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چكيده
اين پژوهش با هدف ارائه الگوی توانمندسازی مالی مبتنی بر رويکردهای مالیدرمانی بصورت
كیفی و كمی از نوع نظريه زمینهيابی1با استفاده از روش كوربین و استراوس انجام گرفته است.
جامعه آماری متشکل از اساتید و كارشناسان رشته حسابداری ،اقتصاد ،مديريت و روانشناسی و
تعداد نمونه در مرحله كیفی  03نفر و در مرحله كمی  063نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول
كوكران انتخاب شد .با انجام تحلیل عاملی روی  79گويه 03 ،مؤلفه بهعنوان مؤلفههای اصلی
شناسايی و سپس به  9عامل تقلیل يافت .اين  9عامل تقريباً  70درصد از تغییرپذيری (واريانس)
متغیرهای الگو را توضیح داده اند .در الگوی نهايی نتايج با مطالعات نلسون( )3312در زمینه
رفتارهای مالی و با مطالعات كالرك( )3332در زمینه رويکرد مالیدرمانی برای توانمندسازی
مراجعان از روش مانی گرام همخوانی دارد .همچنین با مطالعات آرچولتا ( )3312با هدفگذاری
مالی به عنوان يك ابزار توانمندسازیمالی در رويکرد مالیدرمانی با رويکرد راهحل محور مطابقت
دارد.
واژههاي كليدي :مدل ،توانمندسازی مالی ،رويکرد مالی درمانی.
طبقه بندي D14, D18, D91, J16: JEL

 -1دانشجوی دکتری حسابداری ،گروه حسابداری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایرانmostafamaleki@phd.iaurasht.ac.ir .
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 -3استادیار ،گروه حسابداری ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رشت ،ایرانvatanparast@iaurasht.ac.ir .
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 -1مقدمه
افراد معموالً در مديريت منابع مالی خود دچار استرس مالی میشوند(هئو،چو و لی  )3333،و
3

همانگونه كه آسبدو )3317(0بیان كرده مسائل مالی میتواند مجموعهای از احساسات(اضطراب،
استرس و  )...را در فرد برانگیزد .همچنین به گفته روانشناسان بسیاری از مســائل افراد از قبیل
انواع اســترسها ،اختالفات خانوادگی ،اختالالت عاطفی ،افسردگی ،نزاع و درگیـری در جامعه و
خانواده ،اختالل در فرزندپروری و حتی مســائل تحصیلی و ارتباطی و غیره صرفاً با توصیههای
روانشناســی قابل حل نبوده و تغییر در نحوهی نگرش افراد به مسائل مالی در درمان بسیاری از
مسائل روانی آنان ضروری به نظر میرسد(كريمیپور و رادين .)1079،برخی از افراد در مواجهه با
عوامل استرسزا به خوبی با آن روبرو می شوند و حتی موقعیت خود را توسعه میدهند ولی افراد
ديگری نیز هستند در هنگام مواجه با استرس مالی ،دچار تبعات روانی منفی آن میگردند(گاتمن و
ناوارا.)3316 ،2
بنابراين بیشتر افراد در مورد مسائل مالی و نیازهای مرتبط با آن استرس شديد دارند كه اين
مسأله باعث نگرانیهای اساسی در مورد سالمت میگردد(كرستن و همکاران3312،؛گرابل و
همکاران 3312،و شاپیرو و بورچل ،)3313،همانگونه كه (هافوئر )3333،2و گلن و هکمن)3333(6
بیان نمودهاند مسائل مالی باعث تغییر در شناخت ،رفتار ،احساسات و روابط اجتماعی افراد میگردد
و دلیل تفاوت رفتار افرادها در مواجهه با عوامل استرسزای مالی را میتوان در سطح توانمندی
مالی آنها جستجو نمود .بطوريکه پترسون )3312(9بیان میدارد افرادیكه قربانی شرائط نبوده و از
توانمندسازی مالی بهرهمند میباشند در برابر چالشهای مالی بطور معناداری انعطافپذير هستند.
اين افراد همانند درمانگران مالی ،دربارهی دارايیها ،بدهیها ،نسبت بدهی و درآمد ،كفايت درآمد
درك شده(ارزيابی ذهنی از میزان پوشش درآمد از هزينههای زندگی) توانمند بوده و توانايی فائق
آمدن بر مسائل مالی خود را دارند و از گسترش مسائل مالی به مسائل روانی پیشگیری نموده و
توانايی چیرگی بر شرايط استرس زای مالی را دارند .يکی از رويکردهای توانمندسازی مالی و كاهش
اضطراب مالی ،رويکرد مالی درمانی میباشد(میلیتس3317،2؛ گرابل 3312،7و لیم
وهمکاران .) 3312،13لذا رويکرد مالی درمانی برای فائق آمدن بر تبعات روانی مسائل مالی ضرروی
می نمايد.
11
مالی درمانی  ،اصطالح نسبتاً جديدی در ادبیات مالی بوده(كريمیپور و رادين )1079،و يك
رشتهی نوظهور است كه به ارزيابی و مواجهه با جنبههای مختلف سالمت مالی شامل جنبههای
شناختی ،هیجانی و احساسی ،جنبههای رفتاری ،رابطه با مسائل مالی و جنبههای اقتصادی
میپردازد(انجمن مالی درمانی .)3333،مالی درمانی توسط انجمن مالی درمانی( 13)FTAبه صورت
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ادغام ابعاد شناختی ،عاطفی ،رفتاری ،عقالنی و مالی رفاه فرد تعريف شده است و هدف آن بهبود
رفاه و كیفیت كلی زندگی مراجع است و اين نظريه نوعی از تركیب عاطفی ،رفتاری ،ارتباطی و
اقتصادی بوده كه سالمت اجتماعی را ترويج میكند(آرچولتا و همکاران.)3333 ،
مالی درمانی متمركز بر تغییر رفتار است ،تا اين تغییر منجر به تغییر احساسی و انگیزشی شود
و سپس وض عیت مالی يا نگرش افراد نسبت به مسائل مالی تغییر كند و سرانجام ،در پايان اين
فرآيند كیفیت زندگی افراد بهبود يابد .در واقع ،به نظر می رسد هدف نهايی مالی درمانی بهبود
كیفیت زندگی به كمك باال بردن برخی از جنبه های مالی است .در اين ارتباط ،نکتهی مهم آن
است كه حوزه ی مالی درمانی ،بهبود كامل سالمت مالی افراد را درنظر ندارد .هرچند كمك در رفع
برخی از جنبه های مسائل مالی (واقعی و ادراكی) می تواند به افراد انگیزه دهد تا در بهبود سالمت
مالی خودش تالش كند .به طور كلی بین سالمت ذهنی و جسمی افراد ارتباط وجود دارد ،ولی مالی
درمانی بر مسائل جسمی افراد تاكید و تمركز ندارد و متغیرهای زيستشناسانه را در نظر
نمیگیرد(كريمیپور و رادين )1079،و نگرش درســت به مســائل مالی يکی از اهداف رويکرد
مالی درمانی بوده كه توسط متخصصان مالی و نیز درمانگران مالی تدوين شده و عالوه بر اينکه در
بهبود ســالمت روانی افراد بسیار موثر واقع است به توانمندسازی مالی نیز كمك مینمايد و به زعم
انديشمندانی از قبیل فرانز( )3316توانمندسازی مالی میتواند بسیاری از مسائل روانــی افراد
جامعه را را درمــان كند(انجمن مالی درمانی )3333،و در سطح كالن از طريق توانمندسازی مالی
می توان سالمت روان را بهبود بخشند و مانع تاثیر نابرابریهای درآمدی بر سالمت روانی افراد و به
عبارتی تأثیرات مالی درمانی شد(لینچ و همکاران  3332 ،؛ پیکت و ويلکینسون .)3312 ، 3339 ،
رويکردهای مالی درمانی تاكنون بر رويکرد مالی(حسابداری ذهنی ،مانی گرام ،ژنوگرام و  )...و
رويکرد روانشناختی(مدل رفتار شناختی ،مدل تجربی ،مدل روايتگرايانه و  )...استوار بوده است .اما
رويکردهای انگیزشی در اين زمینه بخوبی تبیین نشده است .رويکردهای انگیزشی نیز به همان
اندازه رويکردهای مالی و روانشناختی مهم هستند چرا كه تصمیمات مالی ما در آينده ،اغلب بر
اساس احساسات و نه راهبردهای دقیق برای مديريت و برنامهريزی مالی ،اتخاذ میشوند(ويلیامز و
گريشام )3313،و همچنین تاكنون مدل های ارائه شده بصورت جامع نبوده و عمدتاً اين مدلها
توسط روانشناسان ارائه شده است و ديدگاههای مالی الزم در آنها لحاظ نگرديده است .از اين رو
ضروری است تا با رويکرد مالی توسط كارشناسان مالی نیز به اين مهم پرداخته شود و نسبت به
ارائه مدل توانمندسازی مالی با رويکرد مالی درمانی پژوهش های الزم را انجام داد .با توجه به
مطالب فوق هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی توانمندسازی مالی مبتنی بر رويکردهای مالی درمانی
می باشد.
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-2پيشينه پژوهش
از سال  3337انجمن مالی درمانی( )FTAدر آمريکا شروع به فعالیت نمود و پژوهشهای
گسترده ای عمدتاً در آمريکا صورت پذيرفت .اما در ايران تاكنون پژوهشی با اين موضوع انجام نشده
است و بصورت بالینی كوششی در جهت تشخیص و درمان اختالالت پولی و مالی صورت نپذيرفته
است چرا كه انجام پژوهش هايی در اين سطح احتیاج به داشتن دانش مالی و روانشناسی دارد تا با
تلفیق آن بتواند در جهت تشخیص و درمان مشکالت روانی ناشی از مسائل مالی گام بردارد.
مائو 10و ديگران( )3319پژوهشی با نام "اثرات مالی تاثیرگذار بر رضايت افراد بالغ جوان از
رابطه :كیفیت مديريت شخصی ،رفتار ادراكی شريك زندگی و دو جانبه گرايی مالی ادراكی" انجام
دادند و به بررسی نقش مسائل مالی در میزان رضايتمندی در روابط زوجین پرداختند .اين مطالعه
بر نظريه تبادل اجتماعی( 12)SETاستوار بود .تحلیل مسیر 12آشکار ساخت كه رفتار مالی ادراكی
شريك زندگی از رابطه مستقیمی با رضايت از رابطه برخوردار بود .در مقابل ،كیفیت مديريت مالی
شركت كنندگان و رضايت آنها از رابطه بصورت مستقیم يا غیرمستقیم از طريق دو طرفه بودن مالی
ادراكی مرتبط نبودند .دو طرفه بودن مالی ادراكی از بزرگترين تاثیر بر رضايت از رابطه برخوردار
بود .اين يافتهها نشان میدهن د كه دو طرفه بودن مالی ادراكی نقشی كلیدی (هم بصورت مستقیم
و هم بعنوان يك میانجی) را در رضايت از رابطه برای اين بزرگساالن جوان ايفا میكند .داللتهای
اين يافتهها بینش هايی را برای طراحی فوری راهبردهای مالی پیشگیرانه در روابط رمانتیك فراهم
میسازند.
16
راس و ديگران( )3316پژوهشی با نام "مسائل و تصمیمگیری اخالقی در مالیدرمانی
مشاركتی" انجام دادند .هدف اين مقاله معرفی چالشهای اخالقی بالقوهای است كه ممکن است
وقتی متخصصان مالی و سالمت روانی بمنظور تدارك مالی درمانی و پیشنهادات راجع به شیوه
رسیدگی اثربخش به اين نگرانیها با يکديگر همکاری میكنند ،پديد آيند .توسعه رويههای اخالقی
و حرفه ای نیازمند ديالوگ گسترده میان متخصصان در حوزه نوظهور مالی درمانی است .با اينحال،
بايد ابتدا يك آگاهی و حساسیت را نسبت به مسائل اخالقی و حرفهای در میان رشتهها توسعه داد.
اين مقاله تفاوتها و شباهتهای بین آئین رفتارهای رشتههای مختلف مالی و سالمت روانی را
بررسی میكند و شش مسئله اخالقی و حرفهای هستهای را مدنظر قرار میدهد :روابط دوطرفه،
محرمانگی ،همکاری با متخصصان ديگر ،مديريت هزينه ها ،استفاده از فناوری و توجه به قوانین
مقر راتی فدرال و ايالتی .در اين پژوهش با پیچیدگی محیطهای مقرراتی رشتههای مختلف و
شیوههای پرداختن به اين پرسش های اخالقی بمنظور پیشرفت حوزه مالی درمانی صورت میگیرد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 45بهار 1511

مصطفی ملکی ،سينا خردیار و محمد رضا وطن پرست 533 /

در سال  ،3319هیل 19و ديگران پژوهشی با نام "پول ،مسائل زناشويی و استرس چگونه
بیثباتی زناشويی را تحتتأثیر قرار میدهد؟" انجام دادند .اين مطالعه نشان داد كه چگونه پول و
مسائل زناشويی به طور همزمان بیثباتی زناشويی را پیشبینی میكنند و چگونه از طريق
مالیدرمانی می توان بر روی مشکالت مشتريان در اين حوزهها كمك مؤثری ارائه نمود .به طور
خاص ،اين مقاله به طور همزمان رابطه بی ثباتی زناشويی به عوامل استرس زای مالی و
خانوادگی(تنشگرهای مالی ،تعارض كار -خانواده و تنشگرهای تحصیلی) را بررسی میكند .منابع
مالی و جنسی(درآمد زوجین) و ادراكات مالی و جنسی دو زوج (نارضايتی مالی و نارضايتی جنسی)
مورد بررسی قرار گ رفته است .همچنین در اين پژوهش ارتباط مالی و ارتباط زوجین را به عنوان
متغیرهای مداخله گر برای درمانگران مالی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین چندين مقاله مبنی بر تحقیقات مالی خانوادگی ،در مورد تأثیر متغیر مالی به عنوان
بی ثبات كننده روابط زناشويی وجود دارد .اين تحقیقات عدم وجود منابع مالی و همچنین ساير
عوامل تنشزای مالی را بررسی كردهاند حتی تأثیر استرس مالی در خانواده و بوجود آمدن
نارضايتی زناشويی مورد بررسی قرار دادند (،Hill, 2007،Dew,2016 ،Archuleta,2011
 .)Busby, 2016،Andersen,2005برای مثال ،رفتارهای صحیح مديريت مالی با رضايت زناشويی و
موفقیت زناشويی مرتبط هستند( .)Dew&Xiao, 2013رضايت مالی با رضايت زناشويی مرتبط است
(.)Archuleta, Grable, & Britt, 2013
17
فارنهام 12و ديگران( )3312پژوهشی با نام "پیام های پولی  :بازيابی خاطرات دوران طفولیت
درباره پول و آسیب پولی 33در بزرگسالی " انجام دادند .در اين مطالعه 213 ،فرد بزرگسال دو
پرسشنامه را تکمیل كردند .يك پرسشنامه مشخصاً برای مطالعه راجع به خاطرات دوران طفولیت
درباره باورها و رفتارهای پولی والدين كه به بچهها انتقال میيافتند(يعنی پیامهای پولی) طراحی
گرديد .پرسشنامه دوم يك معیار "آسیب پولی" (فورمان ) 1729 ،را تنظیم كرد .اين پرسشنامه
پیام پولی بر آزمودنی های بالینی و مطالعات فردنگر راجع به آسیب شناسی پولی استوار بود .حدود
يك پنجم از آيتمها تفاوتهای جنسیتی مهمی را نشان میدادند .تحلیل عاملی يك عامل روشن،
يعنی "رازداری پولی" را نشان داد كه با سطوح بیشتر آسیب هزينه كردن پول در دوران بزرگسالی
مرتبط بود.
30
33
لواو 31و مك گراو ( )3337مقاله ای تحت عنوان "حسابداری هیجانی  :چگونه احساسات در
مورد پول ،بر انتخاب مصرف كننده تأثیر میگذارد" به نگارش درآمد .در اين مقاله ،جنبه احساسات
د ر حسابداری ذهنی را مورد بحث قرار دادند كه در تحقیقات قبلی مورد توجه قرار نگرفته بود.
نويسندگان در اين مقاله "حسابداری هیجانی" را ارائه نمودند كه نوع ديگری از حسابداری ذهنی
فصلنامـه اقتصاد مالی
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است كه پول را بر اساس احساسی كه برانگیخته شده است ،طبقه بندی می كند .آنها معتقد
هس تند كه ارزش و شدت اين احساسات ممکن است تأثیر قابل توجهی در رفتارهای گیرنده ها
داشته باشد .به طور خاص ،لواو و مك گراو ،استدالل نمودند كه پاسخ عاطفی به دريافت مبلغی از
پول می تواند در قالب "برچسب عاطفی "32با خود پول در ارتباط باشد.
نلسون 32و ديگران( )3312پژوهشی با نام "سه مداخله برای مالی درمانی :پشتیبانی از بررسی
رفتارها و باورهای مالی" انجام دادند .در اين پژوهش ،سه مداخلهای كه مؤلفههای عاطفی رسیدگی
به امور مالی را مدنظر قرار میدهند ،پیشنهاد میشوند .سه مداخله معرفی شده در اينجا كه از يك
مدل مرحلهای مالی درمانی گرفته میشوند ،از هدف خاص گنجاندن ويژگیهای هیجانی رفتارها و
باورهای مالی سنتی برخوردار هستند .ابتدا" ،ژنوگرام مالی "36مسائل ريشهای را كه ممکن است بر
رفتارهای مالی تأثیر بگذارند ،شناسايی میكند .دوم ،مداخله "چشمانداز مالی "39زمانی مورد
استفاده قرار می گیرد كه استرس عاطفی در گردآوری و بررسی اسناد مالی رخ میدهد .سوم" ،آينه
مالی "32چشمانداز رفتارهای مالی مشتريان را بسط میدهد .نتايج اين پژوهش نشان داد كه درمان
مسائل مالی با يادگیری مهارتهای بودجهبندی ،افزايش صرفهجويیها و يادگیری تکنیكهای
سرمايهگذاری مرتبط می باشد و برای بسیاری از افراد ،برای ايجاد تغییر رفتاری بهینه ،بررسی رابطه
احساسی بین فرد و امور مالی خود ضروری است.
در مجموع مبانی نظری پژوهش نشان میدهد روشهای متعددی برای مالی درمانی گزارش
شده كه مهمترين آنها عبارتند از روش توانمندسازی فورد : 37در اين روش از تركیب تکنیكهای
مشاوره مالی و رويکردهای روانشناختی (شامل روش رفتار شناختی ،03روش روايتگرايانه 01و روش
02
تجربی ويرجینیا ساتیر )03استفاده می شود ،روش درمان تجربی ،00روش درمان مشاركتی
(همکاری مرتبط و متقابل) ،روش درمان راه حل محور ،02روش توقف خريد بیش از حد ،روش
درمان شناختی رفتاری 06و برنامه ريزی شش مرحله ای . 09همچنین سه مداخله معرفی شده در
مطالعات انجام گرفته شامل "ژنوگرام مالی( "02مسائل ريشهای را كه ممکن است بر رفتارهای مالی
تاثیر بگذارند ،شناسايی میكند) ،مداخله "چشمانداز مالی( "07زمانی مورد استفاده قرار میگیرد كه
استرس عاطفی در گردآوری و بررسی اسناد مالی رخ میدهد) و "آينه مالی( "40چشمانداز
رفتارهای مالی مشتريان را بسط میدهد) میباشند .نتايج بررسی پیشینه نشان داد كه درمان
مسائل مالی با يادگیری مهارتهای بودجهبندی ،افزايش صرفهجويیهاو يادگیری تکنیكهای
سرمايه گذاری مرتبط می باشد و برای بسیاری از افراد ،برای ايجاد تغییر رفتاری بهینه ،بررسی
رابطه احساسی بین فرد و امور مالی خود ضروری است .با اين كه در اين ســال ها نظريه هــای
متعددی در مباحث مالی درمانی مطرح شــده اســت ،ولی هنوز ايــن نظريات به روش جامــع و
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علمی ،به طوری كه متخصصان مالی درمانی بتوانند به صورت اســتاندارد در روشهای درمانی خود
به آن استناد كنند ،وجود نــدارد .بنابراين ،هر متخصص مالیدرمانی ،تلفیقی از نظريههای مختلف
و تجارب شخصی خود را در درمان به كار میگیرد .با اين حال ،نظريههای مطرح شده در اين
حوزه را میتوان به طور اجمالی در هشــت سرفصل زير ارائه كرد .1 :رويکردهای انسانی برای مالی
درمانی(جانسون و تاكاساكی .3 ،)21مالیدرمانی روايی(مك كوی و همکاران .0 ،)23مالی درمانی
فمینیستی(نازارينیا روی و میتشل .2 ،)20پذيرش و تعهد مالیدرمانی برای زنان(كلونتزوادا و
كلونتز .2 ،)22درمان امور مالی مؤثر در تفکر(تراچمن .6 ، )22مالیدرمانی از ديدگاه روانشناسی(بیکر
و لیونز .9 ،)26مالی درمانی سیستماتیك(آرچولتا و بور )29و  .2مراحل تغییر و مصاحبه انگیزشی در
مالی درمانی(كلونتز و همکاران.)22
با توجه به مطالب فوق برای درمان اختالالت ناشی از مسائل مالی ،از مدل های مختلفی
استفاده شده ولی در اين رابطه اتفاق نظر وجود ندارد؛ زيرا در روش های درمانی ارائه شده بصورت
همه جانبه به جنبههای الزم پرداخت نشدهاست .در طرح پیشرو تالش گرديده تا مدل نمايانگر
تركیبی از اقتصاد ،روانشناسی و حسابداری باشد كه تاكنون توجه كمتری به آن شده است.
 -3سواالت پژوهش
اول -مؤلفههای توانمندسازی مالی مبتنی بر رويکردهای مالی درمانی كدام می باشند؟
دوم -مدل اثربخش برای تبیین نقش توانمندسازی مالی در تاثیر مطلوب رويکردهای مالی درمانی
چگونه قابل طراحی میباشد؟
 -4روششناسي پژوهش
پژوهش حاضركیفی و كمی(تركیبی) ،از نوع نظريه زمینهيابی(گرندد تئوری) بود كه از روش
كوربین و استراوس بهره برده شد و در مراحل انجام تحقیق از ابزار مصاحبه و پرسشنامه برای
جمع آوری اطالعات استفاده گرديد .جامعه آماری شامل اساتید و كارشناسان رشته حسابداری،
اقتصاد ،مديريت و روانشناسیكه دارای بیش از  13سال سابقه فعالیت بودند.
در اين پژوهش ابتدا با مطالعه منابع در خصوص توانمندسازی مالی و مبتنی بر رويکردهای
مالی درمانی ،شاخصهای مرتبط با توانمندسازیمالی استخراج شدهاند .در همین خصوص ضمن
فیش برداری از متون و ادبیات مربوطه با  03نفر از اساتید برجسته رشته حسابداری ،اقتصاد،
مديريت و روانشناسی مصاحبه عمیق انجام پذيرفت.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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برای گونه بندی و دستهبندی مؤلفه ها از تحلیل عامل اكتشافی استفاده شدهاست كه در اين
راستا پرسشنامه محققساخته كه روايی و پايايی آن تايید شدهبود توسط كارشناسان حسابداری،
اقتصاد ،مديريت و روانشناسیكه بصورت تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند ،توزيع گرديد و پس از
آنالیز نتايج مؤلفههای جديد توانمندسازی مالی با سه روش كدگذرای باز ،محوری و گزينشی
شناسايی و دسته بندی شدند .در مرحله دوم برای تحقق هدف اصلی يعنی ارائه مدل توانمندسازی
مالی مبتنی بر رويکردهای مالی درمانی با تحلی ل اكتشافی و تعیین متغیرهای جديد ،مدل
توانمندسازیمالی ترسیم و ارائه شده است.
جدول -1ابزار گردآوري دادهها،جامعه آماري ،تعيين حجم نمونه ،روش نمونه گيري و تحليل آماري
ابزار گردآوري داده ها

سواالت

جامعه آماري

اساتید برجسته رشته
فیش برداری از متون و ادبیات
حسابداری ،اقتصاد ،مديريت
مربوطه و مصاحبه
و روانشناسی

اول

پرسش نامه
محقق ساخته

دوم

كارشناسان حسابداری،
اقتصاد ،مديريت و
روانشناسی

حجم نمونه

 03نفر

فرمول كوكران

روش نمونه
گيري

تحليل آماري

هدفمند

تحلیل عاملی
تصادفی
اكتشافی و
طبقه ای
همبستگی
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 -5يافتههاي پژوهش
سوال اول -مؤلفههای توانمندسازی مالی مبتنی بر رويکردهای مالیدرمانی كدام میباشند؟
جدول  -2عوامل استخراجي متغير توانمندسازي مالي
رديف

عوامل وگويه ها

ميانگين

1

داده كاوی مالی

73

3
0

مانی گرام
حسابداری ذهنی

7252
73

2

تکنیكهای مشاوره مالی

79

2

ژنو گرام

73

6

نظريه القايی

7656

9

مدل روايتگرايانه

7352

2

مدل تجربی

2957

فصلنامـه اقتصاد مالی
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رديف

عوامل وگويه ها

ميانگين

7

مدل رفتار شناختی

7252

13

كوالژ مالی

72

11

تحريك به تغییر

2759

13

هدفگذاری مالی

7659

10

باورهای قدرتمند

7050

12

اصالح تصوير گذشته از خود

7659

12

اضطراب مالی

7352

16

منبع كنترل خارجی

70

19

استرس و فشار مالی

79

12

اختاللهای فشار روانی پسآسیبی

76

17

عوامل خطرآفرين(بیکاریو)...

7152

33

پاسخ فیزيولوژيکی به مشکل مالی

7652

31

اهمیت برای درمانگر مالی درمانی

73

33
30

احساس نیاز در مراجع(مسئولیتپذيری ومشاركت در درمان)
شبکه درمان مالی(سازمانهای حمايتی)

70
27

32

ساختار اقتصادی

22

32

پس زمینه فرهنگی

73

36

اختالالت پولی

7152

39

باور و آموزه به پول در خانواده

7352

32
37

كاهش اضطراب و استرس
تحمل ريسك

73
72

03

انضباط بخشی مالی

72

01

دانش مالی

76

03

خودكارآمدی مالی

79
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بر اساس مطالعات محقق و با استناد به ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با 03نفر متخصص
تحلیل آمار توصیفی میانگین در مجموع  79گويه شناسايی گرديد كه با استناد به ادبیات پژوهش
بصورت عناوين مندرج در جدول فوق نامگذاری شدند .قبل از اجرای مدل پژوهش و برازش آن،
روايی و پايايی برآورد میشوند.
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در اينجا از دوشاخص  ( CVRنسبت روايی محتوا) و ( CVIروايی محتوايی ) برای محاسبه
روايی محتوايی استفاده گرديده است .در اين روش سوالهای آزمون در اختیار متخصصان گذاشته
شد و از آنها خواسته شد كه مشخص كنند آيا سواالت آزمون صفت مورد نظر را اندازهگیری میكند
يا خیر و اين كه آيا سوالها كل محتوای آزمون را در بر می گیرند يا خیر .در صورتی كه بین افراد
مختلف در زمینه روايی آزمون توافق وجود داشته باشد ،آن آزمون دارای روايی محتوايی است.
همانگونه كه در جدول مشاهده میگردد مقدار  CVIبرای پرسشنامه بزرگتر از مقدار استاندارد
است ،لذا برای هر آيتم مقدار  CVIرا می توان محاسبه كرد .در اين روش سوالهای دارای نمره
باالتر از  3/97مناسب هستند ،بین  /93تا  3/97نیاز به اصالح دارند و كمتر از  3/93غیرقابل قبول
هستند و بايستی حذف شوند و مقدار  CVIبدست آمده برای تمامی سواالت بزرگتر از مقدار
استاندارد  3/97است ،لذا روايی محتوايی سواالت مورد تايید قرار گرفت .برای اندازهگیری پايايی
پرسشنامه ها از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است .اگر ضريب آلفا بیشتر از  3/9باشد ،آزمون
از پايايی قابل قبول برخوردار است .كه در اينجا مقدارضريب آلفای كرونباخ بدست آمده بزرگتر از
 3/9بود.
جدول  -3مقادير روايي و پايايي عاملعا
رديف

عوامل وگويه ها

روايي

پايايي

1

داده كاوی مالی

3521

3590

3

مانی گرام

3522

3523

0

حسابداری ذهنی

3573

3592

2

تکنیكهای مشاوره مالی

3529

3596

2
6

ژنو گرام
نظريه القايی

3570
3573

3523
3521

9

مدل روايتگرايانه

3522

3597

2

مدل تجربی

3522

3590

7

مدل رفتار شناختی

3573

3599

13

كوالژ مالی

3572

3520

11

تحريك به تغییر

3570

3526

13

هدفگذاری مالی

3522

3523

10

باورهای قدرتمند

3523

3597

12

اصالح تصوير گذشته از خود

3522

3596

12

اضطراب مالی

3521

3592
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رديف

عوامل وگويه ها

روايي

پايايي

16

منبع كنترل خارجی

3520

3523

19

استرس و فشار مالی

3522

3521

12

اختاللهای فشار روانی پسآسیبی

3522

3597

17

عوامل خطرآفرين(بیکاریو)...

3522

3599

33

پاسخ فیزيولوژيکی به مشکل مالی

3529

3522

31

اهمیت برای درمانگر مالی درمانی

3571

3520

33

احساس نیاز در مراجع(مسئولیتپذيری ومشاركت در درمان)

3573

3523

30

شبکه درمان مالی(سازمانهای حمايتی)

3522

3592

32

ساختار اقتصادی

3573

3523

32

پس زمینه فرهنگی

3522

3592

36

اختالالت پولی

3523

3596

39

باور و آموزه به پول در خانواده

3520

3593

32

كاهش اضطراب و استرس

3570

3520

37
03

تحمل ريسك
انضباط بخشی مالی

3529
3572

3523
3597

01

دانش مالی

3573

3596

03

خودكارآمدی مالی

3571

3522
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دوم -مدل اثربخش برای تبیین نقش توانمندسازی مالی در تاثیر مطلوب رويکردهای مالی درمانی
چگونه قابل طراحی میباشد؟
برای پاسخگويی به اين سوال پرسشنامه استخراجی در پاسخ به سوال به گروه دوم جامعه نمونه
ارائه گرديد و بر اساس تحلیل عاملی اكتشافی خالصه نتايج به شرح ذيل میباشد.
جدول  -4مقادير اشتراک استخراجي پس از چرخش
عوامل

عامل
رويکرد مالی

مولفهها

اشتراک استخراجي

داده كاوی مالی
مانی گرام

3597
3521

حسابداری ذهنی

3593.

تکنیكهای مشاوره مالی

3562

ژنو گرام مالی

3566

فصلنامـه اقتصاد مالی
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عوامل

رويکرد
روانشناختی

رويکرد انگیزشی

عوامل علّی

عوامل مداخلهگر

عوامل زمینهای

پیامد

مولفهها

اشتراک استخراجي

نظريه القايی

3562

مدل روايتگرايانه

3523

مدل تجربی

3593

مدل رفتار شناختی

3561

كوالژ مالی

3566

تحريك به تغییر
هدفگذاری مالی

3596
3520

باورهای قدرتمند

3522

اصالح تصوير گذشته از خود

3592

اضطراب مالی

3599

منبع كنترل خارجی

3567

استرس و فشار مالی
اختاللهای فشار روانی پسآسیبی

3593
3523

عوامل خطرآفرين(بیکاریو)...

3590

پاسخ فیزيولوژيکی به مشکل مالی

3566

اهمیت برای درمانگر مالی درمانی

3569

احساس نیاز در مراجع(مسئولیتپذيری ومشاركت در درمان)

3593

شبکه درمان مالی(سازمانهای حمايتی)

3590

ساختار اقتصادی

3597

پس زمینه فرهنگی

3567

اختالالت پولی

3593

باور و آموزه به پول در خانواده

3521

كاهش اضطراب و استرس

3593

تحمل ريسك
انضباط بخشی مالی

3592
3597

دانش مالی

3526

خودكارآمدی مالی

3591

منبع :يافته های پژوهشگر

مطالعات صورت گرفته در پژوهش های پیشین نشان می دهد كه بصورت جامع به
اين موضوع نگريسته نشدهاست .لذا در اين پژوهش با اضافه نمودن رويکرد انگیزشی به
جنبه های مالی و روانشناختی مدل توانمندسازی مالی با رويکرد مالی درمانی ترسیم شد.
فصلنامـه اقتصاد مالی
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مدل پیشنهادی در اين پژوهش با استناد به روش كوربین و استراوس تركیبی از
رويکردهای مالی ،روانشناختی و انگیزشی در حوزه مالیدرمانی میباشد كه تاكنون در
هیچ پژوهشی بدين شکل بررسی نشدهاست .مدل مفهومی توانمندسازیمالی بر اساس
رويکرد ،باتوجه به مدل پیشنهادی ذيل پايه گذاری شد.

مدل مفهومي توانمندسازي مالي بر اساس رويكرد
منبع :يافته های پژوهشگر

با مطالعات صورت گرفته در پژوهش های گذشته و بررسی نقش هر روش ،برای رويکرد مالی از
 2مفهوم مالی به نامهای مانیگرام ،ژنوگرام مالی ،دادهكاوی مالی ،نظريه القايی و تکنیكهای
مشاوره مالی استفاده گرديد .بديهی است با گسترش مطالعات و گردآوری دادهها از روش گراندد
تئوری از خبرگان و متخصصان اين حرفه ،می توان در جهت بهبود و تقويت اين مدل گامهای
مؤثری برداشت .الزم بذكر است كه اين تركیب برای اولین بار صورت میپذيرد.
همچنین برای رويکرد روانشناختی ،از مفاهیم روانشناسی و تربیتی و مدلهای رايج و پركاربرد
روانشناختی استفا ده شده است .مدل رفتار شناختی كه در ايران با نام روش درمانی شناختی–
رفتاری نیز عنوان می شود ،مدلی بسیار كارا و پركاربرد می باشد كه در كنار كوالژ مالی(آينه مالی)
و استفاده از هنر درمانی می تواند بسیار مؤثر واقع شود .مدل تجربی و مدل روايتگرايانه نیز در مدل
ف ورد نیز استفاده شده است كه در اين پژوهش هر چهار روش در رويکرد روانشناختی قرار گرفته
اند.
رويکرد انگیزشی ،سومین رويکرد در اين پژوهش میباشد كه در مطالعات صورت گرفته در
پژوهشهای پیشین به اين بخش توجه الزم نشدهاست .بهترين استراتژيها ،دقیقترين برنامهريزیها،
فصلنامـه اقتصاد مالی
شماره  / 45بهار 1511

 / 533ارائه الگوی توانمندسازی مالی مبتنی بر رویکردهای مالی درمانی

بدون انگیزه انسان ،عملی نمیگردد و بصورت كامل به اجرا گذاشته نمیشود و درنهايت نتیجه الزم
نیز بدست نمی آيد .بدين منظور ،رويکرد انگیزشی در مدل اضافه گرديد كه شامل  2روش است.
الف) تحريك به تغییر :تحريك بیمار به تغییر و لزوم ايجاد تحول ،جزء اولین مراحلی است كه
بعد از شناخت میبايست توسط درمانگران مالی درمانی انجام گیرد.
باورهای قدرتمند :ايجاد باورهای قدرتمند و جايگزينی آنها با انديشهها و باورهای تضعیف
كننده ،همیشه در دستور كار روانشناسان برای تداوم تغییرات صورت گرفته و همچنین حركت به
سمت جلو قرار گرفته است.
هدف گذاری مالی :يکی از ابزارهايی كه برای مشتريان ايجاد انگیزه میكند ،طراحی اهداف مالی
بر اساس توانايی فرد و واقعیتهای موجود میباشد تا فرد بتواند از خود چشم اندازی مناسبی
بدست بیاورد.
د) اصالح تصوير گذشته از خود :زمانی می توان با انرژی به برنامه ها پايبند بود كه فرد بیمار
بتواند گذشته همراه با نقص خود را اصالح كند .گام اول اصالح ،تغییر و بهبود تصوير خود در
گذشته می باشد.

مدل مفهومي توانمندسازي مالي بر اساس زمان
منبع :يافته های پژوهشگر

نگاه به آينده بیمار ،يکی ديگر از نوآوری های اين پژوهش است .نگاه گذشته نگر روانشناسان و
پیامهايی كه بیماران در كودكی آموختهاند ،پژوهشگران را از توجه الزم به آينده بازداشته است.
همانطور كه در مباحث مالی ،به بودجه بندی برای عملکرد آتی و هدفگذاریهای مالی در آينده
فصلنامـه اقتصاد مالی
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توجه میشود .برای حوزه مالیدرمانی نیز بايد توجه ويژهای به آينده فرد داشته باشیم .مدل
مفهومی توانمندسازیمالی بر اساس زمان ،باتوجه به مدل پیشنهادی باال پايه گذاری شد.

مدل مفهومي توانمندسازي مالي بر اساس مراحل اجراء
منبع :يافته های پژوهشگر

فرآيند درمان در مالی درمانی ،معموالً بهصورت نظاممند و بر خط زمانی مشخصی استوار
نیست؛ زيرا در بیشتر توصیههای درمانی از رويکردهای و روشهای يکسانی استفاده می كنند .اما
در مدل پیشنهادی اين پژوهش ،بدلیل استفاده از  0رويکرد مالی ،روانشناختی و انگیزشی و
همچنین درنظر گرفتن وضعیت بیمار در سه حالت زمان گذشته ،حال و آينده ،می بايست مراحل
اجرا باتوجه به تعداد باالی روش ها و مفاهیم مورد استفاده (از قبیل كوالژ مالی ،مانی
گرام،حسابداری ذهنی ،ژنوگرام ،نظريه القايی ،تکنیك های مشاوره مالی ،مدل رفتار شناختی و ،)...
ب صورت كامالً مجزا تفکیك شود تا در اجرای تراپی و درمان ،با وجود پیچیدگیهای روشها ،با
مشکل و تضاد و تداخل روبرو نشويم .بر اين اساس مدل مفهومی توانمندسازی مالی بر اساس
مراحل اجرا ،باتوجه به مدل پیشنهادی باال پايه گذاری شد.
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش از منظر روش دادهبنیاد و يا گرندد تئوری مدل توانمندسازی
مالی مبتنی بر رويکردهای مالی درمانی به شکل زير می باشد.

فصلنامـه اقتصاد مالی
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جدول -4مدل پارادايمي توانمندسازيمالي مبتني بر رويكردهاي ماليدرماني حاصل از يافتههاي پژوهش

منبع :يافته های پژوهشگر

در ماتريس باال ،ستون عمودی نشانگر رويکردهای مالیدرمانی ،ستون افقی نشانگر خط زمانی
مربوط به روشهای مورد استفاده و رنگها بیانگر مرحله و گامهای اجرا می باشند.
 -6نتيجهگيري و بحث
نتايج اين پژوهش نشان داد مؤلفههای الگوی توانمندسازی مالی مبتنی بر رويکردهای مالی
درمان ی بر اساس مطالعات محقق و با استناد به ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه با متخصصین در 79
فصلنامـه اقتصاد مالی
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گويه شناسايی گرديد .از سوی ديگر مدل اثربخش برای تبیین الگوی توانمندسازی مالی مبتنی بر
رويکردهای مالی درمانی بر اساس روش كوربین و استراوس  03مؤلفه و همچنین تحلیل عاملی
اكتشافی  7عامل بهعنوان عاملهای اصلی شناسايی شدند كه اين  03مؤلفه با توجه به بررسی
ادبیات موضوع بهصورت زير نامگذاری شدند :رويکردمالی(دادهكاوی مالی ،مانیگرام ،حسابداری
ذهنی ،تکنیكهای مشاوره مالی ،ژنوگرام ،نظريه القايی ،رويکرد روانشناختی(مدل روايتگرايانه،
مدل تجربی ،مدل رفتار شناختی ،كوالژمالی) ،رويکرد انگیزشی(تحريك به تغییر ،هدفگذاری مالی،
باورهای قدرتمند و اصالح تصوير گذشته از خود) ،عوامل علّی(اضطراب مالی ،منبع كنترل خارجی،
استرس و فشار مالی ،اختاللهای فشار روانی پسآسیبی ،عوامل خطرآفرين(بیکاریو ،)...پاسخ
فیزيولوژيکی به مشکل مالی) ،عوامل مداخلهگر(اهمیت برای درمانگر مالی درمانی ،احساس نیاز در
مراجع(مسئولیتپذيری و مشاركت در درمان) ،شبکه درمانمالی(سازمانهای حمايتی)) ،عوامل
زمینهای(ساختار اقتصادی ،پس زمینه فرهنگی ،اختالالت پولی ،باور و آموزه به پول در خانواده) و
پیامدها( كاهش اضطراب و استرس ،تحمل ريسك ،انضباطبخشی مالی ،دانش مالی و خودكارآمدی
مالی).
مطالعات مائو و ديگران( ،)3319راس و ديگران( ،)3316هیل و ديگران( ،)3319فارنهام و
ديگران( ،)3312لواو و مك گراو ( ،)3337فرانز( ،)3316هافوئر( ) 3333و گلن و هکمن( )3333و
آرچولتا و همکاران ) 3333 ،همخوانی دارد و هر كدام از مطالعات مذكور به برخی از مؤلفهها
وشاخصهای بدست آمده در مطالعه حاضر اشاره كردهاند.
كالرك( )3332در زمینه رويکرد مالیدرمانی برای توانمندسازی مراجعان از روش مانیگرام
بهره بردهاست كه با اين مدل همخوانی دارد ،مانی گرام ،پیامهای پولی هستند كه افراد در كودكی از
طرف والدين و خانواده خود دريافت میكنند .باورهايی كه ريشه در آموزههای كودكی توسط
والدين دارند ،نقش كلیدی در درمان خواهند داشت .بطوريکه والدين عمدتاً نگرشهای پولی و
پسانداز نگرش ها نسبت به وام را در فرزندان خود شکل میدهند .پینتو ،پارنت و مانسفیلد()3332
نیز در مطالعات خود نشان دادهاند والدين بر رفتارهای پولی فرزندان خود تأثیر میگذارند .يکی
ديگر از مفاهیم استخراج شده در مدل توانمندسازی مبتنی بر رويکرد مالیدرمانی نظريه القايی
میباشد كه يك مفهوم در علوم رفتاری ،نظريه های سیاسی و اقتصاد رفتاری بوده و هدف نظريه
القايی سوق دادن مردم به سمت اتخاذ تصمیمهای معقول اقتصادی است .ازجمله بهبود تصمیمها
در مورد سالمت ،ثروت و شادی(تیلر .)3337،مؤلفه اكتشافی بعدی در مدل پژوهش اختالالت پولی
يا همان آسیب های پولی هستند كه افراد به سبب آن دچار گرفتاریهای مالی میشوند .ازجمله
اختالالت پولی می توان به مال اندوزی ،قماربازی ،وابستگی مالی ،خیانت مالی ،درماندگی و
فصلنامـه اقتصاد مالی
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ورشکستگی مالی و ...اشاره نمود(كلونتز .)3312،گفتنی است داده كاوی مالی يك مؤلفه كلیدی
برنامه ريزی مالی ،گردآوری و تحلیل اسناد مالی همچون صورتحسابهای آبونمان ،صورتهای
حساب بانکی و حتی رسیدهای فروشگاه ها است كه در مدل نهايی پژوهش حاضر با نتايج مطالعات
نلسون( )3312همخوانی دارد .نلسون( )3312در راستای توانمندسازیمالی مراجعان با تشريح
داستان زندگی افراد توسط خود شخص به شناسايی الگوهای ذهنی و رفتارهای مالی شخص
می پرداخت تا با كمك درمانگران مالی ،آن الگوها را اصالح و يا تقويت نمايد ،اين روش در مدل
حاضر نیز استخراج و تحت عنوان روش روايتگرايانه يا روايت درمانی نامگذاری شدهاست.
همچنین آرچولتا( )3312هدف گذاری مالی را به عنوان يك ابزار توانمندسازیمالی در رويکرد
مالی درمانی مورد استفاده قرار داده كه با مدل حاضر مطابقت دارد .هدفگذاریمالی يکی از
تکنیكهای مورد استفاده در روش درمان با رويکرد راهحل محور میباشد.
مورگان( )3333نیز در رويکرد مالی درمانی بجای نقاط ضعف مراجعان ،بر نقاط قوت آنها تأكید
دارد و تمركز روی بیرونی سازی مسئله قرار دارد .بنابراين ،فرض زيربنايی اين است كه مراجع يك
مسئله نیست و مسئله جدای از مراجع است .بنابراين ،افراد بخاطر مشکالت سرزنش نمیشوند اين
مسأله با مدل حاضر هم راستا بوده و تحت عنوان باورهای قدرتمند نام گذاری شده است.
ويلیامز و گريشام( ) 3313روشی را به مراجعان جهت بازبینی و اصالح خويشتن خود ارائه می-
دهد كه اصالح تصوير گذشته از خود نام دارد .اغلب تصمیمات مالی كنشگران در آينده ،بر اساس
احساسات و نه راهبردهای دقیق اتخاذ میشوند در اين روش ،فرصتی برای مراجع ايجاد میشود تا
تصوير گذشته از خود ،كه موجب ايجاد احساساتی درباره خويشتن میشود اصالح نمايد كه با مدل
فعلی هم راستا است .فورد( )3311نیز در مدل توانمندسازی مبتنی بر رويکرد مالیدرمانی دو روش
مدل تجربی و درمان شناختی رفتاری را نیز بکار بردهاند كه با مدل حاضر مطابقت دارد .درمانگران
مالی كه از مدل تجربی استفاده می كنند ،مداخالت تجربی موجب افزايش درك مراجع از
احساسات و عواطف میشود و به آنها اجازه میدهد درك عمیق تر از خودشان داشته باشند كه به
نوبه خود میتواند منجر به تغییر دائمیشود ،همچنین در روش درمان شناختی رفتاری به مراجعان
كمك میشود تا افکار و احساساتی كه رفتارها را تحت تأثیر قرار میدهند ،درك نمايند .از سوی
ديگر تکنیكهای مشاوره مالی در مالیدرمانی مؤلفه استخراجی ديگر است كه مکمل تکنیكهای
روانشناسی بوده و در مدل توانمندسازی فورد نیز به آن اشاره شده است(فورد.)3311،
نسلون( ) 3312همچنین برای شناسايی مسائل ريشهای كه ممکن است بر رفتارهای مالی تأثیر
بگذارد ،از روش ژنوگرام مالی استفاده نموده است در واقع يك ژنوگرام يك نمايش گرافیکی از
میراث باورها و احساساتی است كه والدين بصورت مستقیم و غیرمستقیم به فرزندان و نوههای خود
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انتقال می دهند .از آنجا كه رفتارهای مالی والدين ،اعضای خانواده در پاسخ افراد به دشواریهای
مالی اثر می گذارد .در مطالعه فعلی نیز يکی از مؤلفههای استخراجی برای توانمندسازیمالی مبتنی
بر رويکرد مالیدرمانی ژنوگراممالی میباشد كه با مطالعه نسلون( )3312همخوانی دارد .وی
همچنین از كوالژمالی كه نوعی از هنر درمانی بوده و به آينه مالی نیز مشهور است بهره برده است.
كوالژ مالی ،به مراجعان فرصتی برای بازبینی خويشتن مالی خود ارائه میدهداين فرآيند به
مراجعان اجازه میدهد تا به شکاف های مالی يا رفتارهای مالی مشکل آفرين در امور مالی كلی خود
بینش پیدا كنند.
آينه مالی(كوالژ مالی) در جريان مالیدرمانی ضروری است ،چرا كه اجرای يك مرور كامل روی
رفتارهای مالی دردسرآفرين و نگرانی احساسی به عنوان يك مسئله مهم در يادگیری بهتر مهارت-
های مديريت مالی شناخته شده است(ويلیامز و گريشام ) 3313،در واقع ،پژوهشگران معتتقد
هستند كه كوالژ از اثری درمانی بر مراجعان برخوردار است(رابین .) 3313،متغیر ديگر كه در مدل
حاضر به آن پرداخت شده است حسابداری ذهنی است كه توسط تیلر( )1771بررسی شدهاست.
مطابق اين نظريه افراد پیامدهای اقتصادی را در ذهن خود كدگذاری ،طبقه بندی و ارزيابی
میكنند .انسان ها ،زيان ها و سودها را در ذهن خود دستکاری میكنند و به نوعی بر روی
رويدادهای مالی بهشکل خاصی ويرايش ذهنی انجام میدهند و بوسیله آن ،فعالیتهای مالی خود
را طبقه بندی ،ارزيابی و رديابی میكنند.
با توجه به نتايج حاصله می توان بیان كرد كه مدل پژوهش حاضر يك مدل تلفیقی بوده كه تا
حدودی تمامی نظريه های مرتبط با توانمندسازی مالی مبتنی بر رويکرد مالی درمانی را پوشش
میدهد و يك فرآيند منسجم و مبتنی بر عقالنیت و اصول می باشد كه خط زمانی و رويکردهای
مختلف مالی ،انگیزشی و روانشناختی را كه در پژوهشهای مشابه كمتر به آنها پرداخت شده مورد
توجه قرار داده و اين مدل به عنوان مدل اثربخش می تواند منبع و مرجع مشاوران مالی و يا
درمانگران مالی درمانی قرار گیرد.
تقدير ،تشكر و مالحظات اخالقي
از راهنمايی های ارزنده اساتید ارجمند دكتر سینا خرديار و دكتر محمد رضا وطنپرست كمال
تشکر و قدردانی را دارم .اين مقاله از رساله دكترای مصطفی ملکی استخراج شده است.
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