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Abstract
Objective: The key qualities for accounting students in the domains of financial issues and investments
are among the requirements of entrepreneurship. Besides, one of the most serious challenges facing
Iran's government is to create job opportunities and above all resolve youth unemployment, particularly
among higher education students and graduates. Given the limited facilities and capabilities of the
government to develop businesses for all, it is of utmost importance to reflect on entrepreneurial
activities and plan for them. From this perspective, the present study aimed to investigate the impacts
of financial and investment decision-making components on entrepreneurial intention (EI) to start and
develop businesses among Iranian accounting students. For this purpose, the effects of financial
intelligence, risk-taking, optimism, levels of accounting education, and work experience on accounting
students' EI were explored.
Methods: The statistical population in this study consisted of all students enrolled in the associate's,
bachelor's, master's, and PhD programs in accounting at Iranian universities and institutions of higher
education. In view of the large statistical population and the outbreak of the coronavirus disease 2019
(COVID-19) across Iran, the research questionnaire was initially designed online, via the Avalform
software, and its link was then sent to the accounting students via e-mails as well as virtual channels
and groups on scientific social networks, such as WhatsApp and Instagram. In this way, simple random
sampling was utilized. Upon collecting the data and excluding five incomplete questionnaires, the data
from 252 questionnaires were exploited for further analysis. In line with the sample size table developed
by Bartlett, Kotrlik, and Higgins (2001), at least 209 questionnaires needed to be completed and
analyzed in field studies with unlimited populations. Accordingly, the number of questionnaires in this
study met the sample size adequacy, and the results could be generalized to the entire statistical
population. The data collection instrument was a standardized questionnaire, consisting of several parts
with open- and closed-ended items. To check its validity, the opinions of four entrepreneurship and
accounting experts were firstly obtained, and then the reliability of its different scales were measured
by the Cronbach's alpha coefficient. As well, the data analysis was fulfilled using the SPSS and
SmartPLS software packages. For this purpose, the descriptive and inferential statistics were recruited.
With regard to the inferential statistics, the structural equation modeling (viz. the measurement and
structural model assessments), and the partial least squares (PLS) as an estimation approach were
performed. During the measurement model assessment, the validity, reliability, and fit of the
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Abstract
measurement model for the latent variables in the study were calculated. As well, the research
hypotheses were tested by the proposed model through the structural model assessment.
Results: The study results demonstrated that financial intelligence had a significant positive effect on
EI among Iranian accounting students at the 99% confidence interval (CI). Therefore, it was
acknowledged that the students' intention to start and develop entrepreneurial activities and establish
businesses could boost alongside the growth in their financial intelligence. Additionally, the findings
revealed that risk-taking had a significant positive impact on EI. In other words, the accounting students'
EI toward self-employment and investment for starting and developing entrepreneurial businesses could
multiply as their level of risk-taking amplified. Even though optimism as one of the main personal
characteristics could influence entrepreneurship, and act as a driving force in entrepreneurial activities
and investment to launch new and high-risk businesses, the results of the present study demonstrated
that optimism did not have a significant effect on EI among the accounting students in Iran. In fact,
optimism failed to predict the variations in their EI, due to the nature of accounting as a field of study
and its working conditions in this country. Human capital could similarly play a significant role in
strengthening EI in the students to start a business and organizing the relevant resources. In light of this,
there is strong evidence that human capital raises the individuals' tendency to undertake entrepreneurial
activities. On this point, the study results confirmed that the human capital components, i.e., work
experience and the level of accounting education could have a significant positive effect on the students'
EI. Put it plainly, the Iranian accounting students' decisions could be directed toward self-employment
and investment in entrepreneurial activities with the rise in their experience and levels of education.
Conclusion: The study results established that the financial and investment decision-making
components, such as financial intelligence, risk-taking, work experience, and level of accounting
education could contribute to forming EI among accounting students to start and develop
entrepreneurial businesses. Therefore, this study had some theoretical and practical implications for EI
in students, especially the accounting ones. Considering the theoretical achievements, no coherent
research had been previously conducted to predict accounting students' EI with an emphasis on the
financial and investment decision-making components, to the best of the authors' knowledge, so the
present study aimed to examine the effects of such components on accounting students' EI to fill the
existing gaps. In terms of the practical outcomes, policy-makers, planners, managers, and professors in
the higher education system could take advantage of the study results to promote entrepreneurial and
self-employment activities among students; for example, they are suggested to establish student
entrepreneurship cooperatives, offer comprehensive training and internship courses, and hold
entrepreneurship workshops and events to expand students' financial intelligence and risk-taking, boost
human capital, and thereby promote EI among them.
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اثر مؤلفههای تصمیمگیری مالی و سرمایهگذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته
حسابداری ایران


بهروز بادپا



نعمتاله شیری

چکیده
هدف :تواناییهای ویژه دانشجویان رشته حسابداری در زمینه مباحث مالی و سرمایهگذاری از الزامات کارآفرینی محسوب میشود
و از طرفی ،یکی از مهمترین چالشهای دولت ،اشتغالزایی و حل مشکل بیکاری دانشجویان و دانشآموختگان آموزش عالی است.
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفههای تصمیمگیری مالی و سرمایهگذاری بر قصد دانشجویان رشته حسابداری برای
ایجاد کسب و کار است.
روش :این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی -همبستگی و بکارگیری رهیافت مدلسازی معادالت ساختاری انجام شد .جامعه
آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته حسابداری در کل کشور بودند که تعداد  252نفر از آنها با روش نمونهگیری تصادفی ساده
از طریق پرسشنامه برخط انتخاب گردید .به منظور گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه برخط و برای آزمون فرضیهها نیز از مدلسازی
معادالت ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازهگیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش مالی ،ریسکپذیری ،تجربه کاری و تحصیالت حسابداری تأثیر مثبت و
معناداری در سطح معناداری یک درصد (اطمینان  99درصد) بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری در ایران دارند ،اما
تأثیر متغیر خوش بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری از لحاظ آماری تأیید نشد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،سیاستگذاران ،برنامهریزان ،مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی میتوانند با راهاندازی
تعاونیهای دانشجویی کارآفرینانه ،ارائه دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری کارگاههای آموزشی کارآفرینی در جهت
بهبود هوش مالی ،ریسک پذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اقدام
کنند.
واژههای کلیدی :هوش مالی ،ریسکپذیری ،خوشبینی ،تحصیالت حسابداری ،تجربه ،قصد کارآفرینانه.
نوع مقاله :پژوهشی.
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مقدمه

اشتغال جوانان بویژه دانش آموختگان یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذاران و دولت مردان است .دانشآموختگان
طبق برنامه آموزش رسمی دوره تحصیلی خود را در یک مرکز علمی با موفقیت به پایان رساندهاند (شیری و همکاران،0
 .)7377قبالً دولت اشتغالزایی مستقیم را برای حل مشکل بیکاری دانشآموختگان در دستور کار قرار داده بود و با تقویت
بخش خصوصی ،آنان را موظف به جذب دانشآموختگان و از این طریق تالش میشد نرخ بیکاری دانشآموختگان
کاهش پیدا کند .امروزه رویکرد دولت و مؤسسات آموزش عالی تغییر پیدا کرده و به این نتیجه رسیدهاند دانشآموختگان
پس از فارغ التحصیلی باید خود به دنبال ایجاد کسب و کار جدید باشند (میرزاصفی و همکاران .)0393 ،از طرفی ،تحوالت
گسترده بینالمللی ناشی از پیشرفتهای علمی و فناوری منجر به ضرورتها و نیازهای جدیدی مانند ایجاد شرکتهای
دانش بنیان و فعالیت های دانش محور برای بهبود عملکرد در زمینههای صنعتی ،تولیدی و خدماتی شده است و برای پاسخ
به این نیازها و ایجاد کسب و کار باید از روشهای جدید ،خالقانه و نوآورانه بهره گرفت .بنابراین ،سیاست گذاران با
کمک اقتصاددانان و سایر کارگزاران به دنبال ارائه الگو برای تقویت کارآفرینی هستند (عبدی و همکاران.)0397 ،
کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید ،رفتاری ارادی و برنامهریزی شده است و بهعنوان موتور محرک توسعه اقتصادی
به شمار میرود (کریمی و همکاران .)7305 ،7قصد کارآفرینانه پیشنیاز رفتار کارآفرینانه (ایجاد کسب و کار جدید) در
آینده محسوب میشود و فرآیندی آگاهانه و ذهنی است که میتواند ایدهها و اقدامات را به رفتارهای واقعی تبدیل کند
(کروس و همکاران 7309 ،3و وودا و فلورا .)7309 ،0قصد کارآفرینانه نمایشدهنده قصد فرد برای شروع یک کسب و
کار بوده و یک فرآیند آگاهانه ذهنی است که مقدم بر عمل بوده و تمایل فرد را به سمت شروع یک کسب و کار جدید
هدایت میکند (فوالدی و باغبانی .)0393 ،با توجه به تنزل شاخص قصد کارآفرینانه در ایران نسبت به گذشته بر اساس
گزارش سازمان دیدهبان جهانی و افزایش نرخ بیکاری جوانان در بسیاری از مناطق جهان ،توسعه فعالیتهای نوآورانه و
کارآفرینانه جوانان و دانشجویان به یکی از ضرورتها برای بیشتر دانشگاهها در نقاط مختلف جهان تبدیل شده است .یکی
از الزامات کارآفرینی ،توانمندی افراد در زمینه مباحث مالی و سرمایهگذاری است؛ بر این اساس ،دانشآموختگانی که
قصد ایجاد کسب و کار جدید را دارند ،باید دانش و مهارت کافی را داشته باشند و عالوه بر آن ،از ویژگیهای فردی
الزم برای کارآفرینی در سح محلوب مانند هوش مالی و ریسکپذیری برخوردار باشند (شی .)7307 ،6پژوهشهای
زیادی تأثیر قصد کارآفرینانه در ایجاد کسب و کار جدید و اهمیت قابل توجه مباحث مالی در شکلگیری قصد
کارآفرینانه را بررسی کردهاند ،اما تا کنون کمتر تأثیر مباحث تصمیمگیری مالی و سرمایهگذاری بر قصد کارآفرینانه در
بین دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است (صادقی و همکاران.)0398 ،
ویژگیهای فردی تأثیر با اهمیتی بر قصد کارآفرینانه برای سرمایهگذاری و ایجاد کسب و کار جدید دارند (فُربس،5
 .)7336شناسایی و معرفی ویژگیهای فردی مؤثر بر قصد کارآفرینانه میتواند مفید باشد .برخی از ویژگیهای فردی از
عوامل اصلی موفقیت و وجه تمایز بین سرمایهگذاران خالق و کارآفرین در مقایسه با افراد غیر کارآفرین به شمار میروند
4. Vodă & Florea
5. Shi
6. Forbes

1. Shiri et al.
2. Karimi et al.
3. Kruse et al.
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(داس و تنگ .)0997 ،0هوش مالی نقش مؤثری در تصمیمات سرمایهگذاران دارد (بینشیان و دهدار .)0397 ،ریسک هم
جزء جدا نشدنی از عملکرد و بازده محسوب میشود و بر این اساس ،ریسکپذیری یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات
مالی و سرمایهگذاری به شمار میرود (چن و همکاران .)7300 ،7کانمن و تیورسکی )0979( 3معتقدند سرمایهگذاران
اغلب در تصمیمات سرمایهگذاری خوشبین هستند و به همین دلیل ،شانس موفقیت آنان در مسایل مالی بیشتر است.
همچنین ،سح تحصیالت آنان در زمینه مباحث مالی نقش مؤثری در تصمیات مالی و سرمایهگذاری ،پایداری اقتصادی
و همچنین پیشرفت اقتصادی جامعه دارد (جراردی و همکاران .)7303 ،0عالوه بر این ،آوایس و همکاران )7305( 6نیز
معتقدند تحصیالت مالی در کنار تجربه افراد در عرصه سرمایه گذاری جزء عوامل کلیدی مؤثر بر تصمیمات مالی و
سرمایهگذاری و همچنین میزان تحمل ریسک افراد سرمایهگذار محسوب میشود .با توجه به محالب بیان شده و همچنین
رویکرد جدید دولت و مؤسسات آموزش عالی مبتنی بر ایجاد کسب و کار جدید دانشجویان پس از اتمام تحصیالت
(میرزاصفی و همکاران ،)0393 ،در پژوهش حاضر اثر هوش مالی ،ریسکپذیری و خوشبینی بر قصد کارآفرینانه
دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است .عالوه بر این ،به منظور موفقیت در ایجاد کسب و کار جدید و رغبت افراد برای
ورود به این عرصه ،ضرورت دارد افراد مجهز به سرمایه انسانی باال شامل تحصیالت و تجربه باشند (آیورسن و همکاران،5
 .)7338بنابراین ،در پژوهش حاضر اثر تحصیالت حسابداری و تجربه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مورد بررسی قرار
گرفته است.
یکی از نوآوری های پژوهش آن است که ارتباط بین ابعاد سرمایه انسانی و برخی از ویژگیهای فردی دانشجویان
رشته حسابداری با قصد کارآفرینانه آنان بررسی شده است .عالوه بر این ،ارتباط شاخصهای مختلفی که به عنوان ابعاد
سرمایه انسانی و ویژگیهای فردی مؤثر بر فرآیند کارآفرینی دانشجویان محرح شده است ،بهطور همزمان مورد بررسی
قرار گرفتهاند .بنابراین ،پژوهش حاضر چندبُعدی محسوب میشود .نکته قابل توجه آن است که ویژگیهای شخصیتی
متعددی می توانند بر قصد کارآفرینانه دانشجویان اثرگذار باشند ،اما در پژوهش حاضر با توجه به محالب بیان شده و
پژوهشهای مرتبط ،فقط متغیرهایی مورد بررسی قرار گرفتهاند که در تصمیمگیریهای مالی و سرمایهگذاری دانشجویان
رشتههای حسابداری ،مدیریت مالی ،اقتصاد کاربرد دارند .با توجه به اهمیت موارد ذکر شده ،سؤالهای پژوهش به شرح
زیر است:
آیا هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر میگذارد؟
آیا ریسکپذیری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر میگذارد؟
آیا خوشبینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر میگذارد؟
آیا تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر میگذارد؟
آیا تجربه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر میگذارد؟

4. Gerardi., Goette & Meier
5. Awais., Laber., Rasheed &Khursheed
6 . Iversen et al.
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سازماندهی مقاله در ادامه به این شرح است :ابتدا مبانی نظری ،فرضیهها و پیشینه پژوهش محرح میشوند .روششناسی
پژوهش پس از پیشینه تجربی محرح میشوند و پس از آن نتایج آماری و یافتههای پژوهش ارائه میشوند؛ در بخش پایانی
نیز نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش بیان میشود.
مبانی نظری پژوهش

کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید ،فعالیتی مبتنی بر برنامهریزی بوده و موتور محرک توسعه اقتصادی کشور
محسوب میشود (کریمی و همکاران .)7305 ،یکی از الزامات کارآفرینی ،توانمندی افراد در زمینه تصمیمات مالی و
سرمایهگذاری است؛ دانش آموختگانی که قصد ایجاد کسب و کار جدید را دارند ،باید دانش و مهارت کافی را داشته
باشند و عالوه بر آن ،از ویژگی های فردی الزم برای کارآفرینی در سح محلوب برخوردار باشند (شی .)7307 ،صادقی
و همکاران ( )0398نیز معتقدند ،تصمیمگیریهای مالی و سرمایهگذاری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان مؤثر است .ممکن
است متغیرهای متعددی بر تصمیمات مالی و سرمایهگذاری در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأثیرگذار باشند .با این
وجود ،فقط متغیرهایی مورد بحث قرار می گیرد که در چارچوب پژوهش حاضر باشند .به بیان دیگر ،متغیرهایی مورد
بحث قرار می گیرند که مبتنی بر قصد و رفتار کارآفرینانه و از الزامات کارآفرینی باشند و بر اساس مستندات پژوهشی
نقش مؤثری در بروز رفتار کارآفرینانه دانشجویان داشته باشند .شی ( )7307هوش مالی باال و ریسکپذیری افراد کارآفرین
را به عنوان ویژگیهای مؤثر بر تصمیمگیریهای مالی و سرمایهگذاری معرفی میکند که برای کارآفرینی الزامی هستند.
بینشیان و دهدار ( )0397معتقدند هوش مالی نقش مؤثری در تصمیمات سرمایهگذاران دارد .به اعتقاد چن و همکاران
( ،)7300ریسکپذیری یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات مالی و سرمایهگذاری محسوب میشود .نائیجی و
اسفندیاری ( ،)0390عالوه بر متغیرهای فوق ،خوشبینی را یکی از ویژگیهای فردی مهم ،مؤثر و محرک برای راهاندازی
کسب و کار جدید میداند .دیویدسون و هانینگ )7333( 0معتقدند که در نظریات کارآفرینی سرمایه انسانی شامل تجربه،
دانش و مهارت است  .بنابراین ،تحصیالت و تجربه افراد به عنوان ابعاد سرمایه انسانی بر تصمیمات مالی و سرمایهگذاری
(الزامات کارآفرینی) اثرگذار هستند .جراردی و همکاران ( )7303نیز اعتقاد دارند ،سح تحصیالت افراد در رشتههای
مالی نقش مؤثری در تصمیات مالی و سرمایهگذاری دارد.
اثر هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

هوش مالی معیاری برای اندازه گیری هوشیاری مالی است و منظور از هوشیاری مالی ،آن بخش از هوشیاری ذهنی
انسان است که برای حل مشکالت مالی از آن استفاده میشود (دارابی و مشایخی .)0396 ،بنابراین ،میزان هوشیاری مالی
با اندازه هوش مالی نشان داده میشود .وقتی که انسان با شرایط مالی چالشبرانگیز مواجه میشود به شیوه معقول میتواند
واکنشهایی را انجام دهد .در واقع مغز انسان سعی میکند طوری به آن رویداد واکنش نشان دهد که منافع بیشتر و
پایدارتری ایجاد شود (توریسلی و همکاران .)7370 ،7نکته قابل توجه آن است که مغز انسان در زمان تصمیمگیری و در
واکنش به هر رویداد مالی تحت تأثیر مسائل مختلفی است و تصمیمی اتخاذ میشود که بین مؤلفههای متعدد توازن ایجاد
کند؛ به طور مثال ریسکپذیری ،دانش ،تجربه و  ...بر تصمیمگیری فرد منحقی تأثیرگذار هستند .ایجاد کسب و کار جدید
2 . Toricelli et al.

1 . Davidson & Honing
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توأم با رویارویی با مشکالت و مسائل مالی است و بر همین اساس ،افرادی که قصد کارآفرینی دارند ،باید از توانایی الزم
برای حل مسائل مالی بهرهمند باشند (جراردی و همکاران .)7303 ،همانطور که بیان شد ،هوش مالی افراد برای حل
مشکالت مالی به کار گرفته میشود و بر قصد کارآفرینانه و میزان کارآفرینی دانشجویان تأثیر دارد .منظور از کارآفرینی،
میزان بهرهگیری از فرصتها با تالش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسک مالی ،روانی و اجتماعی است (هیسریچ و
پیترز.)7337 ،0
کمیل و همکاران )7300( 7معتقدند که هوش مالی بر قصد سرمایهگذار و مصرفکننده تأثیر دارد و این رابحه میتواند
موجب رفاه مالی افراد شود .عالوه بر این ،معتقدند که اندازهگیری هوش مالی برای آزمون استعداد فردی نیست و به منظور
سنجش مهارتهای مالی اساسی و کاربرد مفاهیم مالی است (ذاتی نیست) که میتواند رفتار مالی و رفاه مالی را شکل
دهد .فرضیه اساسی آنان این است که اگر کسی سح هوش مالی پایینی داشته باشد ،ثروت خود را صرف هزینههای غیر
ضروری میکند و سرمایهگذاری ضروری را به موقع انجام نمیدهد .بسیاری از کسب و کارهای امروزه دارای مخاطرات
فراوان هستند و ریسک مالی یکی از ابعاد ریسکی است که متوجه افرادی است که قصد کارآفرینی دارند (عزیزی و
حیدری .)0033 ،بر این اساس ،هوش باالی مالی یکی از ویژگی های مهم افراد کارآفرین برای موفقیت در ایجاد کسب و
کار در هنگام برخورد با مشکالت مالی محسوب میشود (برمن و همکاران .)7338 ،3برمن و همکاران ( )7338هوش مالی
را متشکل از سه نوع مهارت اساسی در نظر گرفتند :اول ،درک مفاهیم بنیادی برای ایجاد کسب و کار جدید؛ بهطور مثال،
کارآفرینانی که از هوش مالی مناسب بهره مند هستند با صورت وضعیت مالی ،صورت سود و زیان و صورت جریانهای
نقدی آشنایی دارند و تفاوت سود و موجودی نقد را درک میکنند .دوم ،درک فن حسابداری و مالی؛ بهطور مثال،
کارآفرینان باهوش با نحوه برآورد استهالک داراییهای بلندمدت و تخصیص هزینهها آشنایی دارند و میتوانند
قضاوت های معقول و برآوردهای منحقی در مورد اقالم صورتهای مالی انجام دهند .سوم ،درک تجزیه و تحلیلهای
مالی؛ بهطور مثال ،کارآفرینان باهوش نسبتهای مالی مانند بازده داراییها و بازده سرمایه را درک میکنند (شکل .)0
هوش مالی شامل:
درک مفاهیم مالی بنیادی
درک فن حسابداری و مالی
درک تجزیه و تحلیلهای مالی

+
کارآفرینی و قصد
ایجاد کسب و کار
جدید
شکل  .1مدل اثر هوش مالی بر کارآفرینی (برمن و همکاران)8002 ،
Berman., Knight & Case

3.

1. Hisrich & Peters
2. Kamil., Musa & Sahak
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یکی از نکات حائز اهمیت آن است که هوش مالی یک ویژگی ذاتی نیست و مجموعهای از دانش و مهارتهای به
دست آمده از درک اصول مالی و حسابداری در دنیای کسب و کار را شامل میشود که افراد با آموزش میتوانند آن
مهارتهای مالی را یاد بگیرند و در چهار حوزه قابل بررسی است -0 :درک مباحث مالی پایه مانند مفهوم موجودی نقد
و سود -7 ،درک امور مالی و حسابداری به صورت علمی و فنی مانند انجام ثبتهای حسابداری بر اساس مفروضات،
اصول حسابداری و برآوردهای معقول -3 ،درک تجزیه و تحلیل مباحث مالی مانند نسبتهای مالی و کارایی و  -0درک
عمیق مسائل مالی مانند تأثیر عوامل اقتصادی ،محیحی ،انتظارات مشتری و مانند آن بر محیط کسب و کار (بینشیان و دهدار،
 .)0397بر اساس محالب بیان شده ،هوش مالی یکی از ویژگیهای فردی است که بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته
حسابداری تأثیر دارد .بر این اساس ،دانشجویانی که هوش مالی باالتری دارند ،به احتمال زیاد رغبت بیشتری به ایجاد
کسب و کار جدید دارند و قصد کارآفرینانه آنها بیشتر است.
فرضیه اول :هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبت دارد.
اثر ریسکپذیری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

یکی از ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر فرآیند کارآفرینی ،ریسکپذیری افراد است (اوتادی و صفری .)0398 ،کوی
و همکاران )7307( 0معتقدند ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی افراد ،آنان را به سوی کارآفرینی سوق میدهد و یکی
از این ویژگیها تمایل به ریسکپذیری آنان است .هامیلتون و هارپر )0990( 7نیز معتقدند کارآفرین فردی است که
ریسکهای خاصی را متحمل میشود تا از مزایای اختراع و ابداع بهرهمند شود .ژائو و همکاران )7303( 3گرایش به
ریسکپذیری را به عنوان یکی از ویژگیهای رفتار کارآفرینانه و یکی از عوامل اثرگذار در مدل رفتار برنامهریزیشده
معرفی کردند .بروکهاوس )0983( 0معتقد است که ریسکپذیری مشخصه اصلی یک کارآفرین برای رسیدن به موفقیت
است .بنابراین ،افرادی که قصد ایجاد کسب و کار جدید دارند ،باید تا حدی ریسکپذیر باشند .ریسک ،احتمال آن است
که یک فعالیت منجر به زیان ،پیامد ناخوشایند و یا ناخواسته شود .تقریباً همه تالشهای بشری درجاتی از ریسک را شامل
میشوند .نگرشهای ریسکپذیر ،باورها و اعتقاداتی هستند که کارآفرینان نسبت به انجام یک کار در کنار پذیرش
خحرات احتمالی آن دارند (باربوسا و همکاران .)7337 ،6مفهوم ریسکپذیری برای دانشجویانی که قصد کارآفرینی دارند
اهمیت ویژهای دارد ،زیرا بسیاری از کسب و کارهای امروزی بدون تحمل ریسک و مدیریت آن موفقیتآمیز نخواهند
بود و قبل از بلوغ از بین میروند .بر همین اساس ،نگرشهای ریسکپذیر اهمیت قابل توجهی در میزان موفقیت کارآفرینان
دارند (عزیزی و حیدری .)0033 ،مک کله لند )0950( 5معتقد است افرادی که تمایل به موفقیت زیاد دارند ،آمادگی
بیشتری برای پذیرش ریسک دارند .بر همین اساس ،وقت ،تالش و اعتبار خود را در معرض ریسک قرار میدهند و منابع
مالی زیادی را در یک کار پرخحر سرمایهگذاری میکنند .بنابراین ،ضرورت دارد که کارآفرینان به یادگیری مدیریت
ریسک و تحمل ابهام برای خود و دیگران بپردازند و شکست خود را به عنوان یک تجربه تلقی کنند (علویکیا و همکاران،
 .)0390با توجه به محالب بیان شده ،یکی دیگر از ویژگیهای فردی که بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری
4 . Brockhaus
5 . Barbosa, Gerhardt & Kickul
6 . McClelland

1 . Koe, Sa’arib, Majidc & Ismail
2 . Hamilton & Harper
3 . Zhao et al.
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تأثیر دارد ،ریسکپذیری است و بنابراین ،دانشجویانی که ریسکپذیری بیشتری دارند ،به احتمال زیاد میل بیشتری به
ایجاد کسب و کار جدید دارند و قصد کارآفرینانه آنها بیشتر است.
فرضیه دوم :ریسکپذیری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبت دارد.
اثر خوشبینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

یکی از ویژگیهای فردی مهم و مؤثر بر کارآفرینی ،خوشبینی است که به عنوان یک عامل محرک پشتکار
کارآفرینان برای راهاندازی کسب و کار جدید عمل میکند (نائیجی و اسفندیاری .)0390 ،افراد خوشبین ،احتمال وقوع
رویدادهای مثبت در آینده را بیشتر از حد واقعی پیشبینی میکنند (گرین و هیوود .)7300 ،0خوشبینی یکی از تعصبات
شناختی محسوب میشود و کارآفرینان نسبت به دیگران بیشتر در معرض تعصبات شناختی هستند .تعصبات شناختی باعث
میشود افراد به اطالعاتی که تأ ییدکننده دیدگاه آنان مبتنی بر فرضیات اولیه است ،بیشتر توجه کنند و اطالعات منفی و
ناهمسو را نادیده بگیرند (میتچل و همکاران .)7337 ،7این دیدگاه که خوشبینی یک عامل منفی برای تصمیمگیریهای
مالی و سرمایهگذاری در کسب و کار جدید است ،قابل قبول نیست؛ واقعیت آن است که افراد در زمان تصمیمگیریهای
کارآفرینانه با انبوهی از اطالعات مواجه هستند و بخشی از این اطالعات موج منفی دریافتی از محیط است که به عنوان
عامل بازدارنده فعالیت جدید عمل میکند .با این وجود ،خوشبینی میتواند باعث تصمیمگیریهای اشتباهی شود که از
تحلیل نادرست شرایط موجود و آتی نشأت میگیرد (نائیجی و اسفندیاری .)0390 ،سیمون و هاگتون )7333( 3معتقدند
یکی از نشانههای خوشبینی آن است که درباره نتایج فعالیتها همیشه اظهارنظر مثبت صورت میگیرد و فرد خوشبین
تالش میکند تا سرمایهداران ،کارکنان و مشتریان را تشویق کند تا از وی حمایت کنند .این نوع چشمانداز باعث میشود
تا افرادی که قصد کارآفرینی دارند ،عدم اطمینان را کماهمیت در نظر بگیرند و در نتیجه ،ادراک آنان از خحرات
سرمایهگذاری جدید کاهش یابد .بر این اساس ،انتظار میرود افرادی که خوشبینی مالی بیشتری دارند به احتمال باالتری
به انتظارات مالی خود نرسند (پوری و رابینسون .)7337 ،0با توجه به اینکه یکی از اهداف پژوهش حاضر بررسی اثر
خوشبینی دانشجویان بر قصد کارآفرینانه آنان است ،آنچه اهمیت دارد تأثیر خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیت جدید
است و بر اساس محالب بیان شده ،انتظار میرود خوشبینی به عنوان یکی از ویژگیهای فردی و یک تعصب شناختی بر
قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت داشته باشد .بنابراین ،دانشجویانی که نسبت به آینده کسب و کار موردنظر و
فرصتهای آتی خوشبینتر هستند ،به احتمال زیاد تمایل بیشتری به ایجاد کسب و کار جدید دارند.
فرضیه سوم :خوشبینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبت دارد.
اثر سرمایه انسانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

عبدی و همکاران ( )0397سح تحصیالت و تجربه را به عنوان ابعاد سرمایه انسانی معرفی کردند و در مدل پیشنهادی
خود سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فیزیکی و منفعت انتظاری را به عنوان عوامل مؤثر بر نگرش به کارآفرینی و
قصد توسعه کارآفرینی معرفی کردند (شکل .)7

3 . Simon & Houghton
4 . Puri & Robinson

1. Green & Heywood
2. Mitchell et al.
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سرمایه انسانی:

+
تحصیالت و تجربه
+
+
نگرش به کارآفرینی

+

سرمایه اجتماعی

سرمایه فیزیکی

+
منفعت انتظاری
شکل .8مدل تلخیصشده عوامل مؤثر بر توسعه سطح کارآفرینی (عبدی و همکاران ())1931

اثر تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

در عرصه کارآفرینی چهار نوع سرمایه شامل سرمایه اقتصادی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی
محرح است (فیرکین .)7330 ،0عبدی و همکاران ( )0397سح تحصیالت را به عنوان یک شاخص برای متغیر سرمایه
انسانی معرفی کردند .آنان معتقدند که سرمایه انسانی به تواناییهای افراد گفته میشود و در کنار سرمایه اجتماعی یعنی
ارتباطات میان افراد نقش قابل توجهی در موفقیت کارآفرینان دارد .بکر )0950( 7سرمایه انسانی را مهارت و دانشی میداند
که از طریق تجربه مدرسه ،آموزش ضمن خدمت و سایر اشکال تجربه کسب میشود .کلمن )0988( 3سرمایه انسانی را به
آن بخش از مهارت و دانش افراد پیوند میدهد که موجب بهبود وضعیت اقتصادی افراد میشود .آیورسن و همکاران
( )7338معتقدند که کارآفرینان مجهز به سرمایه انسانی ،میتوانند در کشف و ارزیابی فرصتهای کسب و کار کارآمد
باشند .هونینگ )7330( 0معتقد است کسب و کار امروزه مبتنی بر فعالیتهای دانشمحور است و به همین دلیل میزان
تحصیالت و دانش افراد به عنوان شاخصهای سرمایه انسانی نقش مؤثری در فرآیند کارآفرینی دارند .رستگار و همکاران
( )0397در مدل پیشنهادی خود سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر قصد کارآفرینانه معرفی
کردند و معتقدند سرمایه انسانی شامل دو بعد مهارت و دانش است .تحصیالت پیشین به علت افزایش آگاهی افراد و درک
درستی که از کسب و کار ایجاد میکند بر قصد کارآفرینی و موفقیت کارآفرینان تأثیر مثبت دارد .در واقع ،برخورداری
از دانش الزم برای ایجاد کسب و کار پس از پایان تحصیالت باعث میشود افراد درک واقع بینانهای از فعالیتهای
کارآفرینی داشته باشند و این موضوع بر قصد آنان برای ایجاد کسب و کار جدید تأثیر مثبت دارد (لینان و چن.)7339 ،6
متأسفانه ارائه مهارتها بر اساس برنامههای کنونی آموزش حسابداری در مقایسه با اهمیت آن برای دانشآموختگان
رشته حسابداری از کفایت الزم برخوردار نیست (مجتهدزاده و همکاران .)9831 ،داهر و همکاران )7309( 5مدلی را برای
ارتقای سواد حسابداری در شرکتهای کوچک و متوسط پیشنهاد کردند .به اعتقاد آنان ،به منظور بقای مؤسسات در بازار
و کسب و کار رقابتی ضرورت دارد کارکنان دانش و مهارت را به صورت آموزش رسمی و غیررسمی دریافت کنند و به
همین منظور الزم است مقرراتی برای پیادهسازی آموزش غیر رسمی به منظور بهبود عملکرد فردی و سازمانی تدوین شود.
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بنابراین ،ضرورت دارد توسعه سازمان و عملکرد کارکنان مورد ارزیابیهای مستمر قرار گیرد؛ ضمن اینکه برای آموزش
کارکنان در محل کار نیز با استفاده از روشهای یادگیری انعحافپذیر حمایتهای الزم صورت گیرد.
ترومبتا )7305( 0سواد مالی و حسابداری پایه را به صورت ترکیبی محرح نمود و بهرهمندی از سواد مالی و حسابداری
کافی را به عنوان یکی از ابعاد ضروری در موفقیت افراد در عرصه کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید معرفی کرد .بر
این اساس ،توان ارزیابی فرصتهای رشد ،اندازهگیری عملکرد مالی به صورت نقدی و تعهدی (درک حسابداری نقدی
و تعهدی) ،درک بدهی به عنوان ابزار مالی ،مفهوم استهالک و تفاوت بین سود حسابداری و سود اقتصادی باید در
چارچوب پنج سؤال اساسی برای ارزیابی سح سواد حسابداری و مالی افراد که قصد کارآفرینی دارند ،محرح شود .با
توجه به محالب بیان شده ،سح تحصیالت یکی از شاخصهای سرمایه انسانی است که بر قصد کارآفرینانه دانشجویان
رشته حسابداری تأثیر دارد .بنابراین ،دانشجویانی که از سح تحصیالت باالتری برخوردار هستند ،به احتمال زیاد قصد
کارآفرینانه آنها بیشتر است.
فرضیه چهارم :تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبت دارد.
اثر تجربه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

ژائو و سایبرت )7335( 7معتقدند که تجربهگرایی جزء ویژگیهای شخصیتی بارز کارآفرینان است و این ویژگی در
کارآفرینان بیشتر از مدیران است .برند استاتر )7300(3هم نشان داد تجربه بر قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد .عبدی و
همکاران ( )0397سح تجربه را به عنوان یک شاخص برای سرمایه انسانی معرفی کردند و نشان دادند که تجربه بر سح
کارآفرینی تأثیر مثبت دارد .دیویدسون و هانینگ ( )7333معتقدند که در نظریات کارآفرینی ،سرمایه انسانی شامل تجربه،
دانش و مهارت است .دانش از طریق آموزش کسب میشود ،اما تجربه منبعی است که به صورت ناهمگن بین افراد توزیع
شده است و این نوع سرمایه یک منبع اساسی و حیاتی برای موفقیت افراد و شرکتهای کارآفرین محسوب میشود.
بنابراین ،تجربه بر سح کارآفرینی و قصد کارآفرینانه افراد تأثیر مثبت دارد .آیورسن و همکاران ( )7338نیز معتقدند
تجربه به عنوان شاخصی برای سرمایه انسانی یک عامل مهم در توانایی کارآفرینانه محسوب میشوند و کارآفرین با تجربه
میتواند در کشف و ارزیابی فرصتهای کسب و کار کارآمد باشد .عوامل متعددی برای ریشهیابی عدم موفقیت افراد در
عرصه کارآفرینی محرح شده است و در پژوهشهای مختلف با توجه به تفاوتهای محیحی ،فرهنگی و  ...اولویتهای
این عوامل متفاوت است .با این وجود ،یکی از دالیل و ریشههای عدم موفقیت افراد در ایجاد کسب و کار جدید نداشتن
تجربه کافی است (طالبی و زارعیکتا .)0387 ،لینان و چن ( )7339از زاویه دیگری اهمیت تجربه افراد و اثر آن بر
کارآفرینی را مورد بررسی قرار دادند .آنان معتقدند که هر گونه تجربه کاری به ویژه خوداشتغالی بر روی باور افراد برای
انجام عمل خاص اثر مثبت دارد و این موضوع باعث خودباوری یا خودکارآمدی افراد میشود .در واقع تجربه باعث
میشود که یک فرد احساس کند که توانایی ایجاد یک کسب و کار را دارد .بر این اساس ،سح تجربه میتواند از طریق
خودباوری آنان بر قصد و فرآیند کارآفرینانه تأثیر مثبت داشته باشد .با توجه به محالب محرح شده ،تجربه یکی از
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شاخصهای سرمایه انسانی است که بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر دارد .بنابراین ،دانشجویانی که
تجربه بیشتری در ایجاد کسب و کار دارند ،به احتمال زیاد قصد کارآفرینانه آنها بیشتر است.
فرضیه پنجم :تجربه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبت دارد.
بر اساس نتایج پژوهشهایی که مورد بحث قرار گرفت و ترکیب عوامل مختلف شامل ابعاد سرمایه انسانی (تحصیالت
و تجربه) و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان شامل هوش مالی ،میزان ریسکپذیری و خوشبینی ،مدل مفهومی پژوهش
حاضر به شرح زیر پیشنهاد میشود و بر اساس آن فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار میگیرند:
ویژگیهای فردی:
هوش مالی

+

+
قصد کارآفرینانه

+

ریسکپذیری
خوشبینی
سرمایه انسانی:
تحصیالت حسابداری
تجربه

شکل .9مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی پیشنهادی فوق ،انتظار میرود ویژگیهای فردی دانشجویان بر قصد کارآفرینانه آنان تأثیر مثبت
داشته باشد .در واقع ،انتظار می رود دانشجویان با هوش مالی باالتر به دلیل توانایی بیشتر در حل مشکالت مالی رغبت
بیشتری به ایجاد کسب و کار جدید داشته باشند .عالوه بر این ،انتظار میرود دانشجویانی که ریسکپذیرتر هستند ،به دلیل
توانایی بیشتر در مواجهه با مشکالت مربوط به ایجاد کسب و کار جدید ،رغبت بیشتری به کارآفرینی داشته باشند.
همچنین ،انتظار میرود دانشجویانی که خوشبینتر هستند ،به دلیل کم اهمیت دادن به مشکالت مربوط به کارآفرینی،
رغبت بیشتری به ایجاد کسب و کار جدید داشته باشند .از طرفی ،قصد کارآفرینانه دانشجویان تحت تأثیر ابعاد سرمایه
انسانی نیز قرار دارد و انتظار میرود دانشجویانی که از سح تحصیالت حسابداری و تجربه باالتری برخوردار هستند،
توانایی بیشتری در ایجاد کسب و کار جدید داشته باشند و بنابراین ،رغبت بیشتری به ایجاد کسب و کار جدید پیدا میکنند.
پیشینه تجربی پژوهش

در بخش مبانی نظری ،به تشری عوامل فردی و ابعاد انسانی مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری
پرداخته شد .عالوه بر پژوهشهای بیانشده در بخش مبانی نظری ،در این بخش نتایج محالعات داخلی و خارجی مربوط
به پژوهش حاضر بیان میشود:
سوراتنو و همکاران )7370( 0به این نتیجه رسیدند که سواد اقتصادی دانشجویان بر قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد و
سواد اقتصادی دانشجویان هم تحت تأثیر آموزش اقتصادی خانواده قرار دارد و هم متأثر از تفکرات گروه همساالن است.
نتایج این پژوهش نقش کلیدی سواد اقتصادی را نشان میدهد که بر اساس آن ،دولت و مؤسسات آموزشی میتوانند با
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ایجاد انگیزه و طرحهای تشویقی نقش مؤثری در ارتقای قصد کارآفرینی و برنامهریزی دانشجویان برای ایجاد کسب و
کار جدید داشته باشند.
مانیر و همکاران )7309( 0به این نتیجه رسیدند که در بین دانشجویان چینی ،ریسکپذیری یکی از ویژگیهای
شخصیتی است که بر رفتار ارادی و برنامهریزی شده آنان برای ایجاد کسب و کار جدید تأثیر معناداری دارد .مُهد یوسف
و همکاران )7307( 7عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان در کشور مالزی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تجربه
کسب و کار ،مهارتها و دانش کارآفرینان و همچنین نگرش فرهنگی به کارآفرینان و دانشگاههای کارآفرین در موفقیت
افراد برای ایجاد کسب و کار جدید نقش موثری دارند .ترومبتا ( )7305پژوهشی با عنوان «سواد حسابداری و مالی و
خوداشتغالی» انجام داد و به این نتیجه رسید سح سواد مالی در اسپانیا بسیار پایین و بین سح سواد مالی و حسابداری افراد
کارآفرین و دیگران تفاوت بااهمیتی مشاهده نمیشود.
وستد و سولسویک )7306( 3رابحه بین آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه
رسیدند که قصد کارآفرینی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر است و دانشجویان با ریسکپذیری بیشتر قصد
کارآفرینانه باالتری دارند .گاالسو و سیمکو« )7300( 0بیشاعتمادی مدیرعامل (مدیر ارشد اجرایی) و نوآوری» را مورد
بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند بین اعتماد به نفس بیش از حد و تعداد اختراعهای ثبت شده همبستگی مثبت و
قوی وجود دارد .عالوه بر این ،اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد اجرایی بر رویکرد شرکتها نسبت به نوآوری و
فناوری جدید تاثیر دارد .ترولیان« )7338( 6خوشبینی ،بیشاعتمادی و فعالیتهای کارآفرینانه» را مورد بررسی قرار داد به
این نتیجه رسید که خوشبینی و اعتماد به نفس بیش از حد برای تصمیمگیری درباره شروع فعالیتهای کارآفرینانه مفید
هستند ،اما اعتماد به نفس بیش از حد امکان بروز شکستهای زیانبار را افزایش میدهد.
اوتادی و صفری (« )0398تأثیر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه شاهد»
را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که گرایش به ریسکپذیری بهصورت مستقیم اثر مثبت و معناداری بر قصد
کارآفرینانه دانشجویان دارد .صادقی و همکاران (« )0398تأثیر ویژگیهای فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه
دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران» را بررسی کردند .نتایج آنان نشان داد ویژگیهای فردی در حوزه مالی بر
قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت و معنادار دارد .همچنین خوشبینی مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت
و معنادار دارد ،اما خودباوری و اعتماد به نفس بیش ازحد در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر معنادار ندارد.
بینشیان و دهدار ( )0397مدلی را برای بررسی رابحه بین هوش مالی و اثر گرایشهای رفتاری در تصمیمات سرمایه-
گذاری ارائه کردند .نتایج پژوهش آنان نشان داد رفتار مبتنی بر تجربه بر گرایشهای رفتاری و گرایشهای رفتاری بر
تصمیمات سرمایهگذاری تأثیر دارد .هوش مالی نیز بر تصمیمات سرمایهگذاری تأثیرگذار است .عبدی و همکاران ()0397
به این نتیجه رسیدند سح تجربه تأثیر مثبت و معنیدار و سح تحصیالت تأثیر منفی و معنیدار بر کارآفرینی افراد داشته
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است .نائیجی و اسفندیاری ( )0390نشان دادند خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه تأثیر مستقیم و مثبت
دارد.
تندر ( )0397عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت را بررسی کرد و نشان داد
که تجربه و دانش به عنوان ویژگیهای شخصیتی ،مهمترین عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان هستند و خانواده
هم بهطور غیرمستقیم بر قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد .شیری و همکاران ( )0397در محالعهای رابحۀ بین ویژگیهای
روانشناختی با قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران بررسی کردند .نتایج تحلیل همبستگی در این محالعه
نشان داد ویژگیهای روانشناختی (ریسکپذیری ،مرکز کنترل درونی ،توفیقطلبی و تحمل ابهام) رابحه مثبت و معناداری
با نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند .همچنین ،نتایج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد ویژگیهای روانشناختی تأثیر
مثبت و معناداری بر نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند .یارائی ( )0383برخی از روحیات کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه
شیراز را مورد بررسی قرار داد و با مدیران صنایع مقایسه کرد .نتایج این پژوهش نشان داد مدیران از انگیزه پیشرفت باالتری
نسبت به دانشجویان برخوردارند ،اما ریسکپذیری دانشجویان از مدیران صنایع باالتر است.
روششناسی پژوهش
نوع و طرح پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت (پارادایم) ،در دستۀ پژوهشهای کمی؛ با توجه به هدف ،کاربردی؛ و در گردآوری و
تحلیل دادههای ،توصیفی -همبستگی است که با استفاده از رویکرد مدلسازی معاالدت ساختاری انجام شده است .افزون
بر این ،به لحاظ میزان نظارت و درجۀ کنترل متغیرها ،پژوهش حاضر میدانی است که در یک مقحع زمانی (تابستان )0033
اجرا شده است.
جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری رشته
حسابداری در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ایران بودند .نظر به گستردگی جامعه آماری و شرایط وخیم بحران
کرونا (کووید  )09در کشور ،امکان تکمیل نمونهها به صورت حضوری نبود .از اینرو ،پرسشنامه پژوهش به صورت
الکترونیکی (برخط) در محیط سامانه اولفرم 0طراحی شد و لینک پرسشنامه از طریق ایمیل و همچنین ،کانالها و گروههای
مجازی در شبکههای اجتماعی علمی (نظیر تلگرام ،واتساپ ،اینستاگرام و  )...برای دانشجویان در تمام دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی ایران ارسال گردید؛ بنابراین ،روش نمونهگیری از نوع تصادفی ساده بود .با ارسال مستمر لینک
برخط پرسشنامه و پیگیریهای زیاد تعداد  767پرسشنامه تکمیل شد .در بررسی و پاالیش اولیه ،تعداد  6پرسشنامه که
دارای اطالعات ناقص بودند ،حذف شدند .در نهایت ،دادههای  767پرسشنامه برای انجام تحلیلها در این محالعه استفاده
شد .نظر به اینکه بر اساس جدول نمونهگیری بارتلت و همکاران )7330( 7در محالعات میدانی جوامع نامحدود بایستی
حداقل  739عدد پرسشنامه تکمیل و مورد تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین ،تعداد  767پرسشنامه در پژوهش حاضر کفایت الزم
را دارد و میتوان نتایج آن را به کل جامعۀ آماری پژوهش تعمیم داد.
2 . Bartlett, Kotrlik, & Higgins

1. Avalform
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ابزار پژوهش

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامهای استاندارد مشتمل بر چند بخش در قالب سؤاالت باز و بسته -پاسخ
بود .قسمت اول پرسشنامه شامل سؤاالتی برای سنجش جنسیت ،سن ،تجربۀ کاری و سح تحصیالت حسابداری
پاسخگویان بود .در این بخش برای سنجش تجربۀ کاری از پاسخگویان درخواست شد که میزان تجربۀ کاری خود در
زمینه های حسابداری و حسابرسی بر حسب سال بیان کنند .افزون بر این ،برای سنجش سح تحصیالت در قالب یک
پرسش بسته -پاسخ از دانشجویان درخواست شد که ابتدا مقحع تحصیلی (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای
تخصصی) خود را مشخص کنند و سپس از آن ها خواسته شد که چندمین سال تحصیلی خود را مشخص کنند .شیوۀ
نمره دهی به این متغیر از یک (سال اول مقحع کارشناسی) تا ( 03سال چهارم مقحع دکتری) بود .قسمت بعدی پرسشنامه
مقیاسی برای سنجش هوش مالی دانشجویان مورد محالعه بود .در این بخش ،پرسشنامه هوش مالی ایگبوکوه ،گسیند و
آدوی )7300( 0مبنای کار قرار گرفت .در این مقیاس ،تعداد  76گویه در قالب طیف پنجدرجهای لیکرت ( -0اصالً-7 ،
به ندرت -3 ،گاهی اوقات -0 ،بیشتر اوقات -6 ،همیشه) برای سنجش هوش مالی استفاده گردید .در نهایت ،برای سنجش
قصد کارآفرینانه ( 5گویه) از مقیاس لینان و چن ()7339؛ و برای ریسکپذیری ( 6گویه) و خوشبینی ( 5گویه) از مقیاس
کوئی ،سان و بل )7370( 7در قالب طیف پنجدرجهای لیکرت ( -0خیلیکم -7 ،کم -3 ،متوسط -0 ،زیاد و  -6خیلیزیاد)
استفاده شد .برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات  0تن از مخصصان کارآفرینی و حسابداری و برای سنجش پایایی
مقیاسهای مختلف پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ ( )αاستفاده شد (جدول  .)3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول
3؛ میتوان گفت پرسشنامه پژوهش از پایایی مناسبی برای انجام این محالعه برخوردار است.
تحلیل دادهها

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخۀ  77و  SmartPLSنسخۀ  3انجام شد .برای این منظور ،از آمارههای
توصیفی و استنباطی برای تحلیل دادهها استفاده شد .در بخش آمار توصیفی از آمارههایی نظیر فراوانی ،درصد ،میانگین و
انحراف معیار ،و در بخش آمار استنباطی از تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری (ارزیابی مدل اندازهگیری و ارزیابی مدل
ساختاری) و رهیافت تخمین حداقل مربعات جزئی 3بهره گرفته شد .در بخش ارزیابی مدل اندازهگیری ،روایی ،پایایی و
برازش مدل اندازه گیری متغیرهای نهفتۀ پژوهش و در بخش ارزیابی مدل ساختاری ،فرضیهها در قالب مدل پیشنهادی
پژوهش آزمون شدند.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

در جدول ( )0آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است 767 .دانشجوی حسابداری در این پژوهش مشارکت
نمودند که جنسیت  708نفر آنان مشخص است که شامل  030پسر و  007دختر میشود .میانگین سن پاسخگویان 75/08
با انحراف معیار  5/87سال و میانگین سابقه کار آنان در حوزه حسابداری و حسابرسی  7/03با انحراف معیار  3/39سال
است .همچنین ،میزان تحصیالت حسابداری مشارکتکنندگان در این پژوهش برابر با  3/77با انحراف معیار  0/87است.
)3. Patial Least Squares (PLS

1 . Igbokwe, Gesinde & Adeoye
2 . Cui, Sun & Bell
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میانگین قصد کارآفرینانه دانشجویان مورد محالعه برابر با  3/07با انحراف معیار  3/93است؛ بنابراین ،میتوان اظهار نمود
که مشارکت کنندگان از قصد کارآفرینانه متوسحی برخوردار بودند .میانگین نمره هوش مالی پاسخگویان برابر با  3/77با
انحراف معیار  3/59است؛ بنابراین ،میتوان گفت دانشجویان مورد محالعه از هوش مالی نزدیک به زیادی ( )0برخوردارند.
جدول  .1آمار توصیفی و آزمون نرمالیته متغیرهای پژوهش
متغیر
مشارکتکنندگان در پژوهش
مرد
زن
بدون پاسخ

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

مقادیر آزمون

سح معناداری

767
030
007

-

-

-

-

-

-

0

سن

767

75/08

5/87

09

63

3/77

3/330

تحصیالت حسایداری

767

3/77

0/87

0

03

3/08

3/330

تجربه کاری

767

7/03

3/39

3

03

3/77

3/330

قصد کارآفرینانه

767

3/07

3/93

0

6

3/35

3/330

هوش مالی

767

3/77

3/59

0/63

6

3/35

3/373

ریسکپذیری

767

3/35

3/80

0

6

3/00

3/330

خوشبینی

767

3/63

3/55

0/73

6

3/38

3/330

میانگین نمره تمایل به ریسک (ریسکپذیری) مشارکتکنندگان برابر با  3/35با انحراف معیار  3/80است که با توجه
به طیف مورد استفاده میتوان اذعان نمود که پاسخگویان از ریسکپذیری متوسحی برخوردارند .در نهایت ،مشخص شد
که میانگین نمره خوشبینی مشارکتکنندگان برابر  3/63با انحراف معیار  3/55است؛ بهگونهای که میتوان اظهار نمود
که دانشجویان مورد محالعه از خوشبینی باالتر از متوسحی برخوردارند .افزون بر این ،نتایج آزمون نرمالیته (کلوموگروف-
اسمیرنوف) نشان میدهد توزیع دادههای مربوط به متغیرهای سن ،تحصیالت حسابداری ،تجربۀ کاری ،قصد کارآفرینانه،
هوش مالی ،ریسکپذیری و خوشبینی نرمال نیست؛ بنابراین ،بایستی از آزمونهای مربوط به دادههای ناپارامتری برای
بررسی روابط بین متغیرهای مدل پژوهش استفاده شود .از اینرو ،در ادامه (بخش آمار استنباطی) از رهیافت حداقل مربعات
جزئی با استفاده از نرمافزار  SmartPLSکه به توزیع داده های مربوط به متغیرهای پژوهش حساس نیست ،برای آزمون
فرضیههای پژوهش در قالب مدل مفهومی پیشنهادی استفاده شده است.
آمار استنباطی

در این بخش به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل
اندازهگیری و ارزیابی مدل ساختاری بهره گرفته شده است .از اینرو ،در ادامه ابتدا مدل اندازهگیری متغیرهای نهفتۀ
پژوهش و سپس مدل ساختاری (مدل مفهومی پیشنهادی) پژوهش آزمون میشوند.
ارزیابی مدل اندازهگیری

بهمنظور بررسی برازش ،روایی و پایایی مدل اندازهگیری متغیرهای نهفتۀ پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
شاخصهای نیکویی برازش (جدول  ،)7خالصۀ نتایج ارزیابی مدل اندازهگیری (جدول  )3و ضرایب همبستگی و جذر
میانگین واریانس استخراج شده (جدول  )0در ادامه ارائه شدهاند.
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 برازش مدل :تاکنون شاخصهای محدودی برای بررسی نیکویی برازش 0مدل در رهیافت حداقل مربعات جزئی معرفیشده است .از جمله این شاخصها میتوان به مواردی نظیر ریشۀ میانگین مجذور باقیماندههای استاندارد شده،)SRMR( 7
شاخص برازش هنجار )NFI( 3و ریشۀ میانگین مجذور ماتریس کوواریانس باقیماندهها )RMS_Theta( 0اشاره نمود (هایر
و همکاران .)7307 ،6چنانچه مقدار شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقیماندههای استاندارد شده برای یک مدل کمتر از
3/03؛ شاخص برازش هنجار بیشتر از 3/83؛ و شاخص ریشۀ میانگین مجذور ماتریس کوواریانس باقیماندهها کمتر از 3/07
باشد ،نشان از برازش مناسب مدل پیشنهادی دارد (هایر و همکاران 7307 ،و هنسلر و همکاران .)7300 ،5نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد که شاخصهای ارزیابی نیکویی برازش مدل اندازهگیری متغیرهای نهفتۀ پژوهش از مقدار مناسبی
برخوردار بودند (جدول .)7
جدول  .8شاخصهای نیکویی برازش مدل اندازهگیری پژوهش

ریشۀ میانگین مجذور

شاخص برازش

ریشۀ میانگین مجذور ماتریس

باقیماندههای استاندارد شده

هنجار

کوواریانس باقیماندهها

مقدار پیشنهاد شده

<0.10

>0.80

≤0.12

مقدار برآورد شده

3/383

3/97

3/03

شاخص برازش

 پایایی ترکیبی :بر اساس منابع موجود اگر مقدار پایایی ترکیبی ( )CRبرابر یا بیشتر از  3/7باشد ،نشاندهندۀ پایاییبسیار باالی آن سازه است (هایر و همکاران .)7307 ،با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ،3مشاهده میشود که مقدار
 CRبرای مدل اندازهگیری تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش بزرگتر از  3/73است؛ بنابراین ،مدل اندازهگیری متغیرهای نهفته
پژوهش ،یعنی قصد کارآفرینانه ،هوش مالی ،ریسکپذیری و خوشبینی از پایایی مناسبی برخوردار هستند.
 روایی همگرا :در یک قاعدۀ سرانگشتی اگر مقدار  AVEبرابر  3/6یا بیشتر باشد ،نشاندهندۀ روایی همگرای مناسباست (هایر و همکاران .)7307 ،نتایج ارائه شده در جدول  ،3بیانگر این است که میانگین واریانس استخراج شده ()AVE
برای مدل اندازهگیری تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش بیشتر از  3/63بود؛ بنابراین ،روایی همگرای مدل اندازهگیری تمام
متغیرهای نهفتۀ پژوهش ،یعنی قصد کارآفرینانه ،هوش مالی ،ریسکپذیری و خوشبینی تأیید میشود.
جدول  .9خالصه نتایج ارزیابی مدل اندازهگیری پژوهش

پایایی

میانگین واریانس استخراج شده

آلفای کرونباخ

3/57

3/87
3/89

متغیرهای نهفته

تعداد گویه

قصد کارآفرینانه

5

3/93

هوش مالی

76

3/90

3/63

ریسکپذیری

6

3/83

3/69

3/73

خوشبینی

5

3/80

3/73

3/73

ترکیبی

 روایی تشخیصی :براساس معیار فورنل و الرکر )0980( 7اگر جذر مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای هرسازه بزرگتر از همبستگی برآورد شده بین آن سازه با سایر سازههای موجود در مدل پژوهش باشد ،روایی تشخیصی آن
5. Hair et al.
6 . Henseler et al.
7 . Fornel & Larcker

1. Goodness of Fit
)2. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR
)3. Normed Fit Index (NFI
4. Root Mean Squared Residual Covariance Matrix
)(RMS_Theta
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متغیر تأیید میشود .براساس نتایج ارائه شده در جدول 0؛ مشاهده میشود که جذر میانگین واریانس استخراج شده برای
هر یک از سازههای مدل پژوهش ( )0.71<AVE<0.85بزرگتر از همبستگی ( )0.14<r<0.40بین سازههای مدل پژوهش
بود .این نتیجه نشان میدهد که مدل اندازهگیری تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار هستند.
جدول  .0جذر میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی

7

0

3

متغیرهای نهفته

0

 -0خوشبینی

0/28

 -7ریسکپذیری

3/77

0/11

 -3قصد کارآفرینانه

3/73

3/38

0/13

 -0هوش مالی

3/03

3/00

3/76

0/11

توجه :اعداد عناصر قحری جدول ،جذر میانگین واریانس استخراج شده و عناصر پایین قحر جدول ،ضرایب همبستگی بین سازهها هستند.
ارزیابی مدل ساختاری

پس از تأیید مدل اندازهگیری متغیرهای نهفتۀ پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ،بهمنظور آزمون فرضیهها در
قالب مدل پیشنهادی پژوهش از روش تحلیل مسیر (ارزیابی مدل ساختاری) استفاده شد .مدل ساختاری پژوهش با ضرایب
مسیر استاندارد شده (شکل  ،)0مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری (شکل  )6و خالصۀ نتایج ارزیابی مدل
ساختاری (جدول  )6در ادامه ارائه شدهاند.
بایاس روش مشترک ( :1)CMBبرای بررسی بایاس روش مشترک از آزمون همخحی کاک و لین )7307( 7استفاده
شد .بر اساس این روش ،اگر عاملهای تورم واریانس ( 3)VIFsبزرگتر از  3/3باشند ،به عنوان نشانهای از همخحی و
همچنین به عنوان نشانهای از بایاس روش مشترک در یک مدل هستند .بنابراین ،اگر تمام VIFهای حاصل از آزمون
همخحی برابر یا کمتر از  3/3باشند ،میتوان مدل را به عنوان آزاد از بایاس روش مشترک در نظر گرفت (کاک.)7306 ،0

عاملهای تورم واریانس ( )VIFsدر جدول 6؛ برای تمام متغیرهای پیشبین (مستقل) ارائه شده است .نتایج نشان میدهد
عاملهای تورم واریانس برای هرکدام از متغیرهای پیشبین کمتر از  3/3است .از اینرو ،میتوان بایاس روش مشترک را
منتفی دانست و اطمینان حاصل کرد نتایج حاصل از ارزیابی مدل پیشنهادی پژوهش تحت تأثیر این سوگیری قرار نمیگیرد.
ضریب مسیر ( :)βنتایج ارائه شده در جدول 6؛ نشان میدهد ضریب مسیر مستقیم تأثیر متغیرهای هوش مالی،
ریسکپذیری ،تجربۀ کاری و سح تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه از لحاظ آماری در سح خحای یک درصد
مثبت و معنادار است .این در حالی است که براساس نتایج ارائه شده در جدول 6؛ اثر متغیر خوشبینی بر قصد کارآفرینانه
از لحاظ آماری معنادار نیست ( .)Beta= 0.03, t= 0.55از اینرو ،فرضیههای اول ،دوم ،چهارم و پنجم تأیید و فرضیۀ سوم
رد میشود.
ضریب تبیین ( :)R2معیار اساسی برای ارزیابی مدل ساختاری ضریب تعیین ( )R2است .مقادیر  R2برابر با  3/33 ،3/57و
 3/09در مدلهای ساختاری با رهیافت حداقل مربعات جزئی ( )PLSبه ترتیب قابل توجه ،متوسط و ضعیف توصیف
میشوند (چین .)0998 ،6با توجه به شکل ( )0و جدول 6؛ مشاهده میشود که ضریب تبیین متغیر نهفتۀ قصد کارآفرینانه
4. Koch
5 . Chin

)1. Common Method Bias (CMB
2. Kock & Lynn
)3. Variance Inflation Factors (VIFs
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دانشجویان حسابداری حدود  3/35است که درصد قابل توجهی است؛ بدین معنی که  35درصد از تغییرات واریانس متغیر
نهفتۀ قصد کارآفرینانه توسط مدل پیشنهادی پژوهش تبیین میشود.
ارتباط پیشبین ( :)Q2این معیار که توسط استون )0970( 0معرفی شد ،قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند .براساس
نظر هنسلر و همکاران )7339( 7اگر مقدار  Q2یک سازه در محدودۀ نزدیک به  3/37باشد نشان از قدرت پیشبینی ضعیف
مدل ،اگر در محدودۀ  3/06باشد نشان از قدرت پیشبینی متوسط مدل و چنانچه از  3/36باالتر باشد نشان از قدرت
پیشبینی قوی مدل در قبال پیشبینیکنندههای آن دارد .مقدار ارتباط پیشبین متغیر نهفتۀ قصد کارآفرینانه برابر 3/78
است (جدول )6؛ بنابراین ،میتوان اظهار نمود که مدل پیشنهادی پژوهش از قدرت و توان مناسبی برای پیشبینی تغییرات
متغیر نهفتۀ قصد کارآفرینانه در دانشجویان رشتههای حسابداری ایران برخوردار است.

شکل  .0مدل ساختاری پژوهش با ضرایب مسیر استاندارد شده

شکل  .5مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ()t-value

2 . Henseler et al

1 . Stone
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جدول  .5خالصۀ نتایج ارزیابی مدل ساختاری پژوهش
ضریب مسیر

متغیر نهفته

نتیجه فرضیه

عامل تورم

ضریب

ارتباط

واریانس

تبیین

پیشبین

برونزا

β

هوش مالی

3/09

t
**3/87

عدم رد

ریسکپذیری

3/33

**6/30

عدم رد

0/37

خوشبینی

3/33

3/66

رد

0/75

تجربه کاری

3/07

**7/93

عدم رد

تحصیالت حسابداری

3/30

**0/80

عدم رد

درونزا

0/73

قصد کارآفرینانه

3/35

3/78

0/76
0/33

** در سح یک درصد معنادار است.
بحث و نتیجهگیری

یکی از مشکالت اصلی فارغالتحصیالن دانشگاه ،بیکاری است و یکی از راهبردهای اصلی برای حل مشکل بیکاری و
اشتغال دانشآموختگان نظام آموزش عالی ،ترویج فعالیتهای کارآفرینانه در بین آنها است .از سوی دیگر ،بر اساس
نظریه رفتار برنامهریزی شده (آجزن ،)0990 ،0قصد کارآفرینانه یکی از تبیینکنندههای اصلی رفتار کارآفرینانه است .بر
همین اساس ،در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای تصمیمگیری مالی و سرمایهگذاری (هوش مالی ،ریسکپذیری،
خوش بینی ،تجربه کاری و سح تحصیالت حسابداری) بر قصد کارآفرینانه مفهومسازی و آزمون شدند .نتایج پژوهش
نشان داد که هوش مالی اثر مثبت و معناداری در سح خحای یک درصد بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری
ایران دارد .به بیان دیگر ،با اطمینان  99%میتوان اذعان نمود با افزایش میزان هوش مالی دانشجویان حسابداری ،قصد آنان
برای راهاندازی فعالیتهای کارآفرینی و ایجاد کسب و کار افزایش مییابد .این نتیجه با نتایج محالعۀ بینشیان و دهدار
( )0397که نشان دادند هوش مالی افراد بر تصمیمات سرمایهگذاری آنان مؤثر است ،همخوانی دارد .بنابراین ،بایستی از
طریق برنامههای آموزش رسمی و غیررسمی در دانشگاهها و مؤسات آموزش عالی کشور در جهت ارتقای هوش مالی
دانشجویان اقدام کرد.
تمایل به ریسکپذیری یک عامل انگیزشی برای راه اندازی کسب و کار است و افراد با توجه به میزان ریسکپذیری
خود برای راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه اقدام میکنند (شی ،)7307 ،در این راستا ،نتایج پژوهش نیز نشان داد
که ریسکپذیری تأثیر مثبت و معناداری در سح یک درصد بر قصد کارآفرینانه دارد .به عبارت دیگر ،میتوان با اطمینان
 %99اظهار نمود با افزایش سح ریسکپذیری دانشجویان رشته حسابداری در ایران ،قصد کارآفرینانه آنان برای
خوداشتغالی و سرمایهگذاری برای راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه افزایش مییابد .یافتههای این بخش از پژوهش
با نتایج محالعات شیری و همکاران ( ،)0397وستد و سولسویک ( )7306و اوتادی و صفری ( )0398که نشان دادند متغیر
ریسکپذیری بر قصد و یا تصمیمات افراد برای راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد،
محابقت دارد .از اینرو ،بایستی از طریق دورههای کارآموزی و کاروزی دانشجویان را درگیر کارهای عملی و فعالیتهای
کارآفرینانه کرد تا قدرت ریسک پذیری آنان افزایش یابد .در این زمینه یکی از راهبردهای مهم ،تأسیس و راهاندازی
تعاونیهای دانشجویی در حوزههای مختلف صنعتی ،کشاورزی و خدماتی در محیط دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
کشور است.
1 . Ajzen
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یکی از ویژگیهای فردی مهم و مؤثر بر کارآفرینی ،خوشبینی است که بهعنوان یک عامل محرک و برانگیزاننده در
فعالیتهای کارآفرینانه و سرمایهگذاری برای راهاندازی کسب و کارهای جدید و مخاطرهپذیر عمل میکند (نائیجی و
اسفندیاری .)0390 ،اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خوشبینی اثر معناداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته
حسابداری در ایران ندارد .در واقع ،خوشبینی نمیتواند تغییرات قصد کارآفرینانه دانشجویان حسابداری ایران را پیشبینی
کند .این یافته با نتایج محالعات ترولیان ( )7338مبنی بر تأثیر خوشبینی بر تصمیمگیری دربارۀ شروع فعالیتهای
کارآفرینانه ،صادقی و همکاران ( )0398مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار خوشبینی بر قصد کارآفرینانه و نائیجی و اسفندیاری
( )0390مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیتهای کارآفرینانه ،سازگاری ندارد .از جمله
دالیل عدم تأثیر خوشبینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان حسابداری ،میتواند ماهیت رشته و شرایط کاری آن در ایران
باشد .نظر به اینکه دانشجویان رشته حسابداری بعد از فارغالتحصیلی میتوانند در انواع مختلف شرکتها و کارگاههای
خصوصی و یا دولتی استخدام شوند؛ بنابراین دانشجویانی که از خوشبینی باالیی برخوردارند به احتمال زیاد تمایلی برای
راهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه ندارند و امید دارند که در شرکتها و سازمانهای دولتی یا خصوصی استخدام
شوند .در کل ،این نتیجه غیرقابل پیشبینی بود و برای شفافسازی و تأیید استداللهای محرح شده برای توجیه آن بایستی
در محالعات آینده تأثیر خوشبینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشتههای دیگر نیز بررسی و تحلیل شود.
سرمایۀ انسانی در تقویت قصد راهاندازی کسب و کار و سازماندهی منابع نقش بسزایی دارد (یوهانیسون 7337 ،0و
داتا )7337 ،7و شواهد قابل توجهی وجود دارد نشان میدهد سرمایۀ انسانی گرایش افراد را به درگیر شدن در فعالیتهای
کارآفرینانه افزایش میدهد (داویدسون .)7335 ،3در این راستا ،نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد مؤلفههای سرمایۀ انسانی،
یعنی تجربه کاری و سح تحصیالت دانشجویان رشته حسابداری بر قصد کارآفرینانه آنان تأثیر مثبت و معناداری در سح
معناداری یک درصد دارد .به بیان دیگر ،میتوان با اطمینان  99درصد اظهار نمود که با افزایش تجربۀ کاری و سح
تحصیالت دانشجویان رشته حسابداری ایران ،تصمیم آنان به سمت خوداشتغالی و سرمایهگذاری در فعالیتهای
کارآفرینانه هدایت میشود .در تأیید این یافته ،سوراتنو و همکاران ( )7370در محالعهای نشان دادند که تحصیالت مالی
و اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه افراد دارد .مهد یوسف و همکاران ( ،)7307عبدی و همکاران
( )0397و تندر ( )0397نیز در محالعاتی نشان دادند که ابعاد سرمایۀ انسانی ،یعنی دانش (تحصیالت) و تجربۀ افراد از جمله
متغیرهای مهم و تأثیرگذار برای تصمیم به راهاندازی فعالیتهای کارآفرینانه به شمار میروند .افزون بر این ،نتیجه اخیر با
یافتههای محالعۀ وستد و سولسویک ( )7306مبنی بر این که افزایش سح تحصیالت باعث بهبود قصد کارآفرینانه
دانشجویان می شود ،محابقت دارد .با توجه به این یافته ،برای بهبود قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری پیشنهاد
میشود که از طریق راهاندازی تعاونیهای دانشجویی در حوزه کاری حسابداری و حسابرسی و همچنین ارائه دقیق و
اصولی دروس عملی نظیر کاروزی و کارآموزی در جهت ارتقای سح سواد و تجربیات عملی و کاربردی دانشجویان
اقدام شود .با این وجود نتایج این پژوهش برخالف یافتههای محالعه ترومینا ( )7305مبنی بر عدم وجود تفاوت معنادار بین
2. Dutta
3. Davidsson

1. Johannisson
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سواد مالی و حسابداری افراد کارآفرین با افراد غیرکارآفرین است .این اختالف ممکن است ناشی از ابزارهای اندازهگیری
و جوامع آماری متفاوت در این پژوهشها باشد.
در کل ،نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفههای تصمیمگیری مالی و سرمایهگذاری نظیر هوش مالی ،ریسکپذیری،
تجربه کاری و تحصیالت حسابداری نقش مهمی در توسعه قصد دانشجویان رشته حسابداری برای خوداشتغالی و راهاندازی
کسب و کارهای کارآفرینانه دارند .بنابراین ،این پژوهش دستاوردهای نظری و کاربردی مناسبی در زمینه قصد کارآفرینانه
در بین دانشجویان بویژه دانشجویان رشته حسابداری به همراه دارد .در بحث دستاوردهای نظری ،نظر به اینکه تاکنون
محالعهای منسجم در جهت پیشبینی قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری با تأکید بر مؤلفههای تصمیمگیری مالی
و سرمایهگذاری انجام نشده است ،پژوهش حاضر با بررسی تأثیر متغیرهای هوش مالی ،ریسکپذیری ،خوشبینی و سرمایه
انسانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری در ایران در جهت پُر کردن شکاف محالعاتی موجود تالش کرد.
در زمینه دستاوردهای کاربردی ،سیاستگذاران ،برنامهریزان ،مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی میتوانند از نتایج
این پژوهش در جهت ترویج فعالیتهای کارآفرینانه و خوداشتغالی در بین دانشجویان استفاده کنند .برای مثال ،در قالب
راهاندازی تعاونی های کارآفرینانه دانشجویی ،ارائه دقیق دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری رویدادها و
کارگاههای آموزشی کارآفرینانه میتوان در جهت بهبود هوش مالی ،ریسکپذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در
نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه آنان اقدام نمود.
تقدیر و تشکر

بدینوسیله از معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ایالم به خاطر حمایت مالی در اجرای پژوهش حاضر تقدیر به
عمل میآید (شناسه گرنت .)04-IRILU-Lh-000143-21
منابع
اوتادی ،محمد و صفری ،سعید ( .)0398بررسی تأثیر ویژگیهای شخصیتی و رفتاری در تبیین قصد کارآفرینانه دانشجویان (مورد محالعه :دانشگاه شاهد).
توسعه کارآفرینی.630-673 ،)0(07 ،
بینشیان ،زهرا و دهدار ،فرهاد ( .)0397ارائه مدل رابحه هوش مالی با گرایشهای رفتاری و اثر آنها در تصمیمات سرمایهگذاری بر اساس نظریه رفتار برنامهریزی
شده .دانش سرمایهگذاری.777-733 ،)76(7 ،
تندر ،یعقوب ( .)0397بررسی عوامل مؤثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت (محالعه موردی :دانشجویان کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی) .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت.
دارابی ،رؤیا و مشایخی ،غزاله ( .)0396تأثیر هوش مالی در پیش بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان .تحقیقات حسابداری و حسابرسی،
.037-076 ،)33(8
رستگار ،عباسعلی؛ اکبرزاده صفوئی ،مرتضی و حسنپور امیری ،محهره ( .)0397تبیین تأثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه با در نظر
گرفتن نقش تعدیلگری سبک شناختی (مورد محالعه :دانشگاه تهران) .محالعات توسعه اجتماعی ایران.00-67 ،)7(03 ،
صادقی ،گلبرگ؛ باقری ،افسانه و چیتسازان ،هستی ( .)0398تأثیر ویژگی های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی
دانشگاه تهران .توسعه کارآفرینی.050-083 ،)3(07 ،

طالبی ،کامبیز و زارعیکتا ،محمدرضا ( .) 0387آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط دانشبنیان .توسعه
کارآفرینی.000-030 ،)0(0 ،
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 بررسی تأثیر خودکارآمدی کارآفرینانه بر تقویت کارآفرینی دانشجویان محالعه موردی دانشجویان پیام نور شهرستان.)0393(  حمزه، مهران و باغبانی،فوالدی
.79-35 ،)39(03 ، رشد فناوری.بیجار
 انسانی و اجتماعی بر توسعه سح کارآفرینی فعاالن اقتصادی شهرک، اثرات سرمایههای فیزیکی.)0397(  پرویز، جمال و محمدزاده، حسن؛ خسروی،عبدی
.089-709 ،)33(9 ، تحقیقات مدلسازی اقتصادی. رویکرد معادالت ساختاری و الجیت رتبهای:صنعتی شهید سلیمی تبریز
 بررسی تأثیر ویژگیهای یادگیرنده از طریق میانجی سودمندی ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا) بر نگرشهای.)0033(  مرضیه، فاطمه و حیدری،عزیزی
.050-078 ،)0(07 ، فصلنامه زن و جامعه.ریسک پذیر و قصد کارآفرینی دانشآموزان دختر مقحع متوسحه دوم شهر آباده
 دانشجویان: تأثیر سرمایه اجتماعی بر ریسکپذیری دانشجویان کارآفرینی (مورد محالعه.)0390(  فاطمه، لیال و گالبی، سید سیامک؛ نصرالهیوسحی،علویکیا
.056-097 ،)76(7 ، برنامهریزی رفاه و توسعه اجتماعی.)دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران

 ابتکار. رابحه بین ویژگیهای روانشناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران.)0397(  فرحناز، مسلم و رستمی، نعمتاله؛ سواری،شیری
.033-073 ،)0(7 ،و خالقیت در علوم انسانی
 دانش و مهارتهای مورد نیاز برای دانشآموختگان مقحع کارشناسی حسابداری دیدگاه.)0389(  فاطمه، سیدحسین و مرادیپر، ویدا؛ علوی طبری،مجتهدزاده
.73-87 ،)0(0 ، مجله دانش حسابداری.) استان آذربایجان غربی: شاغالن در حرفه و دانشجویان حسابداری (بررسی موردی،استادان دانشگاه
 رابحه بین سواد اطالعاتی و قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دورههای تحصیالت.)0393(  عبدالرسول، سعید و جمشیدیان، اعظم؛ رجاییپور،میرزاصفی
.700-758 ،)0(00 ، کتابداری و اطالعرسانی.تکمیلی دانشگاه اصفهان
 تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد و خوشبینی بر تصمیم به شروع فعالیتهای نوآورانه؛ نقش میانجی ادراک.)0390(  زینب، محمدجواد و اسفندیاری،نائیجی
.630-663 ،)3(8 ، توسعه کارآفرینی.از خحر
. دانشگاه شیراز، مدیریت صنعتی، پایاننامه کارشناسی ارشد. بررسی برخی روحیات کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه شیراز.)0383(  علی،یارائی
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