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 Optimism is one of the factors that affect people's entrepreneurial 
Passion. Creating optimism leads to positive interactions between 
the individual and the business, and ultimately promotes 
entrepreneurial Passion. Optimism is one of the inner 
characteristics of all human beings that is relied on in positive 
psychology. Positive psychology while addressing the capabilities 
of individuals; It also looks at tendencies and how their tendencies 
affect efficiency and effectiveness. Seligman sees optimism as a 
cognitive state that goes back to how people think about causes. 
The present study aimed to investigate the effect of optimism on 
entrepreneurial of Passion entrepreneurs. The research method in 
this research is descriptive-correlational and the statistical 
population including all entrepreneurs located in the Science and 
Technology Park of the University of Tehran, which by calculating 
the Cochran's formula of 120 people with a researcher-made 
questionnaire using simple random sampling method to analyze 
the data, PLS software was used. The research results show; 
Optimism has a positive effect on entrepreneurial Passion and is 
one of the dimensions of optimism that includes continuity, 
inclusiveness and personalization; Personalization has the greatest 
impact on entrepreneurial passion. Optimism is one of the inner 
characteristics of all human beings that is relied on in positive 
psychology. Positive psychology while addressing the capabilities 
of individuals; It also pays attention to their tendencies and how 
their tendencies affect their efficiency and effectiveness. 
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    مقاله پژوهشی     

اشت   ی ن ی ب خوش   ر ی تأث   ی بررس  تعد   نانه ی کارآفر   اق ی بر  نقش    ی گر ل ی با 
کارآفر   مثبت   ی ها جان ی ه  فناور   نان ی )موردمطالعه:  و  علم  پارک  در    ی مستقر 

 دانشگاه تهران( 

 * 3رانیعبدي جما ی، عل2زاده ، الهام هادي 1آذرچهر صحت 

 .رانیاي استان تهران، ا و حرفه یدانشگاه فن  ، یعتیدکتر شر یدکتري، گروه علوم اداري، دانشکده فن  -1
 .رانیدانشگاه تهران، تهران، ا  ، ین یدکتري، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفر -2
 . رانیاي استان البرز، ا و حرفه یپسران کرج، دانشگاه فن ید بهشتیدکتري، گروه علوم اداري، آموزشکده شه  -3

 

 چکیده   اطالعات مقاله

 1399/ 11/ 20دریافت مقاله: 
 1399/ 12/ 02بازنگری مقاله: 
 1399/ 12/ 28پذیرش مقاله: 

عوامل  ،ینیبخوش  اشت  یاز  بر  که  تأث  نانهیکارآفر  اقیاست  اگذاردیم  ریافراد   جاد ی. 
  ت یوکار به دنبال دارد و در نهافرد و کسب  نیمثبت را ب  یها ییافزاهم  ،ینیبخوش

 ی هایژگیاز و  یکی  ،ینیب. خوشآوردیافراد را به همراه م   نانهیکارآفر  اقیاشت  یارتقا
انسان   یدرون کتمام  روان   ههاست  تک  یشناسدر  آن  بر  .  گرددیم  هیمثبت 
و   هاشیبه گرا  پردازد؛ی افراد م  یهای حال که به توانمند  نیمثبت در ع  یشناسروان

  گمن،یتوجه دارد. سل  زی و مؤثر بودن ن  ییها بر کاراآن   التیتما   یرگذاریتأث  یچگونگ
. گرددی برم  هاتکه به تفکر افراد درباره عل  داندی م  یحالت شناخت  کیرا    ینیبخوش

بررس با هدف  اشت  ینیبخوش   ریتأث  یپژوهش حاضر،    نان یکارآفر  نانهیکارآفر  اقیبر 
است و    یاز نوع همبستگ  ی فیپژوهش، توص  ن یدر ا  ق یانجام شده است. روش تحق

دانشگاه تهران   یمستقر در پارک علم و فناور  نانیکارآفر  هیشامل کل  یجامعه آمار
تعداد    باشدیم کوکران  فرمول  محاسبه  با  پرسش  120که  ابزار  با  نامه  نفر 

نمونهمحقق روش  با  به  یتصادف  یریگساخته  تجزساده  از داده   لیوتحلهیمنظور  ها 
  ق ایبر اشت  ،ینیبخوش   دهدیپژوهش نشان م  جیشد. نتا  یبرداربهره   PLSافزار  نرم

  ری فراگ  داوم،که شامل ت  ینیبابعاد خوش  نیو از ب  گذاردیمثبت م  ریتأث  نانه،یکارآفر
شخص و  اشت  ر یتأث  ن یشتریب  ،یسازیشخص  باشدیم  یسازیبودن  بر    اقیرا 

خوش   نانهیکارآفر و  یکی  ،ینیبدارد.  انسان   یدرون  یهای ژگیاز  در تمام  که  هاست 
تک  یشناسروان آن  بر  روانگرددیم  هیمثبت  ع  یشناس.  در  به    نیمثبت  که  حال 

ها بر  آن   التیتما   یرگذاریتأث  یو چگونگ  هاشیبه گرا  پردازدیافراد م  یهای توانمند
 توجه دارد. زیو مؤثر بودن ن ییکارا
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 مقدمه 
که در هر زمان حدود    شود ی زده م   ن ی و تخم   گردد می   جاد ی در سراسر جهان ا   د ی وکار جد صدهاهزار کسب  ، هر ساله 

به   ارد ی ل ی م م ی ن  جهان  سطح  در  برا نفر  تالش  در  فعال  جد کسب   ک ی   جاد ی ا   ی طور  دارند    د ی وکار  مالکان    ا ی نقش 
  ک ی   جاد ی ا   ند ی فرا   ، و مستقل   د ی جد   ی و پژوهش   ی حوزه علم   ک ی عنوان  به   ی ن ی کارآفر   هستند.   ش ی خو   د ی جد   ی وکارها کسب 
مختلف،   کشورهای  در  از این رو،   .فرد و فرصت ارائه شده است   وند ی که در قالب پ   د کن ی م   را بررسی   د ی وکار جد کسب 

 ابزارهای  آن، از  توسعه  برای  مناسب  بستر  ایجاد  و  تقویت کارآفرینی  و  شود می  کارآفرینان  و  کارآفرینی  به  توجه خاصی 

. سه دلیل مهم  ( 2020  ، و همکاران   انا ی آر )   شود می  شمرده  توسعه کشورهای درحال  ویژه به  کشورها  پیشرفت اقتصادی 
  . اشتیاق کارآفرینانه ( 201۶  ، ی الم ی ع )   مولد است کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه تکنولوژی و اشتغال    برای توجه به مقوله 

ای در این حوزه انجام شده است و  باشد که تحقیقات گسترده های رفتاری مهم حوزه کارآفرینی می نیز یکی از بحث 
آن  در کسب همگی  افراد  اشتیاق  که  مطلب هستند  این  بیانگر  بسیار  ها  و  کاهش  روبه  است وکارها  فدرمن،  )   پایین 

شوند و بعد از تجربه  وکارها با توجه به عوامل محیطی، وارد حوزه کارآفرینی می ها در بسیاری از کسب . انسان 1( 2009
آن کردن   آن کسب شکست، شوق  برای توسعه  تغییر می وکار، کاهش می ها  را  فعالیت خود  نتیجه،  و  یابد؛ در  دهند 

شوند. خروج زودهنگام افراد از کار و اشتیاق نداشتن ایشان برای کارآفرینی، متأثر  وکارشان خارج می از کسب   زودهنگام 
ر  سرمایه  ابعاد  سطح  بودن  پایین  جمله  از  متعددی  عوامل  )خوش وان از  تاب شناختی  خودکارآمدی،  و  بینی،  آوری 

همکاران   کاردون )   باشد می امیدواری(   خوش 2( 2009،  و  ایجاد  با  در  .  هم بینی  و  افزایی افراد،  فرد  بین  مثبتی  های 
ابتکار عمل    دهد. به عبارتی، این امر منجر به افزایش احساسات مثبت وکار رخ می کسب  وی  فرد، انگیزش درونی و 

 و  ویژه  به اهداف  یابی دست  در  فرد  یک  بینی، درباره توانایی است که خوش   . شایان ذکر 3( 2008  نر، ی آلبرتو و جو )   شود می 
  و   ها اندیشه .  ( 201۷  ، و همکاران   صحت )   ندارد  خطرپذیری زمینه   در  بینی خوش  به  ربطی  )خوداتکایی( است و  دشوار 

موجب    منفی   افکار   که   حالی   در ؛  دهند می   افزایش اشتیاق افراد را برای انجام کاری    و   نفس اعتمادبه ی مثبت،  پندارها 
بخشند و ما را از  های مثبت، توجه ما را وسعت می شوند. هیجان می   انسان   در و احساسات منفی    بینی خودکم ،  ناتوانی 

های تازه آماده  ها و اقدام های ما را برای پذیرش اندیشه سازند. این توجه، گسترش یافته مان آگاه می محیط پیرامون 
بنابراین، خالق می  می کند؛  هیجان تر  ف شویم.  مثبت،  می رصت های  قرار  ما  اختیار  در  را  روابط  هایی  بتوانیم  تا  دهند 

های مثبت؛ نظیر  دهند هیجان مناسبی با اطراف برقرار کنیم و بارآوری بیشتری را از خود بروز دهیم. شواهد نشان می 
شوند. جای تعجب نیست اگر بگوییم که  گشایی می شادمانی، خشنودی و اشتیاق، موجب تسهیل خالقیت و مسئله 

توانند منجر به ارتقای  های مثبت می ؛ از این رو هیجان 4( 2010  سن، ی آ ) دهد  می را افزایش  اشتیاق نیز بارآوری کاری  
بینی  تأثیر خوش بررسی  درصدد  پژوهش حاضر  مطالب فوق،  با توجه به    ، بنابراین بینی و اشتیاق کارآفرینانه شوند؛  خوش 
مثبت در بین کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری    های گری هیجان ش تعدیل با نق   کارآفرینان ی اشتیاق  بر ارتقا 

 باشد. دانشگاه تهران می 
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  مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 بینی خوش 
ویژگی  از  انسان یکی  تمام  درونی  روان های  در  که  ب ها  مثبت  می ه  شناسی  تکیه  می خوش   گردد آن  .  باشد بینی 

ها  ثیرگذاری تمایالت آن أ ها و چگونگی ت پردازد به گرایش های افراد می عین حال که به توانمندی شناسی مثبت در  روان 
داند که به تفکر افراد  شناختی می   بینی را یک حالت خوش   ، 1( 2011  گمن، ی سل ) .  توجه دارد   نیز ی و مؤثر بودن  ای بر کار 

تبیین« می ها برمی درباره علت  این صفت را »سبک  امور و رویدادها را به علل  گردد. وی  براساس آن،  نامد که فرد 
 دهد. خاصی، نسبت می 

اتفاق بینی، صفتی است که باعث ایجاد اعتمادبه خوش  شود.  های مثبت می نفس و در نهایت، منجر به رخ دادن 
افراد خوش ها نشان می پژوهش  انعطاف دهند که  راستای عمل  بین،  از دیگران در  از سایرین هستند و بیشتر  پذیرتر 

بینی را یک دیدگاه  خوش   ، 2( 1999  ، و همکاران   پوسکار ) دهنده مثبت است.  شوق بینی،  دارند. خوش کردن، گام برمی 
  عنوان ه توان خصوصیت درونی تمام افراد و ب می   بینی را خوش   ، از طرف دیگر   ند. ن ک ل تعریف می ی به مسا نسبت  امیدوارانه  

را به عوامل خارجی و ناپایدار    ها این اتفاق نی که علل  ا ، کس ناگوار رخدادهای    بروز یک سبک اسناد در نظر گرفت. هنگام  
  که   است   معتقد   ( 2009فدرمن،  ) .  3( 2000  ترسون، ی پ )   بینی دارند خوش   دهند گرایش به سطوح باالتری از نسبت می 

با    بینی خوش   که   دریافتند   4( 199۶  و همکاران،   لوکاس ) کند.  می   بهتر   را   انسان   روانی   حالت   مثبت،   افکار   و   بینی خوش 
 . دارد   رابطه ،  عاطفه منفی   و   مثبت   عاطفه اشتیاق    های مقیاس 

افرادی که  ؛ بنابراین،  د ن بخش می   بهبود را    ها فعالیت   ، ی شاد   خصوص به   مثبت،   عواطف   که   معتقدند   برخی محققین 
ها یک پیامد مثبت  را آن زی   ؛ کنترل داشته باشند   شان حوادث مهم زندگی  توانند بر بین هستند اعتقاد دارند که می خوش 

متنوع را    و   های متفاوت ه موقعیت کنند ک سعی می   ؛ شوند مواجه می   ی نع ا با م ایشان  وقتی    . نتظار دارند ا ن  ا را از کارش 
اشتیاق کارآفرینانه، احساس مثبت  رسند.  به موفقیت می را اعتقاد دارند سرانجام  زی  ؛ فق شوند و حفظ کنند تا زمانی که م 

شود که در  های کارآفرینانی تجربه می طور آگاهانه در دسترس است و از طریق مشارکت در فعالیت شدیدی است که به 
   . 5( 200۷و لوتانز،    وسف ی )   باشند کارآفرین می های معنادار برای هویت شخصی  ارتباط با نقش 

 اشتیاق کارآفرینانه 

دانند. اشتیاق، عامل تالش،  محققان، اشتیاق را محرکی قوی برای کار و نوعی فداکاری یا میل به ایجاد تغییر می 
باشد و برای بسیاری از  قدم بودن، تعهد به اهداف و پشتکار برای رسیدن به هدف با وجود همه موانع می ایثار، پیش 

دهد که  ای نشان می گیرد حیاتی است. اشتیاق توسعه ت می هایی که با هدف خلق پدیده جدیدی در جامعه صور تالش 
کسب  توسعه  برای  کرد،  کارآفرین  خواهد  دنبال  را  اهدافش  مشکالت،  با  رویارویی  زمان  در  دارد،  انگیزه  وکارش 

  چن   )   رهبری کند وکارش افراد را متقاعد و  کند و قادر است در رشد کسب اندازش را برای کارکنان جاری بیان می چشم 
 . ۶( 2009،  و همکاران 
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کارآفرینانه را در مقاله خود با عنوان »ماهیت و تجربه    بار، مفهوم اشتیاق برای اولین   1( 2014،  و همکاران   کس ی مورن ) 
های  اشتیاق کارآفرینانه« معرفی کردند و انواع آن را براساس سه هویت متمایز کارآفرینان بیان نمودند و با مرور یافته 

برجسته    های پیشین در خصوص اشتیاق، به تالش برای درک چیستی و کارایی اشتیاق کارآفرینانه با توجه به هویت 
صورت احساس مثبت شدیدی در نظر گرفتند که در ارتباط با هویت برجسته  نقش کارآفرینانه پرداختند. اشتیاق را به 

و همکاران،    کس ی مورن ) اند  کرده دهنده را برای کارآفرین معرفی کننده، مؤسس و توسعه باشد و هویت ابداع کارآفرین می 
کند که آیا اشتیاق،  قصد کارآفرینانه بررسی کرده است و این سؤال را بیان می نقش اشتیاق را در پژوهشگران     . ( 2014
بینی وجود  ین اشتیاق و خوش توجهی ب دهد که ارتباط قابل ای گمشده در قصد کارآفرینانه است؟ نتایج نشان می رابطه 
باشد و موجب شروع و توسعه یک  پذیری می ترین محرک برای مطلوبیت و امکان ؛ بنابراین، اشتیاق کارآفرینانه، قوی دارد 

 شود.  وکار جدید می کسب 

 های مثبت هیجان 
توص   ی ها یی توانا  مثبت   ف ی شناخت، درک،  د   شرایط  و  پردازش صح   گران ی خود  به   ح ی و  واکنش  آنها  ارائه  منظور 
ه ی م   ان خاطرنش   2( 1989گلدمن،  )   ن ی همچن ند.  ست ه   مثبت   ی ها جان ی ه   ، مناسب  تمام  که  اصل  جان ی سازد  در  ها، 

رو    ن ی مهم است. از ا   ار ی بعد از واژه »هوش« بس   جان« ی رو توجه به واژه »ه   ن ی از ا   ؛ عمل کردن هستند   ی برا   یی ها تکانه 
  ی ط   ، نظران صاحب  باشد. ی م   « ی عاطف   ی القا »   ی به عبارت   ا ی به خرج دادن   جان ی همان ه   ، جان ی از ه   نه ی استفاده مثبت و به 

  ، ی اب ی ارز   یی را توانا   ی جان ی هوش ه   ، ی و سالوو   ر ی اند. ما ده کر از آن ارائه    ی مختلف   ف ی تعار   ، ی جان ی مفهوم هوش ه   ن ی تکو   خ ی تار 
را    ی جان ی هوش ه   طبق نظر برخی محققین دانند.  ی و استفاده کارآمد از آن م   گران ی خود و د   جانات ی ه   م ی و تنظ   ان ی ب 

  ی فرد را در مقابل مطالبات و فشارها   ت ی داند که ظرف ی ها م ت ی ها و ظرف یی توانا   ، ی رشناخت ی غ   ی ها از مهارت   ی ا مجموعه 
انسان را در شناخت احساسات خود و    ت ی ظرف ی،  جان ی است هوش ه   معتقد   ( 1989گلدمن،  ) سازند.  ی م   مقاوم   ی، رون ی ب 
را بر    گران ی خود را کنترل و روابط خود با د   جانات ی و ه   د ن ک   زش ی انگ   جاد ی ا   ، کند تا در خود ی م   و کمک   ن یی تع   ، گران ی د 
هم کند   ی ز ی ر ی پ   اساس،   ن ی ا  ه   ، گلمن   ، ن ی چن .  مهارت   ی جان ی هوش  م ی م   ی را  آن  دارنده  که  طر ی پندارد  از    ق ی تواند 

 . 3( 2013و گرآوز،    ی بردبر )   آن را بهبود بخشد   ی ت ی ر ی خودمد   ق ی خود را کنترل و از طر   ات ی روح   ، ی خودآگاه 

 چارچوب نظری پژوهش 
خوش شاخص  از های  عبارتند  شخصی بینی  و  بودن  فراگیر  تداوم،  علل  :  که  باورند  این  بر  بدبین  افراد  سازی. 

کنند که چون علت،  استدالل می آید همیشگی هستند و بر همین اساس،  ها پیش می رویدادهای ناگواری که برای آن 
بین، علل رویدادهای  دهند. اما افراد خوش طور مداوم برای آنان رخ می همیشگی است؛ پس رویدادهای ناگوار نیز به 

دایمی می  را  رویدادهای خوشایند  علل  و  موقتی  را  بیشتری عمل  ناگوار  اشتیاق  با  کارها  انجام  در  نتیجه،  در  دانند؛ 
گیری از راهبردهای  با بهره   ایشان .  4( 2002،  و همکاران   ست ی بر ) ترند  مشتاق ، نسبت به امور،  بین افراد خوش   کنند. می 

  ی همچنین به نحو فعال   آنان یند.  آ بهتر کنار می   ، گشایی، با فشارهای روانی له ئ ارزیابی مجدد و مس   مانند ثرتر  ؤ مدن م آ کنار  
  سازند های حمایت اجتماعی بهتری را پیرامون خود می کنند و شبکه پرهیز می   )استرس(   از رویدادهای فشارزای زندگی 

های  شوند آن را به تمام جنبه . وقتی افراد بدبین با ناکامی و رویدادی ناخوشایند مواجه می 5( 2002  ، و همکاران   هارتر   ) 

 
1 Murnieks 
2 Goldman 
3 Bradbury & Graves 
4 Brissette 
5 Harter 
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کنند اما افراد  ها و رویدادهای خوشایند را منحصر به یک موقعیت خاص می دهند ولی علل موفقیت زندگی تعمیم می 
می خوش  عمل  برعکس  دقیقًا  آن بین  می نمایند؛  خاص  موقعیت  یک  را  ناخوشایند  رویدادهای  علل  علل  ها  و  دانند 

بیشت  یا  تمام  به  مربوط  و  همگانی  کلی،  را  خوشایند  جنبه رویدادهای  می ر  نظر  در  زندگی  آنکه  های  برای  گیرند. 
ها را بشناسیم نه اینکه از  های زندگی را پیدا کند باید به نحو صحیحی، واقعیت بینی، قدرت غلبه بر محدودیت خوش 

ها و اشتیاق ما را به باالترین سطح  بینی، توانایی . همچنین برای این که خوش 1( 2001 ل، ی آرگ  و  لز ی ه ) ها فرار کنیم آن 
نگرش  افکار،  باید مسئولیت  ما  بپذیریم. شخصی برساند  را  اعمال خود  و  اشاره  ها  رویدادها  علل  از  بعد  این  به  سازی 

ت. افراد بدبین در مورد  کند که در فالن اتفاق، مقصر کیست و چه کسی در شکست یا موفقیت فرد نقش داشته اس می 
ها و بروز رویدادهای خوشایند را به دیگران  دانند ولی موفقیت ها و رویدادهای ناخوشایند، خود را مقصر می شکست 

ها و اتفاقات خوشایند را ناشی  بین، موفقیت شوند اما افراد خوش نگر می دهند. در نتیجه، نسبت به خود، منفی نسبت می 
دهند؛ در نتیجه اشتیاقشان نسبت به  ها و رویدادهای ناخوشایند را به دیگران نسبت می شکست  دانند و از خودشان می 

را به    پذیری نعطاف ا و  ، اشتیاق کاری  زیستی به   نظیر ؛  مثبت   پیامدهای   از   طیفی ،  بینی خوش یابد.  انجام کار افزایش می 
بینی  خوش .  است مرتبط    بسیار   ، کاری  محیط   در خصوص  ، به عملکرد فرد   با   بینی خوش .  2( 2012برانهام، ) آورد  دنبال می 

وری  لق، بهره شود که ممکن است ُخمنجر به تغییراتی در رفتارها می  نیز  دهد افزایش می را اشتیاق افراد   ، طور خاص به 
مقاومت و ایستادگی    ، بین افراد خوش   ، . برای مثال ( 200۷و لوتانز،    وسف ی )   د ن )بازده( عملکرد و سالمت را تحریک کن 

،  با پافشاری بیشتر   که در این حال مواجه شوند    مانعی یا وقتی که با    بیفتد اتفاق    ی وقتی که مشکل   خاصه   ؛ بیشتری دارند 
و در  پذیری کمتری دارند  ، تسلیم استوارترند   شان های شغلی بین در تصمیم های خوش انسان   گردند. می حل  اه دنبال ر به 

شان برای اتمام آن کار افزایش  اشتیاق و عالقه بین پس از موفقیت در یک موضوع،  . همچنین افراد خوش پرشورترند   کار 
ن  ا دانند و چون گم نسی می ا موفقیت را ش  آنها نند. ک ها حتی در صورت موفقیت هم تالش دوباره نمی اما بدبین یابد می 
بین این  های خوش . انسان ( 1999پوسکار و همکاران،  )   گذارند تالش را کنار می   ؛ نس نیاورند ا بار ش کنند شاید این می 

بروند. این به معنای حذف ماجرا نیست    شان دنبال کار و زندگی د و  ن گذار ب   ای توانایی را دارند که مشکالت را در جعبه 
 . 3( 2001و لوپز،    در ی سنا ا )   بلکه به معنای حذف نکردن بقیه زندگی است 

دهند. به جای  روند پایداری بیشتری از خود نشان می هایی که کارها درست پیش نمی بین در زمان افراد خوش 
هایی برای دستیابی به اهدافشان هستند یا اهداف خود را  تر در جستجوی راه ترک آن کار و انجام کاری دیگر، مشتاقانه 

ویژگی شخصیتی بسیار مهمی است که همه کارآفرینان    ، ینی ب خوش دهند؛ بنابراین،  در پرتو اطالعات جدید تغییر می 
. اگر این نگرش و بینش مثبت وجود  ( 199۶لوکاس و همکاران،  )   های تخصصی و فنی باید داشته باشند در کنار مهارت 

مدنظر، دور از دسترس خواهند شد.    اهداف ؛ در انجام کارها انگیزه و اشتیاق الزم وجود نخواهد داشت و  نداشته باشد 
احتمال خطر    که   گویند به ما می نند ترس یا خشم  ا منفی م   های هیجان   است   معتقد   ( 2011  گمن، ی سل ) ،  عالوه بر این 

ما را برای واکنش    و   د نن ک می محدود    ، توجه ما را به منبع تهدید ها  هیجان الوقوع است. این  سیب، قریب آ وجود دارد و  
گویند که اتفاق خوبی  نند لذت و خرسندی به ما می ا م های مثبت  هیجان در مقابل،  .  دارند به فعالیت وامی   ، جنگ یا گریز 

ای از محیط فیزیکی و  ای که ما آگاهی گسترده به گونه   ؛ دهند توجه ما را گسترش می   ، مثبت های  هیجان در پیش است.  
کند و ما  ماده می آ های تازه و اعمال جدید  یافته، ذهن ما را نسبت به ایده کنیم. این توجه گسترش اجتماعی پیدا می 

بهتری    های کند تا ارتباط هایی را برای ما فراهم می فرصت هیجان مثبت  بنابراین،    ؛ شویم تر از حالت معمول می خالق 
 داشته باشیم. های خود  اشتیاق بیشتری برای به ثمر رساندن فعالیت ندیشی و  ا و نو   نیم ایجاده ک 

 
1 Hills & Argyle 
2 Branham 
3 Snyder & Lopez 
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 باشد: های پژوهش به شرح ذیل می براساس مبانی نظری و پیشینه مطرح شده، فرضیه 
 دارد.   ر ی ث أ ت   نان ی کارآفر   نانه ی کارآفر   اق ی تداوم بر اشت   -

 . ردارد ی ث أ ت   نان ی کارآفر   نانه ی کارآفر   اق ی بر اشت   ی ساز ی شخص   -

 دارد.   ر ی ث أ ت   نان ی کارآفر   نانه ی کارآفر   اق ی بودن بر اشت   ر ی فراگ   -

 دارد.   ر ی ث أ ت   نان ی کارآفر   نانه ی کارآفر   اق ی اشت   تداوم و   ن ی مثبت در رابطه ب   جانات ی ه   -

 دارد.   ر ی ث أ ت   نان ی کارآفر   نانه ی کارآفر   اق ی اشت   بودن و   ر ی فراگ   ن ی مثبت در رابطه ب   جانات ی ه   -

 دارد.   ر ی ث أ ت   نان ی کارآفر   نانه ی کارآفر   اق ی اشت   و   ی ساز ی شخص   ن ی مثبت در رابطه ب   جانات ی ه   -
 
 
 
 
 
 
 

 

 . مدل مفهومی پژوهش 1شکل  

 شناسی  روش 
  . است (  تحلیلی  مطالعه   نوع  از )  توصیفی  پژوهش،   هدف   نظر  از   مقطعی و   پژوهش،   انجام   زمان   نظر   از   حاضر،   پژوهش 

  190باشد و تعداد آنها  می دانشگاه تهران    ی مستقر در پارک علم و فناور   نان ی کارآفر   ه ی شامل کل   پژوهش   آماری   جامعه 
های ثانویه  حاضر، عالوه بر داده   پژوهش   در .  باشد می نفر    120  حجم نمونه این تحقیق   نفر است. براساس فرمول کوکران، 

سؤاالت استخراج شده از    از   پژوهش   متغیرهای   سنجش   نامه نیز استفاده شد. برای ای، از پرسش کتابخانه و مطالعات  
برای سنجش    ، ( 2011  گمن، ی سل ) نامه  پرسش بینی از  سنجش سازه خوش   تحقیقات بدین شرح استفاده گردید: برای 

و    پکرون )  نامه پرسش هیجانات مثبت از   رای سنجش و ب  ( 2009کاردون و همکاران، ) نامه اق کارآفرینانه از پرسش اشتی 
 . 1( 2002  ، همکاران 

  منظور بررسی روایی ابزار تحقیق، از روش صوری که با نظر استادان و کارشناسان متخصص این حوزه و همچنینبه 
باشد( و برای پایایی ابزار تحقیق از روش الفای کرونباخ و    -0.5( )باید باالی  AVE)   2میانگین واریانس استخراج شده 
 باشند( استفاده شد که در همه موارد، تأیید گردیدند.    -0.۷پایایی مرکب )هر دو باید باالی  

 . نتایج سه معیار الفای کرونباخ، پایایی ترکیبی وروایی همگرا 1جدول  

 ونباخ آلفای کر  پایایی ترکیبی  AVE شاخص 

 0/ 8۶3 0/ 91۶ 0/ ۷85 تـداوم 

 0/ ۷81 0/ 823 0/ ۶10 فراگیر بودن 

 
1 Pekrun 
2 Average variance extracted (AVE) 
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 ونباخ آلفای کر  پایایی ترکیبی  AVE شاخص 

 0/ ۷1۷ 0/ ۷9۶ 0/ 5۶۶ سازی شخصی 

 0/ ۷35 0/ 848 0/ ۶51 اشتیاق کارآفرینانه 

 0/ ۷۷۷ 0/ 8۷0 0/ ۶91 های مثبت هیجان 

 
تر از مقدار  ها بزرگ مشخص است مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در تمامی مؤلفه   1طور که از جدول  همان 

تمامی متغیرهای پژوهش، باالتر از    AVEمقدار  نامه پژوهش، تأیید شد. همچنین  است؛ بنابراین پایایی پرسش   0/ ۷
روایی همگرای سؤاالت پرسش   0/ 5مقدار   بنابراین  برای بررسی روایی همگرا شاخص    باشد. ه موردقبول می نام است؛ 

و    0/ ۷از    پایایی ترکیبی  وایی همگرا زمانی وجود دارد که ( محاسبه شده است. ر AVEمیانگین واریانس استخراج شده ) 
AVE    باید از   پایایی ترکیبی  د. همچنین ن تر باش بزرگ   0/ 5از AVE  شرط روایی همگرا    ، صورت   تر باشد. در این بزرگ

چنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شده    تمامی متغیرها از روایی همگرا برخوردار هستند. ود خواهد داشت.  وج 
 (AVE برای یک متغیر، بزرگ )  .تر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد؛ روایی واگرا برای آن متغیر وجود دارد

 استخراج شده هستند.   اعداد روی قطر اصلی، جذر میانگین واریانس   2در جدول  

 های تحقیق و همبستگی بین شاخص   AVE.  2جدول  

 5 4 3 2 1 متغیر  ردیف 

         0.80۷ اشتیاق کارآفرینانه  1

       0.88۶ 0.۶88 تداوم  2

     0.۷53 0.۶04 0.۷۶1 سازی شخصی  3

   0.۷81 0.۶99 0.۶08 0.۷80 فراگیر بودن  4

 0.831 0.۶00 0.58۶ 0.588 0.۶93 های مثبت هیجان  5

 
مشخص است جذر میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر، بیشتر از    2های جدول  طور که از داده همان 

 همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها است؛ بنابراین روایی تشخیصی متغیرهای پژوهش، تأیید شد. 

 ها  یافته 
تجزیه  برای  تحقیق  این  داده در  و  وتحلیل  وضعیت  از  ابتدا  شد.  استفاده  استنباطی  آمار  و  توصیفی  آمار  از  ها 

آگاهی کسب شد و در    SPSS25افزار  شناختی پاسخگویان، با استفاده از آمار توصیفی و نیز نرم های جمعیت ویژگی 
سازی معادالت ساختاری  یرهای موجود در تحقیق، از مدل ها و بررسی روابط عّلی متغ ادامه برای بررسی و آزمون فرضیه 

 استفاده شد.   PLS3افزار  و نرم 

 شناختی نمونه آماری های جمعیت . ویژگی 3جدول  

 سن 
 سال   40بیش از   سال   40تا    35 سال   35تا    30 سال   30تا    25

15   (5 /12 % ) ۶4   (3 /53 % ) 21   (5 /1۷ % ) 20   (۷ /1۶ % ) 

 تحصیالت 
 دکتری و باالتر  ارشد کارشناسی  کارشناسی  کاردانی 

4   (3 /3 % ) 23   (2 /19 % ) 53   (2 /44 % ) 40   (3 /33 % ) 
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( کارشناسی ارشد و  % 44/ 2دهندگان ) مشخص است تحصیالت بیشتر پاسخ   3های جدول  طور که از داده همان 
سال و کمترین آنها    35تا    30( بین  % 53/ 3دهندگان ) ( کاردانی است. از نظر سن، بیشتر پاسخ % 3/ 3کمترین آنها ) 

 سال هستند.    30تا    25( بین  % 12/ 5) 
 شایان ذکر است که با توجه به فرضیات پژوهش، در این پژوهش، دو مدل ساختاری طراحی شده است.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

)ارزیابی مدل    t-Valuesهای پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی و  . مدل معادالت ساختاری فرضیه 2شکل  
 گیری( اندازه 

 
ها و متغیرهای مکنون مربوط به خودشان در تمامی  معناداری بین گویه ، مقدار آماره تی و سطح  2با توجه به شکل  

از   بیشتر  بین گویه   1/ 9۶موارد  روابط  معناداری  لذا  است؛  تأیید می محاسبه شده  متناظرشان،  متغیرهای  و  شود.  ها 
ای  یاز به حذف گویه باشد و ن می   0/ 5نامه، بیشتر از  همچنین مقدار بار عاملی استاندارد شده برای تمامی سؤاالت پرسش 

 شود. در مدل احساس نمی 
 دهد.  داری مدل ساختاری پژوهش را نشان می ضرایب تخمین استاندارد و اعداد معنی   3شکل  
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 مدل ساختاری پژوهش   t-value. ضرایب تخمین استاندارد و ضرایب معناداری  3شکل  
 

 نیکویی برازش مدل بررسی شده است.   4در جدول  
 

 های بررسی کفایت مدل تحقیق شاخص .  4جدول  
 𝑹𝟐 𝑸𝟐 𝒇𝟐 متغیر 

 0/ 1۷8 0/ 441 0/ ۷۷0 اشتیاق کارآفرینانه 
 0/ 130 -- -- تداوم 
 0/ 249 -- -- سازی شخصی 

 -- -- -- فراگیر بودن 
 -- -- -- های مثبت هیجان 

عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط  ترتیب به به   𝑅2برای    0/ ۶۷و    0/ 33،  0/ 19سه مقدار  
 و قوی 

 بینی کم، متوسط و قوی ترتیب قدرت پیش به   𝑄2برای   0/ 35و  0/ 15،  0/ 02سه مقدار  
 ترتیب نشان از اندازه تأثیر کوچک، متوسط و بزرگ به   𝒇𝟐برای    0/ 35و    0/ 15،  0/ 02سه مقدار  

 
شود و با تأیید برازش آن، بررسی برازش در  گیری و مدل ساختاری می مدل کلی، شامل هر دو بخش مدل اندازه 

و طبق فرمول  وجود دارد    GOF  1یک مدل کامل خواهد شد. برای بررسی برازش مدل کلی، تنها یک معیار به نام  
 گردد.  محاسبه می   5موجود در جدول  

 
 

 
1 Goodness Of Fit 
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 GOF. نتایج برازش کلی مدل با معیار  5جدول  

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝑅2̅̅̅̅  

54۶ /0 323 /0 ۷۷0 /0 

  0/ 323( مقدار  𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠شود مقدار میانگین مقادیر اشتراکی ) مشاهده می   5طور که در جدول  همان 
تر از  شد که بزرگ   0/ 54۶معادل    GOFدست آمد و با توجه به فرمول مقدار معیار  به   0/ ۷۷برابر    𝑅2و میانگین مقادیر 

مدل کلی را با قدرت    GOFدهنده برازش قوی مدل کلی تحقیق است. معیار باالی باشد و نشان می   0/ 3۶مقدار مالک  
 گردد. کند و اجازه ورود به بخش بررسی فرضیات، صادر می تأیید می 

 
 های تحقیق . نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری برای بررسی فرضیه 6جدول  

 فرضیه  ردیف 
ضریب  

 ( βمسیر ) 

 داری معنی   عدد 

 (t-value ) 

نتیجه  
 آزمون 

 تایید  2/ 59۶ 0/ 190 تداوم بر اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان تأثیر دارد. 1
 تایید  4/ 0۶1 0/ 3۷3 سازی بر اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان تأثیردارد.شخصی  2
 تایید  2/ ۶5۶ 0/ 2۶4 فراگیر بودن بر اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان تأثیر دارد. 3
 تایید  3/ 4۷4 0/ 238 هیجانات مثبت در رابطه بین تداوم و اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان تأثیر دارد. 4
 تایید  2/ 8۶5 0/ 183 هیجانات مثبت در رابطه بین فراگیر بودن و اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان تأثیر دارد. 5
 تایید  2/ 288 0/ 1۶۶ سازی و اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان تأثیر دارد.هیجانات مثبت در رابطه بین شخصی  ۶

 
 گیری بحث و نتیجه 

های علم  بینی بر اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان مستقر در پارک : »خوش از   است   عبارت فرضیه اصلی این پژوهش  
بینی در  های خوش زمان مؤلفه وفناوری دانشگاه تهران تأثیر دارد.« مشارکت نظری تحقیق حاضر در بررسی تأثیرات هم 

بر این اساس  ارائه الگوی مفهومی  ابعاد سه باشد. نتایج کلی پژوهش نشان می می   اشتیاق کارآفرینانه و  گانه  دهد که 
   گذارد. سازی بر اشتیاق کارآفرینانه، تأثیر می بینی شامل تداوم، فراگیر بودن و شخصی خوش 
؛ در واقع، در  دارد اشتیاق کارآفرینانه   بر  را   ر ی ث أ ت  ن ی شتر ی ب   /. 94سازی با میزان تأثیر  بینی، شخصی خوش   ابعاد   ن ی ب   از 

خوش س شخصی  افراد  موفقیت ازی،  می بین،  خودشان  از  ناشی  را  خوشایندها  و  شکست ها  اما  رویدادهای  دانند  و  ها 
های این تحقیق  یابد. یافته دهند؛ در نتیجه اشتیاقشان نسبت به انجام کار، افزایش می ناخوشایند را به دیگران نسبت می 

ای  توان اظهار کرد که پژوهش فعلی، اولین مطالعه قیق می براساس پیشینه تح   با نتایج تحقیقات پیشین، سازگار است. 
ها  گری هیجانات مثبت را بررسی کرده است. نتایج تحلیل بینی بر اشتیاق کارآفرینانه با نقش تعدیل است که تأثیر خوش 

باشد.  یید می های طراحی و همه روابط موجود در مدل، تأ قبول بودن سازه نشان داد که مدل پیشنهادی، با توجه به قابل 
/. حاکی از تناسب قوی و باالی این  ۶۷دست آمدن مقدار  و به   GOFهمچنین برازش کلی مدل با استفاده از شاخص  

تواند به شکل مثبت  می گر  عنوان متغیر تعدیل هیجانات مثبت به که    مدل بود و همچنین نتایج پژوهش بیانگر این است 
بخشند و ما را  در واقع هیجانات مثبت، توجه ما را وسعت می   کارآفرینانه را ارتقا دهد. بینی و اشتیاق ی، خوش و معنادار 

گسترده  اجتماعی  و  فیزیکی  محیط  می از  آگاه  گسترش تری  توجه  این  اندیشه سازند.  پذیرش  برای  را  ما  و  یافته،  ها 
هایی را در اختیارمان  ای مثبت، فرصت ه شویم. هیجان تر می کند و بیش از مواقع عادی، خالق های تازه آماده می اقدام 
نشان می می  بروز دهیم. شواهد  از خود  بیشتری  بارآوری  و  کنیم  ایجاد  بهتری  روابط  تا  که هیجان گذارند  های  دهد 

 کنند.  را تسهیل می   گشایی اشتیاق، خالقیت و مسئله مثبت؛ نظیر شادمانی و خشنودی،  
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