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 چکیده
سزای وکار و اهمیت بهکسب یاندازی و ادارههای بسیاری تأثیر معنادار قصد کارآفرینانه بر راهکه پژوهشدرحالی

اما تاکنون کمتر به مباحث مالی و تأثیر آن بر قصد کارآفرینانه،  اند،گیری قصد کارآفرینانه را نشان دادهبر شکلمباحث مالی 

 ریزیشده است. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از نظریه رفتار برنامه خصوص در میان دانشجویان، پرداختهبه

بینی مالی، درک دسترسی مالی، خودباوری مالی و چون خوش)هم مالی ر زمینههای فردی دشده، به بررسی تأثیر ویژگی

بر قصد کارآفرینانه دانشجویان بپردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از  (ازحد در حوزه مالینفس بیشاعتمادبه

کارآفرینی دانشگاه تهران، به  نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده294 همبستگی است.-منظر ماهیت از نوع کمّی

ای که نامهها از پرسشگیری تصادفی ساده برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری دادهروش نمونه

های ویژگی استفاده شد. نتایج نشان داد، SPSS21و AMOS 24افزار ها از نرمو برای تحلیل داده محقق تنظیم کرده است

بینی مالی و درک دسترسی دارد. همچنین خوش لی، بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت و معنادارفردی در حوزه ما

ازحد در حوزه مالی بر نفس بیشاما خودباوری و اعتمادبه دارد، مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان تأثیر مثبت و معنادار
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 مقدمه
ثیرگذار در توسعه اقتصادی و تأ شده، عاملیریزیعنوان رفتاری ارادی و برنامهکارآفرینی به

نیازی برای پیش ،انهقصتتد کارآفرین. (Karimi et al., 2016شتتود )زایی در نظر گرفته میاشتتتلا 

است که  ذهنی و آگاهانه یفرآیند ( وKruse et al., 2019انه در آینده )رفتارهای کارآفرینروز بُ

(. براستتتاس نظریه Vodă and Florea, 2019تواند اقدامات را به رفتارهای واقعی تبدیل کند )می

 (.Ajzen, 1991) کننده رفتار استبینیپیش بهترین قصد شده، ریزیرفتار برنامه

ست که گزارش دیده صد کارآفرینانه ایران  شاخصبان جهانی کارآفرینی حاکی از آن ا ق

تنز  داشتتته و همچنین شتتاخص تأمین مالی در  قبل از آن رتبه نستتبت به ستتا  6، 1396در ستتا  

(. در بستتیاری از GEM, 2017) استتتخود اختصتتاص داده را به 50های گذشتتته رتبه با ی ستتا 

توسعه  ،(. در نتیجهEngelschiøn, 2014مناطق جهان نیز نرخ بیکاری جوانان افزایش یافته است )

های کارآفرینی به یکی های کارآفرینانه جوانان و پرورش دانشتتتجویان دارای توانمندیفعالیت

 ,.Molaei et alاستتت ) شتتده تبدیلنقاط دنیا  بیشتتتر ها درهای فوری برای دانشتتگاهاز ضتترورت

 نتایج مطالعات حاکی از دستتتترستتتی کمتر جوانان به مناب  مالی موردنیاز برای شتتتروع (.2014

های مالی و محدودیت برای کارآفرین شدن است. محققان هاو تأثیر آن بر قصد آن وکارکسب

مالی موردعدم به مناب   یاز را از عمده دستتتترستتتی  نان برای شتتتروعترین موان  در میان  ن جوا

 ؛ موضوعی(Kerr and Nanda, 2009; Ayyagari et al., 2006) اندجدید معرفی کرده وکارکسب

شان که سائل مالی و بهدهنده تأثیر بن صد کارآفرینانههسزای م سی به مناب  مالی بر ق ستر  ویژه د

  است.

سی تأثیر عوامل فردی تاکنون پژوهش سیاری به برر سبکهای ب شناختی )خودباوری،  های 

 افزایش قصتتتد دانشتتتجویان برای شتتتروع بر ،ای )محیط، خانواده، آموزش و ...(و ...( و زمینه

ستتتزایی که هرغم تأثیر بعلیحا  بااین (.Bagheri and Pihie, 2014) اندپرداخته وکارکستتتب

 تأثیر دربارهرد، و قصتتتد کارآفرینانه دا وکارکستتتب گیری برای آغازمباحث مالی در تصتتتمیم

، پژوهش روازاین شده است. اندکی انجام مطالعاتدانشجویان  انهنیفرآبر قصد کارمسائل مالی 

بینی مالی، درک دسترسی شامل خوش)های فردی در حوزه مالی حاضر به بررسی تأثیر ویژگی
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ماد مالی و اعت باوری  کارآفنفس بیشبه مالی، خود مالی( بر قصتتتتد  حد در حوزه  نه از نا ری

 پردازد.دانشجویان می

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 قصد کارآفرینانه

نه نا کارآفری گذار در یکی از ویژگی قصتتتتد  تأثیر مل اصتتتلی  تاری افراد و از عوا های رف

بهگیری و بُشتتتکل نه  نا کارآفری تار  مار میروز رف بهAjzen, 1991رود )شتتت طورکلی قصتتتد (. 

توجه و  که مقدم بر عمل بوده و ریزی استتتتو نیازمند برنامه آگاهانه دیک فرآین، کارآفرینانه

زمینه همچنین  .(Krueger et al., 2000) کندمی هدایت رفتار فرد را به ستتمت رفتار کارآفرینانه

کارکستتتتب هایرا برای درک ارزش فرصتتتتت ید و ندازیها و راهبرداری از آنبهره ،جد  ا

  (.Nabi and Linan, 2011; Zhao et al., 2010) کندمی فراهم وکارکسب

صد کارآفرینانه، نظریه رفتار  شده در زمینههای مطرحین نظریهترترین و رایجیکی از مهم ق

مه نا که در پژوهش1991) 1شتتتده آجزنریزی بر ناگون همچون کروگر( استتتت  و  2های گو

ارآفرینانه دانشتتجویان برای بررستتی قصتتد ک ،(2017و همکاران ) 3و شتتیری (2000همکاران )

دهد که شتتده استتت. طبق این نظریه، ستته عامل کلیدی قصتتد کارآفرینانه را شتتکل می استتتفاده

 عبارتند از:

دهنده ارزشتتتیابی مثبت یا منفی وی در مورد . نگرش فرد نستتتبت به کارآفرینی که نشتتتان1

ست شان2 .کارآفرینی ا شارهای دهنده. هنجارهای ذهنی که ن  مورد در شدهدرک اجتماعی ف

 دهندهشتتده که نشتتان. کنتر  رفتاری درک3 . استتت کارآفرینانه رفتارهای انجامعدم یا انجام

ی فردی خود در زمینه هایتوانایی به نستتبت درک افراد ازو  استتت کارآفرینی پذیریامکان

 این منظور شود ودر نظر گرفته می خودباوری معاد  مفهوم این گیرد.می کارآفرینی سرچشمه

کند می احستتتاس خود در را کارآفرینانه فعالیت انجام توانایی فرد اندازه چه تا که استتتت
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(Krueger et al., 2000 .)گیری های بستتیاری در زمینه عوامل مرثر بر شتتکلپژوهشکه درحالی

ی زمینهاما تاکنون مطالعات اندکی در  ،شدهانجام ،ویژه در میان دانشجویانبه ،قصد کارآفرینانه

ست. صورت گرفته ا صد کارآفرینانه  سائل مالی بر ق ستفاده از  بنابراین تأثیر م در این مطالعه با ا

های فردی مالی بر قصتتتد کارآفرینانه به بررستتتی تأثیر ویژگی ،شتتتدهریزینظریه رفتار برنامه

 شود.پرداخته میذیل  رضیهو در قالب فدانشجویان 

صلی:  صد کارویژگیفرضیه ا شجویان کارآفرینی های فردی در حوزه مالی بر ق آفرینانه دان

 تأثیر معنادار و مثبت دارد. دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 بینی مالیخوش

فردی مورد تأکید کارآفرینی استتتت که محرک پشتتتتکار و  هایویژگییکی از بینی خوش

چیز همهدهد که و این باور را نشان می بودهوکار جدید اندازی کسبتعهد کارآفرینان برای راه

رویدادهای وقوع بین، احتما  افراد خوش (.1394رود )نائیجی و استتفندیاری، خوبی پیش میبه

نده بت در آی حد واقعی پیش را مث ند و بینی میبیشتتتتر از  کهکن جا مای  ازآن کارآفرینی دورن

 (،Green and Heywood, 2011)دهد روی فرد قرار می بینانه را پیشِای از تفکر خوشگستتترده

 Dawson and) کند ها را تقویتبینی آنشتتتوند که روحیه خوشبیشتتتتر جذب کارهایی می

Henley, 2013نه نا کارآفری نایی  یت در حوزه (. این افراد توا ی خود و فرصتتتتت برای موفق

حد واقعی ند )بینی میخوب پیش ،کارآفرینی را بیشتتتتر از   (.Guerra and Patuelli, 2016کن

مدت فرد و میان توقعات مالی کوتاه 1مالی، همستتتوستتتازی نادرستتتتیبینی خوش طور خاصبه

بب میخروجی مالی وی را ستتت ما  وقوع (Dowson, 2017)شتتتود های  جه فرد احت . در نتی

شتر از  ،رویدادهای منفی مالی را کمتر از حد واقعی و احتما  وقوع رویدادهای مثبت مالی را بی

بینی افراد دارای خوشطورکلی، به (.Puri and Robinson, 2007)کند میبینی حد واقعی پیش

شتر جذب کارآفرینی می (. این افراد، هنگام ارزیابی پروژه Dawson et al., 2015شوند )مالی بی

وکارهای کارآفرینانه را مطلوب در ها و مشکالت سودآوری در کسبکارآفرینی خود، چالش

که بینی مالی بیشتر باشد، احتما  اینهرچه خوش راینبناب (.Astebro et al., 2014)گیرند نظر می

                                                           
1 Miscalibration 
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شتر خواهد بود  شود، بی ضرر   (.Puri and Robinson, 2007)کارآفرین از انتظارات مالی خود مت

افراد خوداشتتتلا ، نستتبت به کارمندان از نشتتان دادند  ،(2015و  2012و همکاران ) 1داوستتون

به  ،د و انتظار دارند با ورود به خوداشتتتتلالیبینی مالی بیشتتتتر از حد متوستتتط برخوردارنخوش

 که در پژوهش خود نشتتتان داد ،(2017داوستتتون )لحاظ مالی در موقعیت بهتری قرار گیرند. 

دهد، اما ازآنجاکه خوداشتلالی فرصت گسترش بینی مالی رضایت کارکنان را کاهش میخوش

 3و ریونبورگ 2استتت. اوزارالی دهد، تأثیر آن بر خوداشتتتلالی بیشتتترانداز را افزایش میچشتتم

ای از نمونهبررستتتی ( و Ajzen, 1991شتتتده )ریزیرفتار برنامه با استتتتفاده از نظریه ،(2016)

قصتتد  گیریشتتکلطور مستتتقیم بر بینی بهنشتتان دادند که خوش ،دانشتتجویان ترکیه و آمریکا

با ، این فرضتتیه مطرح های با توجه به پژوهشاکنون کارآفرینانه دانشتتجویان ترکیه نقش دارد. 

  :شودمی

بینی مالی بر قصتتد کارآفرینانه دانشتتجویان کارآفرینی دانشتتکده فرضتتیه فرعی او : خوش

 کارآفرینی دانشگاه تهران تأثیر معنادار و مثبت دارد.

 درک دسترسی مالی

های کارآفرینانه و قصتتتد ای برای فعالیتزمینهدرک مستتتائل مربوط به تأمین مالی، پیش

ست.فرینانه کارآ سائل مالی  ادراک ا شکالت و م شروع و تواند بهمیهمچنین م ستقیم بر  طور م
سبراه شد )اندازی ک ستقیم درک Kwong et al., 2012وکار تأثیرگذار با (. با توجه به ارتباط م

شده، ادراک دسترسی به ریزینظریه رفتار برنامه از کنتر  رفتار و قصد برای انجام آن رفتار در
صد راه شان می. تأثیر دارد وکارکسب اندازیامور مالی بر ق سی مالی ن ستر تأمین  ،دهددرک د
 ,Engelschiøn) آستتان یا دشتتوار باشتتداز دیدگاه افرادتواند می تا چه اندازه مالی یک شتترکت

سی به مناب  مالی2014 ستر شارکت در فعالیت ،(. د سی برای م سا صر ا  های مربوط به ایجادعن
نه استتتت  و بوده جدید و کارآفرینی وکارکستتتب نا عالیت کارآفری مانعی برای ف فقدان آن، 

(Marlow and Patton, 2005)بر  ،. در نتیجه، درکی که افراد از دستتتترستتتی به مناب  مالی دارند
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(. اساسًا Kwong et al., 2012و فعالیت کارآفرینانه تأثیر دارد ) وکارکسب قصد آنان برای شروع
 برایاطالعات  زم را تواند می ،درک دستتتترستتتی مالی و قصتتتد کارآفرینانهبررستتتی رابطه 

 ،خصتتوص در میان جوانانبه ،های اثربخش برای افزایش کارآفرینیچگونگی ایجاد استتتراتژی
 .(Engelschiøn, 2014ارائه دهد )

)Ajzen ,شتتده ریزیدر پژوهش خود با استتتفاده از نظریه رفتار برنامه ،(2014) 1انگلستتچیان

دسترسی مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان نروژی تأثیر مستقیم و نشان داد که درک  (1991

مالیدارد. همچنین  مثبت ناب   به م یت ،امکان دستتتترستتتی  عال منجر های کارآفرینی به بهبود ف
( روی کارآفرینان انجام 2012) 2کناگ و همکاران ها در پژوهشی که توسطاین یافته شود.می

 شود:می ی ذیل مطرحدر این پژوهش فرضیه به این ترتیبشد نیز مورد تأیید قرار گرفت. 

درک دسترسی مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کارآفرینی دانشکده فرضیه فرعی دوم: 
 کارآفرینی دانشگاه تهران تأثیر معنادار و مثبت دارد.

 خودباوری مالی

استتتت که به باور افراد درباره  4ی شتتتناختی اجتماعیبرآمده از نظریه 3وم خودباوریمفه
محققان (. Bandura, 1977توانایی و ظرفیت خود برای انجام یک فعالیت خاص اشتتتاره دارد )

ند قد نه ،معت نا کارآفری باوری  ناییمورد باور فرد را در  5خود یت در توا های خود برای موفق

این نظریه ازآنجاکه  .دهدکارآفرینانه نشتتتان می وکارکستتتب اندازی یکراهگذاری و ستتترمایه
ای قوی برای قصد کنندهبینیگیرد، پیشهای فردی و همچنین عوامل محیطی را دربرمیویژگی

با قصتتد کارآفرینی  ،طور مثبت و معناداربه ،های متعددشتتود و در پژوهشکارآفرینانه تلقی می
(. پژوهشگران معتقدند، برای ;Zhao et al., 2005; McGee et al., 2009) مرتبط دانسته شده است

(. نکته Moberg, 2013) شتتتود درک بهتر خودباوری کارآفرینانه باید ابعاد این مفهوم بررستتتی
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5 Entrepreneurial self-efficacy 
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ست که در تمام شده برای معرفی ابعاد خودباوری کارآفرینانه، های ارائهمد  حائز اهمیت آن ا
 McGee etشتتده استتت ) ملی مهم در توضتتیر رفتارهای کارآفرینانه معرفیعنوان عابه عد مالیبُ

al., 2009; Moberg, 2013.)  
برای به انجام رستتاندن و موفقیت در د های خوبه توانایینستتبت باور فرد  ،1خودباوری مالی

ست. به یک هدف یا وظیفه مالی تعریف ست از دیگر، خودباوری مالی عبارتشده ا  :عبارت ا
های خود در یک حوزه مالی که به مهارتنستتتبت توانایی فرد برای برانگیختن اعتماد خویش 

ست )بینیدرواق  پیش ستفاده از خدمات مالی ا ستیابی و ا  Mindra etکننده توانایی وی برای د

2017al., ای ی خودباوری مالی در نمونه( در زمینه2011) 2(. نتایج پژوهش آماتوچی و کراولی
و کارآفرینی را  وکارکسب احتما  اقدام به شروع خودباوری مالی ،نان کارآفرین نشان داداز ز

( نیز نشان دادند که خودباوری مالی تأثیر معناداری بر 2016و همکاران ) 3دهد. فار افزایش می
و استتتتفاده از  یدر دستتتترستتتآنان بر انتخاب نتایج مالی شتتتخصتتتی و رفتار مالی افراد دارد و 

( 2017و همکاران ) 4ها در پژوهش میندرااین یافته .گذاردمی تأثیر یت و خدمات مالمحصتتو 
شان دادند2009مک گی و همکاران ). شد تأییدنیز  شجویان به ،( نیز ن طور خودباوری مالی دان

ی ذیل مستتتقیم بر قصتتد کارآفرینانه تأثیر مثبت دارد. در نتیجه، این پژوهش به بررستتی فرضتتیه

 پردازد:می
فرضتیه فرعی ستوم: خودباوری مالی بر قصتد کارآفرینانه دانشتجویان کارآفرینی دانشتکده 

 کارآفرینی دانشگاه تهران تأثیر معنادار و مثبت دارد.

 ازحد در حوزه مالینفس بیشاعتماد به

ق یاری از محق ندهای فردی نقش ویژگی ،(2005) 5همچون فوربسان بستتت بات  مان تعصتتت

نفس اند. اعتمادبهبر قصتتد کارآفرینی نشتتان دادهرا ازحد نفس بیشادبهویژه اعتمشتتناختی و به

                                                           
1 Financial self-efficacy 

2 Amatucci & Crawley 

3 Farrell 

4 Mindra 

5 Forbes 
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های فردی استتتت که به برداشتتتت نادرستتتت و یا معنای نادیده گرفتن محدودیتازحد بهبیش

شتتدت بر به ،شتتودمنجر می( Moore and Healy, 2008های شتتخصتتی )تخمین با تر از توانایی

تأثیر داردتصتتتمیم نه  نا کارآفری کان و های  نه روزبُ ام نا کارآفری تار  هد می افزایش را رف د

(Koellinger et al., 2005به ماد ازحد موجب گرایش افراد برای درنظر گرفتن نفس بیش(. اعت

ستی اطالعاتتوانایی ،دانشبیش از حد   ,Bhandari and Deavesشود )شان میها و دقت و در

شتر تاطالعا دریافت به نیاز احساسهمچنین  .(2006  کارآفرین، دهد. در نتیجهکاهش می را بی

صمیمات منفی پیامدهای  Hayward etکند )می بینیپیش میزان واقعی از کمتر را آمیزمخاطره ت

al., 2006). یهتخمین بیش این،برعالوه ما یت، بر چگونگی ستتتر ما  موفق حد احت گذاری از

دهد گذاری جدید کاهش میریسک سرمایهرا در رابطه با آنان کارآفرینان تأثیر دارد و ادراک 

(Trevelyan, 2008; Wickham, 2006).  ،ازحد در حوزه مالی نفس بیشاعتمادبهبه همین دلیل

گذاری، به خود در زمینه شناسایی مناب  بالقوه مالی برای سرمایهنسبت بیانگر اطمینان کامل فرد 

 ;Trevelyan, 2008اهداف مالی استتت )موفقیت در برابر موان  و مشتتکالت مالی و رستتیدن به 

2005Koellinger et al., های در پژوهش خود با استفاده از داده ،(2005و همکاران ) 1(. کولینگر

GEM  بررستتتی قرار ازحد را بر رفتار کارآفرینانه موردنفس بیشتأثیر اعتمادبه ،کشتتتور 18در 

منجر های فردی به ارزیابی با تر توانایی ،ازحدنفس بیشنشتتتان دادند که اعتمادبهها آن .دادند

 دهد. روز رفتار کارآفرینانه را افزایش میشود و امکان بُمی

 نفساعتمادبه ،( روی کارآفرینان استتتترالیایی نیز نشتتتان داد2008)2پژوهش ترولیننتایج 

ست.  فعالیت شروع درباره گیریبرای تصمیم ازحدبیش سونکارآفرینانه مفید ا  4ارینوو م 3رابین

 و ازحدبیش نفساعتمادبه ،نشان دادند وکارکسب ای از دانشجویانبا استفاده از نمونه ،(2013)

 آمیزگذاری مخاطرهستترمایه برای گیریتصتتمیم با نحو شتتایان توجهی به ،ریستتک از ادراک

                                                           
1 Koellinger 

2 Trevelyan 

3 Robinson 

4 Marino 
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نفس با افزایش اعتمادبه طور مثبتبه وکارکستتب تصتتمیم برای شتتروععبارتی، به .استتت مرتبط

حد افزایش میبیش یاکومیناز بد. گ کاران ) 1یا ند  ،(2015و هم در پژوهش خود نشتتتتان داد

شجویانی که از اعتمادبه سایرین درک قوی ازحدبیش نفسدان سبت به  ستند، ن  تریبرخوردار ه

به نه قویاز خود  نا کارآفری ند و از قصتتتتد  کارآفرین دار یان تری برخورعنوان  ند. در م دار

ازحد را بر شتتتروع نفس بیش( تأثیر اعتمادبه1394نائیجی و استتتفندیاری )های داخلی، پژوهش

بررسی  ها موردای از کارآفرینان مراکز رشد مستقر در دانشگاهروی نمونه ،های نوآورانهفعالیت

ازحد بر شتتتروع نفس بیشهای این پژوهش حاکی از آن استتتت که اعتمادبهقرار دارند. یافته

 ی ذیل را مطرحاین پژوهش فرضتتتیه ،دارد. در نتیجه ثیر مثبت و معنادارهای نوآورانه تأفعالیت

 کند: می

ازحد در حوزه مالی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان نفس بیشفرضیه فرعی چهارم: اعتمادبه

 کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تأثیر معنادار و مثبت دارد.

ارزیابی  دهندهبینی مالی که نشانخوش شده، در این تحقیق تأثیربا توجه به پیشینه پژوهش ذکر 

شود. بر قصد کارآفرینی آنان بررسی می ،مالی کارآفرینی است ئلمثبت دانشجویان نسبت به مسا

فردی خود در زمینه مالی شامل خودباوری مالی،  هایتوانایی ازتأثیر درک دانشجویان  همچنین

در گیرد. مورد بررسی قرار می ،ازحد در حوزه مالینفس بیشدرک دسترسی مالی و اعتمادبه

 عنوان متلیر کنتر  در نظر گرفتهنیز بهنهایت سن، جنسیت، والدین کارآفرین و گرایش تحصیلی 

 . شودمطرح می( 1شکل شماره )صورت مد  مفهومی پژوهش حاضر به بنابرایناند. شده

 شناسیروش
ستگی -یکمّ ،کاربردی و از منظر روش گردآوری اطالعات این پژوهش ازنظر هدف، همب

شامل  ست. جامعه آماری  سا  آخر ورودیفارغ تماما شجویان  و  96، 95های التحصیالن و دان

شجویان در این جامعه آماری،  97 ست. تعداد دان شگاه تهران ا شکده کارآفرینی دان نفر  551دان

 ،برای اطمینان بیشتر. نفر باشد226سب تقریباً باید ی مناکه براساس جدو  مورگان، نمونه است

                                                           
1 Giacomin 



  470 1398پاییز ، 3 شمارة ،12 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

 294ها و از میان آنشتتد گیری تصتتادفی ستتاده توزی  نامه به روش نمونهتعداد بیشتتتری پرستتش

 وتحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفت.نامه در تجزیهپرسش

 

 بینی مالیخوش

 درک دسترسی مالی

 خودباوری مالی

 ازحد در حوزه مالی نفس بیشاعتمادبه

 چارچوب نظری پژوهش. 1شکل 

 

 ای که براساس ادبیات پژوهشی توسط محقق تنظیمنامههای تحقیق با استفاده از پرسشداده

ای از ستتترا ت شتتتامل مجموعه ،، گردآوری شتتتدند که شتتتامل دو بخش بود. بخش او شتتتد

 بود.گویان حصیلی پاسخو گرایش ت والدین کارآفرین، شناختی در زمینه سن، جنسیتجمعیت

سنجش متلیر  شامل نیز بخش دوم سته بود. برای  ستقل و واب سنجش متلیرهای م سرا تی برای 

شتتد. همچنین برای  استتتفاده Linan et al., ( 2011نامه )از پرستتش ،گویه( 5قصتتد کارآفرینی )

 Dawson etنامهاز پرستش ،گویه( 20بینی مالی )ازجمله متلیر خوش ستنجش متلیرهای مستتقل

al.,(2012)( از پرستتش 11، متلیر درک دستتترستتی مالی )نامه )گویهEngelschiøn (2014متلیر ، 

 MCGee et و Amatucci and Crawley (2011های )نامهگویه( از پرستتش 18خودباوری مالی )

al., (2009)گویتته( از  8ازحتتد در حوزه متتالی )نفس بیشبرای ستتتنجش متلیر اعتمتتادبتته و

نیز ها تمامی گویه شد. استفاده Trevelyan, (2008 و ) Koellinger et al., (2005های )نامهپرسش

 شدند. کامالً مخالف تعریف تا موافق کامالً بین طیفی در لیکرت، ایدرجههفت در مقیاس

روایی محتوایی ابزار پژوهش را خبرگان دانشتتگاهی برخوردار از ستتوابق مرتبط با موضتتوع 

زمینه دانشجویان از نامه برای تطابق با پیشهای پرسشبراساس نظر خبرگان، گویه .کردند تأیید

برای ستتنجش و  تأییدی-ای از تحلیل عاملیبرای تأیید روایی ستتازه .لحاظ للوی، اصتتالح شتتد

برای قصد کارآفرینی  آلفای کرونباخ ضرایب .نامه از آلفای کرونباخ استفاده شدپایایی پرسش

 قصد
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نفس و اعتمادبه 80/0، خودباوری مالی 83/0، درک دسترسی مالی 88/0مالی بینی ، خوش90/0

شده در این پژوهش از نامه استفادهمحاسبه شد. درنتیجه، پرسش 72/0ازحد در حوزه مالی بیش

ب یایی مورد قبولی برخوردار بود.  به نوع تحقیق و آزمون همپا جه  های ا تو طه متلیر مان راب ز

ستگی بین  گیری متلیرها ها، و همچنین در نظر گرفتن همبستگی خطای اندازهآنپژوهش و همب

ستگی متلیرهای مورد پژوهش ساختاری برای آزمون فرضیهاز ، و همب ها روش تحلیل معاد ت 

ستفادهو تحلیل داده ستفاده از نرمهمچنین  .شد ها ا در بخش آمار توصیفی  SPSS21افزارهایبا ا

ستنب AMOS24و  ضیه ،اطیدر بخش آمار ا سی و فر آزمون مورد های فوق تأثیر بین متلیرها برر

 قرار گرفت. 

 هایافته

 شناختیهای جمعیتتوصیف ویژگی

دهندگان مرد پاسخاز درصد 3/65ها نشان داد که نامهآوری پرسشهای حاصل از جم داده

سا  است.  30ها سا  و میانگین سنی آن30تا  25دانشجویان بین بیشتر  درصد زن هستند.7/34و 

شتر آن صیلی بی شته تح سی مدیریت ) هاهمچنین ر شنا صد 4/35در مقط  کار سی در ( و مهند

ی کارشتتتناستتتی ارشتتتد فناوری ها در دورهاکثر آن و گرایش تحصتتتیلی ه( بوددرصتتتد 9/46)

رغم عالقه درصد دانشجویان علی7/34درصد( است. 7/16و سازمانی ) وکارکسب درصد(،17)

اکنون در درصد آنان هم8/37اند؛ حا  در این زمینه اقدامی نکردهتابه ،وکارکسب اندازیبه راه

 وکار خود رای دانشجویان کسبو بقیه وکاراندکسب اندازیحا  انجام اقدامات اولیه برای راه

 ،SPSS21 افزاربا استفاده از نرم درصد دانشجویان والدین کارآفرین دارند.2/45 همچنین دارند.

نتایج  متلیرهای پژوهش و متلیرهای کنترلی مورد بررستتتی قرار گرفت. جزئیابتدا همبستتتتگی 

شماره  سی در جدو   شان می 1این برر سن،  دهد، همهن متلیرهای پژوهش با کنتر  متلیرهای 

سطر  صد کارآفرینی در  سیت، والدین کارآفرین و گرایش تحصیلی با ق ستگی  001/0جن همب

 مثبت دارند. معنادار و
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 متغیرهای پژوهشجزئی تگی . همبس1جدول 

 5 4 3 2 1 متغیرهای پژوهش متغیرهای کنترلی

 سن

   1 بینی مالیخوش.1
 

 
    1 84/0 دسترسی مالی. 2
   1 84/0 77/0 خودباوری مالی.3
  1 88/0 86/0 77/0 نفساعتمادبه.4
 1 68/0 66/0 78/0 67/0 قصد کارآفرینی. 5

 جنسیت

     1 بینی مالیخوش.1
    1 80/0 دسترسی مالی.2
   1 84/0 78/0 خودباوری مالی.3
  1 88/0 86/0 77/0 نفساعتمادبه.4
 1 68/0 65/0 77/0 68/0 قصد کارآفرینی.5

 والدین کارآفرین

     1 بینی مالیخوش.1
    1 77/0 دسترسی مالی.2
   1 83/0 76/0 خودباوری مالی.3
  1 87/0 84/0 74/0 نفساعتمادبه.4
  65/0 62/0 75/0 64/0 قصد کارآفرینی.5

 گرایش تحصیلی

     1 بینی مالیخوش.1
    1 80/0 دسترسی مالی.2
   1 84/0 77/0 خودباوری مالی.3
  1 88/0 86/0 78/0 نفسبهاعتماد.4
 1 68/0 65/0 77/0 67/0 قصد کارآفرینی.5

 یابی معادالت ساختاریمدل

 گیریاندازهالف( مدل 

که  شد گیری ارزیابی و مشاهدهمد  اندازه تأییدی،-در گام نخست به کمک تحلیل عاملی

شاهده از مد  خارج  این متلیرها هستند. 5/0شده دارای بار عاملی کمتر از برخی از متلیرهای م

 AVEمقدار  ،2دستتت آید. طبق جدو  هتا نتایج قابل قبو  ب قرار گرفتند بازآزمون موردو شتتده 

سازه شان بوده 5/0تر از ها بزرگبرای تمامی  سازهکه ن سب   ست.هادهنده روایی همگرای منا

سازه به شه مجذور برای هر  ستگی بین برای ارزیابی روایی واگرا، ری ست آمد و با مقدار همب د

تر از ها بزرگهای موجود در مد  مقایسه شد. ریشه مجذور تمامی سازهآن سازه با دیگر سازه

همچنین میزان  .هاستقبو  روایی واگرای سازهکه بیانگر میزان قابل بوده هاهمبستگی بین سازه
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سازه شده پایایی ترکیبی برای تمامی  شنهاد ست. 7/0ها بیش از مقدار پی شاخص ا های ضرایب 

، df/2X  ،903/0 :CFI ،06/0 :SRMR ،069/0 :RMSEA ،109/0:RMR: 406/2بتترازش )

891/0:TLI) بنابراین قبولی برخوردار استتت.گیری از برازش قابلدهند مد  اندازهنیز نشتتان می 

پژوهش شده است، الگوی مناسبی برای این الگوی مفروض در تحقیق که از پنج متلیر تشکیل

 است.

 AVE . میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و ریشه مجذور2جدول 

 AVE 1 2 3 4 5 ترکیبی پایایی انحراف معیار میانگین متغیر
     1 51/0 91/0 92/0 54/5 بینی مالی.خوش1
    1 95/0 64/0 88/0 93/0 07/5 . دسترسی مالی2
   1 88/0 85/0 54/0 86/0 73/0 83/4 . خودباوری مالی3
ازحد نفس بیش. اعتمادبه4

 در حوزه مالی
94/4 89/0 86/0 67/0 80/0 98/0 96/0 1  

 1 78/0 67/0 86/0 71/0 70/0 92/0 33/1 70/5 کارآفرینانه. قصد 5

 ها(ب( ارزیابی مدل ساختاری )آزمون فرضیه

 انیدانشجو نانهیبر قصد کارآفر یدر حوزه مال یهای فردویژگیتأثیر  ،فرضیه اصلی تحقیق

به . باتوجه (3)جدو  شتتتماره  کردرا بیان می دانشتتتگاه تهران ینیدانشتتتکده کارآفر ینیکارآفر

های فردی در حوزه توان گفت ویژگیمی ،05/0 و سطر معناداری کمتر از 84/0ضریب مسیر 

دارد.  درصتتد بر قصتتد کارآفرینی دانشتتجویان تأثیر معنادار و مثبت95مالی در ستتطر اطمینان 

 (df/2X  ،985/0 :CFI ،03/0 :SRMR ،073/0 :RMSEA: 55/2)مد  های برازش ضرایب شاخص

 کند.خوبی برازش میها مد  ساختاری را بهداده دهند کهنشان می نیز

بینی مالی و قصتتد کارآفرینی دانشتتجویان را تأثیر معنادار و مثبت خوش ،فرضتتیه فرعی او 

 ،05/0 کمتر از (003/0)و همچنین سطر معناداری  18/0باتوجه به ضریب مسیر کند. مطرح می

سطر اطمینان توان گفت خوشمی شجویان تأثیر درصد 95بینی مالی در  بر قصد کارآفرینی دان

شتدارد. درنتیجه می معنادار و مثبت بینی مالی موجب افزایش افزایش در خوش ،توان انتظار دا

 شود.فرضیه فرعی او  تأیید می ،باتوجه به نتایج بنابراینقصد کارآفرینی دانشجویان شود. 
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صد کارآ سی مالی و ق ستر ضیه فرعی دوم که تأثیر درک د شجویان مطرحدر فر  فرینانه دان

توان می ،05/0 کمتر از (000/0)و ستتطر معناداری  68/0باتوجه به ضتتریب مستتیر شتتده استتت، 

سطر اطمینان  سی مالی در  ستر شجویان تأثیر 95گفت درک د صد کارآفرینانه دان صد بر ق در

در درک دستترستی مالی موجب افزایش قصتد  دارد. در نتیجه، هرگونه افزایش معنادار و مثبت

شجویان می ضرایب بنابراینشود. کارآفرینی دان فرضیه فرعی دوم  ،باتوجه به نتایج و معناداری 

 شود.نیز تأیید می

سوم ضیه فرعی  شجویان را مطرح می ،فر صد کارآفرینی دان کند. تأثیر خودباوری مالی بر ق

توان گفت می ،05/0 بیشتتتر از (236/0)داری و ستتطر معنا - 096/0باتوجه به ضتتریب مستتیر 

 درصد بر قصد کارآفرینی دانشجویان تأثیر معنادار و مثبت95خودباوری مالی در سطر اطمینان 

 شود.فرضیه فرعی سوم تأیید نمی ،نبودن ضرایب ازنظر آماریمعنادار ندارد. باتوجه به 

حوزه مالی و قصتتتد  ازحد درنفس بیشبه بررستتتی تأثیر اعتمادبه ،در فرضتتتیه فرعی چهارم

و ستطر معناداری  036/0باتوجه به ضتریب مستیر شتده استت.  کارآفرینی دانشتجویان پرداخته

درصتد بر 95ازحد در حوزه مالی در ستطر اطمینان نفس بیشاعتمادبه ،05/0 بیشتتر از (667/0)

ضرایب، فرضیه معناداری باتوجه به عدمبنابراین قصد کارآفرینی دانشجویان تأثیر معنادار ندارد. 

 شود.فرعی چهارم نیز تأیید نمی

 های فرعی. نتایج ارزیابی مدل ساختاری فرضیه3 جدول
 سطح معناداری خطای استاندارد ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل

 003/0 062/0 184/0 قصد کارآفرینی بینی مالیخوش
 000/0 079/0 679/0 قصد کارآفرینی درک دسترسی مالی

 236/0 081/0 -096/0 قصد کارآفرینی خودباوری مالی
 نفساعتمادبه
 ازحدمالی بیش

 667/0 084/0 036/0 قصد کارآفرینی

 

ستگی سیتسن، )متلیرهای کنترلی  تحلیل همب شد ، گرایش تحصیلی دورهجن و والدین  ار

بینی مالی، دستتتترستتتی مالی، و متلیرهای پژوهشتتتی نشتتتان داد که متلیرهای خوش کارآفرین(

خودباوری مالی و قصتتد کارآفرینانه با کنتر  این متلیرها با یکدیگر همبستتتگی معنادار و مثبت 
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 df/2X ،993/0 :CFI ،974/0 :GFI ،036/0: 374/1) مد  های برازش. ضتتترایب شتتتاخصدارند

:RMSEA) ند.نکخوبی برازش میمد  ساختاری را به ،هادادهدهد که نشان می نیز 

 گیریبحث و نتیجه
شتتده،  ریزیی رفتار برنامههدف پژوهش حاضتتر آن بود که با استتتفاده از چارچوب نظریه

های فردی در حوزه مالی و قصتتد کارآفرینی دانشتتجویان را بررستتی کند. نتایج رابطه ویژگی

نادار ،پژوهش بت و مع طه مث کارآفرینی گیبین ویژ راب مالی و قصتتتتد  های فردی در حوزه 

های پیشتتین دهد که در پژوهشنشتتان میرا دانشتتجویان دانشتتکده کارآفرینی دانشتتگاه تهران 

شان می ست. همچنین نتایج ن شده ا سی ن صد  بینی مالی تأثیر مثبت و معنادارخوش ،دهدبرر بر ق

شجویان دارد بینی مالی احتما  رویدادهای راد با خوشکه افازآنجا بیان دیگر،. بهکارآفرینی دان

تواند بر تصمیمات مالی و تصمیم به شروع کنند، میبینی میازحد واقعی پیشمثبت مالی را بیش

های تأیید پژوهش ،(. این یافتهPuri and Robinson, 2007ها تأثیرگذار باشتتد )وکار آنکستتب

سون ) سون و همکاران )2017داو ست که 2012( و داو ستفاده از نمونه( ا ای بزرگ از مردم با ا

نسبت به افراد دیگر  ،آورندبریتانیا، نشان دادند افرادی که به خوداشتلالی یا کارآفرینی روی می

نتایج این  این،بربینی مالی بیشتتتر از حد متوستتط برخوردار هستتتند. عالوه)کارمندان( از خوش

بر قصتتتد کارآفرینی  ثبت و معناداردهد که درک دستتتترستتتی مالی تأثیر مپژوهش نشتتتان می

( 2012کناگ و همکاران )( و 2014پژوهش انگلستتچیان ) هاییافتهدرنتیجه،  دانشتتجویان دارد.

شان دادند بین درک دسترسی مالی کند کهرا تأیید می وکار و قصد کارآفرینی ایجاد کسب ،ن

 وجود دارد. ارتباط مثبت و معنادار

بر قصتتتد کارآفرینی  خودباوری مالی تأثیر مثبت و معنادارنتایج این پژوهش نشتتتان داد که 

خودباوری مالی  ،( که در پژوهش خود2011)1آماتوچی و کراولیحا  با این .دانشجویان ندارد

ای از زنان کارآفرین مورد بررستتی قراردادند، نشتتان دادند خودباوری مالی اقدام به را در نمونه

تواند می ،آمدهدستاین تفاوت در نتایج به .دهدیش میوکار و کارآفرینی را افزاشروع کسب

گیری این متلیر در پژوهش حاضتتتر باشتتتد. از دلیل جامعه آماری متفاوت و یا خطا در اندازهبه

                                                           
1 Amatucci & Crawley 
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ازحد در حوزه مالی و نفس بیشوجود رابطه معنادار بین اعتمادبهعدم ،دیگر نتایج این پژوهش

(، 2013رابینستتون و مارینو ) های پژوهشیافته با یافته قصتتد کارآفرینانه دانشتتجویان استتت. این

ازحد، تصمیم بیش نفسکه نشان دادند اعتمادبه (2008( و ترولین )2005)1کولینگر و همکاران 

روز رفتارهای دهد و به بُافزایش می طور مثبتوکار را بهگذاری و شتتروع کستتببرای ستترمایه

دلیل جامعه تواند بهآمده میدستتتتفاوت در نتایج به د.شتتود، ملایرت دارمیمنجر کارآفرینانه 

 گیری این متلیر در پژوهش حاضر باشد.آماری متفاوت و یا خطا در اندازه

 پیشنهادها

ته یاف بهبراستتتاس  به های این پژوهش، ازنظر کاربرد عملی  باید  ویژه آموزش کارآفرینی، 

با برگزاری همچنین باید  .مالی توجه کرد زمینه های دانشتتتجویان درایجاد و توستتتعه توانمندی

های دانشجویان های مدیریت مالی و ارتقای قابلیتدر راستای ایجاد مهارت ،های آموزشیدوره

شجویاندر حوزه مالی، به سطر خودباوری مالی دان  ، بایدنیبرا عالوهکرد.  تالش ،ویژه ارتقای 

های کارآفرینانه و ارائه ستتتازی فعالیتهای آموزش کارآفرینی در قالب مد طراحی برنامهبا 

ازحد در نفس بیشبینی و اعتمادبههای مثبت و منفی خوشهایی با در نظر گرفتن جنبهچارچوب

شجویان را تقویت حوزه مالی، فعالیت صد همچنین  کرد.های کارآفرینانه دان باتوجه به اهمیت ق

دیگران با آن مواجه هستتتتند،  کارآفرینی دانشتتتجویان و موان  مالی بیشتتتتری که نستتتبت به

و در داشتتته باشتتند های کارآفرینانه دانشتتجویان ای به فعالیتگذاران باید توجه ویژهستتیاستتت

سترسی آنان ستای میزان د شنهاد  کنند.ازپیش تالش بیش ،به مناب  و خدمات مالی را همچنین پی

ازحد دانشجویان در حوزه نفس بیشتأثیر خودباوری مالی و اعتمادبه پژوهشگران آتی ،شودمی

با بهره ند.های بزرگتر و ابزارهای پژوهشتتتی دیگر مجدداً بررستتتی گیری از نمونهمالی را   کن

ی این متلیرها را توانند تأثیر متلیرهای تعدیلگر و میانجی تأثیرگذار بر رابطهپژوهشتتتگران می

ستقیم ویژگی سی قرار دهند. این پژوهش همچنین تأثیر م ی مالی فردی در حوزههای مورد برر

صد کارآفرینانه را مورد مطالعه قرار داد.  صیه میرو ازاینبر ق شگران تو تأثیر این  ،شودبه پژوه

 شده مورد بررسی قرار دهند.گیری نگرش کارآفرینانه و کنتر  رفتار ادراکدر شکلرا متلیرها 

                                                           
1 Koellinger 
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