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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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رشته  دانشجویان ینانهکارآفرگذاری بر قصد گیری مالی و سرمایههای تصمیماثر مؤلفه

 حسابداری ایران
 

 بادپا بهروز

 شیری الهنعمت

 چکیده

شود گذاری از الزامات کارآفرینی محسوب میهای ویژه دانشجویان رشته حسابداری در زمینه مباحث مالی و سرمایهتوانایی هدف:
آموختگان آموزش عالی است. زایی و حل مشکل بیکاری دانشجویان و دانشهای دولت، اشتغالترین چالشیکی از مهمو از طرفی، 

ی برای حسابدار گذاری بر قصد دانشجویان رشتهگیری مالی و سرمایههای تصمیمهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه
 ایجاد کسب و کار است.

 

امعه جسازی معادالت ساختاری انجام شد. همبستگی و بکارگیری رهیافت مدل -این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی روش:
گیری تصادفی ساده ها با روش نمونهنفر از آن 252آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته حسابداری در کل کشور بودند که تعداد 

سازی دلها نیز از مو برای آزمون فرضیه برخطنامه ابزار پرسش ها ازگردید. به منظور گردآوری دادهانتخاب  برخطاز طریق پرسشنامه 
 گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.معادالت ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه

 

کاری و تحصیالت حسابداری تأثیر مثبت و  تجربهپذیری، های پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش مالی، ریسکیافته :هایافته
حسابداری در ایران دارند، اما  درصد( بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته 99یک درصد )اطمینان  معناداریمعناداری در سطح 

 بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری از لحاظ آماری تأیید نشد.تأثیر متغیر خوش
 

اندازی اهتوانند با رآموزشگران نظام آموزش عالی میریزان، مدیران و گذاران، برنامه، سیاستهای پژوهشیافتهبا توجه به  گیری:هنتیج
های آموزشی کارآفرینی در جهت های دانشجویی کارآفرینانه، ارائه دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری کارگاهتعاونی

اری اقدام ویان رشته حسابدپذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه دانشجبهبود هوش مالی، ریسک
 کنند.

 بینی، تحصیالت حسابداری، تجربه،  قصد کارآفرینانه.پذیری، خوشهوش مالی، ریسک ی کلیدی:هاواژه
 .پژوهشینوع مقاله: 

 آفرینانه کار قصد بر گذاریسرمایه و مالی گیریتصمیم هایمؤلفه اثر(. 1041) اله، نعمتشیری، بهروز و بادپا استناد:

 .55-88(، 1)11 مجله دانش حسابداری،. ایران حسابداری رشته دانشجویان
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 مقدمه

گان آموختدانشاست. مردان  دولتو گذاران استیس یاصل یهادغدغهاز  یکی آموختگان دانش ژهیاشتغال جوانان بو

، 0مکارانه و شیری)اند رسانده پایان به موفقیت با یعلم مرکز کی در را خود یلیدوره تحص یطبق برنامه آموزش رسم

 تیا تقودر دستور کار قرار داده بود و ب آموختگاندانش بیکاری مشکل حل برای را یممستق ییزاتغالاش دولت قبالً (.7377

 آموختگاندانش یکاریب نرخ شدیم تالش قین طریاو از آموختگان دانشجذب  را موظف به انآن ،یخصوص بخش

آموختگان نشدااند دهیرس جهینت نیا به و کرده دایپ رییتغ یسسات آموزش عالؤدولت و م کردی. امروزه روکند دایکاهش پ

 تحوالت ،یطرف از (.0393و همکاران،  یرزاصفیمباشند ) دیکسب و کار جد جادیخود به دنبال ا دیبا یلیالتحص فارغپس از 

 یهارکتش جادیا مانند یدیجد یازهایو ن هاضرورت به منجر یورافن و یعلم یهاشرفتیپ از یناش یالمللنیب گسترده

پاسخ  یراشده است و ب یو خدمات یدیتول ،یصنعت یهانهیزم در عملکرد بهبود یبرا محور دانش یها تیفعال و انیبن دانش

با ذاران گ استیس ن،یخالقانه و نوآورانه بهره گرفت. بنابرا د،یجد یهاروش از دیکسب و کار با جادیا و ازهاین نیبه ا

 (.0397 ،همکاران و یعبد) هستند ینیکارآفر تیتقو یبرا الگو ارائه دنبال به کارگزاران ریسا وکمک اقتصاددانان 

عه اقتصادی توس عنوان موتور محرکبه ریزی شده است ورفتاری ارادی و برنامه ،جاد کسب و کار جدیدکارآفرینی و ای

در  (جاد کسب و کار جدید)اینیاز رفتار کارآفرینانه کارآفرینانه پیش (. قصد7305 ،7همکارانکریمی و )رود به شمار می

ها و اقدامات را به رفتارهای واقعی تبدیل کند تواند ایدهشود و فرآیندی آگاهانه و ذهنی است که میآینده محسوب می

دهنده قصد فرد برای شروع یک کسب و قصد کارآفرینانه نمایش(. 7309، 0فلورا و ووداو  7309 ،3کروس و همکاران)

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 

 اساس رب گذشته به نسبت توجه به تنزل شاخص قصد کارآفرینانه در ایران با (.0393فوالدی و باغبانی، ) کندهدایت می

ورانه و نوآ هایفعالیت توسعه جهان، مناطق از بسیاری در جوانان بیکاری نرخ افزایش و جهانی باندیده سازمان گزارش

یکی  .ها در نقاط مختلف جهان تبدیل شده استها برای بیشتر دانشگاهکارآفرینانه جوانان و دانشجویان به یکی از ضرورت

ی که آموختگانگذاری است؛ بر این اساس، دانشاز الزامات کارآفرینی، توانمندی افراد در زمینه مباحث مالی و سرمایه

ردی های فقصد ایجاد کسب و کار جدید را دارند، باید دانش و مهارت کافی را داشته باشند و عالوه بر آن، از ویژگی

 هایپژوهش .(7307، 6شی)پذیری برخوردار باشند زم برای کارآفرینی در سح  محلوب مانند هوش مالی و ریسکال

 صدق گیریشکل در مالی مباحث توجه قابل اهمیت جدید و کار و کسب ایجاد در کارآفرینانه قصد تأثیر زیادی

صد کارآفرینانه در بر ق گذاریو سرمایه مالی گیریتصمیم مباحث تأثیرتا کنون کمتر  اما اند،کرده بررسی را کارآفرینانه

 (.0398 همکاران،و  صادقی)بین دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است 

 ،5ربسفُ)ایجاد کسب و کار جدید دارند  گذاری وسرمایه کارآفرینانه برای دقص برثیر با اهمیتی أهای فردی تیویژگ

های فردی از برخی از ویژگی تواند مفید باشد.میقصد کارآفرینانه  برثر ؤهای فردی میسایی و معرفی ویژگ(. شنا7336

روند خالق و کارآفرین در مقایسه با افراد غیر کارآفرین به شمار می گذارانسرمایهعوامل اصلی موفقیت و وجه تمایز بین 
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(. ریسک هم 0397بینشیان و دهدار، گذاران دارد )هوش مالی نقش مؤثری در تصمیمات سرمایه(. 0997، 0داس و تنگ)

 پذیری یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیماتشود و بر این اساس، ریسکجزء جدا نشدنی از عملکرد و بازده محسوب می

گذاران معتقدند سرمایه (0979) 3کانمن و تیورسکی(. 7300، 7چن و همکارانرود )گذاری به شمار میمالی و سرمایه

و به همین دلیل، شانس موفقیت آنان در مسایل مالی بیشتر است.  بین هستندگذاری خوشاغلب در تصمیمات سرمایه

ادی گذاری، پایداری اقتصهمچنین، سح  تحصیالت آنان در زمینه مباحث مالی نقش مؤثری در تصمیات مالی و سرمایه

نیز  (7305) 6آوایس و همکارانین، (. عالوه بر ا7303، 0جراردی و همکارانو همچنین پیشرفت اقتصادی جامعه دارد )

گذاری جزء عوامل کلیدی مؤثر بر تصمیمات مالی و معتقدند تحصیالت مالی در کنار تجربه افراد در عرصه سرمایه

با توجه به محالب بیان شده و همچنین  شود.گذار محسوب میگذاری و همچنین میزان تحمل ریسک افراد سرمایهسرمایه

رویکرد جدید دولت و مؤسسات آموزش عالی مبتنی بر ایجاد کسب و کار جدید دانشجویان پس از اتمام تحصیالت 

کارآفرینانه  بر قصدبینی پذیری و خوشریسک مالی، در پژوهش حاضر اثر هوش (،0393میرزاصفی و همکاران، )

به منظور موفقیت در ایجاد کسب و کار جدید و رغبت افراد برای  ،عالوه بر این .شجویان مورد بررسی قرار گرفته استدان

 ،5مکارانآیورسن و ه)باشند  شامل تحصیالت و تجربه ضرورت دارد افراد مجهز به سرمایه انسانی باال ،ورود به این عرصه

رار قصد کارآفرینانه دانشجویان مورد بررسی ق برحسابداری و تجربه  در پژوهش حاضر اثر تحصیالت ،بنابراین(. 7338

 .گرفته است

ان های فردی دانشجویهای پژوهش آن است که ارتباط بین ابعاد سرمایه انسانی و برخی از ویژگییکی از نوآوری

نوان ابعاد های مختلفی که به عوه بر این، ارتباط شاخصرشته حسابداری با قصد کارآفرینانه آنان بررسی شده است. عال

ررسی طور همزمان مورد باست، به های فردی مؤثر بر فرآیند کارآفرینی دانشجویان محرح شدهسرمایه انسانی و ویژگی

شخصیتی  هایشود. نکته قابل توجه آن است که ویژگیبنابراین، پژوهش حاضر چندبُعدی محسوب می اند.قرار گرفته

توانند بر قصد کارآفرینانه دانشجویان اثرگذار باشند، اما در پژوهش حاضر با توجه به محالب بیان شده و متعددی می

ری دانشجویان گذاهای مالی و سرمایهگیریاند که در تصمیمهای مرتبط، فقط متغیرهایی مورد بررسی قرار گرفتهپژوهش

رح های پژوهش به شتصاد کاربرد دارند. با توجه به اهمیت موارد ذکر شده، سؤالهای حسابداری، مدیریت مالی، اقرشته

 زیر است:

 گذارد؟آیا هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر می

 گذارد؟پذیری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر میآیا ریسک

 گذارد؟دانشجویان رشته حسابداری اثر میبینی بر قصد کارآفرینانه آیا خوش

 گذارد؟آیا تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر می

 گذارد؟آیا تجربه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اثر می
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شناسی ششوند. روشینه پژوهش محرح میها و پیدهی مقاله در ادامه به این شرح است: ابتدا مبانی نظری، فرضیهسازمان

ش پایانی شوند؛ در بخهای پژوهش ارائه میشوند و پس از آن نتایج آماری و یافتهپژوهش پس از پیشینه تجربی محرح می

 شود.گیری و پیشنهادهای پژوهش بیان مینیز نتیجه

 مبانی نظری پژوهش

شور ریزی بوده و موتور محرک توسعه اقتصادی کبر برنامهکارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید، فعالیتی مبتنی 

(. یکی از الزامات کارآفرینی، توانمندی افراد در زمینه تصمیمات مالی و 7305کریمی و همکاران، شود )محسوب می

نش و مهارت کافی را داشته آموختگانی که قصد ایجاد کسب و کار جدید را دارند، باید داگذاری است؛ دانشسرمایه

 صادقی .(7307شی، های فردی الزم برای کارآفرینی در سح  محلوب برخوردار باشند )باشند و عالوه بر آن، از ویژگی

است. ممکن  مؤثربر قصد کارآفرینانه دانشجویان  گذاریو سرمایه مالی هایگیرینیز معتقدند، تصمیم (0398همکاران )و 

گذاری در شرایط زمانی و مکانی مختلف تأثیرگذار باشند. با این است متغیرهای متعددی بر تصمیمات مالی و سرمایه

گیرد که در چارچوب پژوهش حاضر باشند. به بیان دیگر، متغیرهایی مورد وجود، فقط متغیرهایی مورد بحث قرار می

گیرند که مبتنی بر قصد و رفتار کارآفرینانه و از الزامات کارآفرینی باشند و بر اساس مستندات پژوهشی رار میبحث ق

پذیری افراد کارآفرین هوش مالی باال و ریسک (7307شی )نقش مؤثری در بروز رفتار کارآفرینانه دانشجویان داشته باشند. 

ستند. کند که برای کارآفرینی الزامی هگذاری معرفی میهای مالی و سرمایهگیریای مؤثر بر تصمیمهرا به عنوان ویژگی

چن و همکاران گذاران دارد. به اعتقاد معتقدند هوش مالی نقش مؤثری در تصمیمات سرمایه (0397بینشیان و دهدار )

 و نائیجیشود. گذاری محسوب مییری یکی از عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات مالی و سرمایهپذ، ریسک(7300)

 دازیانو محرک برای راهثر ؤم ،های فردی مهمیکی از ویژگیرا  بینیخوش، عالوه بر متغیرهای فوق، (0390اسفندیاری )

 ،در نظریات کارآفرینی سرمایه انسانی شامل تجربهکه معتقدند  (7333) 0دیویدسون و هانینگداند. جدید می کار و کسب

گذاری . بنابراین، تحصیالت و تجربه افراد به عنوان ابعاد سرمایه انسانی بر تصمیمات مالی و سرمایهدانش و مهارت است

های نیز اعتقاد دارند، سح  تحصیالت افراد در رشته (7303جراردی و همکاران ))الزامات کارآفرینی( اثرگذار هستند. 

 گذاری دارد.مالی نقش مؤثری در تصمیات مالی و سرمایه

 اثر هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

آن بخش از هوشیاری ذهنی  ،گیری هوشیاری مالی است و منظور از هوشیاری مالیهوش مالی معیاری برای اندازه

میزان هوشیاری مالی  ،(. بنابراین0396دارابی و مشایخی، شود )انسان است که برای حل مشکالت مالی از آن استفاده می

تواند ول میقشود به شیوه معبرانگیز مواجه میی که انسان با شرایط مالی چالشوقت .شودبا اندازه هوش مالی نشان داده می

آن رویداد واکنش نشان دهد که منافع بیشتر و طوری به کند انجام دهد. در واقع مغز انسان سعی می را هاییواکنش

 و در گیری. نکته قابل توجه آن است که مغز انسان در زمان تصمیم(7370 ،7توریسلی و همکاران) پایدارتری ایجاد شود

دد توازن ایجاد های متعلفهؤشود که بین ماتخاذ می یهر رویداد مالی تحت تأثیر مسائل مختلفی است و تصمیمواکنش به 

د کسب و کار جدید ایجا هستند. تأثیرگذار منحقی فرد گیریتصمیم ... بر تجربه و، دانش، پذیریبه طور مثال ریسک ؛کند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 . Davidson & Honing 2 . Toricelli et al. 
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همین اساس، افرادی که قصد کارآفرینی دارند، باید از توانایی الزم  توأم با رویارویی با مشکالت و مسائل مالی است و بر

برای حل  افراد مالی طور که بیان شد، هوش(. همان7303جراردی و همکاران، مند باشند )برای حل مسائل مالی بهره

کارآفرینی،  از نظورم تأثیر دارد.دانشجویان  کارآفرینی و میزانه کارآفرینان قصد شود و برمشکالت مالی به کار گرفته می

 و هیسریچ) تاس اجتماعی و روانی مالی، ریسک پذیرش با همراه و بسیار پشتکار و تالش با هافرصت از گیریبهره میزان

 (.7337، 0پیترز

تواند رابحه می دارد و این تأثیر کنندهمصرف و گذارسرمایه قصد بر مالی هوش که معتقدند (7300) 7همکاران کمیل و

گیری هوش مالی برای آزمون استعداد فردی نیست و به منظور معتقدند که اندازه ،عالوه بر این .موجب رفاه مالی افراد شود

اند رفتار مالی و رفاه مالی را شکل توکه می)ذاتی نیست( های مالی اساسی و کاربرد مفاهیم مالی است سنجش مهارت

های غیر ثروت خود را صرف هزینه ،مالی پایینی داشته باشدسح  هوش دهد. فرضیه اساسی آنان این است که اگر کسی 

 مخاطرات دارای امروزه کارهای و کسب از بسیاری دهد.گذاری ضروری را به موقع انجام نمیکند و سرمایهضروری می

عزیزی و ) دارند کارآفرینی قصد که است افرادی متوجه که است ریسکی ابعاد از یکی مالی ریسک و هستند فراوان

های مهم افراد کارآفرین برای موفقیت در ایجاد کسب و هوش باالی مالی یکی از ویژگی ،بر این اساس (.0033 حیدری،

هوش مالی  (7338برمن و همکاران ) .(7338، 3برمن و همکاران) شودکار در هنگام برخورد با مشکالت مالی محسوب می

طور مثال، اسی در نظر گرفتند: اول، درک مفاهیم بنیادی برای ایجاد کسب و کار جدید؛ بهرا متشکل از سه نوع مهارت اس

های مند هستند با صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان و صورت جریانکارآفرینانی که از هوش مالی مناسب بهره

طور مثال، حسابداری و مالی؛ بهکنند. دوم، درک فن نقدی آشنایی دارند و تفاوت سود و موجودی نقد را درک می

د تواننها آشنایی دارند و میهای بلندمدت و تخصیص هزینهکارآفرینان باهوش با نحوه برآورد استهالک دارایی

های های مالی انجام دهند. سوم، درک تجزیه و تحلیلهای معقول و برآوردهای منحقی در مورد اقالم صورتقضاوت

 (.0 کنند )شکلها و بازده سرمایه را درک میهای مالی مانند بازده داراییرینان باهوش نسبتطور مثال، کارآفمالی؛ به

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (8002برمن و همکاران، ) . مدل اثر هوش مالی بر کارآفرینی1شکل 
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2.  Kamil., Musa  & Sahak 

3.  Berman., Knight &  Case 

 هوش مالی شامل:

 درک مفاهیم مالی بنیادی

 درک فن حسابداری و مالی

 های مالیدرک تجزیه و تحلیل

کارآفرینی و قصد 

ایجاد کسب و کار 

 جدید

+ 

https://www.amazon.com/Karen-Berman/e/B001JRXSNO/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Joe+Knight&text=Joe+Knight&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/John-Case/e/B000AP749U/ref=dp_byline_cont_book_3


 ایران حسابداری رشته دانشجویان آفرینانه کار قصد بر گذاریسرمایه و مالی گیریتصمیم هایمؤلفه / اثر64
 

 به هایمهارت دانش و از ایمجموعه و نیست ذاتی ویژگی یک مالی هوش که است آن اهمیت حائز نکات از یکی

توانند آن شود که افراد با آموزش میدست آمده از درک اصول مالی و حسابداری در دنیای کسب و کار را شامل می

مفهوم موجودی نقد  مانند پایه مالی مباحث درک -0 را یاد بگیرند و در چهار حوزه قابل بررسی است: ی مالیهامهارت

 ،حسابداری بر اساس مفروضات یهاثبتانجام درک امور مالی و حسابداری به صورت علمی و فنی مانند  -7و سود، 

 درک -0 و کارایی و مالی هاینسبت مانند مالی مباحث تحلیل و تجزیه درک -3 اصول حسابداری و برآوردهای معقول،

ینشیان و دهدار، بکار ) و کسب محیط بر آن مانند و مشتری انتظارات محیحی، تصادی،اق عوامل تأثیر مانند مالی مسائل عمیق

شته ربر قصد کارآفرینانه دانشجویان که  است های فردیاز ویژگی (. بر اساس محالب بیان شده، هوش مالی یکی0397

 ایجاد به بیشتری رغبت زیاد احتمال به دانشجویانی که هوش مالی باالتری دارند، ،بر این اساس .درثیر داأتحسابداری 

 .است بیشتر هاآن کارآفرینانه قصد و دارند جدید کار و کسب

 فرضیه اول: هوش مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبت دارد.
 پذیری بر قصد کارآفرینانه دانشجویاناثر ریسک

کوی (. 0398 ،اوتادی و صفریپذیری افراد است )ثر بر فرآیند کارآفرینی، ریسکؤهای شخصیتی میکی از ویژگی

هد و یکی دآنان را به سوی کارآفرینی سوق می ،شناختی افرادهای شخصیتی و روانمعتقدند ویژگی (7307) 0و همکاران

نیز معتقدند کارآفرین فردی است که  (0990) 7پرهارهامیلتون و  .پذیری آنان استها تمایل به ریسکویژگی از این

گرایش به  (7303) 3ژائو و همکاران. مند شودشود تا از مزایای اختراع و ابداع بهرههای خاصی را متحمل مییسکر

شده یریزیکی از عوامل اثرگذار در مدل رفتار برنامه وهای رفتار کارآفرینانه پذیری را به عنوان یکی از ویژگیریسک

مشخصه اصلی یک کارآفرین برای رسیدن به موفقیت پذیری ریسک که معتقد است (0983) 0بروکهاوس. معرفی کردند

حتمال آن است ا ،ریسکپذیر باشند. ایجاد کسب و کار جدید دارند، باید تا حدی ریسکبنابراین، افرادی که قصد  است.

را شامل  های بشری درجاتی از ریسکتقریباً همه تالش. پیامد ناخوشایند و یا ناخواسته شود ،که یک فعالیت منجر به زیان

ش نسبت به انجام یک کار در کنار پذیرکه کارآفرینان  هستندباورها و اعتقاداتی  ،پذیرریسکهای نگرش .شوندمی

پذیری برای دانشجویانی که قصد کارآفرینی دارند وم ریسک(. مفه7337 ،6باربوسا و همکاران)خحرات احتمالی آن دارند 

د نآمیز نخواهبسیاری از کسب و کارهای امروزی بدون تحمل ریسک و مدیریت آن موفقیت ، زیراای دارداهمیت ویژه

ینان پذیر اهمیت قابل توجهی در میزان موفقیت کارآفرهای ریسکنگرش ،بر همین اساس .روندبود و قبل از بلوغ از بین می

 آمادگی ،به موفقیت زیاد دارند تمایلاست افرادی که  معتقد (0950) 5دمک کله لن (.0033 ،عزیزی و حیدری)دارند 

و منابع  دهندریسک قرار می و اعتبار خود را در معرض تالش ،وقت ،بر همین اساس .دارند ریسک پذیرشبیشتری برای 

مدیریت  یادگیری به ضرورت دارد که کارآفرینان ،بنابراین .کنندگذاری میمالی زیادی را در یک کار پرخحر سرمایه

همکاران،  و کیاعلوی)ریسک و تحمل ابهام برای خود و دیگران بپردازند و شکست خود را به عنوان یک تجربه تلقی کنند 

شته حسابداری ره دانشجویان بر قصد کارآفرینانکه های فردی از ویژگی (. با توجه به محالب بیان شده، یکی دیگر0390
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 به بیشتری میل دزیا احتمال ، بهپذیری بیشتری دارندریسک بنابراین، دانشجویانی که پذیری است و، ریسکدرثیر داأت

 .است بیشتر هاآن کارآفرینانه قصد و دارند جدید کار و کسب ایجاد

 حسابداری تأثیر مثبت دارد.پذیری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته فرضیه دوم: ریسک
 بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویاناثر خوش

بینی است که به عنوان یک عامل محرک پشتکار خوش ،کارآفرینی برثر ؤهای فردی مهم و میکی از ویژگی

 وقوع احتمال بین،خوش افراد. (0390 اسفندیاری، و نائیجی) کندمی عمل جدید کار و کسب اندازیراه برایکارآفرینان 

 تعصبات از یکی بینیخوش .(7300، 0هیوود و گرینکنند )می بینیپیش واقعی حد از بیشتر را آینده در مثبت رویدادهای

عصبات شناختی باعث ت .آفرینان نسبت به دیگران بیشتر در معرض تعصبات شناختی هستندکار و شودمی محسوب شناختی

اطالعات منفی و  بیشتر توجه کنند و ،ییدکننده دیدگاه آنان مبتنی بر فرضیات اولیه استأشود افراد به اطالعاتی که تمی

ای هگیرییک عامل منفی برای تصمیم بینیکه خوش دیدگاه این. (7337 ،7میتچل و همکاران)ناهمسو را نادیده بگیرند 

های گیریواقعیت آن است که افراد در زمان تصمیم ؛قابل قبول نیست ،گذاری در کسب و کار جدید استمالی و سرمایه

 نفی دریافتی از محیط است که به عنوانموج مکارآفرینانه با انبوهی از اطالعات مواجه هستند و بخشی از این اطالعات 

ود که از ش های اشتباهیگیریتواند باعث تصمیمبینی میخوش ،با این وجود .کندعامل بازدارنده فعالیت جدید عمل می

معتقدند  (7333) 3هاگتون و سیمون .(0390 ،نائیجی و اسفندیاری)گیرد تحلیل نادرست شرایط موجود و آتی نشأت می

بین د خوشگیرد و فریشه اظهارنظر مثبت صورت میهم هافعالیت نتایج درباره که است آن بینیخوش هاینشانه از یکی

شود اعث میانداز باین نوع چشم .کارکنان و مشتریان را تشویق کند تا از وی حمایت کنند ،دارانکند تا سرمایهتالش می

 تخحرا از آنان ادراک نتیجه، رد و بگیرند نظر در اهمیتکم را ، عدم اطمینانتا افرادی که قصد کارآفرینی دارند

 االتریببینی مالی بیشتری دارند به احتمال رود افرادی که خوشانتظار می ،بر این اساس .گذاری جدید کاهش یابدایهسرم

 بررسی اثر حاضرکه یکی از اهداف پژوهش با توجه به این(. 7337 ،0پوری و رابینسون)ند نرسبه انتظارات مالی خود 

 جدیدعالیت بینی بر تصمیم به شروع فچه اهمیت دارد تأثیر خوشآن، ان استآن کارآفرینانه قصد بر دانشجویان بینیخوش

ناختی بر ش تعصبیک و های فردی ویژگییکی از بینی به عنوان رود خوشانتظار می ،است و بر اساس محالب بیان شده

 و کار موردنظر و سبکنسبت به آینده  کهدانشجویانی  . بنابراین،ثیر مثبت داشته باشدقصد کارآفرینانه دانشجویان تأ

 دارند. جدید کار و کسب ایجاد به بیشتری تمایل زیاد احتمال هستند، به ترخوشبین آتی هایفرصت

 دارد. بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبتفرضیه سوم: خوش

 سرمایه انسانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویاناثر 

سح  تحصیالت و تجربه را به عنوان ابعاد سرمایه انسانی معرفی کردند و در مدل پیشنهادی  (0397عبدی و همکاران )

خود سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی و منفعت انتظاری را به عنوان عوامل مؤثر بر نگرش به کارآفرینی و 

 (.7قصد توسعه کارآفرینی معرفی کردند )شکل 
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 ((1931عبدی و همکاران )) شده عوامل مؤثر بر توسعه سطح کارآفرینی. مدل تلخیص8شکل

 اثر تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

سرمایه انسانی و سرمایه فرهنگی  ،سرمایه اجتماعی ،در عرصه کارآفرینی چهار نوع سرمایه شامل سرمایه اقتصادی

سح  تحصیالت را به عنوان یک شاخص برای متغیر سرمایه  (0397) همکارانو عبدی  (.7330، 0فیرکین) محرح است

ماعی یعنی شود و در کنار سرمایه اجتهای افراد گفته میآنان معتقدند که سرمایه انسانی به توانایی .انسانی معرفی کردند

 داندمی دانشی و مهارت را انسانی سرمایه (0950) 7. بکرآفرینان داردارتباطات میان افراد نقش قابل توجهی در موفقیت کار

سرمایه انسانی را به  (0988) 3کلمنشود. می کسب تجربه اشکال سایر و خدمت ضمن مدرسه، آموزش تجربه طریق از که

آیورسن و همکاران  .شودکه موجب بهبود وضعیت اقتصادی افراد میدهد آن بخش از مهارت و دانش افراد پیوند می

کارآمد  های کسب و کارتوانند در کشف و ارزیابی فرصتمی ،معتقدند که کارآفرینان مجهز به سرمایه انسانی (7338)

محور است و به همین دلیل میزان های دانشزه مبتنی بر فعالیتمعتقد است کسب و کار امرو (7330) 0هونینگ .باشند

 همکاران و اررستگ .ثری در فرآیند کارآفرینی دارندؤهای سرمایه انسانی نقش متحصیالت و دانش افراد به عنوان شاخص

در مدل پیشنهادی خود سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر قصد کارآفرینانه معرفی  (0397)

 تحصیالت پیشین به علت افزایش آگاهی افراد و درک .کردند و معتقدند سرمایه انسانی شامل دو بعد مهارت و دانش است

برخورداری  ،ر واقعد .موفقیت کارآفرینان تأثیر مثبت دارد ورآفرینی قصد کا برکند از کسب و کار ایجاد میکه درستی 

های ای از فعالیتواقع بینانه کشود افراد دراز دانش الزم برای ایجاد کسب و کار پس از پایان تحصیالت باعث می

 (.7339، 6ن و چنلینا) تأثیر مثبت داردبرای ایجاد کسب و کار جدید  د آنانقص کارآفرینی داشته باشند و این موضوع بر

گان آموختهای کنونی آموزش حسابداری در مقایسه با اهمیت آن برای دانشها بر اساس برنامهمتأسفانه ارائه مهارت

 برای را مدلی (7309) 5همکارانو  اهرد (.9831 همکاران، و مجتهدزاده) نیست برخورداررشته حسابداری از کفایت الزم 

سات در بازار سؤبه منظور بقای م ،به اعتقاد آنان ند.وچک و متوسط پیشنهاد کردک هایشرکت در حسابداری سواد ارتقای

ند و به کنو کسب و کار رقابتی ضرورت دارد کارکنان دانش و مهارت را به صورت آموزش رسمی و غیررسمی دریافت 

 .شود دوینتعملکرد فردی و سازمانی  بهبودسازی آموزش غیر رسمی به منظور همین منظور الزم است مقرراتی برای پیاده
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2 . Becker 
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ی آموزش که براضمن این ؛های مستمر قرار گیردضرورت دارد توسعه سازمان و عملکرد کارکنان مورد ارزیابی بنابراین،

 های الزم صورت گیرد.پذیر حمایتهای یادگیری انعحافاستفاده از روشکارکنان در محل کار نیز با 

 داریحساب و مالی سواد از مندیبهره و نمود محرح ترکیبی صورت به را حسابداری پایه و مالی سواد (7305) 0ترومبتا

 بر کرد. رفیمع جدید کار و کسب ایجاد و کارآفرینی عرصه در افراد موفقیت در ضروری ابعاد از یکی عنوان به را کافی

 )درک حسابداری نقدی عملکرد مالی به صورت نقدی و تعهدی گیریاندازه رشد، هایفرصت ارزیابی توان این اساس،

 در دبای اقتصادی سود و حسابداری سود بین تفاوت و استهالک مالی، مفهوم ابزار عنوان به بدهی ، درکو تعهدی(

. با ودمحرح ش ،ال اساسی برای ارزیابی سح  سواد حسابداری و مالی افراد که قصد کارآفرینی دارندؤس پنج چارچوب

جویان دانش کارآفرینانه قصد است که بر انسانی های سرمایهسح  تحصیالت یکی از شاخص توجه به محالب بیان شده،

 قصد زیاد حتمالا به هستند، برخوردار باالتری تحصیالت از سح  که دانشجویانی بنابراین، .دارد تأثیر حسابداری رشته

 است. بیشتر هاآن کارآفرینانه

 دارد. تأثیر مثبت فرضیه چهارم: تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری
 اثر تجربه بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

در  ژگیاین ویهای شخصیتی بارز کارآفرینان است و گرایی جزء ویژگیمعتقدند که تجربه (7335) 7ژائو و سایبرت

 ی وعبد .هم نشان داد تجربه بر قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد (7300)3استاتر برندکارآفرینان بیشتر از مدیران است. 

تجربه را به عنوان یک شاخص برای سرمایه انسانی معرفی کردند و نشان دادند که تجربه بر سح  سح   (0397) همکاران

 ،سرمایه انسانی شامل تجربه ،در نظریات کارآفرینیکه معتقدند  (7333دیویدسون و هانینگ ). کارآفرینی تأثیر مثبت دارد

اما تجربه منبعی است که به صورت ناهمگن بین افراد توزیع  ،شودمی کسبدانش از طریق آموزش  .دانش و مهارت است

 شود.های کارآفرین محسوب میو شرکت شده است و این نوع سرمایه یک منبع اساسی و حیاتی برای موفقیت افراد

نیز معتقدند  (7338) همکاران و آیورسن قصد کارآفرینانه افراد تأثیر مثبت دارد. و کارآفرینی سح  بر تجربه بنابراین،

ین با تجربه شوند و کارآفرمحسوب می هسرمایه انسانی یک عامل مهم در توانایی کارآفرینان ی برایتجربه به عنوان شاخص

ت افراد در عدم موفقی یابیهریش برای متعددی عوامل های کسب و کار کارآمد باشد.تواند در کشف و ارزیابی فرصتمی

 های... اولویتفرهنگی و  ،های محیحیهای مختلف با توجه به تفاوتعرصه کارآفرینی محرح شده است و در پژوهش

 داشتنن جدید کار و کسب ایجاد در افراد موفقیت عدم هایریشه و دالیل از یکی وجود، این با. است متفاوت عوامل این

از زاویه دیگری اهمیت تجربه افراد و اثر آن بر  (7339)لینان و چن (. 0387، یکتاطالبی و زارع) فی استکا تجربه

ور افراد برای بر روی بابه ویژه خوداشتغالی  هر گونه تجربه کاریآنان معتقدند که  .کارآفرینی را مورد بررسی قرار دادند

در واقع تجربه باعث  .شودمثبت دارد و این موضوع باعث خودباوری یا خودکارآمدی افراد میانجام عمل خاص اثر 

واند از طریق تسح  تجربه می ،بر این اساس .شود که یک فرد احساس کند که توانایی ایجاد یک کسب و کار را داردمی

جربه یکی از ت توجه به محالب محرح شده، . باخودباوری آنان بر قصد و فرآیند کارآفرینانه تأثیر مثبت داشته باشد
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 که انشجویانید بنابراین، .دارد تأثیر حسابداری رشتهجویان دانش کارآفرینانه قصد است که بر انسانی های سرمایهشاخص

 است.  بیشتر هاآن کارآفرینانه قصد زیاد احتمال به دارند، کار و کسب ایجاد در بیشتری تجربه

 دارد. قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری تأثیر مثبتفرضیه پنجم: تجربه بر 

 ترکیب عوامل مختلف شامل ابعاد سرمایه انسانی )تحصیالتهایی که مورد بحث قرار گرفت و بر اساس نتایج پژوهش

 ژوهشپبینی، مدل مفهومی پذیری و خوشهای شخصیتی دانشجویان شامل هوش مالی، میزان ریسکو تجربه( و ویژگی

 :گیرندهای پژوهش مورد آزمون قرار میبر اساس آن فرضیهو شود می به شرح زیر پیشنهادحاضر 

 

                                                                                                                                                                       

                                                    

                                        

                                   
 

 
 . مدل مفهومی پژوهش9شکل

أثیر مثبت ت بر قصد کارآفرینانه آنان های فردی دانشجویانرود ویژگیبر اساس مدل مفهومی پیشنهادی فوق، انتظار می

رود دانشجویان با هوش مالی باالتر به دلیل توانایی بیشتر در حل مشکالت مالی رغبت داشته باشد. در واقع، انتظار می

رتر هستند، به دلیل پذیدانشجویانی که ریسکرود انتظار میسب و کار جدید داشته باشند. عالوه بر این، بیشتری به ایجاد ک

توانایی بیشتر در مواجهه با مشکالت مربوط به ایجاد کسب و کار جدید،  رغبت بیشتری به کارآفرینی داشته باشند. 

ینی، دادن به مشکالت مربوط به کارآفر اهمیت دلیل کم تر هستند، بهبیندانشجویانی که خوشرود انتظار میهمچنین، 

د سرمایه قصد کارآفرینانه دانشجویان تحت تأثیر ابعا ،از طرفیرغبت بیشتری به ایجاد کسب و کار جدید داشته باشند. 

ستند، ه دانشجویانی که از سح  تحصیالت حسابداری و تجربه باالتری برخوردار رودانتظار میانسانی نیز قرار دارد و 

 کنند.توانایی بیشتری در ایجاد کسب و کار جدید داشته باشند و بنابراین، رغبت بیشتری به ایجاد کسب و کار جدید پیدا می

 پیشینه تجربی پژوهش

 حسابداری هرشت دانشجویان کارآفرینانه قصد بر مؤثر انسانی ابعاد و فردی عوامل تشری  به نظری، مبانی بخش در

 ربوطم خارجی و داخلی محالعات نتایج بخش این در نظری، مبانی بخش در شدهبیان هایپژوهش بر عالوه. شد پرداخته

 :شودمی بیان حاضر پژوهش به

به این نتیجه رسیدند که سواد اقتصادی دانشجویان بر قصد کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد و  (7370) 0سوراتنو و همکاران

سواد اقتصادی دانشجویان هم تحت تأثیر آموزش اقتصادی خانواده قرار دارد و هم متأثر از تفکرات گروه همساالن است. 

وانند با تآن، دولت و مؤسسات آموزشی میدهد که بر اساس نتایج این پژوهش نقش کلیدی سواد اقتصادی را نشان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Suratno, Narmaditya & Wibowo 

 قصد کارآفرینانه

+ 

+ 

 های فردی:ویژگی

 هوش مالی

 پذیریریسک

 بینیخوش

 
 سرمایه انسانی:

 تحصیالت حسابداری

 تجربه

+ 



 65 /1مجله دانش حسابداری/ دوره سیزدهم/ ش 

 

ب و ریزی دانشجویان برای ایجاد کسهای تشویقی نقش مؤثری در ارتقای قصد کارآفرینی و برنامهایجاد انگیزه و طرح

 کار جدید داشته باشند.

های پذیری یکی از ویژگی، ریسکبه این نتیجه رسیدند که در بین دانشجویان چینی (7309) 0مانیر و همکاران

د یوسف همُ ریزی شده آنان برای ایجاد کسب و کار جدید تأثیر معناداری دارد.شخصیتی است که بر رفتار ارادی و برنامه

دند که تجربه رسی ثر بر موفقیت کارآفرینان در کشور مالزی را بررسی کردند و به این نتیجهؤعوامل م (7307) 7و همکاران

 موفقیت رد کارآفرین هایدانشگاه و کارآفرینان به فرهنگی نگرش و همچنین ها و دانش کارآفرینانمهارت ،رکسب و کا

سواد حسابداری و مالی و »پژوهشی با عنوان  (7305ترومبتا ) دارند. موثری نقش جدید کار و کسب ایجاد برای افراد

انجام داد و به این نتیجه رسید سح  سواد مالی در اسپانیا بسیار پایین و بین سح  سواد مالی و حسابداری افراد « خوداشتغالی

 شود.کارآفرین و دیگران تفاوت بااهمیتی مشاهده نمی

رابحه بین آموزش کارآفرینی و قصد کارآفرینانه را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه  (7306) 3لسویکوو س تدوس

یری بیشتر قصد پذکارآفرینی در دانشجویان تحصیالت تکمیلی بیشتر است و دانشجویان با ریسکقصد رسیدند که 

را مورد  «و نوآوریاعتمادی مدیرعامل )مدیر ارشد اجرایی( بیش» (7300) 0یمکوس و گاالسو .دارند باالتریکارآفرینانه 

گی مثبت و های ثبت شده همبستبررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند بین اعتماد به نفس بیش از حد و تعداد اختراع

ری و ا نسبت به نوآوهرویکرد شرکتبر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد اجرایی  ،عالوه بر این .قوی وجود دارد

ه را مورد بررسی قرار داد ب «های کارآفرینانهو فعالیت اعتمادیبیش ،بینیخوش» (7338) 6ترولیان .وری جدید تاثیر داردافن

کارآفرینانه مفید  هایگیری درباره شروع فعالیتبینی و اعتماد به نفس بیش از حد برای تصمیماین نتیجه رسید که خوش

 .دهدبار را افزایش میهای زیاناما اعتماد به نفس بیش از حد امکان بروز شکست ،هستند

 «شاهد انشگاهد دانشجویان کارآفرینانه قصد تبیین در رفتاری و شخصیتی هایتأثیر ویژگی» (0398اوتادی و صفری )

 قصد بر ناداریمع و مثبت اثر مستقیم صورتبه پذیریریسک به گرایش که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی را

های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه تأثیر ویژگی» (0398صادقی و همکاران ) .دارد دانشجویان کارآفرینانه

زه مالی بر های فردی در حویژگیکردند. نتایج آنان نشان داد ورا بررسی « دانشجویان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

ثیر مثبت أبینی مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین خوشأقصد کارآفرینانه دانشجویان ت

 .عنادار نداردثیر مأه دانشجویان تبه نفس بیش ازحد در حوزه مالی بر قصد کارآفرینان و معنادار دارد، اما خودباوری و اعتماد

 -های رفتاری در تصمیمات سرمایهمدلی را برای بررسی رابحه بین هوش مالی و اثر گرایش (0397بینشیان و دهدار )

ی بر رفتار یهاشیگرای و رفتار یهاشیبر تجربه بر گرا یرفتار مبتن پژوهش آنان نشان دادج یتاگذاری ارائه کردند. ن

 (0397اران )عبدی و همک است. رگذاریثأت یگذارهیمات سرمایبر تصمنیز  یهوش مال تأثیر دارد. یگذارهیسرما تصمیمات

کارآفرینی افراد داشته  دار برتأثیر منفی و معنی دار و سح  تحصیالتسح  تجربه تأثیر مثبت و معنیبه این نتیجه رسیدند 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Munir., Jianfeng & Ramzan  

2. Mohd Yusof et al. 

3. Westhead & Solesvic 

4. Galasso & Simcoe 

5. Trevelyan 
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ت های نوآورانه تأثیر مستقیم و مثببینی بر تصمیم به شروع فعالیتخوشنشان دادند  (0390نائیجی و اسفندیاری ) .است

 دارد.

شان داد ن و ثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت را بررسی کردؤعوامل م (0397) تندر

انواده قصد کارآفرینانه دانشجویان هستند و خ برثر ؤترین عوامل ممهم ،های شخصیتیکه تجربه و دانش به عنوان ویژگی

های ای رابحۀ بین ویژگیدر محالعه (0397شیری و همکاران ) ثیر مثبت دارد.أه تکارآفرینان بر قصد غیرمستقیم طوربه هم

 در این محالعه ینتایج تحلیل همبستگشناختی با قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران بررسی کردند. روان

معناداری  طلبی و تحمل ابهام( رابحه مثبت وپذیری، مرکز کنترل درونی، توفیقهای روانشناختی )ریسکنشان داد ویژگی

تی تأثیر های روانشناخسازی معادالت ساختاری نشان داد ویژگییت کارآفرینانه دانشجویان دارند. همچنین، نتایج مدلبا ن

برخی از روحیات کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه  (0383)ی ئیارا .داری بر نیت کارآفرینانه دانشجویان دارندامثبت و معن

ت باالتری مدیران از انگیزه پیشرفنشان داد  . نتایج این پژوهشبررسی قرار داد و با مدیران صنایع مقایسه کرد شیراز را مورد

 پذیری دانشجویان از مدیران صنایع باالتر است.اما ریسک ،نسبت به دانشجویان برخوردارند

 پژوهش شناسیروش
 نوع و طرح پژوهش

های کمی؛ با توجه به هدف، کاربردی؛ و در گردآوری و پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت )پارادایم(، در دستۀ پژوهش

زون سازی معاالدت ساختاری انجام شده است. افهمبستگی است که با استفاده از رویکرد مدل -های، توصیفیتحلیل داده

( 0033پژوهش حاضر میدانی است که در یک مقحع زمانی )تابستان بر این، به لحاظ میزان نظارت و درجۀ کنترل متغیرها، 

 اجرا شده است. 
 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته 

نظر به گستردگی جامعه آماری و شرایط وخیم بحران ها و مؤسسات آموزش عالی ایران بودند. حسابداری در دانشگاه

پرسشنامه پژوهش به صورت رو، ها به صورت حضوری نبود. از این( در کشور، امکان تکمیل نمونه09کرونا )کووید 

ای هروهها و گطراحی شد و لینک پرسشنامه از طریق ایمیل و همچنین، کانال 0فرم( در محیط سامانه اولبرخطالکترونیکی )

ها و اپ، اینستاگرام و ...( برای دانشجویان در تمام دانشگاههای اجتماعی علمی )نظیر تلگرام، واتسمجازی در شبکه

گیری از نوع تصادفی ساده بود. با ارسال مستمر لینک مؤسسات آموزش عالی ایران ارسال گردید؛ بنابراین، روش نمونه

پرسشنامه که  6پرسشنامه تکمیل شد. در بررسی و پاالیش اولیه، تعداد  767یاد تعداد های زپرسشنامه و پیگیری برخط

ها در این محالعه استفاده پرسشنامه برای انجام تحلیل 767های دارای اطالعات ناقص بودند، حذف شدند. در نهایت، داده

در محالعات میدانی جوامع نامحدود بایستی  (7330) 7بارتلت و همکارانگیری که بر اساس جدول نمونهشد. نظر به این

پرسشنامه در پژوهش حاضر کفایت الزم  767عدد پرسشنامه تکمیل و مورد تحلیل قرار گیرد؛ بنابراین، تعداد  739حداقل 

 توان نتایج آن را به کل جامعۀ آماری پژوهش تعمیم داد.را دارد و می

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Avalform 2 . Bartlett, Kotrlik, & Higgins 
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 ابزار پژوهش

پاسخ  -ای استاندارد مشتمل بر چند بخش در قالب سؤاالت باز و بستهها در این پژوهش، پرسشنامهار گردآوری دادهابز

بود. قسمت اول پرسشنامه شامل سؤاالتی برای سنجش جنسیت، سن، تجربۀ کاری و سح  تحصیالت حسابداری 

 رخواست شد که میزان تجربۀ کاری خود درپاسخگویان بود. در این بخش برای سنجش تجربۀ کاری از پاسخگویان د

های حسابداری و حسابرسی بر حسب سال بیان کنند. افزون بر این، برای سنجش سح  تحصیالت در قالب یک زمینه

پاسخ از دانشجویان درخواست شد که ابتدا مقحع تحصیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای  -پرسش بسته

ها خواسته شد که چندمین سال تحصیلی خود را مشخص کنند. شیوۀ سپس از آنتخصصی( خود را مشخص کنند و 

)سال چهارم مقحع دکتری( بود. قسمت بعدی پرسشنامه  03دهی به این متغیر از یک )سال اول مقحع کارشناسی( تا نمره

ند و ایگبوکوه، گسیمقیاسی برای سنجش هوش مالی دانشجویان مورد محالعه بود. در این بخش، پرسشنامه هوش مالی 

 -7اصالً،  -0ای لیکرت )درجهگویه در قالب طیف پنج 76مبنای کار قرار گرفت. در این مقیاس، تعداد  (7300) 0آدوی

همیشه( برای سنجش هوش مالی استفاده گردید. در نهایت، برای سنجش  -6بیشتر اوقات،  -0گاهی اوقات،  -3به ندرت، 

گویه( از مقیاس  5بینی )گویه( و خوش 6پذیری )؛ و برای ریسک(7339لینان و چن )گویه( از مقیاس  5ارآفرینانه )قصد ک

 زیاد(خیلی -6زیاد و  -0متوسط،  -3کم،  -7کم، خیلی -0ای لیکرت )درجهدر قالب طیف پنج (7370) 7کوئی، سان و بل

تن از مخصصان کارآفرینی و حسابداری و برای سنجش پایایی  0استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات 

(. با توجه به نتایج ارائه شده در جدول 3( استفاده شد )جدول αهای مختلف پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ )مقیاس

 برای انجام این محالعه برخوردار است. توان گفت پرسشنامه پژوهش از پایایی مناسبی ؛ می3

 هاتحلیل داده

های انجام شد. برای این منظور، از آماره 3نسخۀ  SmartPLSو  77نسخۀ  SPSSافزارهای ها با استفاده از نرمتحلیل داده

د، میانگین و هایی نظیر فراوانی، درصها استفاده شد. در بخش آمار توصیفی از آمارهتوصیفی و استنباطی برای تحلیل داده

بی مدل ارزیا گیری وسازی معادالت ساختاری )ارزیابی مدل اندازهانحراف معیار، و در بخش آمار استنباطی از تحلیل مدل

گیری، روایی، پایایی و بهره گرفته شد. در بخش ارزیابی مدل اندازه 3ساختاری( و رهیافت تخمین حداقل مربعات جزئی

ی ها در قالب مدل پیشنهادگیری متغیرهای نهفتۀ پژوهش و در بخش ارزیابی مدل ساختاری، فرضیهاندازه برازش مدل

 پژوهش آزمون شدند.

 های پژوهشیافته
 آمار توصیفی

در این پژوهش مشارکت  دانشجوی حسابداری 767 .آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه شده است (0جدول )در 

 08/75میانگین سن پاسخگویان  شود.دختر می 007و  پسر 030شامل  کهنفر آنان مشخص است  708جنسیت  که نمودند

سال  39/3با انحراف معیار  03/7سال و میانگین سابقه کار آنان در حوزه حسابداری و حسابرسی  87/5با انحراف معیار 

است.  87/0با انحراف معیار  77/3کنندگان در این پژوهش برابر با است. همچنین، میزان تحصیالت حسابداری مشارکت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 . Igbokwe, Gesinde & Adeoye 

2 . Cui, Sun & Bell 

3. Patial Least Squares (PLS) 
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توان اظهار نمود است؛ بنابراین، می 93/3با انحراف معیار  07/3ینانه دانشجویان مورد محالعه برابر با میانگین قصد کارآفر

با  77/3کنندگان از قصد کارآفرینانه متوسحی برخوردار بودند. میانگین نمره هوش مالی پاسخگویان برابر با که مشارکت

 ( برخوردارند.0ویان مورد محالعه از هوش مالی نزدیک به زیادی )توان گفت دانشجاست؛ بنابراین، می 59/3انحراف معیار 
 . آمار توصیفی و آزمون نرمالیته متغیرهای پژوهش1جدول 

 معناداری سح  آزمون مقادیر بیشینه کمینه معیار انحراف میانگین تعداد متغیر

 پژوهش در کنندگانمشارکت

 مرد

 زن

 پاسخ بدون

767 

030 

007 

0 

- - - - - - 

 330/3 77/3 63 09 87/5 08/75 767 سن

 330/3 08/3 03 0 87/0 77/3 767 حسایداری تحصیالت

 330/3 77/3 03 3 39/3 03/7 767 کاری تجربه

 330/3 35/3 6 0 93/3 07/3 767 کارآفرینانه قصد

 373/3 35/3 6 63/0 59/3 77/3 767 مالی هوش

 330/3 00/3 6 0 80/3 35/3 767 پذیریریسک

 330/3 38/3 6 73/0 55/3 63/3 767 بینیخوش

است که با توجه  80/3با انحراف معیار  35/3کنندگان برابر با پذیری( مشارکتمیانگین نمره تمایل به ریسک )ریسک

خص شد نهایت، مشپذیری متوسحی برخوردارند. در توان اذعان نمود که پاسخگویان از ریسکبه طیف مورد استفاده می

توان اظهار نمود ای که میگونهاست؛ به 55/3با انحراف معیار  63/3کنندگان برابر بینی مشارکتکه میانگین نمره خوش

 -روفافزون بر این، نتایج آزمون نرمالیته )کلوموگ بینی باالتر از متوسحی برخوردارند.که دانشجویان مورد محالعه از خوش

های مربوط به متغیرهای سن، تحصیالت حسابداری، تجربۀ کاری، قصد کارآفرینانه، توزیع دادهدهد اسمیرنوف( نشان می

ری برای های ناپارامتهای مربوط به دادهبینی نرمال نیست؛ بنابراین، بایستی از آزمونپذیری و خوشهوش مالی، ریسک

و، در ادامه )بخش آمار استنباطی( از رهیافت حداقل مربعات ربررسی روابط بین متغیرهای مدل پژوهش استفاده شود. از این

های مربوط به متغیرهای پژوهش حساس نیست، برای آزمون که به توزیع داده SmartPLSافزار جزئی با استفاده از نرم

 های پژوهش در قالب مدل مفهومی پیشنهادی استفاده شده است.فرضیه
 آمار استنباطی

سازی معادالت ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل های پژوهش از رویکرد مدلآزمون فرضیهدر این بخش به منظور 

ۀ گیری متغیرهای نهفترو، در ادامه ابتدا مدل اندازهگیری و ارزیابی مدل ساختاری بهره گرفته شده است. از ایناندازه

 شوند.پژوهش و سپس مدل ساختاری )مدل مفهومی پیشنهادی( پژوهش آزمون می
 گیریارزیابی مدل اندازه

د. متغیرهای نهفتۀ پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شگیری اندازه منظور بررسی برازش، روایی و پایایی مدلبه

( و ضرایب همبستگی و جذر 3گیری )جدول (، خالصۀ نتایج ارزیابی مدل اندازه7های نیکویی برازش )جدول شاخص

 اند.( در ادامه ارائه شده0واریانس استخراج شده )جدول میانگین 
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مدل در رهیافت حداقل مربعات جزئی معرفی  0های محدودی برای بررسی نیکویی برازشتاکنون شاخص برازش مدل: -

(، SRMR) 7های استاندارد شدهتوان به مواردی نظیر ریشۀ میانگین مجذور باقیماندهها میشده است. از جمله این شاخص

هایر ( اشاره نمود )RMS_Theta) 0ها( و ریشۀ میانگین مجذور ماتریس کوواریانس باقیماندهNFI) 3شاخص برازش هنجار

های استاندارد شده برای یک مدل کمتر از (. چنانچه مقدار شاخص ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده7307، 6و همکاران

 07/3ها کمتر از ؛ و شاخص ریشۀ میانگین مجذور ماتریس کوواریانس باقیمانده83/3هنجار بیشتر از ؛ شاخص برازش 03/3

نتایج حاصل از  (.7300، 5هنسلر و همکارانو  7307هایر و همکاران، باشد، نشان از برازش مناسب مدل پیشنهادی دارد )

گیری متغیرهای نهفتۀ پژوهش از مقدار مناسبی اندازه های ارزیابی نیکویی برازش مدلداد که شاخصپژوهش نشان 

 (.7برخوردار بودند )جدول 
 گیری پژوهشهای نیکویی برازش مدل اندازه.  شاخص8جدول 

 برازش شاخص
 مجذور میانگین ریشۀ

 شده استاندارد هایباقیمانده

 برازش شاخص

 هنجار

 سماتری مجذور میانگین ریشۀ

 هاباقیمانده کوواریانس

 0.12≥ 0.80< 0.10> مقدار پیشنهاد شده
 03/3 97/3 383/3 مقدار برآورد شده

دهندۀ پایایی باشد، نشان 7/3( برابر یا بیشتر از CRبر اساس منابع موجود اگر مقدار پایایی ترکیبی ) پایایی ترکیبی: -

شود که مقدار ، مشاهده می3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  .(7307هایر و همکاران، بسیار باالی آن سازه است )

CR غیرهای نهفته گیری متاست؛ بنابراین، مدل اندازه 73/3از  تربزرگگیری تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش برای مدل اندازه

 بینی از پایایی مناسبی برخوردار هستند. پذیری و خوشپژوهش، یعنی قصد کارآفرینانه، هوش مالی، ریسک

دهندۀ روایی همگرای مناسب یا بیشتر باشد، نشان 6/3برابر  AVEدر یک قاعدۀ سرانگشتی اگر مقدار  روایی همگرا: -

( AVE، بیانگر این است که میانگین واریانس استخراج شده )3نتایج ارائه شده در جدول  .(7307هایر و همکاران، است )

گیری تمام بود؛ بنابراین، روایی همگرای مدل اندازه 63/3گیری تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش بیشتر از برای مدل اندازه

 شود. بینی تأیید میپذیری و خوشمتغیرهای نهفتۀ پژوهش، یعنی قصد کارآفرینانه، هوش مالی، ریسک
 گیری پژوهش. خالصه نتایج ارزیابی مدل اندازه9جدول 

 تعداد گویه یرهای نهفتهمتغ
 پایایی

 ترکیبی
 کرونباخ آلفای دهش استخراج واریانس میانگین

 87/3 57/3 93/3 5 قصد کارآفرینانه

 89/3 63/3 90/3 76 هوش مالی

 73/3 69/3 83/3 6 پذیریریسک

 73/3 73/3 80/3 5 بینیخوش

اگر جذر مقدار میانگین واریانس استخراج شده برای هر  (0980) 7الرکر و فورنل اریمعبراساس روایی تشخیصی:  -

های موجود در مدل پژوهش باشد، روایی تشخیصی آن از همبستگی برآورد شده بین آن سازه با سایر سازه تربزرگسازه 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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) 

5. Hair et al. 

6 . Henseler et al.  

7 . Fornel & Larcker 
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میانگین واریانس استخراج شده برای شود که جذر ؛ مشاهده می0شود. براساس نتایج ارائه شده در جدول متغیر تأیید می

های مدل پژوهش ( بین سازهr<0.40>0.14از همبستگی ) تربزرگ( AVE<0.85>0.71های مدل پژوهش )هر یک از سازه

 گیری تمام متغیرهای نهفتۀ پژوهش از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار هستند. دهد که مدل اندازهبود. این نتیجه نشان می
 میانگین واریانس استخراج شده و ضرایب همبستگی . جذر0جدول 

 0 3 7 0 متغیرهای نهفته

    28/0 بینیخوش -0

   11/0 77/3 پذیریریسک -7

  13/0 38/3 73/3 قصد کارآفرینانه -3

 11/0 76/3 00/3 03/3 هوش مالی -0

 ستند.ها هپایین قحر جدول، ضرایب همبستگی بین سازهتوجه: اعداد عناصر قحری جدول، جذر میانگین واریانس استخراج شده و عناصر 

 ارزیابی مدل ساختاری

ها در ن فرضیهمنظور آزموگیری متغیرهای نهفتۀ پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، بهپس از تأیید مدل اندازه

رایب مدل ساختاری پژوهش با ضقالب مدل پیشنهادی پژوهش از روش تحلیل مسیر )ارزیابی مدل ساختاری( استفاده شد. 

( و خالصۀ نتایج ارزیابی مدل 6(، مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری  )شکل 0)شکل   مسیر استاندارد شده

 اند.( در ادامه ارائه شده6ساختاری )جدول 

استفاده  (7307) 7ک و لینکا خحیبرای بررسی بایاس روش مشترک از آزمون هم :1(CMBبایاس روش مشترک )

خحی و ای از همباشند، به عنوان نشانه 3/3از  تربزرگ 3(VIFsهای تورم واریانس )شد. بر اساس این روش، اگر عامل

های حاصل از آزمون VIFای از بایاس روش مشترک در یک مدل هستند. بنابراین، اگر تمام همچنین به عنوان نشانه

 .(7306، 0کاک) توان مدل را به عنوان آزاد از بایاس روش مشترک در نظر گرفتباشند، می 3/3از خحی برابر یا کمتر هم

دهد بین )مستقل( ارائه شده است. نتایج نشان می؛ برای تمام متغیرهای پیش6( در جدول VIFsهای تورم واریانس )عامل

توان بایاس روش مشترک را رو، میاست. از این 3/3بین کمتر از متغیرهای پیشهای تورم واریانس برای هرکدام از عامل

 گیرد. منتفی دانست و اطمینان حاصل کرد نتایج حاصل از ارزیابی مدل پیشنهادی پژوهش تحت تأثیر این سوگیری قرار نمی

تأثیر متغیرهای هوش مالی، دهد ضریب مسیر مستقیم ؛ نشان می6نتایج ارائه شده در جدول  (:β) ضریب مسیر

پذیری، تجربۀ کاری و سح  تحصیالت حسابداری بر قصد کارآفرینانه از لحاظ آماری در سح  خحای یک درصد ریسک

بینی بر قصد کارآفرینانه ؛ اثر متغیر خوش6مثبت و معنادار است. این در حالی است که براساس نتایج ارائه شده در جدول 

های اول، دوم، چهارم و پنجم تأیید و فرضیۀ سوم رو، فرضیه(. از اینBeta= 0.03, t= 0.55نیست ) از لحاظ آماری معنادار

 شود.رد می

و  33/3، 57/3برابر با  2R( است. مقادیر 2Rمعیار اساسی برای ارزیابی مدل ساختاری ضریب تعیین ) (:2Rضریب تبیین )

( به ترتیب قابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف PLSهای ساختاری با رهیافت حداقل مربعات جزئی )در مدل 09/3

شود که ضریب تبیین متغیر نهفتۀ قصد کارآفرینانه ؛ مشاهده می6( و جدول 0با توجه به شکل ). (0998، 6چین) شوندمی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Common Method Bias (CMB) 

2. Kock & Lynn 

3. Variance Inflation Factors (VIFs) 

4. Koch 

5 . Chin 
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درصد از تغییرات واریانس متغیر  35است که درصد قابل توجهی است؛ بدین معنی که  35/3یان حسابداری حدود دانشجو

 شود.نهفتۀ قصد کارآفرینانه توسط مدل پیشنهادی پژوهش تبیین می

کند. براساس بینی مدل را مشخص میمعرفی شد، قدرت پیش (0970) 0استوناین معیار که توسط  (:2Qبین )ارتباط پیش

بینی ضعیف باشد نشان از قدرت پیش 37/3یک سازه در محدودۀ نزدیک به  2Qاگر مقدار  (7339) 7هنسلر و همکاراننظر 

باالتر باشد نشان از قدرت  36/3بینی متوسط مدل و چنانچه از باشد نشان از قدرت پیش 06/3مدل، اگر در محدودۀ 

 78/3آفرینانه برابر د کاربین متغیر نهفتۀ قصهای آن دارد. مقدار ارتباط پیشکنندهبینیبینی قوی مدل در قبال پیشپیش

نی تغییرات بیتوان اظهار نمود که مدل پیشنهادی پژوهش از قدرت و توان مناسبی برای پیش(؛ بنابراین، می6است )جدول 

 های حسابداری ایران برخوردار است.متغیر نهفتۀ قصد کارآفرینانه در دانشجویان رشته

 
 تاندارد شده. مدل ساختاری پژوهش با ضرایب مسیر اس0شکل 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 . Stone 2 . Henseler et al 
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 . خالصۀ نتایج ارزیابی مدل ساختاری پژوهش5جدول 
 مسیر ضریب نهفته متغیر

 فرضیه نتیجه
 تورم عامل

 واریانس

 ضریب

 تبیین

 ارتباط

 β t زابرون زادرون بینپیش

صد
ق

 
انه
رین
رآف
کا

 

 73/0 رد عدم 87/3** 09/3 مالی هوش

35/3 78/3 

 37/0 رد عدم 30/6** 33/3 پذیریریسک

 75/0 رد 66/3 33/3 بینیخوش

 76/0 رد عدم 93/7** 07/3 کاری تجربه

 33/0 رد عدم 80/0** 30/3 حسابداری تحصیالت
 معنادار است. یک درصد در سح  **

 گیریبحث و نتیجه

التحصیالن دانشگاه، بیکاری است و یکی از راهبردهای اصلی برای حل مشکل بیکاری و مشکالت اصلی فارغیکی از 

اس ها است. از سوی دیگر، بر اسهای کارآفرینانه در بین آنآموختگان نظام آموزش عالی، ترویج فعالیتاشتغال دانش

بر  های اصلی رفتار کارآفرینانه است.کنندهیکی از تبیین کارآفرینانه قصد(، 0990 ،0آجزن) شده ریزیبرنامهنظریه رفتار 

پذیری، گذاری )هوش مالی، ریسکگیری مالی و سرمایههمین اساس، در پژوهش حاضر تأثیر متغیرهای تصمیم

ج پژوهش ن شدند. نتایسازی و آزموبینی، تجربه کاری و سح  تحصیالت حسابداری( بر قصد کارآفرینانه مفهومخوش

سابداری ح نشان داد که هوش مالی اثر مثبت و معناداری در سح  خحای یک درصد بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته

با افزایش میزان هوش مالی دانشجویان حسابداری، قصد آنان توان اذعان نمود می 99%ایران دارد. به بیان دیگر، با اطمینان 

ینشیان و دهدار بیابد. این نتیجه با نتایج محالعۀ های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار افزایش میاندازی فعالیتبرای راه

ز خوانی دارد. بنابراین، بایستی اؤثر است، همگذاری آنان مکه نشان دادند هوش مالی افراد بر تصمیمات سرمایه (0397)

ها و مؤسات آموزش عالی کشور در جهت ارتقای هوش مالی های آموزش رسمی و غیررسمی در دانشگاهطریق برنامه

 دانشجویان اقدام کرد.

پذیری کساندازی کسب و کار است و افراد با توجه به میزان ریپذیری یک عامل انگیزشی برای راهتمایل به ریسک

(، در این راستا، نتایج پژوهش نیز نشان داد 7307، شی) کننداندازی کسب و کارهای کارآفرینانه اقدام میخود برای راه

اطمینان توان با یک درصد بر قصد کارآفرینانه دارد. به عبارت دیگر، میپذیری تأثیر مثبت و معناداری در سح  که ریسک

پذیری دانشجویان رشته حسابداری در ایران، قصد کارآفرینانه آنان برای با افزایش سح  ریسکاظهار نمود  99%

از پژوهش  های این بخشیابد. یافتهاندازی کسب و کارهای کارآفرینانه افزایش میگذاری برای راهخوداشتغالی و سرمایه

که نشان دادند متغیر  (0398اوتادی و صفری )و  (7306وستد و سولسویک )، (0397شیری و همکاران )با نتایج محالعات 

اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری دارد، پذیری بر قصد و یا تصمیمات افراد برای راهریسک

های های کارآموزی و کاروزی دانشجویان را درگیر کارهای عملی و فعالیترو، بایستی از طریق دورهدارد. از این محابقت

اندازی پذیری آنان افزایش یابد. در این زمینه یکی از راهبردهای مهم، تأسیس و راهکارآفرینانه کرد تا قدرت ریسک

ها و مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و خدماتی در محیط دانشگاههای مختلف صنعتی، های دانشجویی در حوزهتعاونی

 کشور است.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 . Ajzen 
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ده در عنوان یک عامل محرک و برانگیزاننکه به بینی استخوش ،کارآفرینی برثر ؤهای فردی مهم و میکی از ویژگی

 و یجینائکند )پذیر عمل میاندازی کسب و کارهای جدید و مخاطرهگذاری برای راههای کارآفرینانه و سرمایهفعالیت

 تهرآفرینانه دانشجویان رشبینی اثر معناداری بر قصد کا(. اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که خوش0390اسفندیاری، 

بینی تواند تغییرات قصد کارآفرینانه دانشجویان حسابداری ایران را پیشبینی نمیحسابداری در ایران ندارد. در واقع، خوش

های ع فعالیتگیری دربارۀ شروبینی بر تصمیممبنی بر تأثیر خوش (7338ترولیان )کند. این یافته با نتایج محالعات 

و اسفندیاری  نائیجیبینی بر قصد کارآفرینانه و مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار خوش (0398صادقی و همکاران )کارآفرینانه، 

دارد. از جمله ه، سازگاری نهای کارآفرینانبینی بر تصمیم به شروع فعالیتمبنی بر تأثیر مثبت و معنادار خوش (0390)

ایران  تواند ماهیت رشته و شرایط کاری آن دربینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان حسابداری، میدالیل عدم تأثیر خوش

های ها و کارگاهتوانند در انواع مختلف شرکتالتحصیلی میحسابداری بعد از فارغ که دانشجویان رشتهباشد. نظر به این

ی برای بینی باالیی برخوردارند به احتمال زیاد تمایلدولتی استخدام شوند؛ بنابراین دانشجویانی که از خوش خصوصی و یا

های دولتی یا خصوصی استخدام ها و سازماناندازی کسب و کارهای کارآفرینانه ندارند و امید دارند که در شرکتراه

جیه آن بایستی های محرح شده برای توسازی و تأیید استداللی شفافبینی بود و براشوند. در کل، این نتیجه غیرقابل پیش

 های دیگر نیز بررسی و تحلیل شود. بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشتهدر محالعات آینده تأثیر خوش

و  7337، 0وهانیسوناندازی کسب و کار و سازماندهی منابع نقش بسزایی دارد )یسرمایۀ انسانی در تقویت قصد راه

های دهد سرمایۀ انسانی گرایش افراد را به درگیر شدن در فعالیت( و شواهد قابل توجهی وجود دارد نشان می7337، 7داتا

 های سرمایۀ انسانی،نتایج پژوهش حاضر نیز نشان داد مؤلفه(. در این راستا، 7335، 3داویدسوندهد )کارآفرینانه افزایش می

سح   حسابداری بر قصد کارآفرینانه آنان تأثیر مثبت و معناداری در یعنی تجربه کاری و سح  تحصیالت دانشجویان رشته

درصد اظهار نمود که با افزایش تجربۀ کاری و سح   99توان با اطمینان یک درصد دارد. به بیان دیگر، می معناداری

های گذاری در فعالیتتحصیالت دانشجویان رشته حسابداری ایران، تصمیم آنان به سمت خوداشتغالی و سرمایه

ای نشان دادند که تحصیالت مالی در محالعه (7370سوراتنو و همکاران )شود. در تأیید این یافته، کارآفرینانه هدایت می

عبدی و همکاران ، (7307مهد یوسف و همکاران )و اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه افراد دارد. 

نیز در محالعاتی نشان دادند که ابعاد سرمایۀ انسانی، یعنی دانش )تحصیالت( و تجربۀ افراد از جمله  (0397)تندر و  (0397)

یجه اخیر با روند. افزون بر این، نتهای کارآفرینانه به شمار میاندازی فعالیتمتغیرهای مهم و تأثیرگذار برای تصمیم به راه

که افزایش سح  تحصیالت باعث بهبود قصد کارآفرینانه مبنی بر این (7306وستد و سولسویک )های محالعۀ یافته

سابداری پیشنهاد ح شود، محابقت دارد. با توجه به این یافته، برای بهبود قصد کارآفرینانه دانشجویان رشتهدانشجویان می

کاری حسابداری و حسابرسی و همچنین ارائه دقیق و  های دانشجویی در حوزهاندازی تعاونیشود که از طریق راهمی

اصولی دروس عملی نظیر کاروزی و کارآموزی در جهت ارتقای سح  سواد و تجربیات عملی و کاربردی دانشجویان 

وجود تفاوت معنادار بین  مبنی بر عدم (7305ترومینا )های محالعه اقدام شود. با این وجود نتایج این پژوهش برخالف یافته

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1. Johannisson 2. Dutta 

3. Davidsson 



 ایران حسابداری رشته دانشجویان آفرینانه کار قصد بر گذاریسرمایه و مالی گیریتصمیم هایمؤلفه / اثر80
 

گیری سواد مالی و حسابداری افراد کارآفرین با افراد غیرکارآفرین است. این اختالف ممکن است ناشی از ابزارهای اندازه

 ها باشد.و جوامع آماری متفاوت در این پژوهش

پذیری، یر هوش مالی، ریسکگذاری نظگیری مالی و سرمایههای تصمیمدر کل، نتایج این پژوهش نشان داد که مؤلفه

اندازی هحسابداری برای خوداشتغالی و را تجربه کاری و تحصیالت حسابداری نقش مهمی در توسعه قصد دانشجویان رشته

کسب و کارهای کارآفرینانه دارند. بنابراین، این پژوهش دستاوردهای نظری و کاربردی مناسبی در زمینه قصد کارآفرینانه 

ه تاکنون کحسابداری به همراه دارد. در بحث دستاوردهای نظری، نظر به این بویژه دانشجویان رشته در بین دانشجویان

گیری مالی تصمیم هایحسابداری با تأکید بر مؤلفه بینی قصد کارآفرینانه دانشجویان رشتهای منسجم در جهت پیشمحالعه

ینی و سرمایه بپذیری، خوشتأثیر متغیرهای هوش مالی، ریسکگذاری انجام نشده است، پژوهش حاضر با بررسی و سرمایه

حسابداری در ایران در جهت پُر کردن شکاف محالعاتی موجود تالش کرد.  انسانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته

نتایج  وانند ازتریزان، مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی میگذاران، برنامهدر زمینه دستاوردهای کاربردی، سیاست

های کارآفرینانه و خوداشتغالی در بین دانشجویان استفاده کنند. برای مثال، در قالب این پژوهش در جهت ترویج فعالیت

های کارآفرینانه دانشجویی، ارائه دقیق دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری رویدادها و اندازی تعاونیراه

پذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در توان در جهت بهبود هوش مالی، ریسکانه میهای آموزشی کارآفرینکارگاه

 نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه آنان اقدام نمود.

 تشکر و تقدیر

 هب ریتقد حاضر پژوهش یاجرا در مالی حمایت خاطر به المیا دانشگاه یفناور و پژوهش محترم معاونت از لهینوسیبد

 .(IRILU-Lh-000143-21-04 گرنت شناسه) دیآیم عمل

 منابع
اه شاهد(. )مورد محالعه: دانشگ دانشجویان کارآفرینانه قصد تبیین در رفتاری و یتیشخص یهاویژگی یرثأت ی(. بررس0398) یدسع ی،صفر و محمد ی،اوتاد

 .630-673(، 0)07 ،ینیتوسعه کارآفر

 یزیررنامهب رفتار یهبر اساس نظر یگذارسرمایه یماتها در تصمو اثر آن یرفتار یهایشبا گرا ی(. ارائه مدل رابحه هوش مال0397فرهاد ) ،دهدار و زهرا ینشیان،ب

 .777-733(، 76)7 ،گذارییهدانش سرما. شده

رشد ا یکارشناس انی: دانشجویواحد رشت )محالعه مورد یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو نانهیثر بر قصد کارآفرؤعوامل م ی(. بررس0397) عقوبی، تندر

 .واحد رشت یدانشگاه آزاد اسالم ،ارشد یکارشناس نامه انیپا(. یبازرگان تیریمد

، ی و حسابرسیتحقیقات حسابدارن. بینی ریسک اعتباری با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیباثیر هوش مالی در پیشأ(. ت0396) غزاله ،مشایخیو  رؤیا، دارابی

8(33 ،)076-037. 

ثیر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر قصد کارآفرینانه با در نظر أتبیین ت (.0397) پور امیری، محهرهحسن و اکبرزاده صفوئی، مرتضی ؛رستگار، عباسعلی

 .00-67(، 7)03 ،رانیا یمحالعات توسعه اجتماع. گری سبک شناختی )مورد محالعه: دانشگاه تهران(گرفتن نقش تعدیل

های فردی در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان دانشکده کارآفرینی (. تأثیر ویژگی0398) هستی ،سازانچیت و افسانه ،باقری ؛گلبرگ ،صادقی

 .050-083(، 3)07، توسعه کارآفرینیان. دانشگاه تهر

عه توس .بنیانهای کوچک و متوسط دانش(. آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت0387) یکتا، محمدرضازارعو  طالبی، کامبیز

 .000-030(، 0)0، کارآفرینی
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ام نور شهرستان یان پیدانشجو یان محالعه موردیدانشجو ینیت کارآفرینانه بر تقویکارآفر یر خودکارآمدیتأث یبررس(. 0393) حمزه، باغبانیو  مهران، فوالدی

 .79-35(، 39)03، رشد فناوری جار.یب

های فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر توسعه سح  کارآفرینی فعاالن اقتصادی شهرک اثرات سرمایه(. 0397) پرویز ،محمدزاده و جمال ،خسروی ؛حسن ،عبدی

 .089-709، (33)9 ،سازی اقتصادیتحقیقات مدلای. صنعتی شهید سلیمی تبریز: رویکرد معادالت ساختاری و الجیت رتبه

های گرشفاوا( بر ن) یادگیرنده از طریق میانجی سودمندی ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات هاییژگیوثیر تأبررسی (. 0033) حیدری، مرضیه و عزیزی، فاطمه

 .050-078(، 0)07، زن و جامعهه فصلنام. آموزان دختر مقحع متوسحه دوم شهر آبادهریسک پذیر و قصد کارآفرینی دانش

ان )مورد محالعه: دانشجوی پذیری دانشجویان کارآفرینیاجتماعی بر ریسک ه(. تأثیر سرمای0390) فاطمه ،گالبی و لیال ،وسحینصرالهی ؛سید سیامک ،کیاعلوی

 .056-097(، 76)7، ریزی رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه. دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران(

ابتکار  .شناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهرانهای روان(. رابحه بین ویژگی0397) فرحناز ،رستمی و مسلم ،سواری ؛الهنعمت ،شیری

 .033-073(، 0)7، و خالقیت در علوم انسانی

 دیدگاه حسابداری کارشناسی مقحع آموختگاندانش برای یازمورد ن یها(. دانش و مهارت0389) فاطمه ،پریمراد و یدحسینس ی،طبر یعلو یدا؛و ،مجتهدزاده

 .73-87(، 0)0 ی،مجله دانش حسابدار(. غربی آذربایجان استان: یمورد ی)بررس حسابداری دانشجویان و حرفه در شاغالن دانشگاه، استادان

های تحصیالت های کارآفرینی دانشجویان دوره(. رابحه بین سواد اطالعاتی و قابلیت0393) جمشیدیان، عبدالرسول و پور، سعیدمیرزاصفی، اعظم؛ رجایی

 .700-758(، 0)00، رسانیکتابداری و اطالعتکمیلی دانشگاه اصفهان. 

اک های نوآورانه؛ نقش میانجی ادرشروع فعالیتبینی بر تصمیم به حد و خوش از بیش نفس به (. تأثیر اعتماد0390) زینب، اسفندیاری و محمدجواد ،ائیجین

 .630-663(، 3)8، توسعه کارآفرینیحر. از خ

 .شیرازگاه دانش، مدیریت صنعتی ،نامه کارشناسی ارشدپایان. رازیدانشگاه ش انیدانشجو نیدر ب ینیکارآفر اتیروح یبرخ یبررس(. 0383) یارائی، علی
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