اثرات پایهای و مهنایی بر یادگیری دانش آموزان
بگذارند [ .]4مهارتهای بهدست آمده از این بازیها میتواند مشابه
مهارتهایی باشد که در رشتههای دانشگاهی و دانشگاهها آموزش داده
میشود .این مهارتها میتوانند از رریق بازیهای رایانهای سریستر از
آن چییی که در کالسها یادگرفته میشود ،بهدست آیند و همچنین،
دوام بیشتری نسهت به مهارتهای بهدست آمده از کالس را دارند [.]5
اهمیت بازیهای ویدئویی در آموزش ،در دنیای امروز دوچندان شده
است و استفاده از بازیهای ویدئویی در تقویت یادگیری و آموزش
مفاهیم و ایدههای مختلف به امری رایج تهدیل شده است[ .]6در حال
حاضر بازیهای ویدئویی بهعنوان ی پدیده فرهنگی ،جامعه ما را فرا
گرفتهاند و از بازیها و ویژگیهای بازی در آموزش کودکان و نوجوانان،
تربیت نیروی کار و سازمانهای اجتماعی استفاده میشود .از آنها برای
ایجاد نوآوری در امر آموزش و یادگیری استفاده میشود و این احتماالً
جذا ترین و چاتش برانگییترین کاربرد بازی در آموزش است [.]6
از سوی دیگر آموزش مهارتهای کارآفرینی با توجه به نیاز کس و
کارها اهمیت فراوانی دارد و یکی از عوامل کلیدی برای رسیدن به توسعه
اقتصادی و ایجاد تحوالت اجتماعی پایدار است .رهق تحقیقات بنیاد
کارآفرینی دانمارک [ ،]7تجار کشورهای مختلف در این زمینه بیانگر
این ممل است که اغل آموزشهای کارآفرینی مهتنی بر عناصر
کارآفرینانه نظیر خالقیت ،رشد و شکوفایی رفتارهای کارآفرینانه از
دورههای تحصیلی پایه آغاز میشوند .آموزش کارآفرینی به دو شکل
رسمی و غیررسمی ارائه میشود [ ]8آموزش رسمی کارآفرینی که در
نظام آموزشی کشور بهعنوان واحد درسی در مقارس مختلف ارائه میشود
به تنهایی منجر به ایجاد قصد کارآفرینانه در فراگیران نمیشود و
فارغاتتحصیالن دانشگاهی رغهت چندانی به انجام دادن فعاتیتهای
کارآفرینانه از خود نشان نمیدهند [ .]9در حقیقت آموزشهای رسمی
کارآفرینانه نتوانسته است انگییه الزم را برای شرو ی کس و کار
جدید در دانشجویان ایجاد کند .امروزه در اکثر کشورها عالوه بر آموزش
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کارآفرینی در دورههای باال ،تالشهای گستردهای نیی برای آموزش
کارآفرینی به کودکان و دانشآموزان ابتدایی در حال انجام است .حدود
دو سوم از کشورهای اروپایی به صراحت ضرورت آموزش کارآفرینی را
تشخیص داده و آن را وارد برنامههای درسی ملی خود در دوره پیش از
دبستان و ابتدایی نمودهاند [ ]10و بنا بر گیارش کمیسیون اروپایی []11
در آینده خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی جایگیین سیستم آموزش و
پرورش فعلی میگردد .تذا به نظر میرسد که توسعه مهارتها و ترویج
و زمینهسازی فرهنگ کارآفرینی ی ضرورت جدی اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی برای هر کشور است [ .]7رهق گیارش دیدهبان جهانی
کارآفرینی [ ]12کش ورهایی با اقتصاد نوآورانه ،دارای سمح مناس
آموزش کارآفرینی در مدارس هستند؛ درحاتیکه در کشورهایی با اقتصاد
مهتنی بر منابس ،سمح آموزش کارآفرینی در مدارس پایین است .رهق
این گیارش ایران در زمینه آموزش کارآفرینی در مدارس وضعیت چندان
مناسهی ندارد و از میان  62کشور در رتهه 37ام قرار دارد .براساس همین
گیارش آموزشهای اوتیه کارآفرینی ایران که شامل آموزشها در مدارس
ابتدایی و دبیرستان میشود ،سمح پایینتری نسهت به منمقه خود یعنی
آسیا و اقیانوسیه و همچنین ،آمریکای شماتی دارد .از این رو رراحی و
توسعه برنامهها ی آموزشی در حوزه کارآفرینی در مدارس امری ضروری
است .این برنامههای آموزشی میتوانند با هدف تقویت نگرش کارآفرینانه
و یا تقویت پیش زمینههای مورد نیاز برای ورود به عرصه کارآفرینی و
در واقس مناس دانستن کارآفرینی بهعنوان ی گیینه مناس شغلی یا
همان ترجیح شغلی کارآفرینی باشند.
ترجیح شغلی کارآفرینی مشخص میکند که آیا مردم ی کشور،
کارآفرینی را بهعنوان ی

گیینه شغلی مناس

که بتواند جایگیین

شکلهای دیگر اشتغال مانند کارمندی باشد ،قهول دارند یا اینکه
کارآفرینی را گیینه مناسهی برای اشتغال قلمداد نمیکنند .رهق گیارش
دیده بان جهانی کارآفرینی [ ]12در بین  61اقتصادی که ارالعات و
دیدگاههای آنها در این زمینه جمس آوری شده است ،رتهه ایران در

ترجیح شغلی کارآفرینی 52 ،است .یکی از عواملی که بر ترجیح شغلی
کارآفرینی اثر میگذارد خودکارآمدی کارآفرینانه است .خودکارآمدی
مفهومی است که برای نخستین بار بندورا [ ]13آن را برای تهیین نظریه
شناختی اجتماعی خود ارائه داد و آن را پیش شرری اساسی برای
شکوفایی استعدادهای پنهان کارآفرینی افراد در نظر گرفت [.]14
خودکارآمدی کارآفرینانه به باورها و افکار درونی افراد در مورد اینکه آیا
آنان خود توانایی الزم برای انجام ی

کار نوآورانه و مخاررهآمیی را دارند

و یا اینکه آیا آنان میتوانند به شکل اثربخشی مهارتهای خود را برای
راهاندازی ی کس و کار بهکار گیرند یا خیر ،اشاره دارد .افراد دارای
خودکارآمدی باال برای ی

فعاتیت خا  ،به احتمال قوی آن فعاتیت را

دنهال میکنند و سپس بر انجام آن فعاتیت اصرار می ورزند [.]13
منمقی به نظر میرسد که تأثیرات خودکارآمدی در مشاغل کارآفرینی
نیی وجود داشته باشد .در واقس ،با فرض فعاتیتهای پیچیدهای که هر
فرد در دست دارد تا فرصتی را ایجاد کند ،منابس را در کنار هم قرار دهد،
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کس و کاری به راه بیندازد و آن را تهدیل به کار تجاری موفقی کند،
به نظر می رسد خودکارآمدی یا باور به توانایی خویشتن در موفق بودن
بهعنوان ی کارآفرین ،اهمیت بسیار ویژه ای دارد .پژوهشهای بسیار
قوی در حوزه کارآفرینی بهرور کامالً روشن رابمه بین خودکارآمدی
کارآفرینانه و تمایالت شغلی کارآفرینی را مورد بررسی قرار داده است
[ .]15نتایج این مماتعات نشان میدهد افرادی که خودکارآمدی
کارآفرینانه باالتری دارند ،مقاصد کارآفرینی باالتری دارند .بوید و
وزیکیس [ ]16معتقدند افراد دارای درجات باالتر خودکارآمدی
کارآفرینانه در مراحل اوتیه رشد شغلی ،مقاصد کارآفرینی باالتری دارند
و احتمال اینکه افراد با خودکارآمدی باالتر و نیی مقاصد باالتر ،بعداً در
زندگی خود درگیر فعاتیت کارآفرینی شوند ،بیشتر است .همچنین ،تأثیر
خودکارآمدی کارآفرینانه بر ترجیح شغلی کارآفرینی در پژوهش
ویلسون ،کیکل و مارتینو [ ]17بهرور آشکار مورد اثهات قرار گرفت.
بدین ترتی  ،برنامههای آموزشی کارآفرینی میتوانند تقویت ویژگیها و
زمینههای شکل گیری قصد کارآفرینانه همچون خودکارآمدی
کارآفرینانه را هدف قرار دهند .یکی از روشهای نوین برنامههای آموزش
کارآفرینی استفاده از بازی است .استفاده از بازیها ،روش مناسهی برای
تجربۀ زندگی و دنیای پیچیده و ناشناخته کارآفرینی است؛ بهخصو
آنکه این تجربه در محیمی شکل میگیرد که از دانشآموز در برابر
خمرات جدی مانند ورشکستگی یا آسی های عارفی محافظت میکند
[.]18
در خصو اثربخشی بازیها در آموزش مماتعاتی صورت گرفته است.
براساس پژوهش گامات و وبر [ ]19سرگرمی و چاتش دو عامل مهم و
کلیدی برای انجام بازیهای ویدئویی محسو میشوند .براساس نظر
 89درصد از مشارکتکنندگان در تحقیق ایشان ،بازیها می توانند
مهارتهای مورد نیاز دنیای واقعی ،نظیر «جستجو و ارزیابی» را یاد
دهند .در تحقیقی که م فارتین ،اسپاروواک و هیلد [ ]20از
دانشآموزان ،واتدین و معلمان به عمل آوردند ،نشان دادند که بازیها
نقش حمایتکنندهای (تقویت کنندهای) در پیشرفت شخصی ،زبان و
سواد ،مهارتهای ریاضی ،درک جهان و توسعه فیییکی افراد دارند.
بسیاری از معلمان اشاره داشتند که بازیهای کامپیوتری در توسعه
مهارتهای ارتهاری و همکاری نقش مؤثری داشتند .آتش  ،برادران و
احمدوند [ ]21نیی با هدف بررسی تأثیر بازیهای آموزشی رایانهای بر
مهارت اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان 60 ،نفر از
دانشآموزان سال پنجم ابتدایی را به روش نمونهگیری در دسترس،
در دو گروه آزمایش و گواه دستهبندی کردند .نتایج پژوهش ایشان
نشان داد اگرچه بازی آموزشی رایانهای بر همکاری (تعاون) و ابراز
وجود تأثیر معناداری نداشت ،بهرور معناداری باعث افیایش
خودکنترتی و همدتی شده است .در مجمو بازیها بر افیایش مهارت
اجتماعی تأثیر معناداری داشته است .همچنین ،براساس مماتعات
صورت گرفته ،آموزش رایانهای به گونهای مؤثر ،پیشرفت تحصیلی را
افیایش داده است .الکوپوتوس و ماکری [ ]22نیی در مقاته خود به تأثیر
بازیهای ویدیویی و شهیهسازی آن روی تحصیالت عاتی پرداختند.

A. Moghaddam et al.

هدف اصلی این مماتعه بررسی تأثیر بازیها و شهیهسازی آنها در
دستیابی به اهداف یادگیری خا بود .نتایج نشان داد که بازیها و
شهیهسازیها تأثیر مثهتی بر اهداف یادگیری دارند .محققان متوجه
شدند بازیها قادر به تحقق توأمان دستاوردهای شناختی ،رفتاری و
عارفی یادگیری هستند.
با این وجود ،انتخا بازیهای رایانهای مناس نیی از اهمیت برخوردار
است .جلودار و حامی [ ]23با استفاده از ررح نیمه آزمایشی
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل ،تأثیر بازیهای رایانهای بر توانایی
حل مسأته در کودکان (دانشآموزان پایه سوم و چهارم شهر بابل) را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بازیهای
رایانهای اکشن و استراتژی تأثیر متفاوتی در توانایی حل مسأته در
کودکان دارند و اثر بازیهای رایانهای استراتژی و آموزشی تفاوت
معناداری با یکدیگر ندارند .انصاری [ ]24نیی در پژوهش خود با استفاده
روش شهه تجربی از نو پیشآزمون و پسآزمون (گروه آزمایش و گروه
کنترل) به بررسی تأثیر بازیهای رایانه ای بر باورهای هوشی و خالقیت
دانشآموزان دختر در مقمس سوم متوسمه پرداخت .یافتههای پژوهش
نشان داد که بازیهای رایانه ای (جنگی و غیرجنگی) بر باورهای هوشی
و خالقیت دانشآموزان دختر مقمس سوم متوسمه تأثیر معناداری دارد.
تحقیقات انجام شده تأثیر انجام بازیهای جدی بر توسعه مهارتهای
مورد نیاز کس و کار و کارآفرینی را تأیید میکنند .رابرت نیوبری ،تین
و موییر [ ]25تأثیر بازیهای تجاری جدی بر قصد (نیت) کارآفرینی
دانشجویان سال اول کارشناسی که در دانشگاه انگلستان در رشته تجارت
مشغول به تحصیل بودند را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که
بازیهای جدی بهعنوان ی مداخله اوتیه ،باعث کاهش قصد کارآفرینی
میشوند .استفاده از بازی در بدو ورود به عرصه کارآفرینی به دانشجویان
کم میکند تا دیدگاه واقس بینانهای در مورد کارآفرینی بهدست آورند،
پیش فرضها را دور بیندازند ،انتظاراتشان را مشخص کنند ،و پایه و
اساسی برای مراحل بعدی فراهم کنند .اگرچه برنامههای سنتی
کارآفرینی ،در تالش هستند وجهه عمومی و مملوبیت حرفهای
کارآفرینی را برای افراد برشمارند ،اعتهار عملیاتی بازیهای تجاری جدی
میتواند بهخوبی پیچیدگیها و ابهامات کارآفرینی و واقعیت روزمره آن
را بازسازی کند.
عالوه بر این ،رابمه بین خودکارآمدی و ترجیح شغلی کارآفرینی نیی در
پژوهش ویلسون و همکاران [ ]17مورد بررسی قرار گرفته است .ایشان
رابمه بین جنسیت ،خود کارآمدی کارآفرینی و مقاصد کارآفرینانه را در
دو گروه نمونه نوجوانان و افراد بیرگسال دانشجوی ارشد رشته مدیریت
کس و کار بررسی کردند .نتایج این پژوهش که روی دختران و زنان
انجام شد نشان داد که افرادی که خودکارآمدی کارآفرینانه باالتری
نسهت به بقیه افراد داشتند از ترجیح شغلی کارآفرینی باالتری نیی
برخوردار بودند.
بهرور کلی ،در تحقیقات انجام شده از ی سو رابمه بین خودکارآمدی
و ترجیح شغلی کارآفرینی به اثهات رسیده و از سوی دیگر اثر بازیهای
ویدئویی بر آموزش و تقویت مهارتها مورد تأیید قرار گرفته است .با این
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حال تأثیر بازیهای ویدئویی بر تقویت خودکارآمدی و ترجیح شغلی
کارآفرینی هنوز ناشناخته و نامعلوم است و در مورد تأثیر بازیهای
ویدئویی بر ترجیح شغلی کارآفرینی از رریق خودکارآمدی کارآفرینانه
نوجوانان تاکنون پژوهشی انجام نشده است .بنابراین ،پژوهش حاضر در
پی پاسخ به این سؤال است که آیا بازیهای ویدئویی میتوانند از رریق
تأثیر بر خودکارآمدی کارآفرینانه دانشآموزان بر ترجیح شغلی
کارآفرینی آنها اثر بگذارند؟ با توجه به مهانی نظری و پیشینه تحقیق
مدل مفهومی تحقیق رهق شکل  1رراحی شده است.

روش پژوهش
این پژوهش از تحاظ هدف از نو کاربردی و با روش تجربی حقیقی از
نو ررح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل انجام شده است .در این
پژوهش به بررسی اثر انجام بازیهای ویدئویی بر ترجیح شغلی
کارآفرینی نوجوانان پرداخته شده است .تقویت خودکارآمدی بهعنوان
متغیر میانجی و سن ،جنسیت و شغل واتدین دانش آموزان بهعنوان
متغیرهای کنترتی در نظر گرفته شدهاند .جهت کنترل متغیرها از روش
حذف متغیرها در محیط آزمایش استفاده شده است؛ بدینگونه که
مشارکتکنندگان تحقیق ،از بین دانشآموزان پسر رده سنی  13تا 14
سال که شغل واتدین آنها کارمند یا فرهنگی است ،انتخا شدهاند.
جامعه آماری تحقیق را دانشآموزان مقمس متوسمه اول شهرستان
بیرجند تشکیل دادهاند .برای انتخا مشارکتکنندگان ،روش
نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای مد نظر قرار گرفت .به
اینصورت که ابتدا از بین  7مدرسه پسرانه دوره اول متوسمه شهر
بیرجند 2 ،مدرسه بهصورت تصادفی انتخا شدند و از بین دانشآموزان
 13تا  14سال پسر با سمح درآمدی یکسان خانواده 20 ،نفر در هر
مدرسه بهصورت تصادفی انتخا شدند .در نهایت ی گروه  10نفره
بهصورت تصادفی بهعنوان گروه آزمایش و ی گروه  10نفره بهعنوان
گروه کنترل در نظر گرفته شدند .با این حال ،با در نظر گرفتن احتمال
انصراف برخی از مشارکتکنندگان در رول تحقیق و به منظور ارمینان
از مشارکت حداقل  10نفر در هر گروه تا پایان تحقیق ،برای هر گروه
 12نفر در نظر گرفته شد (در مجمو  48نفر)؛ که در نهایت 42
دانشآموز کالس هفتم مدارس پسرانه سمار و داراتعلوم شهر بیرجند به
شرح جدول  1در این تحقیق مشارکت کردند.

ترجیح شغلی کارآفرینی
Preference for
Entrepreneurial Jobs

Tech. of Edu. J. 16(2): 339-350, Spring 2022

خودکارآمدی کارآفرینانه از رریق مقیاس خودارزیابی  6سؤاتی ویلسون
و همکاران [ ]17مورد ارزیابی قرار گرفت .سؤالهای این مقیاس
نشاندهنده تواناییهای مربوط به موفقیت کس و کار و کارآفرینی است
و بر مهنای مصاحهه با رههران کس و کارهای موفق شکل گرفته است.
از مشارکتکنندگان خواسته شد تا خودشان را با همکالسیهای خود
مقایسه و مییان توانمندی خود را در هر ی از سؤاالت ارزیابی کنند.
سؤاالت عهارت بودند از :توانایی حل مسأته ،تصمیمگیری ،مدیریت پول،
خالق بودن ،متقاعد کردن مردم در موافق بودن با شما ،و رههر بودن.
مشارکتکنندگان در کلیه گروههای تحقیق سمح خودکارآمدی خود را
در مقیاس  5امتیازی تیکرت رتههبندی کردند ( =1بدترین حاتت ممکن؛
از
 =5خیلی خو ) .معیار خودکارآمدی کارآفرینانه هری
مشارکتکنندگان براساس میانگین کل  6سؤال محاسهه شد.
جدول  :1حجم نمونه آزمایش
Table 1: Sample size

مدرسه سمار

مدرسه دارتعلوم

Sama School

Darol-Oulum School

گروه آزمایش

گروه کنترل

گروه آزمایش

گروه کنترل

Experimental
Group
10

Control Group
10

Experimental
Group
10

Control Group
12

مجمو  42نفر
A total of 42 people

در خصو سنجش ترجیح شغلی کارآفرینی از مقیاس مقاصد
کارآفرینی ویلسون و همکاران [ ]17استفاده شد .از دانشآموزان خواسته
شد نظر خود نسهت به راهاندازی یا ماتکیت ی کس و کار شخصی را
در مقیاس  5امتیازی تیکرت رتهه بندی کنند ( =1قمعا مورد عالقه
نیست =5 ،شدیدا مورد عالقه است)« .راه اندازی/ماتکیت کس و کار»
در بین  11ترجیح شغلی دیگر شامل :کس و کار /مدیریت ،دکتر/
پرستار /سایر مشاغل پیشکی ،بازیگر یا سایر شکلهای اجرا ،هنرمند/
رراح گرافیکی ،دانشمند /مهندس ،روزنامهنگار /نویسنده ،کار با
کامپیوتر ،مشاغل نظامی ،فروش /بازاریابی ،معلم و خصوصی/غیردوتتی
قرار داده شده بود.
در این تحقیق ،گروه آزمایش به مدت  2ماه از رریق راهنمایی و
آموزشهای ارائه شده بهصورت جدی و رقابتی درگیر انجام بازیهای
ویدئویی منتخ به شرح جدول  2شدند.

خودکارآمدی کارآفرینانه

بازیهای ویدئویی

Entrepreneurial Self-efficacy

Video Games

شکل :1مدل مفهومی تحقیق
Fig 1: The conceptual model of the study
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جدول  :2بازیهای مورد استفاده در آزمایش
Table 2: Games used in the experiment

نام بازی

سازنده

امتیاز بازی

بازی

در گوگل

Creator

پلی

Game

Hay Day

Rating on
Google
Play

SuperCell

4.4

Reality
Games
LTD

4.4

سه

انجام بازی

مدت زمان

Style

Duration

استراتژی
کارآفرینی

و

Strategic and
entrepreneurship

LandLord

هوش ماتی و
سرمایه گذاری
Financial
intelligence and
investment

 2ماه
2 months

حین انجام
بازی اول
During the
first game

بازی هِی دِی ( )Hay Dayی بازی رایگان برخط ( )Onlineبرای تلفن
همراه و تهلت است که توسط شرکت سوپرسل ( )SuperCellرراحی
شده است .این بازی یکی از پرررفدارترین بازیهای سه راههردی
میرعهداری و کشاورزی بهحسا می رود .محیط بازی هی دی کامالً
دوست داشتنی است و حس خوشایندی به کاربر به هنگام ورود به
محیط بازی میدهد .در این بازی بازیکن میتواند به آسانی انوا
کارخانههای توتید قند و تهنیات ،نانوایی و غیره را برای بهدست آوردن
درآمد ایجاد کند و برای فروش بیشتر ،محصوالت خود را در فروشگاههای
مختلف عرضه کند و یا در روزنامه تهلیغ کند .هدف نهایی بازیکن تهدیل
شدن به کشاورز نمونه است .برخی از ویژگیهای بازی میرعهداری هی
دی عهارتند از :آشنایی با توتید ،خرید و فروش ،امکان بازی به صورت
آنالین و کس درآمد با دوستان در شهکههای اجتماعی ،ساخت انوا
کارخانههای مختلف برای کس درآمد و گسترش کس و کار و در
دسترس بودن انوا ابیارهای مختلف برای بههود کس و کار [.]26
بازی تند ترد ( )Landlordاوتین بازی شهیهسازی شده سرمایهداری
براساس رویدادهای زندگی اقتصادی واقعی است که توسط شرکت
ریاتتی گیم ( )Reality Games LTDعرضه شده است .این بازی ی بازی
بسیار جات و متفاوت از دسته بازیهای سه شهیهسازی و
سرمایهگذاری ( )Tycoonاست .بازیکن هر جایی و در هر مکانی میتواند
با روشن کردن اینترنت و موقعیتیا خود مل هایی که در دنیای واقعی
وجود دارند را در بازی مشاهده کند و به خرید و فروش آنها بپردازد.
نکته بازی مربوط به استراتژی خرید امالک است که هدف فقط خرید
مل گران قیمت نیست؛ بلکه باید به نحوی خرید و فروش مل را انجام
داد که سودآوری خوبی برای بازیکن داشته باشد و امالک بیشتری
معامله کند .نکته دیگر بازی باال بردن ارزش مل های در اختیار با
استفاده از امکانات بازی نظیر آ سرد کن ،امکانات گرمایشی و
سرمایشی و غیره است .هدف بازیکن افیایش سرمایه از رریق بیشتر
کردن تعداد مل های در اختیار است که کار خیلی راحتی نیست و
نیازمند مدیریت سرمایه است .بازیکن در صورت کس امتیازات قابل
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توجه میتواند در تیدربرد جهانی جایی داشته باشد .در این بازی بازیکن
میتواند از رریق انجام مشاغل ،انجام فعاتیتهای معامالتی و دادههای
ماتی واقعیت افیوده بهصورت آنالین بازی کند و نهایت تجربه را کس
کرده و حتی از آن در زندگی واقعی خود استفاده کند .بازیکن با انجام
این بازی راههای کس سود را فرا میگیرد .سرمایهگذاری عاقالنه ،خرید
سهام ،داد و ستد با سایر بازیکنان و جو رقابت با دوستان از میایای این
بازی است [.]27
در مرحله اول پژوهش پس از اخذ مجوزهای الزم از اداره آموزش و
پرورش شهر بیرجند  ،تیست مدارس سال هفتم شهر بیرجند تهیه شد.
با هماهنگی مسئول مشارکتهای مردمی اداره آموزش و پرورش
شهرستان ،تیست مدارس به دقت بررسی و مدارسی که اوتیای
دانشآموزان آنها به تحاظ سمح درآمد و شغل همسان بودند ،انتخا
شدند .تعداد  7مدرسه دارای ویژگیهای الزم بودند و از بین آنها 4
مدرسه بهصورت تصادفی انتخا شدند .از بین مدارس مدنظر تعداد 2
مدرسه به دتیل برخی مالحظات امنیتی و اجتماعی از مشارکت در
تحقیق انصراف دادند و در انتها مدارس «داراتعلوم» و «سمار» آمادگی
کامل خود را جهت انجام تحقیق در ساعات درسی مدرسه اعالم کردند.
مسأته اصلی در اجرای این آزمایش ،رعایت اخالق و رضایت کامل اوتیا
و دانشآموزان بود .بدون رضایت اوتیا و توجیه ایشان ،این تحقیق با
شکست مواجه میشد و حتی در صورت انجام ،نتایج درستی از تحقیق
بهدست نمیآمد .گام اول در این مسیر ،برگیاری جلسات توجیهی و
بررسی ابعاد مختلف پژوهش با مسئوتین اداره آموزش و پرورش
شهرستان بود تا ضمن بررسی جنهههای مختلف ررح ،مجوزهای رسمی
برای انجام آزمایش از سوی اداره آموزش و پرورش شهرستان اخذ شود.
پس از آن ،با هماهنگی مسئوتین مدارس ،جلسهای با اوتیای
دانشآموزان گروههای آزمایش برگیار شد .در این جلسه اهداف و
ویژگیهای پژوهش از قهیل استاندارد ،علمی و منحصر به فرد بودن
مماتعه در کشور برای اوتیا تهیین شد .در این جلسه پوستر رسمی
مماتعه (با مشارکت اداره آموزش و پرورش شهرستان) نیی به اوتیا داده
شد تا اعتماد واتدین جل شده و نسهت به جنهههای علمی و رسمی
تحقیق ارمینان یابند .از کلیه اوتیا و دانشآموزان حاضر در ررح آزمایش
رضایتنامه دریافت شد .در پایان جلسه معین شد که دانشآموزان به
مدت  2ماه بازی مدنظر را در خانه بهصورت روزانه و به مدت  45دقیقه
انجام دهند .در روزهای پنج شنهه با اجازه اوتیا امکان انجام بازی بیشتر
از  45دقیقه فراهم شد .همچنین ،انجام بازی به مدت  45دقیقه در
برنامه درسی دانشآموزان گنجانده شد تا امکان بازی در مدرسه و تحت
نظر محقق فراهم شود .الزم به ذکر است که از ی مشاور خهره در
زمینه برنامهرییی درسی نیی کم گرفته شد تا برای  20دانشآموز
حاضر در گروههای آزمایش برنامهرییی مناسهی برای  45دقیقه بازی
روزانه در رول  2ماه انجام شود بهگونهای که آسیهی متوجه پیشرفت
درسی ایشان نشود.
در اوتین روز پژوهش در مدارس ،از همه دانشآموزان گروه کنترل و
آزمایش آزمونهای خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی کارآفرینی
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مشارکتکنندگان تحقیق  42نفر بودند؛ که همه آنها را دانشآموزان
پسر تشکیل دادهاند 20 .نفر از این جمعیت را گروه آزمایش با میانگین
سنی  12/8و  22نفر را گروه کنترل با میانگین سنی  13/27شامل
میشود.
جدول  3میانگین خودکارآمدی مشارکتکنندگان را به تفکی
گروههای مماتعه نشان میدهد .همانمور که مشاهده می شود میانگین
خودکارآمدی نوجوانان گروه کنترل در پیشآزمون انجام شده برابر 3/88
(از  )5و در پسآزمون انجام شده برابر  3/71است .میانگین خودکارآمدی
نوجوانان گروه آزمایش در پیشآزمون انجام شده برابر  3/50و در
پسآزمون انجام شده برابر  4/36است .در خصو معنیداری تفاوت
میانگین بین گروهها در بخش تحلیل استنهاری و بررسی فرضیهها بحث
شده است.
جدول  4میانگین عالقهمندی نوجوانان به دستههای شغلی مختلف را
در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون در دو گروه کنترل و آزمایش نشان
میدهد .همانرورکه مشاهده میشود ،بهجی در پسآزمون گروه
آزمایش ،در سایر بخشها تفاوت بارزی بین ترجیح شغلی نوجوانان
نسهت به دستههای مختلف مشاغل مشاهده نمیشود .اما در پسآزمون
گروه آزمایش دسته شغلی کارآفرینی با میانگین  4/35ترجیح نسهتاٌ
بارزی در مقایسه با سایر دستههای شغلی داشته است.
بررس ی فرض یههای تحقیق :فرض یه اص لی تحقیق این اس ت که «انجام
بازیهای ویدئویی بر تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح ش غلی
ک ارآفرینی نوجوان ان ت أثیر مثه ت و معن اداری دارد ».برای آزمون این
فرضیه ،فرضیههای فرعی به شرح ذیل آزمون شد:
فرضیه فرعی  :1انجام بازیهای ویدئویی بر تقویت خودکارآمدی
کارآفرینانه نوجوانان تأثیر مثهت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی  :2انجام بازیهای ویدئویی بر افیایش ترجیح شغلی
کارآفرینی نوجوانان تأثیر مثهت و معناداری دارد.
فرضیه فرعی  :3خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان با ترجیح شغلی
کارآفرینی نوجوانان رابمه مثهت و معناداری دارد.

گرفته شد .بازیهای مدنظر روی تلفن همراه دانشآموزان گروه آزمایش
نص و آموزشهای اوتیه بازی به آنها ارائه شد .همچنین ،توصیهها و
تذکرهای الزم نیی به دانشآموزان گروه آزمایش ارائه شد .بهعنوان مثال
یکی از قوانین این بود که افرادی که بیشتر از  45دقیقه در روز با موبایل
خود بدون هماهنگی اوتیا مشغول به بازی شوند ،از گروه اخراج خواهند
شد؛ و یا اینکه هیچی از دانشآموزان گروه آزمایش تا اتمام دوره
آزمایش اجازه انتشار بازی یا صحهت در مورد آن را در مدرسه و بین
همکالسیهای خود ندارند -این قانون از این بابت بود که ارمینان
حاصل شود که مشارکتکنندگان گروه کنترل در رول آزمایش بازی را
انجام نداده باشند .در حین پژوهش مشکالت دانشآموزان در مورد
بازیها جوا داده میشد و بقیه زمان صرف نظارت بر دانشآموزان و
رفتار آنها حین بازی میشد .با استفاده از نرم افیارهای کنترل واتدین
که بر روی گوشی دانشآموزان نص شد ،مدت انجام بازی بهصورت
روزانه توسط اوتیا و محقق مورد بررسی و کنترل قرار گرفت.
بعد از  60روز از هر دو گروه آزمایش و کنترل در دو مدرسه ،آزمونهای
خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی کارآفرینی گرفته شد و نتایج
قهل و بعد از آزمایش مقایسه شد.

نتایج و بحث
به منظور توصیف دادهها در پژوهش از شاخصهای آماری توصیفی
(فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرها) استفاده شده است .در بخش
استنهاری برای آزمون فرضیات مربوط به تأثیر انجام بازی بر
خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیحات شغلی کارآفرینی از آزمون t
نمونههای مستقل یا زوجی (مقایسه پیشآزمون -پسآزمون) استفاده
شده است .همچنین برای سنجش رابمه بین متغیرهای خودکارآمدی
کارآفرینانه و ترجیحات شغلی کارآفرینی از ضری همهستگی پیرسون
استفاده شده است .دادهها با استفاده از نرمافیار  SPSS26مورد تجییه و
تحلیل قرار گرفتند.

جدول  :3شاخصهای توصیفی مربوط به خودکارآمدی مشارکت کنندگان
Table 3: Descriptive statistics of the participants' self-efficacy

گروه

نو

میانگین

انحراف معیار

میانه

بیشینه

کمینه

Group

Type

Mean

SD

Median

Maximum

Minimum

پیشآزمون

3.88

0.76

4.16

4.67

1.83

کنترل

pre-test

Control

پسآزمون

3.71

0.64

3.83

4.83

2.17

پیشآزمون

3.50

0.67

3.58

5.00

2.50

Post-test

آزمایش

pre-test

ثمحثقهئثدفشم

پسآزمون
Post-test

4.36

0.45

4.33

5.00

3.67

علیرضا مقدم و همکاران
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جدول  :4میانگین عالقهمندی نوجوانان به دستههای مختلف شغلی در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون گروههای کنترل و آزمایش
Table 4: Average of adolescents’ interest to different job categories in two phases of pre-test and post-test across control and experimental groups

مرحله

دسته بندی شغلی

مشاغل

Phase

Jobs categories

Jobs

گروه آزمایش

گروه کنترل

Experimental group

Control group

میانگین
Mean

کارآفرینی

پیشآزمون

Entrepreneurship

Start your own business/Owner

مشاغل مرتهط با
کارآفرینی

کس و کار /مدیریت -فروش /بازاریابی -خصوصی /غیردوتتی

Jobs related to
entrepreneurship

Pre-test

مشاغل غیر مرتهط
با کارآفرینی
Jobs not related
to
entrepreneurship

کارآفرینی

پسآزمون
Post-test

شرو کننده /مات

کس و کار خود

2.95

Business/Sales management- sales/ Marketing- private/ NGO

دکتر ،پرستار ،دیگر مشاغل پیشکی -هنرمند /رراح گرافیکی-
دانشمند/مهندس -روزنامهنگار/نویسنده -کار با کامپیوتر -نظامی-
معلم

شرو کننده /مات

کس و کار خود

4.35

Entrepreneurship

مشاغل مرتهط با
کارآفرینی

کس و کار /مدیریت -فروش /بازاریابی -خصوصی /غیردوتتی

مشاغل غیر مرتهط
با کارآفرینی
Jobs not related
to
entrepreneurship

2.96

Mean

0.90

2.63

SD

0.90

SD
1.39

3.15

0.96

1.15

0.77

2.91

Doctor/ Nurse/ Other medical occupations- Artist/ Graphic
designer- Scientist/ Engineer- Journalist/ Writer- Computer
specialist- Military- Teacher

Start your own business/Owner

Jobs related to
entrepreneurship

2.85

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

2.45

Business/ Management- Sales/ Marketing- Private/ NGO

دکتر ،پرستار ،دیگر مشاغل پیشکی -هنرمند /رراح گرافیکی-
دانشمند /مهندس -روزنامهنگار/نویسنده -کار با کامپیوتر -نظامی-
معلم

2.58

0.98

2.50

1.22

1.58

2.73

0.94

1.05

0.79

2.86

Doctor/ Nurse/ Other medical cccupations- Artist/ Graphic
Designer- Scientist/ Engineer- Journalist/ Writer- Computer
Wspecialist- Military- Teacher

جهت بررسی تأثیر انجام بازیهای ویدئویی بر تقویت خودکارآمدی
کارآفرینانه ،ابتدا اختالف نتیجه خودکارآمدی کارآفرینانه بعد با قهل از
آزمایش هر فرد در دو گروه آزمایش و کنترل بهدست آمد .نمره بهدست
آمده ،با استفاده از آزمون  tنمونههای مستقل مورد تجییه و تحلیل قرار
گرفت (جدول  .)5در این آزمون ،فرض صفر بیان میکند که اختالف
خودکارآمدی نوجوانان در دو مرحلۀ پسآزمون و پیشآزمون در دو گروه
کنترل و آزمایش اختالف معناداری ندارد و فرض مقابل بیان میکند که
اختالف خودکارآمدی نوجوانان دو مرحلۀ پسآزمون و پیشآزمون دو
گروه با یکدیگر اختالف معناداری دارد.
ممابق نتایج جدول  ،5اختالف میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون در
دو گروه آزمایش ( )0/866و کنترل ( )-0/174گویای رد فرض صفر و
تأیید فرض پژوهش است .چنانکه با ارمینان  %95میتوان اذعان داشت
که خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان گروه آزمایش از رریق انجام
بازیهای ویدئویی (و نه شرایط محیمی و عوامل خارجی) تقویت شده
است .به این ترتی  ،فرضیه فرعی  1تأیید میشود و میتوان بیان کرد:
انجام بازیهای ویدئویی بر تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان
تأثیر مثهت و معناداری دارد.

جدول  :5نتایج آزمون  tنمونههای مستقل مربوط به مقایسه اختالف بعد با قهل
از آزمایش خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان در دو گروه کنترل و آزمایش
Table 5: Results of independent samples t-test to compare the
difference between pre-and posttest of entrepreneurial self-efficacy of
adolescents across control and experimental groups

مقدار

اختالف
پسآزمون
با

گروه

میانگین

Group

Average

آزمایش

آزمون
The
Test
Statistic

آزادی

معنیداری

Degree
of
Freedom

Significant

0.8667

Experimental

پیشآزمون
The
difference
between
pre- and
posttest

آماره

درجه

5.281

کنترل
Control

-0.1742

40

0.000
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جدول  6نتایج آزمون  tنمونههای مستقل جهت بررسی تأثیر انجام
بازیهای ویدئویی بر ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان را نشان میدهد.
در این آزمون ،فرض صفر بیان میکند که اختالف ترجیح شغلی
کارآفرینی نوجوانان در دو مرحلۀ پسآزمون و پیشآزمون در گروه
کنترل و گروه آزمایش اختالف معناداری ندارد و فرض مقابل بیان
میکند که اختالف ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان دو مرحلۀ
پسآزمون و پیشآزمون دوگروه کنترل و آزمایش اختالف معناداری
دارد.
جدول  :6نتایج آزمون  tنمونههای مستقل مربوط به مقایسه اختالف بعد با قهل
از آزمایش وضعیت ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان در دو گروه کنترل و آزمایش
Table 6: Results of independent samples t-test to compare
the difference between pre- and posttest of adolescent entrepreneurial
job preference status across control and experimental groups

مقدار
گروه

میانگین

Group

Average

اختالف

آزمایش

1.400

پسآزمون با

Experimental

آماره
آزمون
The
Test
Statistic

درجه
آزادی

معنیداری

Degree
of
Freedom

Significant

پیشآزمون
4.387
The
difference
between
pre-test and
posttest

کنترل
Control

40
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0.000

-0.136

ممابق نتایج جدول  ،6اختالف میانگینهای پیشآزمون و پسآزمون در
دو گروه آزمایش ( )1/40و کنترل ( )-0/13گویای رد فرض صفر و تأیید
فرض پژوهش است .چنانکه با ارمینان  %95می توان اذعان داشت که
ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان گروه آزمایش از رریق انجام بازیهای
ویدئویی (و نه شرایط محیمی و عوامل خارجی) تقویت شده است .به
این ترتی  ،فرضیه فرعی  2تأیید می شود و می توان بیان کرد :انجام
بازیهای ویدئویی بر افیایش ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان تأثیر
مثهت و معناداری دارد.
جدول  7نتایج آزمون همهستگی پیرسون در خصو بررسی رابمۀ
خودکارآمدی کارآفرینانه با ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان را نشان
میدهد.
همانرورکه در جدول  7مشاهده میشود ،ضری همهستگی و ضری
معناداری رابمه به ترتی  0/670و  0/000بهدست آمده است .از آنجاکه
ضری معناداری کمتر از  0/05است ،میتوان با بیش از  %95ارمینان
نتیجه گرفت که بین خودکارآمدی کارآفرینانه و ترجیح شغلی کارآفرینی
نوجوانان رابمه مثهت وجود دارد .به این ترتی فرضیه فرعی  3تأیید
شده و میتوان نتیجه گرفت :خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان با
ترجیح شغلی کارآفرینی نوجوانان رابمه مثهت و معنیداری دارد.

جدول  :7نتایج آزمون همهستگی پیرسون رابمۀ خودکارآمدی شغلی
و ترجیح شغلی کارآفرینی
Table 7: The result of Pearson Correlation of the relationship between
entrepreneurial self-efficacy and preference for entrepreneurial Jobs

متغیر وابسته

متغیر مستقل

Dependent
Variable

Independent
Variable

ترجیح شغلی
کارآفرینی
Preference for
entrepreneurial
jobs

ضری
همهستگی
Correlation
Coefficient

ضری
معنیداری
Significant

خودکارآمدی
کارآفرینانه

0.670

0.000

Entrepreneurial
self-efficacy

نتیجه گیری
اگرچه تحقیقات مختلفی در حوزه بازیهای جدی صورت گرفته،
بهعنوان نمونه تحقیقی که توسط رابرت نیوبری [ ]25انجام شده است،
تاکنون تحقیقات زیادی در مورد تأثیر بازیهای ویدئویی بر مهاحث
کارآفرینی انجام نشده است .در این تحقیق تأثیر بازیهای ویدئویی بر
تقویت خودکارآمدی و ترجیحات شغلی کارآفرینانه در نوجوانان مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق -در ی مماتعه شهه آزمایشی و با
کنترل سایر متغیرهای احتماتی اثرگذار -نشان داد که بازیهای ویدئویی
بر تقویت خودکارآمدی کارآفرینانه نوجوانان و ترجیح شغلی کارآفرینانه
ایشان اثر دارد .نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات انجام شده در این
حوزه نیی همخوانی دارد .براساس پژوهش ویلسون و همکاران [ ]17این
موضو تأیید میشود که افراد دارای سمح باالتر خودکارآمدی
کارآفرینانه ،ترجیح شغلی کارآفرینی باالتری نیی دارند.
جنهه نوآوری تحقیق ما ،انتخا هوشمندانه بازیهای ویدئویی برای
آموزش کارآفرینی بود .بازیکنان ،بازیهای ویدئویی را برای آنکه سرگرم
شوند و به چاتش کشیده شوند انجام میدهند و این یکی از ویژگیهای
مهم بازی بهمنظور جذا تر کردن آموزش است .این موضو بهصورت
عینی در مشاهدات نویسندگان مقاته از رفتارهای گروه آزمایش دیده
شد و دانشآموزان هر هفته با شور و شوق منتظر برگیاری کالس بودند.
در این مماتعه ما از «چارچو عمل» که توسط هاتمی جفری و گی []6
برای مماتعه تأثیر بازیها بر آموزش ارائه دادند استفاده کردیم .این
چارچو متداولترین شیوههای استفاده از بازی در آموزش عاتی و دیگر
محیطهای کالس درس را ارائه میدهد .بر این اساس معلمان میتوانند
به دو شیوه از بازیها بهعنوان هدف مماتعه استفاده کنند :تجییه و
تحلیل دقیق نتایج بازی و یا مشاهده و تقویت فعاتیتهای هنگام بازی.
ما در این پژوهش از دانشآموزان خواستیم که فقط به انجام بازی
پرداخته و با استفاده از قواعد و دستوراتعملهای بازی از بازی تذت بهرند
و حرفی از مماتعه بر روی بازی و تجییه و تحلیل آن به میان نیاوردیم.
بنابراین ،توجه به این نکته حائی اهمیت است که این نتایج بدون
هیچگونه توضیحی در مورد کارآفرینی به اوتیا و دانشآموزان بهدست
آمد.
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براساس «چارچو عمل» مورد استفاده ،مشاهدات ما از رفتارهای
گروهها ی آزمایش و کنترل ری دوره مماتعه نتایج شگفتانگییی به
همراه داشت .ری این مشاهدات تأثیر بازی بر ارتقا مهارتهای تیمی و
کار گروهی کامال ًمشهود بود .در چند جلسه اول کالس ،دانشآموزان با
هم همکاری زیادی نداشتند و بازی برای آنها نامفهوم بود؛ بهنحوی که
دو نفر از مشارکتکنندگان گروه آزمایش را ترک کردند و با نفرات جدید
جایگیین شدند .تعدادی نیی در گوشه کالس بهصورت انفرادی و به دور
از بقیه دانشآموزان مشغول بازی بودند .بعد از گذشت سه جلسه اول
کالس ،دانشآموزان بهصورت خودجوش به گروههای مختلفی تقسیم
شدند و به صورت تیمی با هم همکاری میکردند .براساس پیشینه
تحقیق گرایشهایی که منجر به موفقیت تیمسازی میشوند ،در انوا
مختلف بازی های ویدئویی و کامپیوتری مشترک هستند و به دتیل
ماهیت سرگرم کنندگی و درگیر کنندگی این بازیها ،میتوانند بر
محدودیتهای تمرینات و اجراهای تیمسازی سنتی نیی فائق آیند [.]28
همچنین ،براساس مشاهدات انجام شده میتوان نتیجه گرفت که افیایش
ترجیحات شغلی کارآفرینانه در گروه آزمایش تحت تأثیر باال رفتن
اعتماد به نفس و ارتقای مهارتهای رههری بهدست آمده است .تغییر
معنادار ترجیح شغلی کارآفرینانه نسهت به پیشآزمون به علت فضایی
بود که در اواسط اجرای تحقیق بهوجود آمد 3 .نفر از دانشآموزان گروه
آزمایش که در بازی رتهه باالتری نسهت به بقیه بازیکنان کس کرده
بودند ،ترجیح شغلی و خودکارآمدی باالتری در پیشآزمون و پسآزمون
نسهت به بق یه افراد داشتند .موضو باال بودن رتهه در بازی باعث باال
رفتن اعتماد به نفس ایشان و رههری سایر بازیکنان در کالس شده بود.
همچنین ،بحث اصلی بین دانشآموزان سرمایهگذاریهای زود بازده در
بازی تند تورد بود که اعتماد به نفس آنها را باال میبرد و بهصورت مداوم
پولهای مجازی که در این بازی از سرمایهگذاری بهدست آورده بودند
را با هم به اشتراک میگذاشتند و این موضو به آنها احساس برتری
نسهت به بقیه افراد گروه میداد .بهرور کلی تلفیق دو بازی تند تورد و
هی دی فضای گفتمان و بحث بین دانشآموزان را بهوجود آورده بود و
اکثر صحهتها در رابمه با راه اندازی کس و کار و اثهات برتری هری
از اعضا به یکدیگر بود .برخی از دانشآموزان با سؤال در مورد اینکه
چمور میشود ی مغازه یا ی کارخانه بیرگ راهاندازی کرد اثهات این
فرضیه را تشدید کردند .حتی در جلسات پایانی این تحقیق ،رهق
مشاهدات ما در زنگهای تفریح ،دانشآموزان گروه آزمایش خود را از
گروه کنترل جدا میدیدند و احساس اینکه در سمحی باالتر از آنها
قرار دارند مشهود بود و متأسفانه حتی ی بار این کار به نیا بین دو
گروه نیی کشیده شد.
نتیجه جات توجه دیگری که در این مماتعه بهدست آمد به نقش
برنامهرییی و هماهنگی در افیایش اثربخشی بازیها برای آموزش مربوط
است .علیرغم تأکید و توجه زیاد نویسندگان بر عدم انجام بازی توسط
مشارکتکنندگان گروه کنترل ،مصاحهههای ما در انتهای آزمایش
مشخص کرد که برخی از نوجوانان در گروه کنترل از روی حس
کنجکاوی و بدون ارال اعضای تیم تحقیق و اوتیا نسهت به نص و
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اجرای بازیها اقدام کرده بودند .بررسیهای تکمیلی ما نشان داد که
علیرغم انجام بازی توسط این افراد ،ترجیحات شغلی کارآفرینانه در
گروه کنترل افیایش قابل توجه و معناداری نداشته است .بنابراین ،ما
پیشنهاد میکنیم برای افیایش اثربخشی بازیها در آموزش موارد زیر در
نظر گرفته شود:
 oانجام بازیهای انتخا شده در ی محیط کنترل شده و با رضایت
و پشتیهانی مدرسه و اوتیا (کاهش استرس و ترس از برخورد)
 oمشارکت بازیکنان و انجام بازی بهصورت تیمی
 oایجاد فضای رقابتی و تسهیل خودارزیابی دانشآموزان از پیشرفت
از رریق مقایسه با سایر اعضای گروه (تقویت ویژگیهای
خودکارآمدی)
 oانتخا و انجام بازیهای ویدئویی بهصورت استاندارد (بهعنوان مثال
ترکی دو بازی تند تورد و هی دی در این آزمایش) و برنامهرییی
شده (روزانه  45دقیقه)

مشارکت نویسندگان
این مقاته مس تخرج از پایان نامه س روش رزقی اس ت که برای اخذ
مدرک کارش ناس ی ارش د از دانش گاه س منان انجام ش ده اس ت .علیرض ا
مقدم و میثم مدرس ی به ترتی بهعنوان اس اتید راهنما و مش اور هدایت
و راهنمایی دانش جو در مس یر تحقیق و مماتعه را بر عهده داش تهاند.
ارائه چارچو ن ظری و پیش نهاد روش ش هه آزمایش ی و رراحی فض ای
آزم ایش مرهون پیش نه ادات و راهنم اییه ای علیرض ا مق دم و میثم
مدرس ی اس ت .انجام مماتعات میدانی ،کس مجوزهای الزم و اجرای
آزمایشگاهی این پژوهش توسط سروش رزقی انجام شده است.

تشکر و قدردانی
این مقاته مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان است و
در پایگاه گنج (ارالعات علمی ایران) ثهت شده است .اداره آموزش و
پرورش شهرستان بیرجند و مسئوتین و معلمان مدارس پسرانه سما و
داراتعلوم شهر بیرجند همکاری بسیاری زیادی در انجام این تحقیق
داشتند که از ایشان تشکر می شود .همچنین ،از دانشآموزان کالس
هفتم این مدارس و اوتیای ایشان که کمال همکاری در رول انجام
تحقیق را داشتند تشکر میشود.
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-میثم میدرسییی دارای دکتری ک ارآفرینی

علیرضییا مقیدم دارای دکتری م دیری ت

.بخش عمومی از دانش گاه تهران ایران اس ت

بازرگانی در گرایش مدیریت رفتار س ازمانی و
منابس انس انی از دانش گاه عالمه رهارهایی
 ب هعنوان1392  از س ال.(ره) ایران اس ت
 مدیریت و علوم،اس تادیار دانش کده اقتص اد
اداری دانش گاه س منان ایران مش غول به
 مماتعه و پژوهش ایش ان، حوزههای تخص ص ی تدریس.فعاتیت اس ت
 تجییه و، مدیریت منابس انس انی، مدیریت رفتار س ازمانی:عهارتند از
 مدیریت، س ازماندهی،تحلیل س یس تم و مدیریت فرایندهای س ازمانی
تحول و اجرای برنامههای استراتژی

 بهعنوان اس تادیار دانش کده1393 از س ال
 م دیری ت و علوم اداری دانش گ اه،اقتص اد
.س منان ایران مش غول به فعاتیت اس ت
 مم اتع ه و،حوزهه ای تخص ص ی ت دریس
، ک ارآفرینی زن ان، ک ارآفرینی خ انگی:پژوهش ایش ان عه ارتن د از
 کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی،و کار

اس تارتآپها و رش د کس
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