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چکیده
امروزه به دلیل تغییر در ساختار اجتماعی و اقتصااد جامهاه روزباهروز بار تهاداد زنااا لاا ل
افزوده میلود .از سویی دیگر به دلیال افازایب باارااهاا اقتصااد در کشاور الا افاراد در
جامهه خصوصاً افراد لا ل اضطراب نالی از مسائل مالی را تجربه کردهاند .لذا توجه باه اضاطراب
مالی و مدیریت آا در سالها اخیر کاانوا توجاه ماققااا در زاوزه ساممت رواا قرارگرفتاه
است .براین اساا هادم مطالهاه زاضار بررسای ابربیشای زتایات درماانی ماالی بار کااهب
اضطراب مالی زنااا لاا ل لاار اصا ااا باود .ایان مطالهاه نیماه تجربای هماراه باا شایبآزماوا-
شسآزموا و با گروه کنترل است .جامهاه آماار شاهوهب لاامل ک یاه زنااا کارمناد لاا ل در
لااه لاابگانااه تا مین اجتماااعی لااار اصا ااا بااود کااه از ایاان جامهااه تهااداد  03ن اار بااه رو
نمونهگیر در دستر انتیاب لدند و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایب و کنترل (هرکادا
با  51ن ر) گمارده لدند .بهمنظور جمعآور دادهها از مقیاا اضاطراب ماالی ( Archuleta et
 )al, 2013است اده لد و دادهها با است اده از آمارههاا توصای ی و اساتنیامی ماورد تا یال قارار
گرفت .زتایت درمانی مالی در گروه آزمایب به مدت هشت ج ساه (هار ج ساه  03دقیقاه) اجارا
لد .دادهها با است اده از نر افزار آمار  SPSS-20و با است اده از تا یال کوواریاانس یا راهاه
(مانتوآ) تا یل لد .یافتهها نشاا داد که بین میانگین شسآزموا گروه آزمایب و کنتارل در متغیار
اضطراب مالی ت اوت مهنادار وجود دارد .لذا براین اساا مایتاواا نتیجاه گرفات کاه زتایات
درمانی مالی بر کاهب اضطراب مالی زناا کارمند مؤبر بوده است.
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 .9مقدمه
اهميت جايگاه زنان در جامعه و نقش آنها در توسعه همهجانبه كشوور روك كيوو
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پوشوويده نييووت .سالمت روان و جيم در زنان رييار حائز اهميت اسوت چكاكوه
آن ها ركن اساس خانواده هيتند اما ديده م شود كه فعاليت ريشازحد در محيط كوار،
استكس رسيدگ ره امور منزل و فكزندان و مضاعف رك آن نگكان های ناش از ميوائ
مال  ،سالمت روان آنان را تهديد م كند (.)McCoy, Ross & Goetz, 2013

در دنيای امكوز ،خانوادهها از نقش جنييت سنت دور شدهانود و رويش از نيمو از
نيكوی كار در جامعه را زنان تشکي م دهند و اشوتاال زنوان در جامعوه دارای د يو
مختلف است .يک از اين د ي ؛ شكايط اقتصادی حاكم رك جامعه است كه راعث شوده
است مكدان نتوانند ره تنهاي از عهدهی هزينههای روزافوزون خوانواده ركآينود .درواقو
زنان ،نيم از جمعيت كشور هيتند كه رهعنوان موديكان و مكريوان خانوادهها و فعوا ن
جامعهاند و سالمت روان آنوان ،پايوه سوالمت نيمو از جمعيوت ،خوانواده و جامعوه
را تشکي م دهود  (Ginsberg, 2004; McGill, Grale & Britt, 2010).روااينوجوود،
ركخ از زنان ركای رسيدن ره آينده مال خود در مواردی نظيك طالق ،ريوه شودن و يوا
پيكی آمادگ ندارند و نيازمند آموزشهای مال هيوتند (.)Lusardi & Michell, 2008
از سوي ديگك ،امكوزه ره دلي تاييك در اوضاع و شكايط اقتصادی در سكاسك دنيا ،اكثوك
كشورها دچار رحكانهای اقتصادی هيتند .عوارض رحكانهای اقتصادی در سطح كالن،
سياستهای اقتصادی كشورها و در سطح خوكد ،زنودگ افوكاد را تحوتالشوعاع قوكار
م دهد .يک از پيامدهای مهم رحكانهای اقتصادی روكوز ميوائ و مشوکال

موال و

اقتصادی ركای افكاد است ،رهعبار ديگك ميائ مال و اقتصادی ره منبع از اضوطكا
تبدي شده است و راعث شده است كه غالب افكاد در زندگ روزانه خود روا اضوطكا

مال  1مواجه شوند ( .)Archuleta et al, 2015اضطكا

موال عبوار

اسوت از نووع

سندرم روان كه راعث م شود شخص ،نگكش ناسالم نيبت ره فکك ككدن راجو روه
وضعيت مال شخص اش و مديكيت منار مال اش داشوته راشود يوا خوود را روه طوكز
زندگ فكد تجكره ككدن اين نوع اضطكا

زمينهساز ظهور و گيتكش اخوتال

است ( .)Shapiro & Burchell, 2012ره عبارت اضطكا
يک از اختال
گيتكش اختال
اضطكا

مال محيو

موال

2

مال عالوه روك اينکوه جوز

م شوود رلکوه زمينوه و ريوتك زم را روكای ظهوور و

مال فكاهم م كند .ركرس های اموكوزی حواك از ايون اسوت كوه

مال نهتنها رك سالمت روان افكاد جامعه ،تأثيكا

چشمگيكی دارد رلکه عامو

تهديدكنندهای رك سالمت روان است؛ رناركاين م توان چنين عنوان نموود كوه موديكيت
اضطكا

مال يک روش علم در حال رشدی ركای رهبود كيفيت زنودگ و سوالمت

روان افكاد است و گام ارزشمند در حوزهی موديكيت منوار  ،آسويبشناسو شوال ،
مشاوره و رواندرمان  ،خانوادهدرموان  ،ركناموهريوزیهوای اقتصوادی و جامعوهشناسو
محيو

م گكدد ( .)Dale & Spann, 2013حکايت درمان مال  ۳يک از درموانهوای

پيتمدرن است كه را ظهور روانشناس مثبت ظهور يافته است .درمانهای پيتمدرن
دارای فكضيات متفاو

از درمانهای مدرن م راشند .اعتقاد ره تواناي های افكاد در ح

مشکال  ،عدم اعتبار قدر

تشخيص و درمان از سوی درمانگك رهعنوان مكجو ركتوك،

اعتباررخش ره مكاجعان نمونوهای از فكضويا

مكرووب روه دنيوای پيوتمودرن اسوت.

درمانگكان كه از رويکكد حکايت درمان مال استفاده م كنند راييت روك نقواب قوو
مكاجعان تأكيد ورزند نه نقاب ضعف آنها .عالوه رك آن تمككز اصل روك ريوكون آوردن
1 financial anxiety
2 financial disorders
3 financial narrative therapy
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معناداری درگيك آن كند ( .)Burchell, 2003صكفنظك از آثار مخك

اضطكا

مال در

111

مشک از مكاج است ،فكضيه اساس اين است كه مكاج  ،ميولله و مشوک نييوت و
مشک در ساختارهای خانوادگ يا الگوهای تعامل پيدا نشده اسوت درنتيجوه مشوک ،
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جدا از مكاج است؛ رناركاين تمككز م تواند ره سمت آينده و نقاب قو
شود رجای ح مشکال

مكاج تبودي

گذشتهی وی ( .)Klontz & Britt, 2012در ايكان نيوز ماننود

سايك كشورهای جهان رحكان اقتصادی و تورم زمينهساز ركوز ريوياری از مشوکال

در

حوزه های مختلف زندگ ركای افكاد شده است .شكايط دشووار موال مو توانود ماشوه
چکان ركای آشکار شدن و ركوز اضطكا
كه در كشور اضطكا

مال گكدد؛ اما نکتهی قار مالحظه آن است

مال رهعنوان جزئ از اختال

مال و ره نيبت سايك اختال

روان شناخت كمتك موردتوجه متخصصان قكارگكفته است .را توجه ره اهميوت سوالمت
روان افكاد جامعه خصوصاً زنان رهعنوان تضمينكنندگان سالمت روان افكاد خانواده و را
توجه ره ناديده گكفته شدن اختال
مطالعا

صور

گكفته شده در اين حوزه در داخ كشور ،پژوهش حاضك راهودف پوك

ككدن خأل پژوهش درزمينۀ اختال
كاهش اضطكا

مال در كشور و از سوی ديگك را توجه ره كمبود

مال آنها صور

مال و ركرس اثكرخش حکايت درمان مال در
گكفته است.

 .2مبانی نظری
ره دلي تاييك در اوضاع و شكايط اقتصادی در سكاسوك دنيوا اموكوزه اكثوك كشوورها
گكيبان گيك رحكانهای اقتصادی هيتند .عوارض رحكانهای اقتصوادی در سوطح كوالن
سياست های اقتصادی كشورها و در سطح خوكد زنودگ افوكاد را تحوتالشوعاع قوكار
م دهد .يک از پيامدهای مهم رحكانهای اقتصادی روكوز ميوائ و مشوکال

موال و

اقتصادی ركای افكاد است ،رهعبار ديگك ميائ مال و اقتصادی ره منبع از اضوطكا
تبدي شده است .اين ميلله راعوث شوده كوه طيوف جديودی از اخوتال
اختال

مال ( )Ingram, 2015شناساي شود.

روا عنووان

طبق نظك كالنتز )2002( 1اختال

مال رهعنوان الگوی رفتارهوای موال مخوك ،

مقاوم ،قار پيشرين و اغلب غيكقار انعطاف است كه منجك ره استكسهای قار توجه،
اضطكا  ،پكيشان های عاطف و آسيبپذيكی در حوزههای اصل زندگ فكد م شوند.
اهميت است .اضطكا
انواع اختال

مال يک از انواع اختال

مال است كه در مقاييه روا سوايك

گيتكدهتك است ( .)Klontz et al, 2014طبق ارزيار هوای انجمون روان

شناسان امكيکا ،يکسوم اضطكا ها در زندگ افكاد ناش از ميائ مال است (انجمن
روانشناسووان امكيکووا .)2012 ،2پيشووايندها و پياموودهای اضووطكا

مووال متعوودد اسووت

( .)Zvorsky, Skelly & Higgns, 2018سواد مال پايين و عدم تواناي موديكيت اموور
مال ( ،)Vosylis & Erentaitė, 2020عدم تواناي در طكحريزی در ارعاد كوتاهمد
رلندمد

ركای زندگ ( .)Mielitz & Jayne, 2020رهعنوان يک جنبوه روانشوناخت از

رفاه مال  ،۳اضطكا

مال را م تواند تواناي فكد ركای تصميمگيكیهای مال مناسوب

را تحت الشعاع قكار دهد و منجك ره نتايج منف مال و اضوطكا
اضطكا

و

موال ريشوتكی شوود.

مال اگك ره ميزان زيادی تجكره شود منجك ره ركوز نشانههوای جيوم ماننود

حالت تهوع ،درد در قفيه سينه و قلب ،يا سكدرد ناشو از پكيشوان روانو مو شوود
( .)Archuleta et al, 2013همچنين اضطكا

مال م تواند عامل ركای ره وجود آمودن

عالئم روانتن و فيزيک مانند تهوع ،تپش قلب و سكدرد گكدد (.)Klontz et al, 2014
تحقيقا

نشان م دهند كيان كه اضطكا

مال را تجكره م كنند در تصميمگيكیهای

مجدد اقتصادی ،دارای مشکالت هيتند .شاپيكو و رورش ( )2012ره ايون نکتوه اشواره
ككدند كه افكادی كه نگكان مال را تجكره م كننود در پوكدازش اطالعوا

موال يوک

1 Klontz
)2Accossioation Psychology of America (APA
3 financial welfare
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زم ره ذك ك است كه پيوسته رودن و تقكيباً دائم روودن ايون الگوهوای رفتواری حوائز

111

گكايش ناهشيارانه دارند .آنها همچنين عنوان ككدهاند كه در افكادی كه دارای اضطكا
مال هيتند اين احتمال ريشتك وجود دارد كه از مکانيزمهای خوودداری روهعنووان يوک
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( )Archuleta et al, 2020گويوای

روش دفاع استفاده كنند .همچنين نتايج تحقيقوا
آن است كه سطوح را ی اضطكا

مال را سطوح كم از شادی و رضايت از زنودگ ،

عدم اطمينوان روه داشوتن آينودهای مثبوت (،)Khan, Akhtar, Dey & Ibrahim, 2020

اختصاص ندادن زمان

ركای تفوكيح و گذرانودن زموان روا دوسوتان ( & Grable, Heo

 )Rabbani, 2015لاووو قووكار مالقووا

پزشووک ضووكوری

افيوكدگ ( ،)Grable et al, 2020عوز نفو

(2013

 (Williams,همچنووين

انود ( )LeBaron & Kelley, 2020و

عدم پذيكش ميولوليت روكای سوالمت موال خوود ( ،)Gale et al, 2012خوودداری از
محبت ورزی نيبت ره خود و ديگكان ( ،)Dubofsky & Sussman, 2007نوع توكس
از واريوتگ و حيواد

در خوود ( ،)Forenham & Argile, 1394كواهش رضووايت

زناشوي ( ،)Zagorsky, 2003اثكگذاری رك كيفيت روارط زناشوي

& Carroll

(Dean,

 Yang, 2007; Oggins, 2003).ركرس هواي كوه انجوامشوده اسوت شوواهد روشون و
قان كننده ای را نشان م دهد كه زنان در معكض خطك مال ريشوتكی نيوبت روه موكدان
هيتند و زم است ركای موقعيتهای مال آينده آمادگ ريشتكی پيدا كنند .را توجه روه
اينکه  57درصد سالمندان را زنان تشکي دادهاند ،پ
آسيبپذيكتك م شوند؛ رناركاين راييت مداخال
مان از ركو ز اضطكا

مال و اختال

را افزايش سن ،زنان ازنظك موال

جدی ره لحاظ مال صور

گيكد كوه

مال در آنان گوكدد (.)Anthes & Most, 2000

را توجه ره اهميت و نقش ميائ مال در زنودگ تواكنون روشهوای مختلفو جهوت
مديكيت و كاهش پيامدهای منف اضطكا

مال

تدوين و ركرس شده است ( & White

 .)Klein, 2002; Klontz et al, 2008ازآنجاكه اضطكا

مال در ريياری از كشوورهای

جهان موردتوجه محققان و پژوهشوگكان در حووزهی سوالمت روان قكارگكفتوه اسوت
تاكنون رويکكدهای درمان مختلف جهت موديكيت ايون نووع اضوطكا
قكارگكفته است (.)Klontz & Britt, 2012; Klontz & Klontz, 2009

موردركرسو

حکايت درمان مال  1يک رويکكد روانشناخت مال است كه در سالهوای اخيوك
اثكرخش آن در كار مكاجعان مورد تأييد قكارگكفتوه اسوت (.)Heo & Rabbani, 2014

فكض اساس حکايت درمان مال كه ركگكفتوه از حکايوت درموان وايوت و اپيوتون

2

رويکكد ،افكاد دارای تواناي ها ،ارزشها و مهار هاي هيوتند كوه روه كواهش اثوكا
مشک كمک م كند .حکايت درمان عبار

است از روشهای فهم داستانها ،زندگ

افكاد و رازنويي اين داستانها توسط خود فكد را كموک درموانگكان انجوام مو گوكدد
( .)Russell & Cohn, 2012م توان گفت را توجه ره اين اص كه هدف اصل حکايت
درمان  ،توجه دادن افكاد ره راورهای ناكارآمد و تاييوك آنهوا ،ركونو كوكدن و از تووان
انداختن مشک  ،ايجاد نگاه ريكون ره مشک از زوايای مختلف و درنتيجه خلق تفييكی
دگكگون و تأليف دوراره ركای روايت داستان زندگ است ،لذا افكاد را كموک حکايوت
درمان م توانند ديدگاه تازه ره واقعيا

پيدا كنند ).)White & Epston, 1990

حکايت درمان مال  ،يک نگكش تلوری و مال درمان ره درمانگك ارائه م دهد كه
تككيب از مدلهای سالمت روان و ركنامهريوزی موال اسوت .مودل تككيبو حکايوت
درمان مال طوری طكاح شده كه قار استفاده ركای متخصصان آموزشديده درزمينهی
درمان ،مشاوره ،مكر گكی و يا ركنامهريزی مال است ( .)Archuleta et al, 2020موک
كوی و همکاران ( )201۳در مطالعهای ره ركرسو حکايوت درموان موال روك كواهش
اضطكا

مال و افيكدگ تعدادی از كارمندان در يک شككت رزرگ تجاری پكداختند،

نتايج مطالعه آنها گويای آن رود كه حکايت درمان مال روك كواهش اضوطكا

موال

كارمندان مؤثك است اما رك كاهش افيكدگ مؤثك نبووده اسوت .حکايوت درموان موال
ره عنوان رويکكد جديد ره دنبال ح ميائ مال است و فكايند درموان آن روه صوورت
1 financial narrative therapy
2 White & Epson

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

( )1220است ،اين است كه فكد مشک نييت ،رلکه مشک  ،مشک است .رك اساس اين

111

است كه كمک م كند فكد مشک مال را از خود جدا رداند و رتواند ركان ميلط شده و
در جهت ح مشک مال اش ،اقدام نمايد .زنان كارمنودی كوه در جليوا

مشواورهی

حکايت درمان مال شككت داشتند ،را توجه ره اينکه در فكايند درمان ،موض دوستانه،
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پذيكش ،ردون سكزنش و رك مبنای احتكام متقار اتخاذ گكديد و روا فوكاهم

ككدن محيط امن و قار اعتماد ،تشويق شدند تا ره زندگ مال خود در قالب حکايت و
داستان ويژه ای توجه كنند و سپ

ره تشكيح داسوتانهوا و مشوکالت از گذشوته خوود

رپكدازند كه سكشار از شکيت و ناكام ازلحاظ مال رود تا جاي كه احياس م ككدند
وجودشان مشک دارد و احياس نااميدی شديدی م ككدند .در طول فكآيند درمان و را
استفاده از تکنيکهاي همچون «ركون سازی» توانيتند مشکال

مال شان را روهعنووان

پديده ای مجزا از هويتشان تعكيف كنند؛ وقت از مكاجعين خواسته شد روكای ميوائ و
مشکال

مال خود كه راعث ايجاد اضطكا

در آنها شده ،اسم انتخا

كنند ،آنان ره

سمت هدايت شدند كه توانيتند را مشوک خوود ارتبواب ركقوكار نمووده و توأثيكا

آن

حکايت را در زندگ مال خود مشاهده كنند؛ آنگاه ره رينش دست يافتنود كوه مشوک
اقتصادی و اضطكا

مال در درون آنها نييت رلکه اثكات رك كيفيت زندگ مال شوان

داشته است .استفاده از تکنيک جانرخش نيز كمک فكاوان ره فكايند ركون سازی نمود؛
اينکه مشک را ره عنوان يک موجود زنده و خارج نگكييته و ره آن لقب دادند راعوث
شد راحتتك رتوانند از مشک خود جدا شوند .سپ

ره مبارزه را مشکال

كه خارج از

وجود آن هاست تشويق شدند و داستانهای سكشوار از مشوک خوود را ساختارشوکن
ككدند كه اين فكآيند سبب تيلط رك محيط و احياس كنوار آمودن روا خودشوان شود و
راهکارهای مال مناسب در رارطه را داراي شان ،اعضای خانواده و جامعه ره كارركدند و
اين فكايند نهتنها رهعنوان رانوان كارمند در قالب داستان و پيدا ككدن اسوتعاره خوويش
رييار جذا

رود رلکه موجب كاهش نگكان هوا و اضوطكا هوای موال آنوان گكديود.

درواق حکايت درمان مال  ،رويکكدی است كه ره فكد قدر

عامليوت مو رخشود توا

رتواند مشک مال را از زاويهای جديد رنگكد و تفييك و تعبيكی جديد از ميوائ موال

خود داشته راشد.
كيم و همکاران )2011( 1در مطالعهای ره ركرس حکايت درموان موال ركافوزايش
شادی و كاهش اضطكا

مال نمونهای از فارغالتحصويالن كوالج پكداختنود .آنهوا در

افكاد حاضك در گكوه آزمايش مؤثك روده است اما تفاو

معناداری رين ميزان شادی افكاد

حاضك در گكوه آزمايش و كنتكل مشاهده نشد رناركاين رهنووع مو تووان ايون يافتوه را
همخوان را اين پژوهش دانيت.
مورگان )2000( 2در مطالعهای ره ركرس مقاييهای دو شيوهی حکايت درمان مال
راهح محور مال رك كاهش اضطكا

و درمان كوتاهمد

مال و افزايش سالمت مال

گكوه از دانشجويان سال آخك كالج در ايالت ميلواك پكداخت .او در مطالعه خود روه
اين نتيجه دستيافت كه حکايت درمان مال و درمان كوتاهمد
كاهش اضطكا

راهح محور مال رك

مال و افزايش سالمت روان افكاد حاضك در گكوه آزمايش مؤثك است.

 .9روش پژوهش
هدف پژوهش حاضك ركرس تأثيك حکايت درمان مال رك كواهش اضوطكا
زنان كارمند است فكضيه ی اين پژوهش عبار
كاهش اضطكا

موال

رود از آموزش حکايت درمان مال رك

مال زنان كارمند مؤثكاست .روش پژوهش حاضك ،نيموه آزمايشو روا

طكح پيشآزمون ،پ

آزمون را گكوه آزمايش و كنتكل است .علت انتخا

است كه هنگام كه انتخا

افكاد تحت تجكره رهصوور

اين روش آن

تصوادف ممکون نباشود و يوا

نتوان متايكهای ميتق را كامالً دستكاری و يا در آنها مداخله نمود از روش تحقيوق
شبه تجكر استفاده م شود .اغلب تحقيقا

اين حوزه كه در مورد انيوان و روه شويوه

1 Kim & et al
2 Morgan

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

مطالعه خود ره اين نتيجه دست يافتند كه حکايت درمان مال رك كاهش اضطكا

مال

111

تجكر انجام م گيكد ،معمو ً از نووع شوبه تجكرو

مو راشوند ( Borg, Gall & Gall,

 .)1393از گكوه آزمايش قبو از مداخلوههوای درموان پويشآزموون و پو
مداخال

درمان پ آزمون گكفته شد و تفاو
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از انجوام

رين پويشآزموون و پو آزموون ازنظوك

جامعه آماری پژوهش حاضك ،شام زنان كارمند شعب سازمان تأمين اجتماع شهك
اصفهان رودند .دلي انتخا

سازمان تأمين اجتمواع روهعنووان جامعوه پوژوهش ،عودم

همکاری سايك سازمانها نظيك آموزش وپكورش ،شهكداری ،دانشگاههوای آزاد و دولتو
رود و تنها سازمان كه حاضك روه همکواری روا محققوان پوژوهش شود سوازمان توأمين
اجتماع استان اصفهان رود لذا اين سازمان ره عنوان جامعه پژوهش انتخا

شد .از اين

جامعه تعداد  75نفك داوطلب شككت در پژوهش شدند كوه روه عنووان نمونوه پوژوهش
شدند در ادامه پكسشنامه اضطكا

انتخا

مال رهعنوان غكرالگكی در رين  75نفك اجوكا

شد و تعداد  ۳0نفك از افكادی كه نمكه ای ريشتك از ميانگين در پكسشنامه اضطكا
كيب ككدند و همچنين پ
اختال

موال

از انجام مصاحبه رالين مشخص شد كه مبتالره هيچيک از

حاد روانشناخت و روانسنج نييتند انتخا

شدند و روهصوور

تصوادف

 17نفك در گكوه آزمايش و  17نفك در گكوه كنتكل گمارده شدند .در گكوه آزموايش روه
مد

 8جليه جليا

حکايت درمان موال اجوكا و گوكوه كنتوكل مداخلوه دريافوت

نکكدند .در ادامه حکايت درمان مال رهعنوان متايك ميتق اعمال گكديد و تأثيك آن روك
اضطكا

مال زنان كارمند رهعنوان متايك واريته مشخص شد و نتيجه موردركرس قكار

گكفت.
در اين پژوهش مال هاي ركای آزمودن ها جهت ورود ره پژوهش در نظوك گكفتوه
شد كه ركخ از اين مال ها ره شكح ذي رود -1 :زنان كارمندی كه ماي ره همکواری
روده و رتوانند  8جليه پ درپ در جليوا
نمكه ی مقياس اضطكا

حکايوت درموان موال شوككت كننود-2.

مال آنان ريشتك از ميانگين روده است -۳.در مد

اين پژوهش

تحت درمان يا آموزش گكوه ديگكی نباشوند .موال هوای خوكوج در ايون پوژوهش

عبار

رود از  -1وجود اختال

حاد روان شناخت  ،ازجمله اختال

سايکوتيک-2 ،

غيبت ريش از يک جليه -۳ ،تأخيك ريش از رييت دقيقه در سه جليه -5 ،عدم انجوام
تکاليف مشخصشده ،ريش از يک جليه.
ويژگ های دموگكافيک :در اين مطالعه جهت گكدآوری اطالعا
ساخته استفاده شد كه شام سن ،تحصيال

و وضعيت تأه رود -2 .مقياس اضطكا

مال  :در اين مطالعه رهمنظور ارزيار ميزان اضطكا
اضطكا

از پكسشونامه محقوق

مال و گكدآوری دادهها از مقياس

مال آركولتا ( )201۳استفاده شد .اين مقياس شام  5مواده اسوت كوه شويوه

نمكه گذاری در مقياس طيف ليکك

رهگونه ای است كه از هكگز توا هميشوه روه تكتيوب

نمكه  1تا  5تعلق م گيكد و نمكه ك هك آزمودن از  5تا  52م راشود كوه نموكا
نشاندهندهی اضطكا

روا

را در فوكد اسوت ( .)Archuleta, 2013در ايوكان ايون مقيواس

توسط عکافيان ( )1۳2۳تكجمه و مشخصا

سايکومتكيک آن موردركرس قكار گكفوت.

ضكيب پاياي مقياس را استفاده از روش آلفای ككونباخ  α = %22محاسبه شود .روايو
هم زمان اين مقياس را پكسشنامه رفتارمان (( 1)KMBAكالنتز و همکواران )2012 ،نيوز
مورد تأييد قكار گكفت ( .)P>0/07 ،r =0/75روايو واگكايو ايون مقيواس روا مقيواس
سالمت مال (( 2)FHSكالنتز و همکاران )2008،نيز منف و معنادار است ()r =-0/11
(عکافيان .)1۳2۳ ،ره منظور افزايش اعتبار درون پژوهش حاضك ،سع شوده اسوت توا
متايكهای ناخواسته كنتكل شوند .همچنين ركای جلوگيكی از تأثيك منف پيشآزموون در
نتايج پژوهش ،اين عوام از طكيق تحلي كوواريان

كنتكلشودهانود .روكای ارزارهوای

)1 Klontz Money Behavior Inventory)KMBI
)2 Financial Health Scale (FHS

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

در اين مطالعه جهت گكدآوری دادهها از دو پكسشنامه اسوتفاده شود -1 :پكسشونامه

111

اندازه گيكی و جلوگيكی از تأثيك منف آنها ،سوع شود از مقيواس معتبوك و قارو قبوول
استفاده شود .اعتبار ارزارهای مورداستفاده نيز عالوه روك اينکوه در پوژوهشهوای قبلو
توسط پژوهشگكان خارج مورد تأييد قكارگكفته است ،در پژوهش حاضك نيوز توسوط
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شیوهی اجرای پژوهش
از انتخا

پ

نمونه از ميان زنان كارمندی كه نمكهی اضطكا

مال آنوان روا تك از

ميانگين رود و گمارش تصادف آنها  ،در دو گكوه آزمايش و كنتكل ،مقيواس اضوطكا
مال ره عنوان پيش آزمون در هكدو گكوه توزي گكديد .سپ
جليا
پ

آموزش حکايت درمان مال رهصور

از اتمام مداخال

روك روی گوكوه آزموايش،

گكوه مكحلهرهمكحله ،اجوكا گكديود.

(هشت جليه  20دقيقهای ،در هفته يکرار) روی گكوه آزمايش،

ركای هكدو گكوه آزمايش و كنتكل ،مقياس اضطكا

موال روهعنووان پو آزموون اجوكا

گكديد .درنهايت نتايج تجزيه وتحلي شده و گزارش پژوهش تودوين گكديود .سكفصو
محتوای جليا

حکايت درمان مال رهطور خالصه در جدول شماره  1آمده است:
جدول  )1خالصهای از شرح جلسات آموزش حکایت درمانی مالی

اهداف کلی

جلسات

عنوان :ايجاد رارطه حينه ،آشناي را اهداف ،قواعد و ساختار جليا
جلسه اول

دستور جلسه  :آشناي اعضای گكوه ،ريوان قواعود و هنجارهوای گوكوه،
مكوری رك ساختار و اهداف جليا  ،كمک ره اعضا ركای مشواركت در
گكوه و ايجاد رارطه حينه

جلسه دوم

عنوان :جم آوری اطالعا

دستور جلسهه :جمو آوری اطالعوا
اختال

جلسه سوم

مال اعضا
افوكاد (صوكفاً موال ) و ركرسو

مال آنان

عنوان :سنجش وضعيت مال و اوراقسازی مشکال
دستور جلسه :ريط و توسوعه مشوکال

مال

موال اعضوای گوكوه و اينکوه

رتوانند تصويكی از وضعيت مال كنون خويش ريارند .همچنوين رتواننود
تعكيف جديدی از مشک مال خود ريان نمايند.

چهارم

دستور جلسه :را ركون سازی و جان رخشيدن ره مشک مال خوود ،پو
ربكند كه مشکال

خارج از وجودشان است و رتوانند توأثيك منفو آن را

در زندگ ريان كنند.
عنوان :در جيتجوی حوادث ر همتا

جلسه پنجم دستور جلسه  :راريان خواطكا

و تجكريوا

فوكدی ،روه مووارد اسوتثنا و

رويدادهای ر همتا در خصوص ح مشک مال خود پ ركند.
عنوان :ارائه طكح م ال و اجكای حکايت تكجيح مال جديد
جلسه ششم دستور جلسه  :كمک ره اعضا ركای يافتن حکايت جديد مال  ،تثبيت آن
و رسيدن ره اين رينش كه در عم م توانند حکايت جديد مال خود را
اجكا نمايند.
عنوان :پيادهسازی و اجكای ركنامه مال

جلسه هفتم دستور جلسه :پياده سازی و اجكای ركناموه موال  ،ركجيوتهسوازی نقواب
قو  ،تثبيت حکايت تكجيح
عنوان :نظار

رك ركنامه مال و استفاده از شاهدها

جلسه

دستور جلسه :تشويق و تقويت توانمندی اعضا ،ارزيار اثكرخشو ايون

هشتم

از مشاهدهی

طكح مال و ركرس اضطكا

مال  ،داشتن چند شاهد پ

تاييكا مال در زندگ
ركگكفته از كالنتز و همکاران ()2015؛ ص .250
در اين پوژوهش ،اطالعوا

توسوط نوكمافوزار  SPSSنيوخه  20تحليو شوده و از

روش های آماری توصيف و آمار استنباط جهت آزمون فكضيهها استفادهشده است .در
سطح توصيف  ،از جدول و نمودار فكاوان و درصد فكاوان  ،محاسبه ميانگين و انحكاف

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

جلسه

عنوان :ركون سازی مشک مال
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معيار همكاه را واريان
كوواريان
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و در سطح استنباط نيز در راستای فكضيهی پژوهش از تحلي

استفاده شد.

 .4یافتهها
شاخصهای توصيف مكروب ره نمكا

پيشآزمون و پ آزمون نمكا

اضطكا

مال

در دو گكوه آزمايش و كنتكل در جدول  2مشاهده م شود
جدول  )2ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيشآزمون ،پسآزمون اضطراب مالی

پیشآزمون
متغیر

گروه

تعداد

اضطراب
مالی

آزمايش
کنترل

11
11

پسآزمون

ميانگين

انحراف
استاندارد

ميانگين

انحراف
استاندارد

11/11
11/11

1/11
1/11

11/11
11/11

1/11
1/11

همانطور كه در جدول  2مشاهده م شود ،ميانگين نمكا

اضطكا

مال در گوكوه

آزمايش در مكحلهی پيشآزمون ركارك  ۳0/۳۳و را انحكاف اسوتاندارد  7/55و در گوكوه
كنتكل ركارك را  28/21و را انحكاف اسوتاندارد  ۳/17اسوت .درحوال كوه در پو آزموون
ميانگين نمكا

در گكوه آزمايش  15/81و را انحوكاف اسوتاندارد  5/0۳و درنهايوت در

گكوه كنتكل ركارك  25/2۳و را انحكاف  5/11است .نتايج توصيف (ميانگينها) در جدول
 2نشان م دهد كه در مؤلفهی اضطكا

مال  ،در گوكوه آزموايش ،ميوانگين نموكههوای

پ آزمون نيبت ره پيشآزمون تاييكيافته است ،اما در گكوه كنتكل ،تاييكا

محيوس

مشاهده نم شود .در اين پژوهش ركای تحلي استنباط نتوايج ،از تحليو كوواريوان
يکراهه استفاده شد و پيشفكضهای موردنياز جهت كوارركد آزموونهوای پارامتكيوک
ركرس شدند .در اين پژوهش ركای آزمون نكمال رودن توزي نمونه از آزمون شواپيكو-
ويلکز استفاده گكديد .نتايج اين آزمون ركای فكضويههوای پوژوهش در جودول  ۳آموده
است.

جدول  )3نتایج آزمون شاپيرو-ویلکز در مورد پيشفرض نرمال بودن توزیع نمرات

شاپیرو-ویلکز
گروهها

متغیر

آماره

آزمايش
کنترل

آزادی
11
11

1/111
1/111

111

1/111
1/111

همانگونه كه در جدول  ۳مشاهده م گوكدد ،روا توجوه روه توزيو نكموال نموكا ،
پيش فكض نكمال رودن توزي نمكا
تأييد م گكدد.
پيش از انجام تحلي كوواريان

در پيشآزمون و در هكدو گكوه آزمايش و كنتوكل
رهمنظور ركرس ركاركی واريان ها از آزمون لوين

1

استفاده گكديد كه نتايج در جدول  5آمده است .اين نتايج نشان م دهد كه در تمام
متايكها ،سطح معن داری رزرگتك از  0/07است؛ لذا واريان ها ركارك هيتند و استفاده
از تحلي كوواريان

در دادههای پژوهش رالمان روده و پاياي نتايج رهدستآمده از آن

تأييد م گكدد
جدول  )4نتایج آزمون لوین جهت برابری واریانسها در مرحله پسآزمون در اضطراب مالی

مرحله

متغیر

F

پسآزمون

اضطراب مالی

1/111

درجه

درجه

سطح

آزادی 9
1

آزادی 2
11

معنیداری
1/111

نتايج ركرس همگن شيبهای رگكسيون نمكا

در جدول  7آمده است.

1 Levene's Test

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

اضطراب
مالی

درجه

معنیداری

جدول  )5بررسی همگنی شيب نمرات اضطراب مالی

تعامل گروه با:

مجذورات

آزادی

مجذورات

اضطراب مالی

111
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مجموع

درجه

میانگین

1

1/111

سطح

F

1/111

معنیداری

1/111

1/111

را توجه ره سطح معناداری تعام گكوه را متايكهوای مختلوف كوه ريشوتك از خطوای
مفكوض در پژوهش شده است همگن شيب رگكسيون نمكا

تأييد م شود .را توجوه

ره اينکه در اين پژوهش از طكح پژوهشو پويشآزموون ،پو آزموون روا گوكوه كنتوكل
استفادهشده است و در اينگونه طكحها تأثيك متايوك ميوتق روك متايوك واريوتهی ديگوك
سنجيده م شود ،آنچه حائز اهميت است كنتكل متايكهای همگام و مداخلوهگوك اسوت.
متايكهوای همگوام و

درواق آن رخ ش از واريان

متايك واريته كه ناشو از واريوان

مداخلهگك است ،از واريان

ك كم م شود تا تفاو های گكوهو ازلحواظ واريوان

تعدي شده موردركرس قكار گيكد؛ رناركاين در اين پژوهش اثك پيشآزمون را اسوتفاده از
روش تحلي كوواريان

در پ آزموون كنتوكل گكديوده اسوت .روا توجوه روه رعايوت

پيشفكضهای نكمال رودن توزي نمكا  ،هميان واريوان هوا و همگنو شويبخوط
رگكسيون ،تحلي كوواريان

يک راهه ركای ره دست آوردن نتوايج اسوتنباط صوور

گكفت .فكضيه ی اين پژوهش عبار
اضطكا

رود از آموزش حکايت درموان موال روك كواهش

مال زنان كارمند مؤثكاست.

جدول  )6نتایج تحليل کوواریانس تأثير عضویت گروهی بر ميزان نمرات اضطراب مالی زنان

متغیرهای

مجموع

درجه

میانگین

پژوهش

مجذورات

آزادی

مجذورات

پيشآزمون

111/111

1

111/111

11/111

عضويت
گروهی

111/111

1

111/111

/111
111

1/111

خطا

111/111

11

1/111

-

-

F

سطح

مجذورات

توان

معنیداری

(میزان تأثیر)

آماری

1/111

1/111

1/111

1/111

1/111

-

-

همانطور كه در جدول  1نشان دادهشده است ،پ

از حذف تأثيك پويشآزموون روك

روی متايك واريته و را توجه روه ضوكيب  Fمحاسوبهشوده مشواهده مو شوود كوه روين
ميانگين های تعدي شده نموكا

اضوطكا

موال شوككت كننودگان ركحيوب عضوويت

معنادار وجود دارد ( .)P=0/0007لذا فكضيهی پژوهش تائيد م گكدد .رناركاين آمووزش
حکايت درمان مال رك كاهش اضطكا

مال گكوه آزمايش در پ آزمون توأثيك داشوته

است .ميزان اين تأثيك در مكحله پ آزمون  0/855است.

 .5بحث و نتیجهگیری
ره دلي تاييك در ساختار اجتماع و اقتصادی كشور روزرهروز رك تعداد مكدان وزنان
شاغ افزوده م شود و شاهد گيتكش تعداد خانوادههای هك دو سك شاغ هيوتيم .در
دنيای امكوز اضطكا

مال ره يک از اضطكا های زندگ روزموكه رودل شوده اسوت

رهگونهای كه درصد وسيع از افكاد جامعه خصوصواً افوكاد شواغ اضوطكا
ميائ مال را تجكره ككدهاند .را توجه ره افزايش ميزان اضطكا
رلکه در سكاسك كشوره ای جهان ،مديكيت و غلبه رك اضطكا

ناشو از

مال نهتنهوا در ايوكان
مال كانون توجه محققان

در حوزهی سالمت روان و مديكان منار انيان قكارگكفته است .حکايت درمان يکو
از درمانهای پيتمدرن است كه را ظهور روانشناس مثبوت ظهوور يافتوه اسوت .لوذا
پژوهش حاضك راهدف ركرس تأثيك حکايت درمان مال رك كاهش اضطكا
كارمند انجام گكفت .فكضيه ايون پوژوهش عبوار
اضطكا

مال زنان

روود از حکايوت درموان موال روك

مال زنان كارمند مؤثك است .يافتوههوای جودول  7نشوان مو دهود كوه روين

ميانگين های تعدي شده نموكا

اضوطكا

موال شوككت كننودگان ركحيوب عضوويت

گكوه (گكوه آزمايش و گكوه كنتكل) در مكحلهی پ آزموون ( )F=152/872تفواو
معناداری وجود دارد .لذا فكضيه پژوهش در سطح ( )P=0/0007مورد تأييد قكار گكفت.
رناركاين آموزش حکايت درمان موال روك كواهش اضوطكا

موال گوكوه آزموايش در

پ آزمون تأثيك داشته است و ميزان اين تأثيك در مكحلوه پو آزموون  0/855اسوت .در

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

گكوه (گكوه آزمايش و گكوه كنتكل) در مكحلوه پو آزموون ( )F=152/872تفواو

111

تبيين يافتههای اين پژوهش ،م توان گفت رناركاين همانطور كه درنتيجوه پوژوهش روه
دست آمد ،تأييد اين فكضيه ،قار انتظار روده اسوت .تبيوين ديگوك ايون اسوت ازآنجاكوه
موفقيوتآميوز درگذشوته

مهم تكين منب ركای افزايش كيفيت زندگ شناختن تجكريوا
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 111م راشد؛ چون شككت كنندگان در مشاوره حکايت درمان مال ره تخكيب داستانهوای
ردرينانهی در ارتباب را پول و اموال خود پكداختند و را جدا ككدن خوود از مشوکال

و

جيتجو در پيشينه ی خويش ركای يافتن پيامدهای ر همتا و منحصكرهفكد «يا لحظههای
درخشان و نا » لحظات كه آنان ركخالف داستانهای سكشوار از مشوک موال رفتوار
ككده اند و تجكريا

موفقيتآميزی داشته اند ،اعتمادروهنفو

مانودگار پيودا ككدنود و در

جهت كاهش نگكان های خود در خصوص ميائ مال ره جايگاه قهكمان دست يافتند
(نيکولز ،شوارتز2002 ،؛ ره نق از دهقان و همکاران.)1۳85 ،
ركای كشف اتفاقا
نمودن سؤا
ره كشف اتفاقا

و رويدادهای درخشان و نا

زندگ مال مكاجعان ،را مطوكح

كليدی ،زمان زيادی صكف شد و درازای آن افكاد تواناي پيدا ككدند كه
و رويدادهای ر همتای زنودگ خوويش رپكدازنود .درواقو حکايوت

درمان مال ره رعد وسي و گيتكدهای از زندگ مال مكاجعان و ره رازسوازی ديودگاه
آن ها نيبت ره گذشته مال شان م پكدازد .تبيين ديگك در خصوص اين يافته ،آن اسوت
كه رويکكد حکايت درمان مال محدود ره تاييكا

جزئ ناچيز در ح يوک يوا چنود

مشک خاص مال در زندگ و يا كاهش اضطكا

مال نييت ،رلکوه ازآنجاكوه رونود

كل زندگ مال فكد را تاييك م دهد و توجه آن ره الگوی معنا رخش روه رويودادهای
زندگ مال فكد است ،م توان انتظار داشت كه دگكگون های عميق در تمام جنبههای
زندگ مال وی رهجای رگذارد .ره كمک ايون شويوه مو تووان در مكاجعوان احيواس
خودمختاری و تيلط رك زندگ شخص و ميائ و اتفاقوا
ككد .اين يافته پژوهش را نتايج مطالعا

موال و اقتصوادی ايجواد

مک كوی و همکاران ( ،)201۳كيم و همکاران

( )2011و مورگان ( )2000مبن رك اثكرخش روودن حکايوت دمكانو موال روك كواهش
اضطكا

مال همخوان است.

را توجه ره نتايج اين پژوهش م توان گفت را توجه ره اين اص كه هدف حکايت
درمان مال  ،توجه دادن افكاد ره ريكون ككدن و از توان انداختن مشک موال  ،ايجواد
نگاه ريكون ره مشک مال از زوايای مختلف و درنتيجه ،ايجاد يک حکايوت تكجيحو
ديدگاه تازه ره واقعيا

پيدا كنند و اين امك ،خود موجب كاهش افکار و نگكشهای

ناسالم نيبت ره داراي خود شده ،درنتيجه اضطكا

و نگكان های مال كاهش م يارد.

درمجموع و را توجه ره نتايج حاص از پژوهش حاضك و جم رندی نتايج پژوهشهای
انجامشده تارهحوال ،ايونگونوه عنووان مو شوود كوه حکايوت درموان موال روه دليو
انعطاف پذيكی را ي كه دارد ،ره عامليت فكد در ساخت حکايت زنودگ موال كموک
م كند ،رناركاين م توان رويکكد حکايوت درموان موال را اميدواركننوده دانيوت و در
كاهش اضطكا های مال و در درمان ريماران مبتالره اخوتال
مطالعه نيز مانند سايك مطالعا

موال رکوار روكد .ايون

را محدوديتهواي هموكاه روود .ركخو از مشوکال

و

محدوديتهاي كه در پژوهش حاضك وجود داشت عبار اند از :آزموودن هوا در ايون
پژوهش از رين زنان كارمند انتخا شدند پ

ره تعميم نتايج روكای هوك دو جون

رايود

احتياب ككد .اين پژوهش در نمونه ای از زنان كارمند شهك اصفهان ره اجكا درآمده است
لذا در تعميم نتايج پژوهش ره جوام ديگك رايد احتياب نمود .شويوه نمونوهگيوكی ايون
تحقيق ره دلي عدم دستكس ره جامعه و محدوديتهای گوكوهدرموان روهصوور

در

دستكس روده است كه امکان تعميم نتايج را تا حد زيادی محدود م كند .روا توجوه روه
اينکه در اين پژوهش ره علت محدوديت زمان  ،امکان پيگيوكی وجوود نداشوت ،رايود
نيبت ره تعميم نتايج در طو ن مد

احتياب شود .ازآنجاكه اين پژوهش روكای اولوين

رار است كه اجكا م گكدد ،رناركاين توصيه م شود اين پژوهش در مورد مكدان كارمنود
نيز اجكا گكدد .همچنين پيشنهاد م شود كه ركای كاهش اضطكا
استفاده از سايك مداخال

مدرن انجام گكدد.

مال  ،پژوهشهاي را

بررسی اثربخشی حکایت درمانی مالی بر اضطراب مالی زنان شاغل

ركای داستان زندگ مال است ،لذا افكاد را كموک حکايوت درموان موال مو تواننود

111

 .1را توجه ره نتايج پژوهش حاضك پيشنهاد مو شوود در مكاكوز درموان از رويکوكد
حکايت درمان مال ركای كاهش اضطكا

مال استفاده ككد.

 .2از نتايج اين پژوهش م توان در سازمانها ،مكاكز مشواوره شوال و تحصويل ،
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 111مكاكز مشاوره خانواده ،رهزييت و مدارس جهت كاهش اضطكا های ناش از ميائ
مال و اقتصادی استفاده نمود.

 .۳م توان را رهكارگيكی آموزشهای صحيح در جهوت تكريوت موال كودكوان در
مدارس رهكه ركد.
پيشنهاد م شود مكاكز ويژهای جهت روان درمان مال در جهت كاهش اضطكا ها
و استكسهای ناش از ميائ مال و ارتقای سالمت مال تمام افكاد جامعه در سكاسك
كشور ايجاد گكدد.
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