مالی درمانی

مقدمه

"مالی درمانی " اصطالحی نســبتاً جدید در ادبیات
1

مالی است .مطالعه و پژوهش در حوزهی مالیدرمانی
به سرعت در حال افزایش است .جملگی این مطالعات

مالیدرمانی:
رویکـردی نوین
در امور مــالی و
روانشـــناسی

و پژوهشها بــر اهمیت این شــاخهی جدید مالی
تاکید دارند .در این رشــتهی نوظهور ،یک نظریهی
قابل استناد نیز برای معرفی چارچوبهای کلی این
حوزه در حال تدوین اســت .البتــه این تالشهای
ارزشــمند هنوز به نتیجهی قابل ارائهای منجر نشده
است .درمانگران مالی همچنان از تلفیق نظریههای
مالیدرمانی و فنون تجربی استفاده میکنند .با توجه
به پژوهشهایی که دربارهی مســائل مالی و سالمت
روانی جامعه انجام شــده است ،لزوم پیادهسازی هر
چه بیشتر روشهای مالیدرمانی در حوزههایی که با
مسائل سالمت اجتماعی جامعه در ارتباط هستند به
اثبات رسیده است.
پیدایش مالیدرمانی

روانشناسان نخســتین افرادی بودند که دریافتند
روشهای ســنتی درمان در بســیاری از موارد در
حل مســائل روانی مددجویان ناکارآمد است .آنان
دریافتند ریشــهی بسیاری از مســائل روانی افراد،
مانند اســترس ،اضطراب ،و مسائل خانوادگی ،تنها
با توصیههای روانشناســی قابل رفع نیست ،و رفع
مسائل مالی و تغییر در نحوهی نگرش افراد به مسائل
مالی در درمان بسیاری از مسائل روانی آنان ضروری
بهنظر میرسد .علیرغم آگاهی آنان از این موضوع،
وارد شــدن به حــوزهی مالی برای روانشناســان
دشوار بهنظر میرســید .زیرا پیچیدگیهای مسائل
مالی و ارائهی راه حلهــای مالی برای آنان ممکن
نبود .زیرا در دانشگاه برای رشتههای روانشناسی،
روانپزشــکی ،و سالمت اجتماعی تقریباً هیچ واحد
آموزشی دربارهی مسائل مالی وجود ندارد.
به گفتهی ب َِردلی کلوتز  ،2که از پیشتازان این حوزه

است ،نخســتین باری که این اصطالح در اینترنت

جستوجو شد ،به ســال  ۲۰۰۱برمیگردد .پس از
آن ،پژوهشها به صورت گسسته ادامه داشت .تا این

سعید کریمیپور سریزدی
سال ۱۳۹۴

30

سال ۱۳۹۵

علی رادبن

که با تأســیس "انجمن مالیدرمانی " 3این رشتهی

نوظهــور وارد عرصهی جدیدی شــد .این انجمن با
هدف گــرد هم آوردن متخصصان بهداشــتروانی
و متخصصان مالــی ،و نیز پژوهشــگران و مربیان،
فعالیــت خود را در این زمینهی مشــترک علمی با
تشکیل نخســتین گروه مالیدرمانی در سال2010
آغاز کرد .پیش از تأســیس این انجمن ،کنفرانسی
در سال  2008برگزار شد ،و با دعوت از متخصصان
مالی ،روانپزشــکان ،و روانشناســانی از سرتاســر
ت متحده بــرای نوآوری و مبادلــهی اطالعات
ایــاال 
در مــورد اینکه آیا حوزهی مالیدرمانــی را باید به
عنوان یک حوزهی جدیــد پذیرفت یا نه ،به بحث و
تبادل نظر پرداختند .دیدگاههای مطرحشده در این
کنفرانس منجر به تحقیقات بیشتری در سال 2009
شد .ســرانجام لزوم ایجاد رشتهی جدید مالیدرمانی
و ارائهی نظریههای قابل اســتناد و دستورالعملهای
عملی برای پیادهســازی حــوزهی مالیدرمانی مورد
تائید متخصصان رشتههای مالی و درمان قرار گرفت.
اهداف انجمن مالیدرمانی

انجمن مالیدرمانی اهداف خود را بدین شرح تعیین

کرده است:
 .1به اشتراکگذاری دیدگاههای مالیدرمانی
 .2فراهمکــردن مجمعی برای محققان ،متخصصان،
رسانهها و سیاستگذاران برای به اشتراکگذاری
روشهــای پژوهشــی و مدلهــای آمــوزش
مالیدرمانی
 .3اطالعرســانی عمومی به منظــور ترویج مفاهیم
مالیدرمانی
 .4ترویــج روشهای آموزش برای افــراد درگیر در
حوزهی مالیدرمانی
 .5اطالعرســانی عمومــی و اعمــال مدیریــت
استانداردهای مربوط به شاخصهای مالیدرمانی
 .6پخش و انتشار تحقیقات بالینی -تجربی دربارهی
حوزههای مالیدرمانی
یکی از ماموریتهای مهــم انجمن مالی درمانی ،از
زمان تأسیس ،نظریهسازی برای حوزهی مالیدرمانی
بوده اســت .به عنوان بخشــی از این تالش ،هیئت
مدیــرهی انجمن تصمیم به تعریــف دقیق مفاهیم

حسابدار

شمارۀ  ۳۱۵و ۳۱۶
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

مالی درمانی گرفته است .اعتقاد بر این است که این

زمینهســاز دیگر مســائل روحی و روانی جلوگیری

مورد نیاز برای این رشته در سطح بینالمللی منتشر

نظریه نوعی از ترکیب عاطفــی ،رفتاری ،ارتباطی،

شود.

خواهد شد.

و اقتصادی اســت که ســامت اجتماعی را ترویج

مالی درمانی :نیازمند ورود جدیتر متخصصان

نظریههای شناختهشدهی مالی درمانی

از زمان ظهور مباحث مالیدرمانی تحقیقات بسیاری

مباحث مالیدرمانی مطرح شــده اســت ،ولی هنوز

مالیدرمانــی پنجــرهی ورود ابزارهــای مالــی به

دربارهی روش و رویکردهای ورود مســائل مالی به

ایــن نظریات به روش جامــع و علمی ،به طوری که

عرصهی حل مســائل روانشــناختی جامعه است.

روانشناسی مطرح شده است .ولی اغلب این رویکردها

متخصصان مالیدرمانی بتوانند به صورت اســتاندارد

تحقیقات انجامشــده گویای رابطــهی عمیق بین

از جانب متخصصان حوزهی درمان و روانشناســان

در روشهای درمانی خود به آن استناد کنند ،وجود

بســیاری از مســائل روانشناســی افراد با مسائل

صــورت گرفته اســت .از این رو ،به نظر میرســد

نــدارد .بنابراین ،هر متخصص مالیدرمانی تلفیقی از

مالی آنان اســت .تحقیقات در حوزههای اختالالت

واگذاری توسعهی رشتهی مالیدرمانی تنها به دستان

نظریههای مختلف و تجارب شخصی خود را در درمان

میکند (آرچولتا و همکاران.)2012 ،
مالیدرمانی چیست؟

مالی

روانشناسی مانند :انواع اســترسها ،بیثباتیهای

با این که در این ســالها نظریههــای متعددی در

به کار میگیرد .با این حال ،نظریههای مطرحشده در

زناشــویی ،اختالفات خانوادگی ،عوامل

این حوزه را میتوان به طور اجمالی در هشــت

اســترسزا در جوانان ،پریشانی

سرفصل زیر ارائه کرد:

عاطفی ،اختالالت عاطفی،

 .1رویکردهای انسانی در مالیدرمانی
(جانسون و تاکاساکی )

افسردگی ،میزان دعوا

4

 .2مالیدرمانــی روایــی (مک

و درگیــری در جامعه
و خانواده ،اختالل در

کوی و همکاران )

فرزندپروری ،و حتی

 .3مالیدرمانی فمینیســتی

مســائل تحصیلی و

(نازارینیا روی و میتشل )

ارتباطی دانشجویان،

 .4پذیــرش و تعهــد

همگی بر نقش برجستهی مسائل

مالیدرمانــی بــرای زنــان

مالــی در بروز اختــاالت روانی نزد تعداد

(کلونتزوادا و کلونتز )

زیادی از افراد تاکیــد دارند .صاحبنظران

 .5درمان امــور مالی مؤثر در

5

6

7

تفکر (تراچمن )

مالیدرمانی ،درمان بعضی از مهمترین مسائل

8

و مشــکالت روانشناســی افراد را در توجه و طرز

روانپزشکان و روانشناسان ،این

 .6مالیدرمانی از دیدگاه روانشناســی

فکر آنان نســبت به مسائل مالی میداند و معتقدند

رشــته را از مهارتها و فنون مالی

(بیکر و لیونز )

در بسیاری از موارد توانمندسازی مددجویان از راه

محروم میکند .از این رو ،این نکته را

ارائهی راهحلهای مالی میتواند بسیاری از مسائل

باید به متخصصان مالی یادآور شــد که درست است

روانــی آنان را درمــان کند .عالوه بــر این ،نگرش

که ورود بــه حوزههای جدید با عــدم قطعیتهای

درســت به مســائل مالی نیز میتواند در کمک به

بسیاری روبهرو اســت ،و بررسی و پژوهش دربارهی

بهبود ســامت روانی افراد بسیار موثر باشد .نکتهی

نحوهی ورود مباحث مالی به روانشناســی نیازمند

در این نظریهها ،رویکردهــای نظری وجود دارد که

مهمی که باید در نظر داشــت این است که رویکرد

تحقیقات گســتردهی مالی ،همانند حوزهی درمان

ظرفیت توســعه به مدلهای عملــی را دارند .با این

مالیدرمانــی ،به معنی تأمین مالی و کمک مالی به

اســت؛ ولی تالش در این حوزهی نوظهور بیتردید

حال ،تا کنــون هیچ کدام از آنهــا به روش علمی

رفع نیازهای مالی افراد نیست .بلکه مالیدرمانی به

دســتاوردهای پرثمری به همراه خواهد داشت .زیرا

اثبات و تایید نشدهاند (کلونتز و همکاران .)2014

معنی توانمندسازی افراد به کمک مشاورههای مالی

به دلیل نیاز واقعی احساسشــده در روانشناســی

و تلفیق آن با حوزهی انگیزشــی روانشناســانه ،به

به مباحث مالی نتایج تحقیقــات و نظریهپردازیها

بــا آن که تا بــه امــروز ،مطالعــات و پژوهشهای

صورتی که افراد درگیر بتوانند بر مسائل مالی فائق

بــه ســرعت وارد فاز عملــی شــدهاند ،و چارچوب

اثربخش کمشــماری در حــوزهی مالیدرمانی انجام

آیند است .به طوری که از بروز این مسائل بهعنوان

تدوینشده در صورت تایید نهایی بهصورت چارچوب

پذیرفته اســت ،یک مورد اســتثنایی و قابل توجه در
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران

حسابدار

شمارۀ  ۳۱۵و ۳۱۶
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 .7مالیدرمانی سیستماتیک (آرکولتا و بور )
10

 .8مراحل تغییر و مصاحبهی انگیزشی در مالیدرمانی
(کلونتز و همکاران )
11

31

زمینهی خطر آسیبشناســی وجود دارد (کولیشــاو

افراد اســت .درمانگران مالی بر اســاس مســتندات

روانی ،در جلســهای با مددجو دربارهی مســائل وی

و همکاران .)2012 ،شــاید نخســتین مورد مطالعه

مالی مربــوط به افراد دربــارهی داراییها ،بدهیها،

با یکدیگر مشــورت میکنند .ســپس ،با استفاده از

و تحقیــق دربــارهی یکپارچهســازی رواندرمانی و

نسبتهای بدهی و درآمد ،و کفایت درآمد درکشده

نظریات و تجارب شخصی به یک نظر واحد میرسند.

برنامهریزی مالی ،در ســال  2008انجام شــده باشد.

آنــان (ارزیابی ذهنــی از میزان پوشــش درآمد از

در جلسات بعدی مشــاوره ،تنها یکی از آنان شرکت

هنگامی که کلونتز و همکارانش ،پژوهشی را دربارهی

هزینههای زندگی) ،به آنان پیشــنهادهای مالی ارائه

میکنند .پس از جلســه هر دو متخصص روند درمان

ن رفتارهای ناشی از ناسازگاری پولی انجام دادند.
درما 

میدهند تا بتوانند بر مســائل مالی خود فائق آیند،

را کنتــرل و ارزیابــی میکنند ،و در صــورت لزوم،

تیم کلونتز ،مــدل خاصی از درمان امور مالی را مورد

تا از گســترش این مسائل بر دیگر مسائل روانی آنان

تغییرات و رهنمودهای جدید را بررسی میکنند.

بررسی قرار داد که طی یک برنامهی کوتاهمدت شش

پیشگیری شود و توانایی آنان را در چیرگی بر شرایط

روزه ،یک دورهی آموزشی مالی ،شخصی را با برنامهی

اســترسزا و استفاده از آن در جهت رشدشان فراهم

 -2همکاری متخصصان با یکدیگر و برگزاری جلسات

درمانی یک گــروه تجربی منطبق کرد .این درمان بر

کنند.

مشــاوره به مددجو توسط درمانگر :در این مدل ،یک

شناسایی رفتارهای مالی دردسرساز و تفکیکپذیری

متخصــص مالی به طــور منظم به یــک متخصص

کارهــای ناتمام مرتبط با آنها متمرکز شــد (کلونتز

ســامت روانی مشــورت میدهد .مدل بر پایهی دو

و همــکاران .)2008 ،بالفاصله پــس از درمان ،نتایج

متخصص اســت که در زمینههای مختلف با یکدیگر

مثبتــی در شــرکتکنندگان ایجاد شــد؛ از جمله،
کاهش فشار روانی ،کاهش اضطراب و نگرانی دربارهی
وضعیت مالی و افزایش کلی در سالمت مالی.
بررسی و تحلیل مدل هیلز

12

باتوجه بــه اهمیت مــدل رابطهای هیلــز (گاتمن

ونــاوارا ،)۲۰۱۶ ،13ایــن مــدل بهعنــوان یکی از
مطرحترین مدلهای مالیدرمانی معرفی شدهاست.
هدف از مدل هیلز توضیح این اســت که چرا برخی
خانوادهها هنگام مواجه با عوامل استرسزا بهخوبی با

تغییر در نحوهی نگرش
افراد به مسائل مالی در

درمان بسیاری از مسائل

روانی آنان ضروری به نظر
میرسد

مشورت میکنند .ولی در عین حال مددجو با هر دو
متخصص مالقات نمیکند .در واقع ،روند درمان صرفاً
توسط رواندرمانگر ادامه مییابد .تفاوت این روش با
روش اول در این اســت که هر چند متخصص مالی
در روند درمان نظارت مستقیم دارد ،ولی در جلسات
مشاوره شرکت نمیکند ،و وظیفهی برقراری ارتباط
با مددجو به رواندرمانگر محول میشــود (اپستین
وفالکونر.)2011، 16
 -3برگزاری جلســات مشــاوره به بیمار توســط دو

آن روبرو میشوند و حتی به خاطر آن رشد میکنند.

متخصص :کاهر

ی کــه خانوادههای دیگر هنــگام مواجهه با
در حال 

توســط یک مشاور مالی و یک رواندرمانگر بهصورت

همین عوامل اســترسزا دچــار پیامدهای ناگواری
میشوند (هیل.)1949 ،
دلیل تفاوت رفتار خانوادههــا در چگونگی تعامل با
عوامل اســترسزا ،تفاوت ادراکی برای تعیین سطح
اســترس قابلتحمل (عامل ) Xنسبتدادهشدهاست
(هاب فــول .)۱۹۹۲، 14در مرکز نظریهی اســترس
خانواده فرض بر این است که خانوادهها هرگز قربانی
شرایط خود نیســتند .زیرا آنها از قوهی ابتکار بهره
میبرند ،و در شــرایط ســخت میتوانند از تجارب
خود اســتفاده کنند .خانوادهها میتوانند در مواجهه
با چالشهــای زندگی به طور مثبتــی انعطافپذیر
باشند (پترســون .)۲۰۰۲، 15بنابراین ،باتوجه به این
نظریه ،هدف اصلی یک درمانگر مالی توانمندســازی
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روشهای اجرایی درمان مالی

روشها و راهبردهای متفاوتــی برای رویکرد عملی
در حوزهی مالیدرمانی مطرح شــدهاست .ورود به
حوزهی مالیدرمانی زمانی آغاز میشود که درمانگر
تشــخیص میدهد نوعی از بیانضباطی مالی باعث
بهوجود آمدن یک مســئلهی روانی در شخص شده
اســت .نتایج تحقیقــات بالینی نشــان میدهد در
ارتباط با این افراد ،مشاورههای درمانی و تجویز دارو
بهتنهایی کارســاز نیست .در این مرحله به سه روش
میتوان از متخصصان مالی در درمان استفاده کرد.
 -1هــمکاری متخصصان بــا یکدیگــر و برگزاری
جلسات مشاوره به مددجو توسط یکی از متخصصان:
در ایــن روش ،متخصص مالی و متخصص ســامت

معتقد اســت که مشاوره به بیمار

همزمان میتواند سودمندترین روش باشد و حداکثر
پشتیبانی و کمک را به بیمار ارائه کند .در این مدل،
هر متخصص از تخصص خود استفاده میکند و باید
بدانــد چه نقشــی در فرآیند درمــان دارد و در چه
اموری نباید اظهار نظر کند .ولی جلسات با مشارکت
و بــا تمرکز بر رفع مســائل روانی و مالی بیمار انجام
میشود (کاهر.)2005،
پیچیدگیهای اجراء

در حالی که افکار و ایدههای مختلفی دربارهی مفاهیم

مالیدرمانی وجود دارد ،ولی چگونگی اجرای آنها باید
مورد بحث قرار گیرد .زیرا چگونگی چیرگی بر بسیاری
از چالشهای اجراء همچنان بدون پاســخ مانده است.
ماتن و همکاران  )2010(18برخی از مسائلی را مطرح
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کردهاند که احتماالً با توجه به نوظهور بودن حوزهی
مالیدرمانی با موانعی مواجه خواهند شــد .مث ً
ال ،یک

در طول درمان اطمینان حاصل کند .این وظیفهی

به توانمندسازی تعداد قابل توجهی از افراد جامعه برای

مهم به مددکاران محول شــده است .مسائل مربوط

رویارویی با شرایط بد اقتصادی و جلوگیری از تاثیرات

نگرانــی اجتماعی در حوزهی مالیدرمانی ،که ممکن

مددکاران ،متشکل از مجموعه وظایف و آموزشهای

مخرب مســائل اقتصادی بر ســامت روانی و جسمی

است برخی مددجویان از آن احساس ناراحتی کنند

تخصصی اســت که مطابق آنها مددکاران باید به

و منجر به پرهیز آنان از مالیدرمانی شود ،به دیدگاه

اصول اخالقی حرفهی خودشــان احترام بگذارند و

جامعه منجر میشود .البته با توجه به این که در ایران
در حوزهی مالیدرمانی تقریباً اقدامات مشخصی صورت

مردم از درمــان بر میگردد .این دیــدگاه درمان را

بدانند که چه زمانی میتوانند در حیطهی صالحیت

نگرفته است ،بنابراین ،در گامهای نخست لزوم همکاری

متــرادف با بیمار بودن مددجو میداند .این مســئله

یا تواناییهای حرفهای خود عمل کنند .در رابطهی

مؤسســاتی که با حوزهی ســامت عمومی در ارتباط

باعث میشــود مددجویــان بــرای ورود به حوزهی

بین مددکار -مددجو باید به این نکته توجه داشت

هستند با محققان این رشته ضروری به نظر میرسد.

مالیدرمانی احساس خجالت کنند.

که ایجاد نظم و انضباط متقابل و همکاری ،همواره
از وظایف مددکار اســت .از این رو ،نحوهی ارتباط

برخی افــراد نیز هنوز امور مالی خــود را به عنوان
یک موضوع ممنوع و شــخصی میدانند که باید به
صورت خصوصی و محرمانه از آن حفاظت کنند .در
فرآیند پیچیدهی تلفیق ســامت روانی و موضوعات
مالی ،باید مطمئن شویم که زمینههای مالیدرمانی
و ویژگیهای مرتبط با آن ،توسط مددجو درک شده
است تا آنان در مورد افشــای مسائل شخصی خود
راحتتر و پذیرای کمک از درمانگران مالی باشند.
مفاهیم ضمنی برای درمانگران مالی

ماتن و همــکاران ( ،)2010در زمینهی برنامهریزی

مالی و پژوهشهای روانشناسی میگویند ،رابطهی
اعتماد بین یک رواندرمانگر و مددجو باید پیش از

با همهی مزایای اســتفاده از شیوههای مالیدرمانی،

مالی درمانی

پنجرهی ورود ابزارهای
مالی به عرصهی
حل مسائل

روانشناختی جامعه
است

آغاز مشاوره ایجاد شود .دیبف اسکای و ساسمن

مشــتریانی داشــتهاند که به آنان رازهایی را گفته
بودنــد کــه پیش از این بــا فرد دیگــری در میان

مددکار -مددجو و آمادگی پذیرش کمک بیشــتر به
عملکرد مددجو مرتبط اســت .همچنین ،ایجاد یک
محیــط قابلاعتماد ،ایمن ،و راحــت برای کمک به

نگذاشــته بودند .اعتماد زمانی شــکل میگیرد که

مددجو برای کسب نتایج مثبت ضروری است.

مددجو واگذار میکند .این رویکرد به مددجو اجازه

افقهای پیش رو در ایران

بحث قــرار میگیرند دارای کنترل اســت .این کار

فعالیتهای ارزشــمند انجمــن مالیدرمانی (،)FTA

رواندرمانگر سمت و ســوی جلسهی مشاوره را به
میدهد تا احساس کند بر روی موضوعاتی که مورد
کمک میکند که نیازهای مددجو کانون توجه باشد
(گالوین و کیندر. )2007 ، 20

حفــظ ارتباط مؤثر و مســتمر با مددجو اســت .به
طوری که فرآیند مالیدرمانی به طور مســتمر مورد
بررسی قرار گیرد و مددجو بتواند از پشتیبانی خود
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بــا توجه به نوظهور بودن این رشــته در جهان و نیز
افقهای روشــنی دربارهی پژوهش در این حوزه در
سرتاســر جهان وجود دارد .عالوه بر این ،با توجه به

یکی از مسائل مهمی که در مالیدرمانی مهم است،

حسابدار
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این حوزه دارای مالحظاتی اســت که باید درمانگران
مالی آن را در نظر داشته باشند.
 -1مالیدرمانی متمرکز بر تغییر رفتار اســت ،تا این
تغییر منجر به تغییر احساســی و انگیزشــی شود ،و
سپس ،وضعیت مالی یا نگرش افراد نسبت به مسائل
مالی تغییر کند ،و ســرانجام ،در پایــان این فرآیند
کیفیــت زندگی افــراد بهبود یابــد .در واقع ،بهنظر
میرســد هدف نهایــی مالیدرمانی بهبــود کیفیت
زندگی به کمک باال بــردن برخی از جنبههای مالی
است .در این ارتباط ،نکتهی مهم آن است که حوزهی
مالیدرمانــی ،بهبود کامل ســامت مالی افراد را در
نظر ندارد .هر چند کمک در رفع برخی از جنبههای

19

( )2009دریافتهانــد بســیاری از برنامهریزان مالی

مالحظات

جهانشمول بودن مسائل مالی و فشارهای اقتصادی
بر مردم سرتاســر جهــان و تاثیر مســتقیم آنها بر
سالمت روانی جامعه ،بستر مناسبی برای تحقیقات و
ارائهی خدمات مالیدرمانی در ایران نیز فراهم است.
ضمن این که توســعه و گسترش این رشته در ایران

مسائل مالی (واقعی و ادراکی) میتواند به افراد انگیزه
دهد تا در بهبود سالمت مالی خود تالش کنند.
 -2بــه طور کلی ،با این که میدانیم بین ســامت
ذهنــی و جســمی افراد ارتبــاط وجــود دارد ،ولی
مالیدرمانی بر مسائل جســمی افراد تاکید و تمرکز
نــدارد .بنابراین ،اگر عالقهمند به کشــف جنبههای
زیستی و فیزیولوژیکی مالیدرمانی هستید ،این رشته
درحال حاضر به اشتراکات این حوزهها نمیپردازد و
متغیرهای زیستشناسانه را در نظر نمیگیرد.
چشمانداز پژوهشی

با توجه به نوظهور بــودن این حوزهی جدید علمی،
نیاز بــه پژوهشهای بیشــتر از ســوی متخصصان
درمانی و مالی ،در سطوح مختلف احساس میشـود.
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