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Abstract
Introduction: Financial anxiety is a problem that can affect the lives of
many people, including students, and play an important role in people's
lives due to economic conditions, but it has been less addressed in the
research literature. This study determines the mediating role of self-efficacy in the relationship between financial anxiety and life satisfaction in
students.
Methods: The research method was correlation using structural equation modeling and the research population was the students of Yazd
University. Two hundred fifty-five students were selected by the conventional method and filled out Archuleta, Dean, and Span financial
anxiety, the Diner life satisfaction questionnaire, and Scherer and Maddox general self-efficacy questionnaire. AMOS software was used for
the final evaluation of the model.
Results: The findings showed that financial anxiety had a significant
negative relationship with self-efficacy and life satisfaction, and selfefficacy had a significant positive relationship with life satisfaction.
Also, the findings showed that the fit indicators of the conceptual model
were acceptable after minor corrections and self-efficacy could play a
mediating role in the relationship between financial anxiety and student
life satisfaction.
Conclusions: Financial anxiety affects reducing students' life satisfaction by reducing self-efficacy.
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چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه :اضطراب مالی مشکلی است که میتواند زندگی بسیاری از افراد ازجمله

اضطراب مالی

دانشجویان را تحت تاثیر قرار دهد و بهواسطه شرایط اقتصادی ،نقش مهمی را در زندگی

خودکارآمدی

افراد ایفاکند اما در ادبیات پژوهش کمتر به آن پرداخته شده است .هدف پژوهش حاضر،
تعیین نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین اضطراب مالی و رضایت از زندگی در
دانشجویان است.

دانشجویان
رضایت از زندگی

روش :روش پژوهش حاضر ،توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از مدلیابی معادالت
سـاختاری بود .جامعه پژوهش ،دانشجویان دانشگاه یزد بودند که به روش در دسترس،
تعداد دویست و پنجاه و پنج نفر انتخاب شدند و پرسشنامههای اضطراب مالی آرچولتا ،دیل
و اسپن ،رضایت از زندگی داینر و خودکارآمدی عمومی شرر و مادوکس را تکمیل کردند.
برای ارزیابی مدل مورد نظر از روش معادالت ساختاری و نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
رابطه منفی معنادار ،و خودکارآمدی با رضایت از زندگی رابطه مثبت معنادار داشت.
همچنین ،یافتهها نشان داد شاخصهای برازش مدل مفهومی؛ پس از اصالحات اندک،
قابل قبول بودند و خودکارآمدی توانست در رابطه بین اضطراب مالی و رضایت از زندگی
دانشجویان نقش میانجی را ایفا کند.
بحث و نتیجهگیری :اضطراب مالی از طریق کاهش خودکارآمدی برکاهش رضایت
از زندگی دانشجویان تاثیر دارد.
نحوه استناد به مقاله:
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مقدمه
دانشگاهها ،سازمانهایی هستند که هر ســـاله تعـــداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب میکنند و طی زمان معینی
توانمندیهای علمی و عملی این افراد را پرورش میدهند و درنهایت نیروهای آمـوزش دیـده و متخصص را در اختیار جامعه
قرار میدهند .درعینحال دوره تحصیلی دانشگاهی ،بهواسطه حضور عوامل متعدد ،دورهای پرتنش است و میتواند رضایت
از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد ]1[.رضایت از زندگی بهعنوان یک فرایند شناختی تعریف میشود که در آن افراد از طریق
مقایســه وضعیت زندگیشان با مجموعه اســتانداردهای خودتحمیلشده ،میزان رضایتشــان از زندگی را ارزیابی میکنند]2[.
بهزیســتی روانشناختی دارای دو مولفه عاطفی و شناختی است و برخالف مولفه عاطفی که احساسات مثبت و منفی افراد
را بهصورت آنی ارزیابی میکند ،مولفه شــناختی معموال با این پرســش از مردم ســنجیده میشود که چقدر از زندگی خود
رضایــت دارند .رضایت از زندگی همچنین رضایتمندی فرد از زندگی فعلی و گذشــته خود ،ادراکی که در رابطه با نظرات
گیرد]3[.
افراد خویشاوند درباره زندگیش دارد ،و نیز تمایل فرد به تغییر را در بر می
طبق مطالعه اشــمیتر ]4[،رضایت؛ از عواملی مانند لذت بردن از زندگی ،یافتن معنی در زندگی ،داشــتن استمرار در رسیدن
به اهداف ،هویت فردی مثبت ،داشــتن احساس جسمانی خوب ،امنیت اقتصادی و روابط اجتماعی تاثیر میپذیرد .بنابراین
یکی از متغیرهایی که میتواند رضایت از زندگی در دانشــجویان را تحت تاثیر قرار دهد ،بحث امنیت اقتصادی و اســترس و
اضطراب مالی ناشی از احساس ناامنی مالی است .اضطراب مالی ،سندرمی روانی/اجتماعی است که به موجب آن فرد در
رابطه با اداره موثر امور مالی خود ،دچار اضطراب و ناراحتی اســت ]5[.در دوران دانشــگاه دانشــجویان خود مدیریت امور
مالیشــان را بر عهده میگیرند .بنابراین سالهای دانشــگاه یکی از پراسترسترین دورههای زندگی افراد از نظر مالی است]6[.
بخش اقتصادی زندگی دانشــجویی میتواند استرسهای زیادی را برای این قشر از افراد جامعه ایجاد کند؛ چنانکه رابرتس
و همکاران[ ]7دریافتند ،بین وضعیتهای مالی دانشــجویان دانشــگاه و وضعیت جسمانی و روانی آنها رابطه وجود دارد و
اندرو و ویلدینگ[ ]8نیز پی بردند استرســورهای مالی به گونهای مثبت با افزایش ســطوح استرس و اضطراب در دانشجویان
در ارتباط اســت .برخی پژوهشها به این نتیجه رســیدهاند که بین اضطراب و رضایت از زندگی رابطه منفی معنادار برقرار
اســت ]9[.چنانکه بهنظر میرســد ،ناتوانی فرد در تامین و مدیریت زندگی مالی ،میتواند موجب کاهش رضایت از زندگی
شود .وضعیت اقتصادی ازجمله مهمترین تعیینکنندههای سالمت است[ ]10و قرار گرفتن در معرض استرسورهای مختلف
ازجمله استرســور مالی میتواند افراد را در برابر آســیبهای روانی آســیبپذیرتر کند و بهدنبال آن رضایت افراد از زندگی
تحتالشعاع قرار خواهد گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد بهنظر میرسد ،اضطراب مالی میتواند به واسطه تاثیر بر برخی متغیرها به شیوهای غیرمستقیم نیز
رضایت از زندگی را تحت تاثیر قرار دهد که ازجمله این متغیرها خودکارآمدی است .بندورا[ ]11خودکارآمدی را بهعنوان باور
فرد بهعمل مطلوب؛ در کنار آمدن با موقعیت ،تعریف کرده اســت .سباستین[ ]12معتقد است خودکارآمدی که راهی برای
خودکنترلی احساسات است ،میتواند مزایای متعددی در مواجهه با استرس و اضطراب به همراه داشته باشد و آسیبپذیری
را که افراد هنگام مواجهه با موقعیت استرســزا نشــان میدهند ،توضیح دهد؛ اما باید توجه داشــت که این ســازه تحت تاثیر
شــرایط محیطــی نیز قرار دارد و مفهومــی کلی یا فراگیر مانند عزت نفس یا اعتماد به نفس نیســت .افراد میتوانند در یک
موقعیت ،خودکارآمدی زیاد و در موقعیت دیگر خودکارآمدی کم داشــته باشــند .خودکارآمدی بسته به شایستگیهای الزم
بــرای فعالیتهای مختلف؛ حضور یا فقدان دیگران؛ درک شایســتگی این افراد؛ آمادگی فــرد برای توجه کردن به عملکرد
ناموفق به جای موفقیت؛ و حالتهای فیزیولوژیکی همراه ،بهویژه وجود خســتگی ،اضطراب ،بیاحساســی یا دلسردی ،از
موقعیتــی به موقعیت دیگر ،تفــاوت دارد ]13[.بهعبارت بهتر ،خودکارآمدی میتواند تحت تاثیر شــرایط خصوصا محیطی،
دستخوش تغییراتی شود.
برخی پژوهشها نشــان داد بین اضطراب و اســترس و خودکارآمدی رابطه منفی[14و ]15و بین خودکارآمدی و رضایت از
زندگی رابطه مثبت[ ]16-18وجود دارد و کاکار[ ]19دریافت خودکارآمدی میتواند رضایت از زندگی را پیشبینی کند .لیم و
همکاران[ ]20در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که بین استرس مالی و خودکارآمدی مالی رابطه منفی وجود دارد .از سوی
دیگر خودکارآمدی بهواسطه ایجاد تغییرات رفتاری میتواند موجب افزایش بهزیستی روانشناختی و جسمانی فرد گردد[]21

یناگدنبون یردان ارهز و همکاران
و این رضایت از زندگی را افزایش خواهد داد.
بنابراین ،براســاس آنچه گفته شــد ،این سوال
مطرح میشود که آیا خودکارآمدی میتواند در
رابطه بین اضطراب مالی و رضایت از زندگی
در دانشــجویان ،نقش میانجــی را ایفا کند؟
در مــورد رابطه بین اضطراب و خودکارآمدی
پژوهشهــای زیــادی در حوزههای مختلف
ازجملــه اضطــراب پژوهــش ]22[،اضطراب
اجتماعی[ ]23و اضطراب امتحان[ ]24صورت

گرفته است .در عین حال ،این پژوهشها ،مسالهها و مشکالت مرتبط با
اقتصاد جامعه نظیر اضطراب مالی را مورد بررسی قرار ندادهاند .بنابراین
در راســتای پاسخ به مســاله پژوهش فرضیههای زیر مطرح میگردد-:
بین اضطراب مالی و رضایت از زندگی در دانشــجویان رابطه معناداری
وجــود دارد- .بین اضطــراب مالــی و خودکارآمدی در دانشــجویان
رابطــه معناداری وجود دارد- .بین خودکارآمــدی و رضایت از زندگی
در دانشــجویان رابطه معناداری وجــود دارد- .خودکارآمدی رابطه بین
اضطراب مالی و رضایت از زندگی را در دانشجویان میانجی میکند.
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روش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه یزد در سال  1398بودند که به روش نمونهگیری در
دسترس تعداد دویست و پنجاه و پنج نفر انتخاب شدند و پس از اظهار رضایت ،پرسشنامههای پژوهش را تکمیل کردند .از
مجموع دویســت و پنجاه و پنج نفر شــرکتکننده در پژوهش صد و نود و دو دختر و شصت و سه نفر پسر بودند .همچنین
ســن صد و شــصت و سه نفر هجده الی بیست سال و هشتاد و هشت نفر بیســت الی بیست و چهار سال بود .ضمن اینکه
چهار نفر از شرکتکنندگان سن خود را گزارش نداده بودند.
مالکهایورودوخروج
ورود :در حال تحصیل بودن در یکی از مقاطع تحصیلی کارشناســی یا کارشناســی ارشد دانشگاه یزد و در لینک ارسالی
پرسشنامه نیز در این مورد توضیحاتی داده شد .همچنین،
خروج :پاسخگو ناقص به پرسشنامههای پژوهش.
ابزارهایپژوهش
مقیاس اضطراب مالی :مقیاس هفت آیتمی اضطراب مالی اولین بار توسط آرچولتا ،دیل و اسپن[ ]25و بر اساس آیتمهای
مقیاس  GAD-7ساخته و بر روی نمونهای از دانشجویان اجرا شده است .برخی از آیتمهای این مقیاس عبارتند از :نسبت به
موقعیت مالی خود احساس اضطراب میکنم؛ و بهدلیل موقعیت مالیم ،در تمرکز بر روی تحصیل/کار خود مشکل دارم .این
پرسشنامه دارای یک لیکرت هفت بخشی از یک به معنای هرگز تا هفت به معنای همیشه است که نمرات میتواند بین هفت
تا چهل و نه در تغییر باشــد و نمره باالتر به معنای اضطراب مالی بیشتر است .آرچولتا و همکاران[] 25و ترن ،لم و لگ[]26
پایایی این مقیاس با استفاده از آلفای کرونباخ را نود و چهار صدم گزارش کردند .همچنین آرچولتا و همکاران[ ]25پی بردند،
روایی واگرای این مقیاس با رضایت مالی معنادار است .در پژوهش کنونی ضریب آلفای کرونباخ نود و دو صدم بهدست آمد.
مقیــاس خودکارآمدی :بهمنظور ســنجش باورهای خودکارآمدی دانشــجویان ،از مقیاس باورهای خودکارآمدی شــرر و
مادوکس[ ]27اســتفاده شــد .این مقیاس که برای سنجش خودکارآمدی عمومی ساخته شده ،هفده ماده و یک لیکرت پنج
بخشــی از یک کامال موافقم تا پنج کامال مخالفم دارد که نمره باالتر به معنای خودکارآمدی بیشــتر ،و نمره پایینتر به معنای
خودکارآمدی کمتر اســت .از دیدگاه سازندگان ،این مقیاس ســه جنبه از رفتار شامل میل به آغازگری رفتار ،میل به افزایش
تــاش بــرای کامل کردن تکلیــف و متفاوت در رویارویی با موانــع را اندازهگیری میکند؛ هرچند هیچــگاه این عوامل از
طریق تحلیل عامل تاییدی مورد ســنجش قرار نگرفتهاند .همچنین آیتمهای دو ،چهار ،پنج ،هفت ،یازده ،دوازده ،چهارده،
شانزده بهصورت معکوس نمرهگذاری میشود .باپیری ،کالنتری ،نشاطدوست و عریضی[ ]28آلفای کرونباخ این پرسشنامه
را هشــتاد و پنج صدم و شــرر و مادوکس[ ]27این ضریب را هفتاد و شــش صدم بهدست آوردند .در پژوهش حاضر آلفای
کرونباخ این مقیاس هشتاد و هفت صدم بهدست آمد.
مقیاس رضایت از زندگی :مقیاس پنج ســوالی رضایت از زندگی توســط داینر ،امونس ،الرســن و گریفین[ ]29ســاخته
شــده اســت و ســطح رضایت کلی فرد از زندگــی را در یک لیکرت هفتبخشــی از یک کامال مخالفــم تا هفت کامال
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24رضایت از زندگی (17
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یناگدنبون یردان ارهز و همکاران
مطابق با فرمول ســوبل؛ برای معناداری میانجیگری ،رابطه غیرمســتقیم
اضطــراب مالی و رضایــت از زندگی با میانجیگــری خودکارآمدی؛ با
محاســبه ضرایب بتای غیراستاندارد ،معنادار بود .در آزمون سوبل ،اگر
مقدار  Z-valueاز یک و نود و شــش صدم بیشــتر باشد ،میتوان نتیجه
گرفت در ســطح اطمینان نود و پنج درصد ،تاثیر متغیر میانجی در رابطه
بین دو متغیر دیگر معنادار اســت که در این پژوهش آماره ســوبل منفی
سه و بیســت و چهار صدم بهدست آمد .همچنین ،حجم نمونه کفایت
حداقلی الزم را داشــت .بر اساس شــاخص ،HOLTER=192دادههای
پرت و گمشده نیز چک و مدیریت شد .افزون بر این ،توزیع متغیرها به
توزیع نرمال شباهت داشت و با توجه به حجم نمونه قابل مالحظه نسبت
به این مساله اطمینان حاصل گردید.
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اعمال شاخصهای اصالح منفی سیزده صدم
بود به منفی شانزده صدم افزایش نشان داد.
نمــودار شــماره دو نشــاندهنده مــدل
اصالحشده نقش میانجیگری خودکارآمدی
در رابطــه اضطراب مالی و رضایت از زندگی
اســت .همچنین ،جهت برازش مدل از روش
کاهش آیتمها که توسط افرادی نظیر هایدوک
و لیتوی[ ]32پیشــنهاد شــده اســت ،استفاده
گردید .این دو پژوهشــگر پیشــنهاد میدهند
بهمنظــور بــرازش بهتــر مــدل ،از معرفترین
شاخصها (جهت معرفی متغیر پنهان) استفاده
شــود و نه لزومــا همه شــاخصها .همچنین
بحث و نتیجه گیری
هــدف اصلی این پژوهش بررســی نقش میانجیگری خودکارآمدی در رابطه بین اضطــراب مالی و رضایت از زندگی بود.
بررســی فرضیه اول نشــان داد بین اضطــراب مالی و رضایت از زندگــی رابطه منفی معنادار وجود دارد .هر چند همســو با
نتایج این تحقیق یافتهای وجود ندارد ،اما از آنجا که ســازه اضطراب مالی بر اســاس اضطراب عمومی ساخته شده است و
نشانههایی شبیه به آن را مورد سنجش قرار می دهد ،در این زمینه میتوان به پژوهش الین و همکاران[ ]9اشاره کرد که نشان
دادند ،بین اضطراب و رضایت از زندگی رابطه معنادار وجود دارد .هر چقدر افراد اضطراب بیشــتری داشــته باشند ،احتمال
اینکه احســاس رضایتمندی کاهش یابد بیشــتر اســت33[.و ]34برخی تحقیقات مانند گوا و همکاران[ ]35نشــان دادهاند
اضطراب ،اســترس و افسردگی دانشجویان سال آخر دانشگاه بازتاب بحران اقتصادی ،بیکاری و بار مسوولیت مالی است و
نیز در مواردی با شــک در مورد بهدســت آوردن شغلی مناســب بعد از تحصیل و مشکالت مالی ناشی از آن ،مرتبط است.
[ ]36بهصــورت کلی میتوان گفت افراد مضطرب معموال کیفیت زندگی پایینتری دارند که این خود باعث کاهش رضایت
از زندگی میشود.
تحلیــل نتایج فرضیه دوم پژوهش نشــان داد ،بین اضطراب مالی و خودکارآمدی در دانشــجویان نیــز رابطه منفی معنادار
وجود دارد .این یافته با پژوهش موریس ]37[،سالیوان ]16[،عزیزلی و همکاران ]17[،قاسمی و همکاران ]18[،شوارتز و لوتس
سینســکا ]14[،و اوگون می و مابکوجه[ ]15که نشان دادند بین اضطراب و خودکارآمدی رابطه وجود دارد ،همسو است .در
تبیین این یافته میتوان به این اشــاره کرد که ســازه خودکارآمدی تحت تاثیر شــرایط محیطی و موقعیتی میتواند دستخوش
تغییراتی شود .درواقع ،وقتی افراد دچار ترس و اضطراب شدید یا سطوح باالی استرس میشوند ،انتظارات کارایی آنها پایین
میآید .خودکارآمدی افراد میتواند بســته به موقعیت ،دســتخوش تغییراتی شود؛ چنانکه شخصی در یک موقعیت؛ کارایی
شــخصی زیاد و در موقعیتی دیگر؛ کارایی شــخصی کم داشته باشد .بهعبارت بهتر ،این ســازه میتواند به واسطه احساس
شایستگیهای الزم برای فعالیتهای مختلف و حالتهای فیزیولوژیکی همراه بهویژه وجود خستگی ،اضطراب ،بیاحساسی
یا دلســردی و مواردی از این قبیل ،از موقعیتی به موقعیت دیگر متفاوت باشــد ]13[.از آنجا که در دوران دانشجویی ،عموما
دانشــجویان به لحاظ مالی به خانواده وابستگی دارند ،مسالهها و مشــکالت مالی میتواند احساس توانمندی افراد در اداره
و کنترل امور را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد و فرد خصوصا در موقعیتهای بحرانی ،احساس ناکارآمدی بیشتری پیدا کند.
نتایج حاصل از بررســی فرضیه ســوم نشــان داد ،بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانشجویان رابطه مثبت معنادار
وجود دارد .این یافته با نتایج تحقیقات زندی و همکاران[ ]38و وچیو و همکاران ]39[،سالیوان ]16[،عزیزلی و همکاران[]17
و قاســمی و همکاران[ ]18که نشــان دادهاند بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد و نیز یافته کاکار]19[،
همســو اســت .در تبیین این فرضیه میتوان گفت ،افرادی که احســاس خودکارآمدی دارند ،میتوانند به خوبی با شــرایط
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کنــار آیند و اضطراب و افســردگی کمتر و بهزیســتی ذهنی باالتری را
تجربه کنند .پیشرفتها و سالمت روان مثبت ،نیازمند باورهای کارآمد
شخصی خوشبینانه اســت ]38[.بهصورت کلی ،احساس خودکارآمدی
موجب افزایش کیفیت و نیز رضایت فرد از زندگی است.
یافتههای حاصل از بررســی فرضیه چهارم نشان داد که ،خودکارآمدی
میتوانــد در رابطه بین اضطراب مالی و رضایت از زندگی نقش میانجی
ایفاکند .هر چند در راستای فرضیه اصلی پژوهش ،تحقیق دقیقا مشابهی
انجام نشــده است؛ استرس و اضطراب مالی ،از احساس ناتوانایی در بر
عهده گرفتن مسوولیتهای اقتصادی ناشی میگردد[ ]40و بر بسیاری از
جنبههای زندگی ازجمله ســامتی ،بهزیســتی و وضعیت تحصیلی تاثیر
منفی دارد ]41[.بهعبارت دیگر ،استرس و اضطراب مالی یکی از جنبههای
مهم ســامت روان افراد است و بهعنوان احســاس اضطراب یا نگرانی
در رابطه با وضعیت مالی تعریف میشــود ]3[.بنابرایــن ،در تبیین یافته
حاصل میتوان اینگونه بیان کرد که در شــرایط استرسزا ،افراد احساس
خودکارآمــدی کمتــری را تجربه میکنند و در مقابــل بهدنبال درجات
پایینتری از خودکارآمدی ،رضایت فرد از زندگی متاثر میشود .بهعبارت
بهتــر ،اگر افراد هنگام رویایی با شــرایط اضطــرابآور ،خودکارآمدی
بیشــتری احســاس کنند ،احتمال بیشــتری وجود دارد کــه رضایت از
زندگیشــان تحت تاثیر قرار نگیــرد و بتوانند از پــس موقعیت به خوبی
برآیند؛ چرا که فرد فاقد خوکارآمدی ،در مواجهه با مشکالت زود تسلیم
میشود و در جهت بهبود سالمت روان خود تالش چندانی نمیکند]42[.
درعینحــال ،بنــدورا دریافتــه اســت کــه هرچــه ســطح انگیختگی
فیزیولوژیکی و هیجانی شــخص باالتر باشد ،ســطح خودکارآمدی او
پایینتر اســت .بهعبارت دیگر ،در یک موقعیت معین هرچه فرد بیشــتر
دچار ترس ،اضطراب و تنش شــود ،کمتر احساس میکند که میتواند
بــا آن کنار بیاید ]43[.بههمین دلیل اضطراب در رابطه با اداره امور مالی
زندگی میتواند بر ســطح خودکارآمدی فرد اثر بیشتری داشته باشد و از
ایــن طریق رضایــت از زندگی را تحت تاثیر قــرار دهد .این موضوع در
زندگی دانشجویی که افراد در زمینه خودکارآمدی مالی خود؛ به اطمینان
الزم دســت نیافتهاند ،میتواند نمود بیشتری داشته باشد؛ چراکه در این
دوران غالبا افراد هنوز به تصویر روشنی از آینده زندگی مالی خود دست
نیافتهاند .در این بین ،وجود بحرانهای اقتصادی نیز موجب دامن زدن به
این ناامنی مالی شده ،و سطح اضطراب و تنش را باال برده است که این
میتواند بر خودکارآمدی و به تبع آن رضایت از زندگی تاثیرگذار باشــد.
محدودیتها :ازجمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،اســتفاده از
نمونه دانشــجویی و نیز روش نمونهگیری در دسترس بود؛ بنابراین بهتر
اســت در تعمیم یافتهها به ســایر گروهها دقت شــود .همچنین استفاده
صرف از پرسشــنامههای خودگزارشــی ،میتواننــد باعث مخفی ماندن
عوامل اثرگذار مهمی گردد که توســط ابزارهای پژوهش مورد ســنجش

قــرار نمیگیرنــد .با توجــه به اینکــه نمونه
پژوهش شــامل دختران و پســران دانشــجو
اســت و میزان اضطراب مالی پسران و اثرات
آن ممکن اســت متفاوت از دختران باشــد،
این مــورد میتواند بر نتایج تاثیرگذار باشــد.
پیشــنهادها :بر اســاس نتایج بهدستآمده
پیشــنهاد میشــود به افزایش دانش مالی افراد
اهمیتی بیش از آنچه در گذشــته وجود داشته
است ،داده شود .چراکه ،شرایط اقتصادی در
سراسر جهان اقتضا میکند ،افراد اطالعاتی در
این زمینه داشته باشند تا در مواقع بحرانی بتوانند
به مدیریت هر چه بهتر منابع مالی خود بپردازند
و کمتر دچار استرس و اضطراب مالی شوند.
پیشنهاد میشود این پژوهش بر روی نمونههای
غیردانشــجویی نیز اجرا شود و متغیرهایی نظیر
تنظیم شــناختی هیجان و مهارتهای ارتباطی
بهعنوان میانجی مورد بررســی قــرار گیرند تا
تاثیر سایر ویژگیها یا مهارتهایی که میتوانند
نقش میانجی را در رابطه بین متغیرهای پژوهش
ایفا کنند ،بهتر شناخته شود .همچنین با توجه
به اینکه جنســیت میتواند موجب تفاوت در
تجربه اضطراب مالی شــود ،پیشنهاد میشود
نقش تعدیلگر جنســیت در رابطه با این حیطه
مورد بررسی قرار گیرد.
تضــاد منافــع :الزم بــه ذکر اســت این
پژوهش بدون حمایت مالی انجام گرفته است
و بین نویســندگان مقاله نیــز هیچگونه تضاد
منافعی وجود ندارد.
سپاســگزاری :بر خــود الزم میدانیم از
تمام افرادی که ما را در انجام هر چه بهتر این
پژوهش یاری رساندند ،خصوصا دانشجویان
دانشگاه یزد تشکر و قدردانی نماییم.
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