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 چکیده

اقالم صورت سود  تجمیع ای کیجهت تفک یمال یگزارشگر یجار یاستانداردها یریاز انعطاف پذ رانیمد
 یمال یاقالم در صورت ها تجمیع ای کیاستانداردها باعث شده تا تفک یژگیو نیا کنند. یاستفاده م انیو ز

 . از این رو، هدف از این پژوهش بررسی رفتار مدیران درشود یتلق رانیمد زیاز مباحث چالش برانگ یکی
بکارگیری تئوری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان می باشد. در همین راستا، این 

نفر از مدیران مالی شرکت  67تحقیق به روش پیمایشی و در محیط ازمایشگاهی از طریق پرسش نامه بین 
آزمایش های  انجام پذیرفته است. در این پژوهش مجموعه ای از 1395در سال  IFRSکننده در دوره های 

مرتبط با تفکیک یا تجمیع اطالعات سود و زیان فروش دارایی ثابت به منظور بررسی این نکته که آیا 
ترجیح مدیران مالی از پیش بینی های نظریه حسابداری ذهنی پیروی می کند یا خیر، مورد آزمون قرار 

رفه و تی زوجی استفاده شده است. دوط گیری مکررگرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل اندازه
نتایج تحقیق بیانگر آن است که ترجیح مدیران برای تفکیک نشان دهنده حسابداری ذهنی می باشد. تحقیق 
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 مقدمه
 به صورت مداوم ،افرادی که به گزارشگری مالی و افشاگری اختیاری می پردازند

تصمیماتی را در مورد چگونگی توصیف معامالت و رویدادهای اقتصادی اتخاذ می کنند. 
یا تفکیک اطالعات،  تجمیعاجزای اصلی این تصمیمات شامل نحوه طبقه بندی اطالعات، 

گزارشگری مالی فعلی به  (. 2010و همکاران  1)کونس دو میزان تناوب ارائه آنها می باشن
مدیران امکان انعطاف پذیری جهت تفکیک اقالم صورت سود و زیان را می دهد. این 
انعطاف پذیری در مواقعی مشکل ساز است که مدیران تجمیع و یا تفکیک را ترجیح می 

عات عملکرد را به صورت دهند ، زیرا  ارزیابی مدیران از شرکت ها براساس اینکه آیا اطال
تجمیع و یا تفکیک شده نشان دهند به شکلی قابل پیش بینی متفاوت خواهد بود. )بانر و 

 (.2114 2همکاران
موضوع اصلی در گزارشگری مالی تعیین چگونگی تفکیک اقالم صورت سود و زیان  

ای ؛ هیأت استاندارده2010، 4؛ دلویت2007، 3است )انجمن تحلیلگران خبره مالی
(. تفکیک 20096المللی استانداردهای حسابداری، بین ، هیأت20095حسابداری مالی،

موضوع مهم و فراگیری در گزارشگری مالی است. در این پژوهش تفکیک به عنوان ارائه 
های مالی تعریف شده است. با این جداگانه اجزای اصلی یک یا چند قلم در صورت

ی حسابداری در مورد موضوع تفکیک چیزی نمی وجود، در بیشتر مواقع استانداردها
گویند. به عنوان مثال، استانداردهای حسابداری گزارش جداگانه سود و زیان در فروش 

ها  کنند. بر این اساس، برخی شرکت دارایی و یا تسویه زود هنگام بدهی را توصیه نمی
که برخی دیگر آنها  چنین سود و زیان هایی را به طور جداگانه گزارش می دهند، در حالی

ای در میزان  را با اقالم صورت سود و زیان تجمیع می کنند. در مجموع، تنوع گسترده
ها  ها از سوی شرکت های مالی شرکت انتخاب تفکیک و یا تجمیع اطالعات در گزارش

، 9؛ واالس2007و همکاران،  8؛ گلوم2011، 7وجود دارد )انجمن حسابداران رسمی آمریکا
2003 .) 
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گونه  رمایه گذاران تمایل دارند تا اطالعات به صورت تفکیک شده ارائه گردد، زیرا اینس
؛ شورای مشورتی استانداردهای 2008، 1دانند )بارت و شیپر تر میاطالعات را شفاف

هایی  کنندگان بازار نگرانی (، و در مقابل استانداردگذاران و تنظیم2013، 2حسابداری مالی
اند  فکیک اقالم صورت سود و زیان در بین شرکت ها اعالم کردهرا در مورد تفاوت ت

(. چنین تفاوتی در ارائه به این دلیل است که 2006، 4هینگ -؛ تجون1998، 3)دس روچز
رهنمودهای اندکی در گزارشگری مالی در مورد تفکیک اقالم صورت سود و زیان وجود 

یا تجمیع را می دهد. چنین انعطاف دارد، و به مدیران انعطاف پذیری الزم جهت تفکیک و 
پذیری زمانی مشکل ساز خواهد بود که مدیران در برخی مواقع تجمیع و در مواقع دیگر 
تفکیک را ترجیح دهند. بنابر این تصمیم گیری در خصوص تفکیک یا تجمیع به قضاوت 
شخصی مدیران و میزان مطلوب آنها از نحوه گزارشگری شرکت بستگی دارد و این می 

 تواند مقایسه شرکتها را دچار مشکل نماید.
هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار مدیران در بکارگیری تئوری حسابداری ذهنی در  

گزارشگری صورت سود و زیان می باشد.  به عبارت دیگر ما در این پژوهش تاثیرات 
شده عالمت و حجم نسبی اجزای اقالم صورت سود و زیان را بر نحوه ارائه انتخاب 

)تفکیک یا تجمیع( از سوی مدیران را بررسی می کنیم. چرا که ما حدس میزنیم که ترجیح 
مدیران برای تفکیک به طور سیستماتیک بر اساس عالمت و حجم نسبی اقالم صورت سود 
و زیان متفاوت است بنابراین این فرضیه را به شکل تجربی مورد آزمون قرار می دهیم. 

، 5می کنیم ترجیح آنها با حسابداری ذهنی منطبق خواهد بود )تالربدین معنی که ما فرض 
شکل رسم شده است  S(. نظریه حسابداری ذهنی که بر روی منحنی ارزش 1999، 1985

نشانگر آن است که ترجیح تجمیع و یا تفکیک به سود یا زیان بودن اقالم و حجم نسبی 
د که اگر سودمندی تجمیع دو یا چند قلم متناظر با آنها بستگی دارد. این نظریه ادعا می کن

یک حساب "ها را به صورت ها باشد، افراد ترجیح می دهند آناز اقالم بیشتر از تفکیک آن
 با هم تجمیع کنند )آنها را در صورت سود و زیان با هم تجمیع نمایند(. در غیر این "ذهنی

گاه دارند )در صورت جداگانه ن "حساب های ذهنی"صورت ترجیح می دهند اقالم را در 
سود و زیان آنها را تفکیک کنند(. بنابراین مدیران در مجموع طرفدار ارائه تجمیع  و یا 

                                                                                                                   
1- Barth and Schipper 
2- Financial Accounting Standards Advisory Council 
3- Desroches  
4 Tjon-Hing 
5 Thaler 
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 تفکیک شده ای هستند که بر اساس آن سودمندی بیشتری را نصیب آنها نماید. 
بررسی و تحقیق ما متکی بر نظریه حسابداری ذهنی می باشد، که پیش بینی های خاصی 

گی تاثیر سیستماتیک عالمت و حجم بر ترجیح افراد برای تجمیع  و یا درباره چگون
تفکیک اطالعات می کند. در مورد صورت سود و زیان، تحقیق ما به این موضوع می 
پردازد که آیا افراد در مورد ارائه مجموعه معامالت و یا رویدادهای اقتصادی در صورت 

جیح هایی دارند. این نظریه پیشنهاد سود و زیان به صورت تک خطی و یا چند خطی تر
کند که افراد رویدادهای مالی را به عنوان سود و یا زیان کدنویسی نموده و سود و زیان  می

کدگذاری شده را به شکل یک و یا چند حساب ذهنی طبقه بندی می کنند، و سپس 
تابع سودمندی حساب ذهنی منفرد در مقابل حساب های ذهنی چندگانه را با توجه به 

 (. 1999، 1985ارزش نظریه چشم انداز ارزیابی می کنند )تالر، 

این تحقیق به چند دلیل دارای اهمیت است. نخست آنکه اگر انتخاب)تجمیع  یا  
تفکیک( گزارشگری از سوی مدیران با انتخاب های پیش بینی شده توسط حسابداری 

ائه هایی را ترجیح می دهند که ذهنی منطبق باشد، می توان چنین نتیجه گرفت که آنها ار
مطلوب ترین ارزیابی را از شرکت فراهم می آورد. چنین بینشی در مورد پیامدهای 
ناخواسته انعطاف پذیری  استانداردهای جاری در تصمیم گیری های مرتبط با تفکیک یا 

ع ارائه تجمیع  برای استانداردگذاران که به مبارزه با موازنه هزینه /منفعت مربوط به انوا
صورت مالی ادامه می دهند نیز مفید خواهد بود )هیأت استانداردهای حسابداری مالی، 

(. دلیل دوم، اگر چه نظریه حسابداری  2009 بین المللی استانداردهای حسابداری هیأت
ذهنی عالوه بر گزارشگری مالی در حوزه های دیگر نیز قابل اجرا می باشد، اما مشخص 

ن آن را در حوزه ای از گزارشگری مالی که در آن فشارهای نهادی دیگر نیست که آیا بتوا
(. 2008، 1همچون فشار برای گزارشگری شفاف وجود دارد مشاهده کرد )بارت و شیپر

بنابراین با بررسی تاثیر بالقوه نظریه حسابداری ذهنی در حضور و یا عدم حضور این 
م آوردیم که بدین وسیله به دانش ویژگی نهادی مهم، آزمون معناداری آن را فراه

حسابداری و نظریه حسابداری ذهنی کمک می کنیم. بدین معنی که بررسی می کنیم تا 
چه اندازه عالمت و حجم اقالم صورت سود و زیان بر ترجیح مدیران برای تفکیک یا 

 تجمیع  را اثر می گذارد.

                                                                                                                   
1- Barth and Schipper 
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 مباني نظری و مروری بر مطالعات گذشته
 که است تجربی شواهد کشیده، چالش به کارا را بازار فرضیه لی کهما های قاعده خالف

 کارا بازار مفروضات با تناقض در شواهد این. دارد عقالیی قواعد از بازار انحراف از نشان
 -سرمایه کارا، بازار فرضیه اساس بر. است ای سرمایه های دارایی گذاری قیمت مدل و

 درستی به و کامل طور به را آن و داشته دسترسی ارباز در موجود اطالعات تمام به گذاران
 اطالعات گذاران سرمایه از بسیاری که است داده نشان تجربی شواهد اما نمایند، می  تفسیر

 ناکارایی دادن نشان در بسیاری رفتاری های نظریه لذا نمایند، نمی پردازش کامل طور به را
 به اخیر دهه های در .است گردیده فیمعر اطالعات سوگیرانه پردازش فرآیند و بازار

 موجب اقتصادی انسان مفهوم اصل بر مبتنی اقتصادی نظریات و تئوریها شدن کشیده چالش
 و یافته افزایش مالی محققین میان در روانشناختی و رفتاری جنبه های به توجه است شده

 فرضِِِِِِِِِِِِِِِِ آن در که پارادایمی. گیرد شکل رفتاری مالی پارادایم قالب در جدیدی رویکردهای
 مورد است کامیاب منافعاش سازی بهینه در همواره که منطقی موجودی عنوان به انسان
 چگونگی و چرایی چیستی، است تالش در رفتاری مالی حقیقت در. گیرد می قرار تردید
 نمونه، عنوان به. نماید تشریح نرمال انسان یک دید زاویة از را سرمایه گذاری و مالی تأمین

 خالف برای توضیحاتی و دالیل ارائه دنبال به مالی بازارهای مطالعة با رفتاری الیم
حسابداری ذهنی  .میباشد بازارها این در شدید سقوط های و سفته بازانه حبابهای قاعدهها،

به عنوان یکی از مباحث مالی رفتاری در دهه گذشته مورد توجه پژوهشگران حسابداری 
 قرار گرفته است.

لی که نظریه چشم انداز ارزیابی نتایج مجزا را مورد رسیدگی قرار می دهد)مانند در حا
دالری(، حسابداری ذهنی به نتایج چندگانه می پردازد.  500عکس العمل فرد به یک سود 

دالری و  500حسابداری ذهنی به موضوعاتی همچون ترجیح افراد برای ترکیب سودی 
گرفتن آنها به صورت دو ذهنی و یا در نظره صورت یک حساب دالری ب 400زیانی 

حساب جداگانه می پردازد. در اینجا بحث انتخاب اهمیت دارد، زیرا سودمندی فرد بر 
اساس ارزیابی رویدادها به شکل جداگانه یا ترکیبی تغییر خواهد کرد. در مورد صورت 

با سودمندی سود و زیان، فرد سودمندی قلم تک خطی )سود و یا زیان تجمیع  شده( را 
 مرکب اقالم چند خطی)سود و یا زیان تفکیک شده(، مقایسه می کند.

نشان داده شده است، تابع ارزش چندین ویژگی مهم  1گونه که در شکل شماره  همان
دارد. به جای مجموع ثروت بر اساس سود و زیان تعریف می شود. عالوه بر این، به شکل 
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S یان محدب است و برای زیان شیب بیشتری دارد، که می باشد، برای سود مقعر، و برای ز
 این امر نشان دهنده مخالفت با زیان است.

 

 . تابع ارزش نظریه چشم انداز1نمودار 

 

بر اساس منحنی ارزش نظریه چشم انداز، حسابداری ذهنی پیش بینی می کند که افراد  
کنند. تحدب تابع  ترجیح می دهند زیان کلی متشکل از چند زیان کوچکتر را تجمیع 

ارزش در حوزه زیان سبب می شود بی فایدگی ناشی از زیان مرکب کمتر از مجموع 
فایدگی ناشی از زیان های مجزای متعدد باشد. برعکس، افراد به دلیل تقعر تابع ارزش  بی

در برابر سود ترجیح می دهند سود کلی متشکل از چندین سود را تفکیک کنند. سودمندی 
ز سودهای جداگانه متعدد بیشتر از سودمندی ناشی از ترکیب سودهای مجزا به کلی ناشی ا

شکل یک سود بزرگتر خواهد بود. با بازگشت به موضوع سود و زیان مخلوط )شکل 
(، حسابداری ذهنی پیش بینی می کند افراد ترجیح می دهند سودها و زیان هایی را 2شماره 

ده اند، تجمیع  کنند. از آنجایی که شیب تابع که برای تشکیل سودی کلی با هم ترکیب ش
در حوزه زیان تندتر است، بی فایدگی ناشی از نمایش جداگانه زیان بیشتر از سودمندی 
افزوده ای است که از نمایش سود بیشتر ناشی می شود. در مقابل، هنگامی که سود و زیان 

ری ذهنی به اندازه سود و برای تشکیل زیانی کلی ترکیب می شوند، پیش بینی های حسابدا
زیان اصلی بستگی دارد. زمانی که زیان کلی از یک زیان بزرگ و یک سود نسبتا 

پوشش نقره ای  نامیده می شود، افراد  کوچک تشکیل شده است، که معموال زیانی با
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( توضیح 1985، 1999) 1گونه که تالر تفکیک را ترجیح خواهند داد. با این وجود، همان
 با افزایش اندازه سود نسبت به اندازه زیان، ترجیح ما برای گزارشگری تجمیع  داده است،

)ابدالی و اس هستندتفکیک شده به شکل ویژه تابع ارزش شخص حسو یا 
( و این امر پیش بینی های متوسط در این زمینه را مشکل می سازد. بر این 22007همکاران

اری برای مواقع زیان خالص کوچک اساس، محققان به طور کلی پیش بینی های جهت د
 (.1991، 3لینویل و فیشر نمی کنند )

 
 . تابع ارزش نظریه چشم انداز سود و زیان بر اساس تفکیک و تجمیع 2نمودار 

 
آن است که مطالعات اندکی در مورد نگری پژوهش های انجام شده بیانگرباز 

ها در حوزه حسابداری حسابداری ذهنی در رشته حسابداری وجود دارند که اکثر آن
مدیریت هستند. ارتباط بین حسابداری ذهنی و حسابداری مدیریت طبیعی است، زیرا 
تصمیمات مربوط به بودجه بندی و تخصیص منابع در شرایط خانگی و تجاری نسبتا مرسوم 

ایران  در رفتاری مالی زمینه در شده انجام تحقیقات و ها اند. همچنین پژوهش و متداول
 لیدر ذ .اند بوده مالی های نظریه دیگر با مقایسه و تحلیل مفهومی معرفی، قالب در بیشتر

                                                                                                                   
1- Thaler 
2- Abdellaoui 
3- Linville and Fischer 
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 گردد. یارائه م یذهن یصورت گرفته در حوزه حسابدار قاتیاز تحق یتعداد
ها برای  های کنترل موجودی ( در پژوهشی با عنوان مدل سیستم2016وایت و سنسلیو ) 

های موجودی با رویکرد  های کنترل  وریهای استراتژیک به بررسی تئ تحصیل ظرفیت
، یکپارچه و نسبی 1ذهنی پرداختند. نتایج بیانگر آن است که استفاده از کنترلرهای اشتقاقی

های کنرل ظرفیت نه تنها منجر به تعدیل سطوح انباشت کاال در  از منظر رفتاری در مدل
در سطح درآمد خواهد گردد بلکه منجر به کاهش زمان و دوره فروش و بهبود  انبار می

های رفتاری به سادگی قابل  های ذهنی در مدل داشت. همچنین ابراز داشتند که تعدیل سویه
 باشد.  استفاده توسط مدیران نیز می

انداز، حسابداری ذهنی تئوری چشم"ای با عنوان ( در مطالعه2015و همکاران ) 2دلیسل 
 فرآیند که کندمی استدالل اندازچشم ظریه، اظهار نمودند ن"های اختیار معاملهو   قیمت

 با رویدادهایی نادرست کردن وزن و مرجع نقاط ترکیب به تمایل انسان گیریتصمیم
بازار حق اختیار  گذارانسرمایه های آنان نشان داد کهنتایج بررسی. دارد کم وقوع احتمال
 که کنندمی ایجاد را تدهی احتماالتابع وزن و شوندمی هاقیمت افزایش مانع معامله،

 نوسانات هاشرکت کهزمانی .است شده ارائه اندازچشم نظریه توسط که است تابعی مشابه
 اختیار برای ناکارآمد هایقیمت به منجر هاگیریسوء دارند، پایینی یا و باال نسبتاً ضمنی

 شود.معامله می
 بر چندگانه مالیاتی ارنامهاظه ( در تحقیقی به بررسی تاثیر2015و همکاران ) 3سودیپ 

چشم انداز و حسابداری  نظریه مالیاتی پرداختند. آنها با استفاده از قوانین از انطباق رفتاری
 های تحقیق شامل بررسی را مورد بررسی قرار دادند. دامنه دهندگان مالیات رفتار ذهنی،
در مقابل یک  لیاتیما چندین اظهارنامه) دهندگان مالیات چندگانه های اظهارنامه عناصر

 با دهندگان مالیات که تحقیق بیانگر آن است های یافته. بوده است( اظهارنامه خالص
 معوق بازپرداخت با دهندگان مالیات با مقایسه در (زیان چارچوب) معوق بدهی پرداخت

 رفتار به عبارت دیگر .کنند می تری جسورانه گزارشگری به اقدام( سود چارچوب)
در مقابل  چندگانه اظهارنامه بیانگر بازپرداخت مواقعی که در دهندگان اتمالی جسورانه

 دهندگان در مالیات جسورانه رفتار همچنین .یابد می افزایش باشد، یگانه اظهارنامه خالص
 خالص درمقابل متعدد اظهارنامه بیانگر که یابد می بدهی کاهش پرداخت وضعیت

                                                                                                                   
1- Derivative 
2- Delisle 
3- Sudip 
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 .است یگانه اظهارنامه
حسابداری تفکیک مبتنی بر "ای تحت عنوان ( در مطالعه2014ن )و همکارا 1بانر 

، به این نتیجه رسیدند که ترجیحات مدیران برای "های مالیعالمت و بزرگی اقالم صورت
دهنده حسابداری ذهنی است. عالوه براین، آثار حسابداری ذهنی تنها تفکیک، انعکاس
کنند. دی برای شفافیت گزارشگری میگردد که مدیران احساس فشار زیازمانی تعدیل می

گذاری توسط های مرجح مدیران منتج به باالترین ارزشعالوه براین و از همه مهمتر، ارائه
 شود.گذاران میسرمایه

 سطح در ابتکاری جهت تغییر "( در پژوهشی تحت عنوان 2013و همکاران ) 2مرلین 
 نمودند آزمون را موضوع این "لیاتیما تخفیف مختلف اشکال جویی صرفه با رابطه در ملی
 از باالیی درصد( 2) و اند، کرده توجه تخفیفات مالیاتی به( 1) دهندگان مالیات آیا که

 رابطه در بیشتری شواهد نتایج تحقیق. اند کرده خرج انداز نمودن پس جای به را تخفیفات
 مالیاتی تخفیف فتارر بینی پیش برای ذهنی حسابداری و رفتاری اقتصاد این موضوع که با

 قالب در که تخفیفاتی که داد نشان تحقیق این همچنین .نمود فراهم شوند، می تلقی مربوط
 به امر این اند، بوده موثرتری محرک عمده مبالغ با مقایسه در اند شده توزیع اندک مبالغ

 دگاندهن مالیات از بسیاری. است اهمیت بوده حائز عمومی سیاستهای اثربخشی نقد لحاظ
 دانستند می که آنهایی و اند، کرده دریافت مالیاتی تخفیف 2009 سال در که دانستند نمی

 .بودند کرده خرج 2008 سال تخفیف با مقایسه در را آن از باالیی درصد
 در تغییرات گیری جهت و بندی (  در مطالعه ای تاثیر زمان2013و همکاران ) 3دیانا 

ریسکی را بررسی نمودند.  های دارایی در گذاری سرمایه روی بر ای سرمایه سود مالیات
 گیری جهت و( ناگهانی مقابل در تدریجی) بندی زمان تاثیر بررسی به پژوهش این

 بطور. پردازد می دهندگان مالیات رفتار روی بر مالیات تغییر( مالیات کاهش یا افزایش)
 گذاری سرمایه ترجیحات و ای سرمایه سود مالیات تغییرات روی بر پژوهش تمرکز خاص،

 در کننده مشارکت 117 تجربیات بررسی به تحقیق این در. است ریسکی های دارایی در
 پرداخته متفاوت ریسک درجه با صندوق دو بین دالری گذاری سرمایه مبالغ تخصیص

 جانسون و تالر -1985 تالر) گرایانه لذت ویرایش و ذهنی حسابداری با توجه به. است
 طی تدریج به که( "منفعت" یک) مالیات کاهش که ایج تحقیق بیانگر آن استنت ،(1990

                                                                                                                   
1- Bonner 
2- Marilyn 
3- Diana 
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 ریسکی گذاری سرمایه در بیشتری افزایش به منجر شود می گذاشته اجرا به مختلف سالیان
 شود انجام یکدفعه صورت به و کامل بطور مالیات کاهش چنانچه حالیکه در شود می

 یک) مالیات در افزایش زمان در قابل،م در. یابد می کاهش ریسکی گذاری سرمایه
 در ریسکی گذاری سرمایه در اندکی کاهش شود، می انجام یکدفعه و کامل بطور( "زیان"

 چنین تحقیق این های یافته. افتد می اتفاق باشد تدریجی صورت به زمانیکه با مقایسه
 روی بر مالیاتی انینقو تغییر اجرای شیوه که است این بیانگر و کنند می تایید را انتظاراتی

 .دارد تاثیر دهندگان مالیات تصمیمات
 قیمت روی استهالک بر روش انتخابی ( در پژوهشی تاثیر2010و همکاران ) 1اسکات 

کردند. نتایج آنها نشان می دهد مدیرانی که از  ها مستهلک شده را بررسی دارایی فروش
های سرمایه ای استفاده  دارایی ایمستقیم بر خط روش مقایسه با روش استهالک شتابدار در

 در حتی اثر این. بودند رسانده به فروش کمتری قیمت های شرکت را به کرده اند دارایی
 تحمیل داشت نیز وجود شده فروخته دارایی با رابطه در منصفانه ارزش اطالعات که زمانی

 های تفاوت که دادند نشان تئوری حسابداری ذهنی با سازگار شواهد همچنین. بود شده
 فروش قیمت تصمیمات روی بر دفتری ارزش در استهالک های روش از ناشی شده ایجاد

نتایج تحقیق . کنند می استفاده ذهنی حسابداری فرایند از مدیران زیرا دارد تاثیر مدیران
 پذیر استهالک های دارایی موقعیت هایی است که برای اقتصادی و دارای پیآمدهای کارا

 .میرسند بفروش معمول بطور
و  یمال یدر حوزه گزارشگر یذهن یحسابدار ی( به بررس2010) همکارانو  2کونس 
 یدر گزارشگر ریدو پژوهشگر عنوان نمودند که افراد درگ نیپرداختند. ا یاریاختی افشا

 یدادهایمعامالت و رو حیدر مورد نحوه تشر دیبه صورت مکرر با یاریاخت یو افشا یمال
 یبند مشتمل بر طبقه یریگ میتصم نیا یدیکل یکنند. اجزا یریگ میتصم یاقتصاد

مثال  یزمان است. برا یاقالم در ط نیارائه ا رو تکرا اتیارائه جزئ زانیاطالعات، م
در مورد  دیکنند با یم تیبین المللی تبع یحسابدار یکه از استانداردها ییهاشرکت
 یریگ میتصم یمال نیتام ینقد انیجر ایو  یاتیعمل ینقد انیبهره به عنوان جر یبند طبقه

 میتصم دیپردازند با یممرکب شرکت  یمال یابزارها یابیکه به ارز یگرانلیکنند. تحل
اجزاء  نیانشعابات ا ایحساب واحد مدنظر قرار دهند و  کیآنها را به عنوان  ایکه آ رندیبگ

 یتئور کی حیتشر :اوال :است در دو گروه عنوان شده قیتحق نیکنند. هدف ا یرا بررس
                                                                                                                   
1- Scott 
2- Koonce 
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و  یریگ مینحوه تصم نییبه منظور تب یذهن یبه نام حسابدار یقدرتمند از حوزه روانشناس
ی و افشای اختیاری. مال یدر بخش گزارشگر ریتوسط افراد درگ ماتیتصم نیا یابیارز
 بر موضوعات یذهن یحسابدار یتئور یرگذارینحوه تاث نییتع ی: ارائه رهنمود براایثان

 ی.مال یگزارشگر
 روش انتخاب ( با استفاده از تئوری حسابداری ذهنی تاثیر2008و همکاران ) 1اسکات 

 قرار دادند. نتایج بررسی مدیران را مورد بلندمدت گذاری سرمایه تصمیمات بر استهالک
 کنند می استفاده مستقیم خط استهالک روش از که شرکتهایی مدیران تحقیق نشان داد که

 احتمال کنند، می استفاده شتابدار استهالک روش از که شرکتهایی یرانمد با مقایسه در
 دهد می نشان نتایج این، بر عالوه. کنند گذاری سرمایه جایگزین دارایی در کمتری دارد که

 مستقیم در مقابل روش شتابدار خط روش به شده مستهلک دارایی مدیران، باور به که
 که گردید مشخص تحقیق این همچنین در. اشدمی ب کمتری نگر گذشته سودمندی دارای

 خصوص در مدیران درک روی بر استهالک های روش از ناشی شده ایجاد تفاوتهای
 به که گذارد، می تاثیر نگر آینده سودمندی از آنها درک روی بر نگر گذشته سودمندی

 .گذارد می تاثیر نیز دارایی جایگزینی تصمیمات بر خود نوبه
صرف حقوق صاحبان  ی،ذهن یحسابداری (با استفاده از تئور2006) همکاران و 2هنس 

صرف حقوق صاحبان سهام از  یکه معما کردند. آنها استدالل نمودند حیسهام را تشر
و عدم کاربرد آن در مصرف  یزیگر سکیر یدر آزمونها یذهن یکاربرد حسابدار

 نیا جیشده است. نتا یاشن یا هیسرما یها ییدارا یگذار متیبر مدل ق یاستاندارد مبتن
ریسک در هر دو محدوده، با درجه  یذهن یتحقیق نشان می دهد که استفاده از حسابدار

 شود. یم هیصرف حقوق صاحبان سهام توج یدست آمده مطابقت دارد و معما بهگریزی 
با تکیه بر چارچوب حسابداری ذهنی به بررسی اثر تصمیمات مدیران بر  (1993) 3لیپ 

زینه شرکت پرداخت. او دریافت که مخارج تحقیق و توسعه، زمانی که با منابع انحراف ه
درک شده تطبیق داده شوند به عنوان هزینه، و زمانی که هیچ منفعت درک شده ای وجود 

شوند. حسابداری ذهنی زمانی که در مقابل زیان به  نداشته باشد به عنوان زیان مطرح می
تار افتراقی را پیش بینی می کند و این پیش بینی در هزینه ها واکنش نشان می دهد رف

 کند. مطالعه تصمیمات بررسی نوسانات هزینه صدق می

                                                                                                                   
1- Scott 
2- Hens 
3- Lipe 
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 یمورد بررس یرا در حوزه پس انداز و بده یذهن ی( حسابدار1998) 1همکارانو  کیلیپر
داشته اند که برخالف پیش  یمتعدد یمحققان پیش بینی ها ،پژوهش نی. در ادادند قرار

 نیتام یخود را به گونه ا یدهایکنند افراد خر یاستاندارد است که عنوان م یدل هابینی م
 نیکه در ا ییمدل ها ی. بر مبناندیپرداخت ها را حداقل نما یفعل ارزش تا ندینما یم یمال

 یبه معنا یزیگر یهستند. بده زیگر یپژوهش به کار رفته است افراد به شدت بده
معناست  نیمفهوم به ا نیمنفعت لذت بردن است. ا انگریباز مصرف است و  شیپرداخت پ
آن لذت ببرند.  یبرا یآت یپرداخت ها موردتوانند از مصرف، بدون تفکر در  یکه افراد م

 نیا جیاز پرداخت کاهش می یابد. نتا یناش از مصرف، درد شیبا پرداخت پ نیبنابرا
 ییو ثروتمند، پرداخت ها ریفق افرادی ایده آل برا یعنوان نمود که پرداخت ها یقیتحق

 دهند. یاز پرداخت را کاهش م یدرد ناش زیبوده و ن یهستند که منطق
ای با عنوان ارزیابی مدیریت موجودی کاال با  ( در مطالعه1395بخت و همکاران ) نیک 

گیری هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی جامع جهت تصمیم رویکرد رفتاری پرداختند.
به در یک محیط آزمایشگاهی با رویکرد رفتاری می باشد. این تحقیق  اقتصادی افراد

زمایشی و کنترل شده میزان و در یک محیط آ بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته 
ذهنی افراد نسبت به ریسک را با توجه به زمانبندی های پرداخت اندازه گیری های  گرایش

ارش موجودی های کاال را از منظر نموده و میزان سودآوری مدل های تعیین سطح سف
پژوهش بیانگر . نتایج کرده استپذیرش یا گریز از ریسک، با رویکرد های رفتاری بررسی 

گیری طرح های پرداخت و ترجیحات ریسکی مدیران، در فرآیند تصمیم آن است که
 سطح بهینه سفارشات اثرگذار است. 

اهدی از تئوری شو :ریسک بتاای با عنوان  مطالعه( در 1393ثقفی و همکاران) 
های معامالتی آنها در زمان سود و زیان و رفتار ، رفتار سرمایه گذاران را در منطقهانداز چشم

این  تایجمورد بررسی قرار دادند. ن تئوری چشم انداز با استفاده از را صعودی و نزولی بازار
کرد. در حوزه مالی تحقیق را می توان با بینش مالی کالسیک و مالی رفتاری تفسیر 

مستقیم بین ریسک و بازده در چارک های باالتر سازگار با رشد  کالسیک، رابطه
معکوس در چارک های پایین تر، به معنای  بلندمدت اقتصاد است، عالوه بر این، رابطه

حوزه مالی رفتاری، رفتار  ایجاد عدم اطمینان بیشتر و در نتیجه کاهش بازدهی است. در
گذاران  سرمایه لگوی ضرایب شیب، با پیش بینی تئوری چشم انداز از رفتاروابسته به ا

                                                                                                                   
1- Prelec and Loewenstien 
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 .پیرامون نقطه مرجع )چارک میانه( سازگار است
( در مطالعه ای  با عنوان کاربرد تئوری حسابداری ذهنی 1393بنابی قدیم و همکاران ) 

 تئوری از چارچوبی ارائه از بعد به مرور مفاهیم حسابداری ذهنی  پرداختند. در این مطالعه

 مورد مالی، گزارشگری در حیطه ذهنی حسابداری از عینی کاربردهای ذهنی، حسابداری

 .میگیرد قرار موشکافی
( در مطالعه ای با عنوان ابعاد حسابداری ذهنی، 1393سلیمانی امیری و همکاران ) 

 یشه هایر و ذهنی مختلف حسابداری ابعاد به تا است شده ها و کاربردها، کوشش ریشه

 .شود پرداخته حوزه این در مختلف تحقیقات و کاربردها آن،
( مفاهیم حسابداری ذهنی و رابطه آن با مدیریت 1390سلیمانی امیری و همکاران ) 

 و ذهنی حسابداری از ای خالصه مطالعه نظری این پرتفوی را بررسی کرده اند. در
 در و است شده مطرح پرتفوی ریتمدی با آن رابطه و ذهنی حسابداری فرایند تاریخچه،

 حساب یک پرتفوی کل برای باید گذاران سرمایه که است گیری شده نتیجه نهایت

 .نمایند تر بلندمدت را خود اهداف و بگیرند نظر در ذهنی
 اصلی پارادایم دو در شده مطالعات انجام و مفاهیم مرور (، به1383احمد تلنگی ) 

 با رفتاری مالی در مقابل را بازار استثناهای و پرداخته راکا بازار فرضیه و عقالیی رفتار

 .است کشیده چالش به اقتصاد با روانشناسی ادغام هدف
 عنوان به رفتاری مالی اصلی پایه دو مورد در بحث (، به1383همکاران ) و راعی 

 برخی و  شناختی روانشناسی دیگری و آربیتراژ در محدودیت یکی جدید، پارادایمی

 .اند پرداخته آنها دهایکاربر

 فرضیه پژوهش:

 با توجه به چارچوب نظری فرضیه پژوهش به شرح زیر تدوین گردید.
تئوری حسابداری ذهنی در رفتار مدیران برای تهیه صورت سود و زیان  .1

 مصداق دارد.

 شناسي پژوهش:  روش
در  اصلی این پژوهش بررسی رفتار مدیران در بکارگیری تئوری حسابداری ذهنی هدف

گزارشگری صورت سود و زیان می باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش ما قصد داریم 
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تا ترجیحات مدیران را در شرایطی که می توانند برای گزارشگری از تجمیع  یا تفکیک 
 آزمایشگاهی تحقیق روش از منظور استفاده نمایند را مورد سنجش قرار دهیم. بدین

 آوری جمع و ای کتابخانه روش از نیز تحقیق پیشینه و رینظ چارچوب . است شده استفاده
از  .شده است نامه انجام پرسش طریق از ها فرضیه پذیرش یا رد آزمون به منظور ها داده

طرف دیگر این پژوهش دارای ماهیت میدانی می باشد،  بدین معنا که بخش عمده ای از 
 و حسابداری های رئیس ،اطالعات از طریق و تکمیل پرسش نامه توسط کارشناسان

های آمار توصیفی نظیر گردآوری شده است. در این پژوهش، ابتدا روش مالی مدیران
ها پرداخته شد، سپس در بخش استنباطی از تحلیل میانگین و انحراف معیار به توصیف داده

 دوطرفه و تی زوجی استفاده شد. گیری مکرراندازه

 آماری و نمونه تحقیق: جامعه
 پذیرفته شرکتهای در شامل مدیران و کارشناسان مالی شاغل حاضر پژوهش آماری جامعه

شرکت  IFRSبهادار و فرابورس ایران می باشند که در دوره های  اوراق بورس در شده
در تهران  1395ای ایران در زمستان  اند. این دوره توسط انجمن مدیران مالی حرفه کرده

نفر می باشند. برای انتخاب جامعه  88در این دوره  برگزار گردید و افراد شرکت کننده
افرادی انتخاب شدند که فارغ التحصیل رشته حسابداری باشند و همچنین سابقه تهیه 

گیری در دسترس انجام شده   صورتهای مالی را داشتند. انتخاب آزمودنی ها به روش نمونه
آزمودنی ها بوده است. در است. همچنین روش توزیع پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین 

حالت مختلف در دو گروه توزیع شد که از این تعداد  4پرسشنامه در  160این تحقیق تعداد 
پرسش نامه از گروه دوم دریافت گردید. نحوه توزیع  68پرسشنامه از گروه اول و  66

زیاد  پرسشنامه به این شکل بوده است که به هر نفر دو پرسش نامه زوجی )سود کم یا زیان
سود زیاد، زیان کم( به صورت تصادفی داده شد و نحوه پاسخگویی پرسشنامه دوم هر  -

 فرد پس از جمع آوری پرسش نامه اول بوده است.   

 داده ها و مقیاس اندازه گیری

در این پژوهش مجموعه ای از آزمایش های مرتبط با تفکیک یا تجمیع  اطالعات سود و 
زیان فروش دارایی ثابت به منظور بررسی این نکته که آیا ترجیح مدیران مالی از 

های نظریه حسابداری ذهنی پیروی می کند یا خیر، مورد آزمون قرار گرفت.   بینی پیش
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 ینا .دـش دهستفاا (2014استاندارد بانر و همکاران) امهنپرسشاز  تطالعاآوری اجمع  ایبر
حسابداری ذهنی و تفکیک بر مبنای عالمت و حجم  نسبی اقالم صورت سود و  پرسشنامه

نامه از شرکت کننده ها در آزمون در ابتدای پرسش .می نماید یرـگیازهندا زیان را
های مالی می باشد  ورتدرخواست شد تا به عنوان مدیرمالی شرکتی که در حال تهیه ص

به سواالت پاسخ دهند. افراد با این انتخاب روبرو بودند که اطالعات مربوط به سود و زیان 
فروش دارایی ثابت خود را چگونه گزارش نمایند. از آنجا که در دوره مالی مورد گزارش، 

داشت که  دارایی های فروخته شده شامل دو جزء بوده است انتخاب آنها به این امر بستگی
گزارش نمایند و یا  "خالص"مبلغ   آیا سود یا زیان مربوط به هر جزء را به صورت یک

آنها را به طور جداگانه و تفکیک شده ارائه نمایند. همچنین در ابتدای پرسش نامه تاکید 
 گردید که هر دو شیوه ارائه مطابق با استانداردهای حسابداری ایران و قوانین و مقررات

بورس و اوراق بهادار بوده و قابل قبول هستند بنابراین افراد پاسخ دهنده باید سازمان 
ترجیحات خود را در خصوص مطلوب بودن یا سودمند بودن هر نوع از ارائه ها به طور 

 رتبه بندی نمایند. 100تا  0همزمان و بر روی یک محور نقطه ای از 
ر مبنای اطالعات ارائه شده مورد در راستای اهداف این تحقیق، قضاوت های افراد ب 

بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، پاسخ های درست یا غلط وجود نداشت، از این رو 
دانستن قضاوت های افراد برای محقق دارای اهمیت بوده است. در سواالت، از افراد 

 ( را بر روی یک محورBو گزینه  Aخواسته شد که به طور جداگانه دو گزینه )گزینه  
پاسخ برای سوال ارزیابی کنند. برای نشان دادن این موضوع، ما در ابتدا یک نمونه سوال 
)کامال نامربوط با تحقیق اصلی( و نمونه ای از مجموعه پاسخ ها را قبل از پرسش نامه اصلی 

 Aگزینه های  :نمونه سوال ارائه نمودیم تا افراد با نحوه پاسخگویی پرسش نامه آشنا شوند. 

را از نظر مطلوبیت مکان پیشنهاد شده برای دفتر مرکزی شرکت ارزیابی کنید. اگر  B و 
مکان مطلوب تری برای دفتر مرکزی شرکت پیشنهاد می دهد،   Bفکر می کنید گزینه 

 پاسخ شما چیزی شبیه شکل زیر خواهد بود: 
 

       
 

                

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
 لوب نیستاصال مط

                
 خیلی مطلوب است

 
 

مکان مطلوب تری برای دفتر مرکزی شرکت پیشنهاد می دهد،   Aاگر فکر می کنید گزینه 
A B 
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 پاسخ شما چیزی شبیه شکل زیر خواهد بود: 

          

 

             

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
 اصال مطلوب نیست

                
 ی مطلوب استخیل

 
پیشنهاد یکسانی ارائه می دهند، پاسخ شما  Bو   Aدر نهایت، اگر فکر می کنید گزینه های 

 چیزی شبیه شکل زیر خواهد بود:
  

              

 

         

 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 
 اصال مطلوب نیست

                
 خیلی مطلوب است

 
تهیه  مدیران مالی در گیری تصمیم و قضاوت بر حسابداری ذهنی ثیرتا بررسی به منظور 

 درون طرح با آزمایشگاهی تحقیق روش صورت سود و زیان در وضعیتهای متفاوت،
 مستقل متغیر یا عامل دو پژوهش این در. است شده استفاده 2×2 آزمودنی بین و آزمودنی
 : عبارتنداز و زیان تهیه صورت سود در گیری تصمیم و قضاوت بر تأثیرگذار

 با هم جمع  هاتجمیع: در این حالت سود و زیان حاصل از فروش دارایی
 شده و به صورت یک رقم در صورت سود و زیان گزارش می شود.

 ها با هم جمع  تفکیک: در این حالت سود و زیان حاصل از فروش دارایی
 نمی شوند و هریک به صورت مجزا در صورت سود و زیان گزارش می

 شوند.
می باشند که هر یک به  سودمندی و مطلوبیت پژوهش، وابسته متغیرهای همچنین 

شوند. در این سنجش قضاوت همزمان  صورت مجزا و بر اساس پرسشنامه سنجیده می
آزمودنی نسبت به نحوه ارائه تفکیک و تجمیع می باشد که با دادن امتیاز همزمان به هر 

، 100تا  0تجمیع( بر روی یک محور رتبه بندی شده از  ها )تفکیک یا یک از نحوه ارائه
میزان مطلوبیت و سودمندی خود را اعالم می نماید. به منظور  سنجش متتغیرها، چهار نوع 

ها از نظر عالمت  پرسشنامه تهیه شده که بخش اول هر پرسشنامه نسبت به بقیه پرسشنامه
وده اما سواالت مطرح شده در هر )سود یا زیان( و اندازه )بزرگ یا کوچک( متفاوت ب

نامه کامال یکسان است. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال آن هستیم که  پرسش
دریابیم با تغییر عالمت و اندازه سود و زیان، چه تاثیری بر نحوه پاسخگویی افراد در 

B A 

AB
A 



  17 ...  رفتار مديران در بكارگيری حسابداری ذهنی یبررس

اول آن  نوع پرسشنامه که بخش 4وضعیت ارائه تفکیک یا تجمیع ایجاد می شود. بنابراین 
شامل توضیحات دو رویداد مالی که خالص آن منجر به یک زیان خالص بزرگ ، زیان 
خالص کوچک، سود خالص کوچک و سودخالص بزرگ است، تهیه گردید.گروه اول 
شامل پرسشنامه زیان خالص بزرگ و سودخالص کوچک وگروه دوم شامل زیان خالص 

ها به صورت تصادفی بوده  پرسشنامهکوچک و سودخالص بزرگ بوده است. نحوه توزیع  
 اول، توزیع گردید.   و پرسشنامه دوم پس از جمع آوری پرسشنامه

  های پژوهشیافته
 

 نتایچ قضاوت ترجیحی مدیران برای متغیر مطلوبیت - 1جدول

 (**، انحراف از معیار*معنی قضاوت) میانگین -بخش الف( آمار توصیفی 

 آزمایش گروه اول
 

 ه دومآزمایش گرو

  
 نوع ارائه

   
 نوع ارائه

 وضعیت
 

 تجمیع
 

 تفکیک
 

 وضعیت
 

 تجمیع
 

 تفکیک

 سود خالص کوچک
 

*78/68 
 

60/55 
 

سود 
خالص 
 بزرگ

 
70/69 

 
47/56 

 

**(15/15) 
 

(78/7) 
  

(61/15) 
 

(23/7) 

 
N= 33 

 
N= 33 

  
N= 34 

 
N= 34 

 زیان خالص بزرگ
 

06/51 
 

42/62 
 

زیان 
خالص 
 کوچک

 
55/44 

 
70/49 

 
(66/16) 

 
(93/11) 

  
(04/13) 

 
(50/14) 

 
N= 33 

 
N= 33 

  
N= 34 

 
N= 34 

 گیری مکرر دوطرفه و اثرات ساده برای مطلوبیتبخش ب ( نتایج تحلیل واریانس اندازه           

  
 آزمایش گروه اول

   
 آزمایش گروه دوم

 منابع
 

 آماره
 

p-
value    

 p-value آماره

 F= 07/6 رائهنوع ا
 

019/0 
  

F= 416/68 
 

0009/0 

 F= 151/0 وضعیت
 

700/0 
  

F= 398/3 
 

074/0 

اثر متقابل نوع ارائه و 
 وضعیت

F= 53/18 
 

00009/0 
  

F= 02/12 
 

001/0 

 T=20/4 اثر ساده سود خالص
 

00009/0 
  

T= 35/4 
 

00009/0 

 -T= 72/2 اثر ساده زیان خالص
 

010/0 
  

T= 35/1- 
 

185/0 

 
های و های توصیفی متغیر مطلوبیت را در وضعیتشاخص 1بخش الف جدول شماره  

گردد، در گروه آزمایش اول طور که مالحظه می دهد. هماننوع ارائه مختلف نمایش می
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با انحراف از  78/68برابر با  تجمیعمیانگین مطلوبیت در وضعیت سود خالص کم با ارائه 
بوده، میانگین  78/7با انحراف از معیار  60/55برابر با  فکیکتو با نوع ارائه  15/15معیار 

با انحراف از معیار  06/51برابر با  تجمیعمطلوبیت در وضعیت زیان خالص بزرگ با ارائه 
 بوده است. 93/11با انحراف از معیار  42/62برابر با  تفکیکو با نوع ارائه  66/16

 تجمیعضعیت سود بزرگ با نوع ارائه در گروه آزمایش دوم میانگین مطلوبیت در و 
با انحراف از  47/56برابر با  تفکیکو با نوع ارائه  61/15با انحراف از معیار  70/69برابر با 

 55/44برابر با  تجمیعبوده، میانگین مطلوبیت در وضعیت زیان کوچک با ارائه  23/7معیار 
 50/14با انحراف از معیار  70/49با برابر  تفکیکو با نوع ارائه  04/13با انحراف از معیار 

 بوده است.
گردد، در گروه آزمایش اول مالحظه می  1طور که از بخش ب جدول شماره  همان 

 p-valueبوده که با توجه به مقدار  07/6برای متغیر نوع ارائه برابر با  Fی مقدار آماره
تفاوت  تفکیکو  تجمیعدار است، یعنی بین مطلوبیت با نوع ارائه معنی 05/0کمتر از 

بوده که با توجه  151/0برای متغیر وضعیت برابر با  Fی داری وجود دارد. مقدار آمارهمعنی
دار نیست، یعنی بین مطلوبیت با وضعیت سود خالص معنی 05/0بیشتر از  p-valueبه مقدار 

اثر  برای Fی داری وجود ندارد. مقدار آمارهکوچک و زیان خالص بزرگ تفاوت معنی
 05/0کمتر از  p-valueبوده که با توجه به مقدار  53/18متقابل نوع ارائه و وضعیت برابر با 

دار است، یعنی اثر متقابل بین مطلوبیت با وضعیت سود خالص کوچک و زیان خالص معنی
داری وجود دارد. اثر ساده متغیر سود خالص با توجه به بزرگ و نوع ارائه تفاوت معنی

دار است، معنی 05/0که کمتر از  p-valueبوده و مقدار  20/4که برابر با  tی رهمقدار آما
داری تفاوت معنی تفکیکو  تجمیعیعنی بین مطلوبیت در وضعیت سود خالص با نوع ارائه 

بوده و  -72/2که برابر با  tی وجود دارد. اثر ساده متغیر زیان خالص با توجه به مقدار آماره
دار است، یعنی بین مطلوبیت در وضعیت زیان معنی 05/0ه کمتر از ک p-valueمقدار 

 داری وجود دارد. تفاوت معنی تفکیکو  تجمیعخالص با نوع ارائه 
بوده که با  41/68برای متغیر نوع ارائه برابر با  Fی در گروه آزمایش دوم مقدار آماره 

بین مطلوبیت با نوع ارائه  دار است، یعنیمعنی 05/0کمتر از  p-valueتوجه به مقدار 
برای متغیر وضعیت برابر  Fی داری وجود دارد. مقدار آمارهتفاوت معنی تفکیکو  تجمیع

دار نیست، یعنی بین معنی 05/0بیشتر از  p-valueبوده که با توجه به مقدار  39/3با 
داری وجود مطلوبیت با وضعیت سود خالص بزرگ و زیان خالص کوچک تفاوت معنی
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بوده که با توجه  02/12برای اثر متقابل نوع ارائه و وضعیت برابر با  Fی ارد. مقدار آمارهند
دار است، یعنی اثر متقابل بین مطلوبیت با سود معنی 05/0کمتر از  p-valueبه مقدار 

داری وجود دارد. اثر ساده خالص بزرگ و زیان خالص کوچک و نوع ارائه تفاوت معنی
که  p-valueبوده و مقدار  35/4که برابر با  tی ا توجه به مقدار آمارهمتغیر سود خالص ب

 تجمیعدار است، یعنی بین مطلوبیت در وضعیت سود خالص با نوع ارائه معنی 05/0کمتر از 
داری وجود دارد. اثر ساده متغیر زیان خالص با توجه به مقدار تفاوت معنی تفکیکو 

دار است، یعنی معنی 05/0که بیشتر از  p-valueه و مقدار بود -35/1که برابر با  tی آماره
داری تفاوت معنی تفکیکو  تجمیعبین مطلوبیت در وضعیت زیان خالص با نوع ارائه 

 وجود ندارد.
قضاوت ترجیحي مدیران برای متغیر سودمندی نتایج - 2جدول  
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گردد، در گروه آزمایش اول میانگین طور که مالحظه می دهد. همانمختلف نمایش می
و با  73/4با انحراف از معیار  54/64برابر با  تجمیعسودمندی در وضعیت سود کم با ارائه 

بوده، میانگین سودمندی در  21/7با انحراف از معیار  36/51برابر با  تفکیکنوع ارائه 
و با نوع ارائه  65/8با انحراف از معیار  03/48برابر با  تجمیعوضعیت زیان بزرگ با ارائه 

 بوده است. 01/12با انحراف از معیار  54/59برابر با  تفکیک
 تجمیعدر وضعیت سود بزرگ با نوع ارائه  در گروه آزمایش دوم میانگین سودمندی 

با انحراف از  61/51برابر با  تفکیکو با نوع ارائه  38/11با انحراف از معیار  47/61برابر با 
برابر با  تجمیعبوده، میانگین سودمندی در وضعیت زیان کوچک با ارائه  27/16معیار 

با انحراف از معیار  20/52رابر با ب تفکیکو با نوع ارائه  94/9با انحراف از معیار  32/51
 بوده است. 81/11

گردد، در گروه آزمایش اول مقدار مالحظه می 2طور که در بخش ب جدول  همان 
کمتر از  p-valueبوده که با توجه به مقدار  25/8برای متغیر نوع ارائه برابر با  Fی آماره

داری تفاوت معنی تفکیکو  میعتجدار است، یعنی بین سودمندی با نوع ارائه معنی 05/0
بوده که با توجه به مقدار  262/0برای متغیر وضعیت برابر با  Fی وجود دارد. مقدار آماره

p-value  دار نیست، یعنی بین سودمندی با وضعیت سود خالص معنی 05/0بیشتر از
ثر برای ا Fی داری وجود ندارد. مقدار آمارهکوچک و زیان خالص بزرگ تفاوت معنی

 05/0کمتر از  p-valueبوده که با توجه به مقدار  04/81متقابل نوع ارائه و وضعیت برابر با 
دار است، یعنی اثر متقابل بین سودمندی با وضعیت سود خالص کوچک و زیان معنی

داری وجود دارد. اثر ساده متغیر سود خالص با توجه خالص بزرگ و نوع ارائه تفاوت معنی
دار معنی 05/0که کمتر از  p-valueبوده و مقدار  58/8که برابر با  tی به مقدار آماره

تفاوت  تفکیکو  تجمیعاست، یعنی بین سودمندی در وضعیت سود خالص با نوع ارائه 
که برابر با  tی داری وجود دارد. اثر ساده متغیر زیان خالص با توجه به مقدار آمارهمعنی

دار است، یعنی بین سودمندی در معنی 05/0کمتر از که  p-valueبوده و مقدار  -44/4
 داری وجود دارد. تفاوت معنی تفکیکو  تجمیعوضعیت زیان خالص با نوع ارائه 

بوده که با  11/4برای متغیر نوع ارائه برابر با  Fی در گروه آزمایش دوم مقدار آماره 
بین سودمندی با نوع ارائه دار نیست، یعنی معنی 05/0بیشتر از  p-valueتوجه به مقدار 

برای متغیر وضعیت  Fی داری وجود ندارد. مقدار آمارهتفاوت معنی تفکیکو  تجمیع
دار نیست، یعنی بین معنی 05/0بیشتر از  p-valueبوده که با توجه به مقدار  92/3برابر با 
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داری وجود سودمندی با وضعیت سود خالص بزرگ و زیان خالص کوچک تفاوت معنی
بوده که با توجه  50/8برای اثر متقابل نوع ارائه و وضعیت برابر با  Fی ارد. مقدار آمارهند

دار است، یعنی اثر متقابل بین مطلوبیت با سود معنی 05/0کمتر از  p-valueبه مقدار 
داری وجود دارد. اثر ساده خالص بزرگ و زیان خالص کوچک و نوع ارائه تفاوت معنی

که  p-valueبوده و مقدار  94/2که برابر با  tی توجه به مقدار آماره متغیر سود خالص با
دار است، یعنی بین سودمندی در وضعیت سود خالص با نوع ارائه معنی 05/0کمتر از 

داری وجود دارد. اثر ساده متغیر زیان خالص با توجه به تفاوت معنی تفکیکو  تجمیع
دار معنی 05/0که بیشتر از  p-valueو مقدار  بوده -36/0که برابر با  tی مقدار آماره

تفاوت  تفکیکو  تجمیعنیست، یعنی بین سودمندی در وضعیت زیان خالص با نوع ارائه 
 داری وجود ندارد. معنی

 نتیجه گیری
سال قبل ذکر کرده است، حسابداری ذهنی مهم  30( بیش از 1985گونه که تالر ) همان

میم گیری های مالی از طریق نحوه کد گذاری، طبقه است. اهمیت آن در بسیاری از تص
بندی، و ارزیابی نتایج مالی نشان داده شده است. هدف مقاله حاضر توصیف نظریه 
حسابداری ذهنی و استدالل این نکته بود که حسابداری ذهنی می تواند نحوه رفتار مدیران  

یه را توضیح دهد. اگرچه در گزارشگری مالی و افشاگری اختیاری بر اساس اصول این نظر
نظریه حسابداری ذهنی به منظور توضیح تصمیم گیری های مشتری و خانوار ایجاد شده 
بود، اما ایده های آن برای تهیه کنندگان و کاربران خارجی گزارش های مالی و افشاگری 
های اختیاری نیز قابل اجرا هستند. سه ویژگی اصلی نظریه حسابداری )یعنی کد گذاری، 
طبقه بندی، و ارزیابی( با ویژگی های اصلی گزاشگری مالی و افشاگری اختیاری مطابقت 
دارند. به عنوان مثال، افرادی که صورت های مالی را فراهم می کنند، به آسانی اطالعات 
را کد گذاری و طبقه بندی می کنند. اگرچه استاندارد های حسابداری و شیوه های مناسبی 

ارزیابی حقوق صاحبان سهام، و پیش بینی وجود دارند، اما تحقیقات از تحلیل اعتبار، 
پیشین حاکی از آن بودند که تمایل به پرداختن به حسابداری ذهنی نسبتا زیاد است. 
بنابراین، این امکان وجود دارد که تهیه کنندگان و کاربران گزارش های مالی از 

ی به مدیران امکان انعطاف پذیری حسابداری ذهنی استفاده کنند. گزارشگری مالی فعل
جهت تفکیک اقالم صورت سود و زیان را می دهد. این انعطاف پذیری در مواقعی مشکل 
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ساز است که مدیران تجمیع  و یا تفکیک را ترجیح می دهند ، زیرا  ارزیابی مدیران از 
ه نشان شرکت ها براساس اینکه آیا اطالعات عملکرد را به صورت تجمیع  و یا تفکیک شد

 یگزارشگر یحال حاضر، راهنما دهند به شکلی قابل پیش بینی متفاوت خواهد بود. در
نسبت به  یریانعطاف پذ یراندرآمد وجود دارد، که به مد یدر مورد جداساز یاندک
 به ما یریانعطاف پذ یندهد. با توجه به ا یم یاناقالم صورت سود و ز یکتفک یاو  یعتجم
 تاقالم صور یدر رابطه با جداسازمدیران  یحاتترج یاکه آ ختیماین موضوع پردا یبررس

 یتئور ینیب یشطبق پبر اقالم  ینا یاساس یاجزا یبر اساس عالمت و بزرگ یانسود و ز
 یقاتخط از تحق ینبه ا یذهن یحسابدار یتئور یمعرف ی می باشد؟ذهن یحسابدار
ترده اقالم صورت سود و گس یفط یبرا یانتخاب جداساز ینیب یشپ یرا برا یساختار

 یحقابل توض یربپردازد که قبال غ یجینتا یحتواند به توض یم ینسازد. همچن یفراهم م یانز
 یتمآ یکبه تفک ی( که نشان دادند شرکت ها زمان2010) ینیواسانو سر یدلبوده اند، مانندر

تحت  سود خالص یخالص به جا یانرا در ز یعاثر تجم یجپردازند که نتا یخاص م یها
 دهند.  یقرار م یرتاث

 یشسازگار با پ یرانمد یجداساز یحدهد که ترج ینشان مپژوهش حاصل از  یجنتا 
در مقابل  یعتجم یبرا یرانمد یحاتترج یعنی،است.  نیذه یحسابدار یتئور یها ینیب

در  یعتجم یحو به نوبه خود، ترج یان،سود و ز ینسب یعالمت و بزرگ یرتحت تاث یکتفک
شرکت کنندگان در  یتقضاوت اولو موارد است. یردر سا یارد، و جداسازمو یبرخ
 یع شدهتجم به شکل ارائه نحوه یبرا یسود خالص کوچک به طور قابل توجه یطشرا

بنابراین با توجه به این نکته که افراد در منطقه زیان حساسیت و وزن دهی بیشتری  .است
یدگی فا یب یلبه دل یرانمدباط کرد که نسبت به منطقه سود دارند می توان چنین استن

عطف . دهند یم یحبزرگ با سود بزرگتر را ترج یانز تجمیع یان بزرگ،ز نمایش جداگانه
 یتکه قضاوت اولو یمکن یما مشاهده م یک، یش گروهخالص بزرگ آزما یانز یطبه شرا

 مواقعی که دربنابر این  .باشد می تفکیک شدهبه ارائه  یشرکت کنندگان به طور قابل توجه
 باشد،بزرگ  یانسود با ز یباز ترک یاز کاهش سودمند یشترسود ب یکتفک یسودمند

قضاوت  یانگینسود خالص بزرگ، م وضعیتدر  .دهند یم یحرا ترج یکتفک یرانمد
دلیل اصلی  .یع شده می باشدارائه تجم یبرا یشرکت کنندگان به طور قابل توجه یتاولو

در مقایسه با اندازه سود می باشد. در این حالت میزان مطلوبیت  چنین رویکردی اندازه زیان
تجمیع برای مدیران بیشتر از تفکیک آن می باشد و ارائه جداگانه زیان کوچک برای 
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 یکوچک با سود بزرگ را به جا یانز تجمیع یرانمد مدیران بی فایده است. بنابراین
 ینب یحالص، تفاوت در ترجکوچک خ یانز یطدر شرا. دهند یم یحآنها ترج یکتفک
اندازه  یطور که بحث شد، وقت همان معنی دار نمی باشد یاز نظر آمار یعو تجم یکتفک

به  یکتفک یا یعتجم یگزارش ها یبرا یح، ترج یابد یم یشافزا یانسود نسبت به اندازه ز
نتایج پژوهش حاضر از نظر اهمیت کاربرد  .شود یحساس م یشکل خاص تابع ارزش فرد

( می باشد و نشان از 2010وری حسابداری ذهنی هم راستا با پژوهش کونس و همکاران)تئ
بکارگیری حسابداری ذهنی در حوزه گزارشگری مالی می باشد. همچنین نتایج پژوهش با 

(  مطابقت دارد. هرچند تحقیق بانر و همکاران بر روی 2014و همکاران ) 1نتایج  بانر
متمرکز شده است اما هر دو تحقیق، نتایج مشابهی در  گزارشگری ابزارهای نوین مالی

مورد بکارگیری تئوری حسابداری ذهنی توسط مدیران مالی در خصوص افشای اقالم 
 صورتهای مالی دارد. 

 پیشنهاد برای تحقیقات آتي
 کیفیت، شفافیت، نظیر معیارهایی از شودمی پیشنهاد آتی های پژوهش انجام جهت

 همچنین. گیرد قرار بررسی مورد آزمودنی با مرتبط عوامل سایر عنوان به ارزش ریسک،
 افشای)نظارتی نهادهای فشار عامل گرفتن نظر در با مشابهی پژوهش تا شود می پیشنهاد

 بر تحقیق این تمرکز که آنجایی از. گیرد قرار مطالعه مورد نیز...(  کدال روی بر اطالعات
 از مشابهی تحقیق شود می پبشنهاد لذا است بوده مالی های صورت کنندگان تهیه روی

 .گیرد صورت نیز گذاران سرمایه دیدگاه

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
1- Bonner 
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