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 چکیده
 سال در تالر ریچارد توسط بار اولین برای ذهنی حسابداری است ذهنی حسابداری بررسی و ینتبی، حاضر پژوهش اصلی هدف
 را اقتصدادی  پیامددهای  آن موجد   بده  افدراد  کده  را فراینددی  کوشد می ذهنی حسابداری که کرد بیان وی. شد مطرح 0851

 را آنهدا  تنهدا  نده  هدا  تصمیم ارزیابی در افراد که داد نشان تالر مطالعات. نماید تشریح، کنند می ارزیابی و طبقهبندی، کدگذاری
، لذا. است گذار اثر تصمیم های نتیجه بر هم بردن منفعت و کردن هزینه زمان و تصمیم نوع تغییر بلکه کنند می بررسی جداگانه
 بررسی مالی متفاوت رویدادهای با رویارویی در را افراد مالی گیری تصمیم شرایط ذهنی حسابداری که است این بیانگر ها یافته
 از بدیش  امدروزه  و اسدت  شده مطرح رفتاری - مالی زمینۀ در ذهنی حسابداری. گیرد می تصمیم شرایط آن اساس بر و کند می
 و مشتری های گیری تصمیم توضیح منظور به ذهنی حسابداری نظریۀ اگرچه. است کرده جل  خود به را پژوهشگران توجه  پیش
  نیدز  اختیداری  هدای  افشداگری  و مالی های گزارش کنندگان استفاده و کنندگان تهیه برای آن های ایده اما، بود شده ایجاد خانوار

 .هستند اجراشدنی
 .ارزشیابی، بندی طبقه، کدگذاری، ذهنی حسابداری :کلیدی واژگان

 

 ذهنیمفاهیم و مبانی نظری حسابداری 
ها که تحت  بندی ها و شرط درک بردها، زیان“( حسابداری ذهنی را اینگونه تعریف کردند: 0881، )0( تالر و جانسون0851) تالر

توسط داند که  ای از عملیات آگاهانه می ( حسابداری ذهنی را مجموعه0888تالر ) .گیرد تأثیر ویرایش ذهنی خاصی قرار می
شیوه  ذاتاً حسابداری ذهنی. گیرد های مالی مورد استفاده قرار می افراد و خانوارها برای سازماندهی، ارزیابی و ردیابی فعالیت

و تنظیم  (085۱ ،0طور راهبردی برای ساده کردن محاسبات شناختی )شلینگ کنندگان به عملی و سودمندی است که مصرف

                                                           
1 Schelling  
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پدیده حسابداری ذهنی به فرآیند ذهنی ارزشیابی معامالت و مبادالت مالی اتالق  .کنند میها از آن استفاده  خودکار هزینه
های  گیری درباره مسائل مختلف مالی را در حساب شود. حسابداری ذهنی به این معنی است که افراد تمایل دارند تصمیم می

ها را در یک پرتفوی  گیری تمامی این تصمیمذهنی جدا انجام دهند بدون در نظر گرفتن این فرض منطقی که بهتر است 
بر اساس (. 0885، 0)دانیل و همکاران گیرد های مختلف را نادیده مییگیرگیری کنند که این عمالً تعامل بین تصمیم تصمیم

به دلیل مطلوبیتش در ذهنی  3های هزینه کردن ای است برای تصمیم حسابداری ذهنی استعاره (0882، 6دیدگاه )هیلی و سول
 شود. انداز تجربی به کار برده می کردن چشم

 

 ذهنیحسابداری  جایگاه تاریخچه و
۱حسابداری ذهنی یک مفهوم است که نخستین بار توسط ریچارد تیلر

 سال استادِ اقتصادِ رفتاریِ دانشگاهِ شیکاگو 
ها باور  انگیزی بود. خیلی اتفاق هیجان 6104نوبل اقتصاد در سال اعالم اسم ریچارد تالر به عنوان برنده  گذاری شد، نام0851

کند ساز و کاری را که مردم در آن درآمدهای اقتصادی  این مفهوم تالش میهای اصلی نوبل است داشتند که تالر یکی از بخت
ده جایزه نوبل اقتصاد است که آموخته دکترای اقتصاد و برن او دانش، کنند توضیح دهد بندی و ارزیابی می را کدگذاری، گروه

8اقتصاد رفتاری زمینه هایش در بیشتر به خاطر تحقیق
یکی از دستاوردهای علمی ریچارد تیلر است که باعث  د.شو شناخته می 

کوشد فرایندی را که  وی بیان کرد که حسابداری ذهنی می .تر بین علم اقتصاد و روانشناسی شد درک و ایجاد ارتباط عمیق
 ها تمایل به نگهداری انسان کنند تشریح نماید. بندی و ارزیابی می گذاری، طبقه موج  آن پیامدهای اقتصادی را کد افراد به

حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصورات دارند و این تصورات ذهنی در بعضی از مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر 
بندی و تلخیص رویدادهای مالی و تجاری تعریف کنیم، آنگاه  ثبت، طبقه رفتار ما خواهند داشت. اگر حسابداری را سیستم

شود. خانوارها این کار را به  حسابداری ذهنی به صورت چگونگی اجرای چنین سیستمی توسط افراد و خانوارها تعریف می
 کنترل تحت شان هدف یعنی دهند: ها برای استفاده از حسابداری مدیریت دارند، انجام می ای که سازمان دالیلی شبیه به انگیزه

هایی  شود. حسابداری ذهنی توصیفی است از شیوه چه مخارجی می صرف شان پول که است این ردیابی برای مخارج آوردن در
های مالی خود برای ارزیابی  دهند. بر اساس مفهوم حسابداری ذهنی، افراد در تصمیم که آنان بدان وسیله این امور را انجام می

کنند عواق  هر تصمیم )مثبت یا منفی( را به تنهایی بررسی کنند.  گشایند و سعی می صمیم، حسابی جداگانه در ذهن میهر ت
کنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان  ها نه تنها آنها را جداگانه بررسی می دهد که افراد در ارزیابی تصمیم مطالعات تالر نشان می

 .(0355اردکانی،  فرد و ناظمی زاده )مراد گذار است های تصمیم اثر نتیجههزینه کردن و منفعت بردن هم بر 
 

 مفاهیم حسابداری ذهنی
 :فاهیم حسابداری ذهنی به اعتقاد تالر حسابداری ذهنی سه عنصر اصلی داردم

                                                           
1 Daniel et al 
2 Heath & Soll   
3 Spending 
4 Richard Thaler 
5 Mental accounting 
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های  نهایت تصمیمگیری بر اساس نتایج آزمون شده و در  به چگونگی دریافت نتایج و آزمون آنها، چگونگی تصمیم :عنصر اول
 پردازد. گرفته شده می
 های معینی است. ها به حساب مستلزم تخصیص فعالیت :عنصر دوم
 پردازد. ها می به میزان ارزیابی حساب :عنصر سوم

 

 های اصلی تئوری حسابداری ذهنی نقش
، مبتنی بر سه تفکر 3و نشات گرفته از تئوری انتظارات 6اندازحسابداری ذهنی بر اساس تئوری چشم( 6101، 0)فنما و کونس

 اند از: کلیدی است که عبارت
 2( ارزشیابی3      8بندی( طبقه6    ۱کدگذاری( 0     
 
  

 نقش کدگذاری حسابداری ذهنی
کند که  میشوند، ولی حسابداری ذهنی عنوان  گیری اقتصادی، نتایج چندگانه در یک جنبه ترکی  می بر اساس تئوری بهره

کنند، مبتنی  دهند. بر اساس منطق حسابداری ذهنی اینکه افراد چگونه نتایج را ترکی  می افراد چنین محاسباتی را انجام نمی
 د:باش بر اصول زیر می

 های کم با سودهای زیاد  ( یکپارچه کردن زیان3  ها ( یکپارچه کردن زیان6  ( تفکیک سودها0
های زیاد. از طرفی افراد نه تنها تمایل دارند که معامالت و وقایع را در قال  پول،  زیان( مجزا کردن سودهای کم از ۱

کنند. اینکه چیزی خوب  گذاری می شوند نیز کد کدگذاری کنند بلکه از این دید که آیا آنها به عنوان معامله خوب یا بد تصور می
 ندگان نیز دارد.گیر است یا خیر، بستگی به منبع پذیرفته شده آن توسط تصمیم

 

 بندی حسابداری ذهنی نقش طبقه
بندی پول دارند. در واقع یک نقطه کلیدی در فرایند  حسابداری ذهنی، افراد تمایل به طبقه( 0888، 4دیدگاه )کیوتزبر اساس 

ذهنی، های مناس   بایست شناسایی و سپس به حساب های ورودی و خروجی ابتدا می حسابداری ذهنی این است که جریان
از: مخارج )برای مثال خوار و بار  عبارتندکنند  هایی که افراد استفاده می حساب (،0888تخصیص یابند. بر اساس تحقیق تیلور )

نشستگی و ...( شوند، ثروت که به وسیله نوع حساب )برای مثال حساب جاری، باز بندی می تعطیالت و...( که در بودجه طبقه
 شوند. بندی می و....( طبقه 8و بادآورده 5د که به وسیله منبع آن )برای مثال عایداتشود و درآم بندی می طبقه

                                                           
1
 Fennemam & koonce 

2 Prospect Theory 
3 Expected Utility Theory 
4 Coding  
5 Categorization 
6 Evaluation  
7 Kivetz  
8 Regular income  
9 Windfall gains  
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 نقش ارزشیابی حسابداری ذهنی
کنند و  کنند و سودها را به جای اینکه با هم جمع کنند، از هم تفکیک می طور که ذکر گردید افراد نتایج را کدگذاری می همان

کنند.  بندی می های ذهنی مناس  جهت کنترل رفتار یا دستیابی به اهداف دیگر، طبقه حسابهمچنین معامالت و وقایع را به 
گذاران و اعتباردهندگان،  دهند. به طور کلی سرمایه این اقدامات چگونگی ارزشیابی معامالت و وقایع را تحت تأثیر قرار می

 کنند. ها تصور می تر از بدهی ها را بهتر و مطلوب دارایی
 

 گذاری و تئوری انتظار، سرمایه ذهنی حسابداری
کنند. مفهوم کاربردی این  های مالی از حسابداری ذهنی استفاده می گیری دهد که افراد در هنگام تصمیم این تئوری نشان می

به گذاری خود نیستند بلکه سهام را  به دنبال بهینه کردن پرتفوی سرمایهگذاری  سرمایه هنگام موضوع آن است که برای مثال
گذاران  ای را که سرمایه کنند. حسابداری ذهنی، شیوه صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن ارتباط آنها با یکدیگر خریداری می

گذاران کل نتایج را به صورت یک مجموعه و یا به  دهد. برای مثال، آیا سرمایه کنند. مورد توجه قرار می پیامدها را ارزیابی می
 کنند؟  می صورت جداگانه ارزیابی

های خود را به دست بدهیم بلکه به دنبال  گذاری شود که نگاه کالن به مجموعه سرمایهتورش حسابداری نه تنها باعث می
و درد کشیدن و ناراحتی از « و یا کاال و یا سرویس خریداری شده»گذاری  ای در زمان لذت بردن از منفعت سرمایه ایجاد رابطه

هایی بگیریم که با  شود که تصمیم  آوردن آن کاال یا خدمت است. این مسئله موج  میهزینه کردن برای به دست 
 سازی ثروت همخوانی ندارد. حداکثر
 

 ذهنی حسابداری دالیل وقوع
  توان به عناوین زیر اشاره نمود: دالیل متعددی برای توجیه حسابداری ذهنی وجود دارد که به طور مثال می

عنوان « های ذهنی تطبیق منابع خاص با مصارف خاص و تشکیل حساب»دالیلی برای توجیه رفتاری در حوزه روانشناسی؛ 
شود که  ، این رفتار از طریق عامل تقابل توجیه شده است. بر طبق این تئوری عنوان میشده است. برای مثال در تبیینی خاص

است. در یک توجیه جایگزین دیگر،  0مل جبران و تقابلشناسی در برابر ارائه کننده سود غیر مترقبه، الهام بخش ع حس قدر
 شود.  پول میریزی  عنوان شده است که شادی ناشی از دریافت سود بادآورده کوچک موج  خرج بدون برنامه

پردازند. در یکی از  های ذهنی می هایی وجود دارند که به دالیل ایجاد حساب در حوزه ادبیات مالی و اقتصاد نیز تئوری
کنند تا مخارج خود را از طریق مسائل خود کنترلی  های ذهنی به افراد کمک می شود که حساب های این حوزه عنوان می تئوری

 مدیریت کنند. 
 
 
 
 

                                                           
1
 Reciprocate 
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 ذهنیحسابداری های  هزینه
هزینه ذهنی، یک نوع یا هزینه مبادله  0های حسابداری ذهنی به طور کل هزینه( 0358، قاسمیبر اساس دیدگاه )خواجوی و 

بوده و ممکن است حد « به طور خاص گرفتن تصمیمی مفید توسط مشتری برای خرید»برای گرفتن تصمیمی مفید  ای مبادله
 تک در یک بازار وضع کند. پایینی برای قیمت به صورت تک

یک، عنصری حیاتی از تواند بیانگر عناصر مرکزی لذت فرد باشند، این تابع دارای سه مشخصه است که هر  نیز می 6تابع ارزش
  دهند:  حسابداری ذهنی را تشکیل می

 شود. به عنوان سود و زیان اضافی نسبت به یک نقطه مرجع تعریف می  -0

 دهد. سود و زیان حساسیت نزولی را نشان می -6

 زیان گریزی. -3
ها،  درآمد حقوق، سود داراییبندی کنند:  افراد تمایل دارند درآمدشان را به سه منبع طبقه شافیر و تالر گزارش کردند که

پذیری  بندی تفاوت دارد. این رفتار، اصل اقتصادی تعویض درآمدهای آینده. آنها دریافتند که میل نهایی برای خرج با این طبقه
گیرد به طور کامل قابل تعویض با پول یک حساب ذهنی در یک حساب ذهنی جای میکند، زیرا پولی که  پول را نقض می

کند  های چرخه رفتاری عمر است که فرض می تفصیلی حسابداری ذهنی، فرضیه . یک کاربرد(0885، 3)شیفر و تالر دیگر نیست
دانند و آنها را در  های خود را به یکی از سه طبقه درآمد جاری، ثروت جاری یا درآمد آینده متعلق می افراد هنگامی که دارایی

گیرد تا حد  هایی که برای اجرای رفتارشان مورد استفاده قرار می که حساب کنند به طوری ذهن خودشان طراحی و تنظیم می
   ناپذیر است.   زیادی جانشین

 

 ذهنیحسابداری  چارچوب کاربردهای
ده خود به مدت طوالنی  گذاران تمایل به نگهداشت سهام زیان یکی از مشاهدات رفتاری در بازارهای مالی این است که سرمایه

۱شفرین و استیتمنو فروش سهام سودده خود به سرعت دارند، 
ترکی  تئوری  اند. نامیده 8این رویداد را اثر خلق و خو ( 6111) 

تواند اثر خلق و خو را تبیین  با عنوان تئوری انتظارات با چارچوب حسابداری ذهنی تیلور می (0850) 2انتخاب تیورسکی و کانمن
ها در  گیرندگان مایل به تفکیک انواع مختلف برد و باخت شود که تصمیم در چارچوب حسابداری ذهنی عنوان میکند. 
برند. بنابراین، به آسانی قابل  پوشی از کنش متقابل به کار می باشند و سپس تئوری انتظارات را با چشم های جداگانه می حساب

گذاری شده باشد، بر مبنای تئوری  یا زیان در هر یک از سهام سرمایههای مربوطه، حساب سود  درک است که اگر حساب
گذاران در مورد سهام سودده  کنند که سرمایه ها عنوان می این تئوری گردد. انتظارات و حسابداری ذهنی اثر خلق و خو ایجاد می

 باشند. پذیر می ده ریسک ریسک گریز و در مورد سهام زیان

 

                                                           
1
 Mental Accounting Cost 

2 Value Function 
3 Shefir & Thaler 
4 Shefrin & Statman 
5 Disposition Effect 
6 Tversky & Kahneman  
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 رویکردی متفاوت با سناریوی تصمیم گیری ذهنیحسابداری 
گیری  های تصمیموماً همواره به طور منطقی با مدلهای مردم لز تصمیمشود که  در باب اهمیت این موضوع چنین استدالل می

معرفی شده در متون مالی هماهنگ نیست. به طوری که حسابداری ذهنی به عنوان رویکردی متفاوت در سناریوی 
شود. بر اساس حسابداری ذهنی که از آن به عنوان یک تورش رفتاری یاد شده است، افراد در  ظاهر میگیری  تصمیم
کنند عواق  هر تصمیم را  کنند و سعی می های مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم حسابی جداگانه در ذهن خود باز می تصمیم

گیرندگان بتوانند  تصمیم تا کند ذهنی چارچوبی را فراهم میحسابداری  چه منفی و چه مثبت را به تنهایی بررسی نمایند.
ای از نقاط مرجع را برای هر حساب تهیه و سود و زیان آن را تعیین کنند و سپس با استفاده از نظریه انتخاب، تفاوت  مجموعه

های  ران بر اساس حسابگذا گیری سرمایه های تصمیم ها را مشاهده کرده و در نهایت تصمیم بگیرند. مدل بین انواع حساب
 تواند استثناهای گزارش شده توسط مدیریت مالی رفتاری در بازارهای مالی را توضیح دهد.  ذهنی، می

 

 در فرایندهای تصمیم اعتبار مشتری ذهنیحسابداری  نقش
 82( بدین منظور انجام شد، اول یک مطالعه ردیابی فرایند مبتنی بر مصاحبه، 0885، 0در پژوهشی که توسط )رانیارد و همکاران

مختصری در مورد سه گزینه اعتباری به صورت قسطی نفر از بالغان با تجربه اعتبار، شرکت کرده بودند که به آنها توضیحات 
یک طرح برای باز پرداخت را انتخاب کنند، اما قبل  بایست یک گزینه اعتبار و بود. آنها میدر سناریوی واقعی مشتری داده شده 

کنندگان معموالً  ، شرکت«نسیه»هنگام انتخاب منبع اعتبار  توانستند اطالعات بیشتری درخواست کنند. از این انتخاب آنها می
مقایسه و جستجو می های ذهنی ساده  را اغل  با استفاده از تصمیم 3و هزینه کل 6اطالعات در مورد نرخ ساالنه به درصد

هایی بازپرداخت انتخاب کردند که، در طول دوره وام و مبلغ باز  های اعتبار و طرح هایی از گزینه کنندگان زوج کردند. شرکت
پرداخت ماهانه متمایز بودند. اگرچه، نرخ ساالنه به درصد به طور معنیداری بر انتخاب تاثیر گذاشت، اما تاثیرش به طور اساسی 

 اطالعات هزینه کل تعدیل شده بود.  از طریق
 نتیجه گرفته شد که:

های اعتباری است اما هزینه کل برای  ای مهم برای منشاء تصمیم اگر چه نرخ ساالنه به درصد، مشخصه  
های اعتباری خاص را به شکل حساب های  های باز پرداخت مهمتر است، زیرا اغل  مشتریان طرح های طرح تصمیم

 هند.ذهنی نشان می د

ها و خطرهای  شود و هدف های ماهانه، به کار گرفته می های دوره بودجه متناوب برای ارزیابی باز پرداخت حساب 
 کند.آینده را پیشبینی می

  

 نقش حسابداری ذهنی در گزارشگری مالی
معتقدند به چندین دلیل در حوزۀ پردازد، اما برخی    کننده و خانوار می گرچه حسابداری ذهنی عموماً به تشریح تصمیمات مصرف

 سازمانی و افشای اختیاری نیز کاربرد دارد که برخی از این دالیل در ادامه آمده است. گزارشگری مالی برون

                                                           
1 Ranyard et al 
2 Annual Percentage Rate (APR)    
3 Total Cost (TC) 
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بین حسابداری ذهنی، گزارشگری مالی و افشای اختیاری کامالً مشهود است. افراد و  نخست اینکه، به گفتۀ تیلور همسویی 
های سازمان   خانوارها اقدام به ثبت، تلخیص، تحلیل و گزارش نتایج معامالت و سایر رویدادهای مالی به دالیل مشابه با انگیزه

ابی پول خود )منابع مالی خود( و کنترل مصارف و مخارج است. باید توجه داشت که سه کنند و هدف هر دو گروه ردی   می
های مهم گزارشگری مالی و افشای اختیاری   بندی و ارزیابی( با ویژگی ویژگی اصلی نظریۀ حسابداری ذهنی )کدگذاری، طبقه

سود و یا زیان   های نقدی و نیز اقالم تعهدی را  اقالم جریان  های مالی مرت   کنندگان صورت مطابقت دارد؛ برای مثال، تهیه
کنند. در برخی موارد، عملیات    کنند. همچنین، آنها این اقالم را بر حس  احتمال وقوع مجددشان کدگذاری می   کدگذاری می

ونگی گزارش اقالم در مورد چگ  گیرد، اما در اغل  موارد الزم است   بندی باکمک سیستم حسابداری انجام می کدگذاری و طبقه
ای انجام گیرد. از طرفی، ممکن است  ها و نیز افشای اختیاری، قضاوت قابل مالحظه  های مالی، یادداشت  صورت در

شده به آنها، اصول حسابداری ذهنی را مدنظر قرار دهند. به این  هنگام ارزیابی گزارشات ارائه کنندگان گزارشات مالی به استفاده
عالوه،   کند. به کنندگان مطالبی را عنوان می در مورد تأثیر نحوۀ ارائۀ اطالعات مالی بر ارزیابی استفاده  ذهنیمعنا که حسابداری 

های مالی، ممکن است تصورات مبتنی بر حسابداری ذهنی   شده از طریق تحلیل صورت با تغییر محتوای گزارشات مالی ارائه
 ایجاد شود.

های مناس  تحلیل اعتبار و ارزیابی   روش حسابداری، استانداردهای وجود با دهد می نشان پیشین های     پژوهش اینکه، دوم
بینی، تمایل ذاتی برای درگیری در حسابداری ذهنی بسیار چشمگیر است. برای مثال، تیلور و  حقوق صاحبان سهام و پیش

باشد؛  0881افزایش قیمت سهام در دهۀ  استدالل کردند که حسابداری ذهنی ممکن است یکی از عوامل( 6115) 0سانستین
اند، در معرض خطر قرار دارد،  های قبل کس  کرده  آنها معتقد بودند که افراد بسیاری با این توجیه که تنها سودی که در سال

حسابداری ذهنی معمای صرف   پیشنهاد کردند( 0888) 6اقدام به پذیرش ریسک بیشتری کردند. همچنین، بنارتزی و تیلور
نظر آنها حساسیت باال نسبت به زیان زمانی که با تمایل فرد برای ارزیابی موقعیت وی  کند. به   حقوق صاحبان سهام را حل می

شود تا افراد صرف سرمایۀ بزرگتری را تقاضا کنند تا تغییرپذیری    شود؛ موج  می   ای در حسابداری ذهنی( ترکی  می )ایده
های مختلفی را در مورد حسابداری ذهنی در   مثال( 6110وراق قرضه بپذیرند. به عالوه، کمرر )بیشتر سهام را در مقایسه با ا

کنندگان ارائه کرد که در آنها رهنمودها و یا قواعدی در مورد نحوۀ رفتار، تعیین شده  هایی به غیر از چارچوب مصرف  چارچوب
کنندگان گزارشات مالی، مفاهیم  و استفاده کنندگان ر نیست که تهیهشده، دور از انتظا بنابراین، با توجه به مسائل عنوان. بود

 های مالی و افشای اختیاری انتقال دهند.  حسابداری ذهنی را از زندگی شخصی خود به تهیه و ارزیابی صورت
 تسهیل را ذهنی حسابداری دسترس، در اطالعات مالی، گزارشات کنندگان استفاده کنندگان تهیه گروه دو هر برای اینکه، سوم
ها و  های زیربنایی بسیاری دسترسی دارند که مبنای گزارش گان گزارشات مالی به دادهکنند تهیه که است آشکار. کند می

های   تواند در مورد میزان تفکیک اطالعات موجود در مورد مشتقات مالی در یادداشت   ها هستند؛ برای مثال، آنها می  یاداشت
گذاران و  گیری کنند. اگرچه سرمایه بینی سود شرکت تصمیم دار اطالعات قابل ارائه در مورد پیشپیوست شرکت و یا مق

دهندگان به تمامی اطالعات زیربنایی شرکت دسترسی ندارند، اما اطالعاتی که در معرض دید آنها قرار دارد، نیز قابل  اعتبار
آوردی در مورد  هنگام ارزیابی اوراق قرضه قابل تبدیل، بر تواند به   استفاده در حسابداری ذهنی است؛ برای مثال، سهامدار می

شده بین حسابداری ذهنی، گزارشگری مالی و   عنوان های  ها پس از تبدیل اوراق قرضه داشته باشد. با وجود شباهت  حساب

                                                           
1
 Thaler & Sunstein. 

2 Benartzi & Thaler 
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گزارشات مالی و نیز افشای اختیاری کنندگان  کنندگان و استفاده هایی که برای مطالعۀ رفتار تهیه  افشای اختیاری، اغل  نظریه
ها درک ما را از اهمیت گزارشات مالی و افشای اختیاری بهبود   کار رفته است؛ بر مبنای اصول اقتصادی قرار دارند. این نظریه به

ان، گذار هایی به این دلیل دارای نقیصه هستند که قادر به تشریح کامل ارزیابی سرمایه  اند، اما چنین نظریه بخشیده
بنابراین، با کاربرد نظریۀ حسابداری ذهنی  . دهندگان و سایرین از گزارشات مالی و نیز موارد افشای اختیاری نیستند اعتبار

گذاران برای کنندگان استانداردهای حسابداری و قانون به تدوین  کنند که نتایج آنها هایی را طراحی می  پژوهش  پژوهشگران
شده و پیشنهادی بینش دهد.  کنندگان گزارشات مالی در برابر قوانین و استانداردهای تصوی  فادهدرک بهتر نحوۀ واکنش است

کنندگان استاندارد راغ  هستند  الزم به یادآوری است گرچه استانداردهای حسابداری بر پایۀ چارچوب نظری هستند، اما تدوین
گذاران و اعتباردهندگان مطلع شوند. عالوه بر  وسیلۀ سرمایه  نها بهتا پیش از انتشار قوانین جدید حسابداری از چگونگی تفسیر آ

های خود، مدیران را در درک بهینۀ واکنش  توانند با مدنظر قرار دادن نظریۀ حسابداری ذهنی در پژوهش   این، پژوهشگران می
  .نندنفع در برابر گزارشات مالی یاری ک دهندگان و سایر افراد ذی گذاران و اعتبار سرمایه

های   شده بیانگر این است که دربارۀ نقش حسابداری ذهنی در گزارشگری مالی، شواهد و پژوهش های انجام  بازنگری پژوهش
شده نیز به بررسی و بیان مبانی نظری  های انجام  بسیار کمی در حوزۀ حسابداری و گزارشگری مالی وجود دارد. بیشتر پژوهش

 . شوند که با موضوع پژوهش ارتباط دارندهایی مرور می  پژوهش  این حال، در این بخش اند. با حسابداری ذهنی پرداخته
، اظهار کردند نظریۀ «های اختیار معاملهانداز، حسابداری ذهنی و قیمتنظریۀ چشم»ای با عنوان در مطالعه (0350)پارساییان، 

کردن نادرست رویدادهایی با احتمال  ترکی  نقاط مرجع و وزنگیری انسان تمایل به فرایند تصمیم  کندانداز استدالل میچشم
-شوند و تابع وزنها میگذاران بازار حق اختیار معامله، مانع افزایش قیمتسرمایه  آنان نشان داد  وقوع کم دارد. نتایج بررسی

ها که شرکتئه شده است. زمانیانداز ارا وسیلۀ نظریۀ چشم  کنند که مشابه تابعی است که بهدهی احتماالت را ایجاد می
 شود. های ناکارآمد برای اختیار معامله می ها منجر به قیمتگیری یا پایینی دارند، سو  نوسانات ضمنی نسبتاً باال

، به این «های مالیحسابداری تفکیک مبتنی بر عالمت و بزرگی اقالم صورت»ای با عنوان در مطالعه( 610۱) 0بانر و همکاران
دهندۀ حسابداری ذهنی است. عالوه براین، آثار حسابداری ذهنی  سیدند که ترجیحات مدیران برای تفکیک، انعکاسنتیجه ر

های تر اینکه ارائه از همه مهم کنند. شود که مدیران احساس فشار زیادی برای شفافیت گزارشگری میفقط زمانی تعدیل می
 شود.گذاران میسیلۀ سرمایهو  گذاری به مرجح مدیران منتج به باالترین ارزش

بررسی کرد و توضیح جدیدی در مورد سوگیری بازنده دلخواه ارائه کرد.  گریزی را از بعد حسابداری ذهنی  ریسک( 6114) 6کیو
 دهد:   رخ می  شده در غیاب این دالیل سوگیری یاد  نتایج این پژوهش نشان داد

 .ترجیح افراد برای پذیرش ریسک -0
 .معامالتهای    هزینه -6
 .گیری صورت غیرخطی به مدل تصمیم وارد کردن احتماالت به -3

 درجۀ سوگیری نیز با توجه به نوع فرایند حسابداری ذهنی مورد استفاده متفاوت خواهد بود.

کردند تا صرف حقوق صاحبان سهام را با استفاده از نظریۀ حسابداری ذهنی تشریح کنند. تالش  (6112) 0هنس و ورمن
های  آنها بر این پایه قرار دارد که معمای صرف حقوق صاحبان سهام از کاربرد حسابداری ذهنی در آزموناستدالل 

                                                           
1 Bonner et al 
2 Qiu 
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ای ناشی شده است.  های سرمایه  گذاری دارایی نداشتن آن در مصرف استاندارد مبتنی بر مدل قیمت گریزی و کاربرد ریسک
آمده مطابقت   دست گریزی به ی در هر دو محدوده، با درجه ریسکاستفاده از حسابداری ذهن  دهد   نتایج این پژوهش نشان می

 شود.   دارد و معمای صرف حقوق صاحبان سهام توجیه می
6گرینبلت و هن

  های انتظارات و حسابداری ذهنی  ده از بعد نظریه گذاران را برای نگهداشت سهام زیان تمایل سرمایه (6118) 
بر مبنای این دو نظریه تفاوتی بین ارزش بنیادی و قیمت تعادلی سهام وجود دارد   کردندبررسی کردند. این دو پژوهشگر بیان 

  های بنیادی و به  دهد. بر اثر ارزیابی تصادفی ارزش   و همچنین، قیمت سهم در برابر اطالعات، واکنشی کمتر از واقع نشان می
ها که   دیگر، در این پژوهش از یک مدل تعادلی قیمت داراییعبارت   یابد. به   های مرجع، تفاوت پوشش می  رسانی قیمت روز

سال قبل،  های یک  مبتنی بر دو نظریۀ انتظارات و حسابداری ذهنی است؛ بهره گرفته شده است. در این مدل بازدهی
های   نتایج آزمونهای شتاب سودده هستند.   کنند. به عالوه، در این مدل راهبرد بینی نمی خوبی پیش  های آتی را به  بازدهی

 مقطعی این دو پژوهشگر با این مدل سازگاری دارد.
گذاران آمریکایی را در یک شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند. آنها با توجه به اثر تمایلی  رفتار سرمایه (610۱) وبر و همکاران

یا به زیر قیمت خرید رسیده است.  دریافتند، افراد تمایل کمی به فروش سهامی دارند که قیمتش نسبت به قبل افت کرده و
گذاران در بورس کاالی شیکاگو از زاویۀ دیگری به موضوع نگریستند و دورۀ  در بررسی رفتار سرمایه (6111) 3الک و من

دیده،  گذاران زیان وسیلۀ سرمایه  آنها به این نتیجه رسیدند که متوسط دورۀ نگهداری سهم به  نگهداری سهام را بررسی کردند.
رفتار معامالتی  (6116، ۱ اوهلر و همکاران)تر از متوسط دورۀ نگهداری افرادی است که در موقعیت سود قرار دارند.  طوالنی
که اثر نقطۀ مرجع در نظر گرفتند و دریافتند   گذار آلمانی را بررسی کردند. آنها قیمت خرید و قیمت آخرین دوره را سرمایه ۱81

 . ، زمانی که قیمت خرید، نقطۀ مرجع باشد تمایلی شدیدتر است
گذار آلمانی را بررسی کردند. آنها دریافتند که گریز از شناسایی  سرمایه 3148معامالت خرید و فروش  (6112) 8وبر و ولفنز

عدم تجانس زیادی وجود دارد. گذاران است در حالی که در مورد شناسایی سود،  زیان، یک اشتباه مشترک در بین سرمایه
از یک پژوهش آزمایشگاهی برای مطالعۀ « گیری مالی مدیرانریسک و تصمیم»در مطالعۀ خود با عنوان  (6114) 2کولمن
مدیران برای دفعات تکرار نتایج تصمیمات و احتماالت   های مدیران در راهکارهای ریسکی استفاده کرد. وی نشان داد انتخاب

کنند. در واقع هر حساب ذهنی آنها، کارکرد و عملکردش با حساب ذهنی های ذهنی جداگانه استفاده میحسابآن نتایج از 
 دیگر متفاوت است.

شناسی بازار  روان»شناختی در بازار سهام را مطرح کرد. او در کتاب خود با عنوان  عوامل روان (0806) 4بار سِلدِن برای نخستین
گذاران و  ای به طرز تفکر ذهنی جامعۀ سرمایه قیمتی اوراق بهادار، وابستگی قابل مالحظههای عنوان کرد حرکت»سهام 
نقطۀ مرجع در نظر گرفت و بین سود و زیان   گذاران را متوسط قیمت خرید هر یک از سرمایه( 0885) 5گران دارد. اودین معامله

                                                                                                                                                                                               
1 Hens & Wohrmann  
2 Grinblatt & Han 
3 Locke & Mann 
4 Oehler et al 
5 Weber & Camerer 
6 Coleman 
7 Selden  
8 Odean 
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موقعیت فرد » 0لمعیاری از اثر تمای  شده را زیان شناسایینشده تفاوت قایل شد و سپس نسبت سود به  شده و شناسایی شناسایی
دهند سهام در سود را بفروشند و  گذاران ترجیح می سرمایه  های اودین نشان داددر نظر گرفت. یافته «گیریدر هنگام تصمیم

 سهامی که در زیان است را نگه دارند.
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با تحلیل رفتار جمعی سرمایهتجزیه و  ای با عنوان در مطالعه (0358) محمدی و همکاران

کارگیری مدل فضای گذاران و بهگیری و سنجش رفتار جمعی سرمایه، با استفاده از رویکرد اندازه استفاده از مدل فضای جمعی
  های آنان نشان دادکردند. نتایج بررسیگذاران از عوامل بازار، ارزش و اندازه را بررسی و مطالعه  حالت، تبعیت جمعی سرمایه

کنند. ضمناً تبعیت جمعی صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت میگذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بهسرمایه
شود تا میباعث   گذاران در بورس اوراق بهاداروسیلۀ سرمایه گرفتن متغیرهای بنیادی به گذاران از عامل بازار و نادیدهسرمایه

 و بازار به سمت ناکارایی متمایل شود.  روابط تعادلی در بورس اوراق بهادار تهران تاحد زیادی تضعیف
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، با ای با عنوان بررسی رفتار گروهی سرمایهدر مطالعه( 0383) راد و همکارانجهانگیری

  های آنان نشان دادگذاران را تبیین کنند. نتایج بررسی رفتار گروهی سرمایهاستفاده از مالی رفتاری تالش کردند تا 
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند و این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است.  سرمایه
گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، به  ری سرمایهای با عنوان مطالعۀ الگوهای رفتادر مطالعه (0383) نژاد و فراهیصالح

-از رفتارهای متفاوت سرمایه  گذاری در بورس اوراق بهادار تهرانبررسی این مسئله پرداختند که چگونه تصمیمات سرمایه

معناداری با  شده در پژوهش، دارای رابطۀ های رفتاری مطرحاری   های آنان نشان داد گیرد. نتایج بررسی گذاران تأثیر می
گذاری رابطۀ اعتمادی و خوداسنادی با تصمیمات سرمایه  گذاری است. عالوه بر این، بین اری  رفتاری فراتصمیمات سرمایه
 مستقیم وجود دارد.

 

 کاربردهای حسابداری ذهنی
 ( کاربردهای حسابداری ذهنی شامل:6101، 6بر اساس دیدگاه )سیلر و سیلر

 تصمیمات اقتصادیحسابداری ذهنی و  -0
تالر روی آن کار کردند تورش حسابداری و ( 0848)دانیل کانمن و آموس تیورسکی از مفاهیمی که اندیشمندان بزرگی مانند 

کنند  کنند و سعی می ذهنی است. بر اساس تورش حسابداری ذهنی افراد در تصمیمات مالی خود به ارزیابی جداگانه باز می
عواق  هر تصمیم را به تنهایی بررسی کنند. بر اساس مطالعت تالر افراد در ارزیابی تصمیمات نه تنها تصمیمات را مجزا بررسی 

حسابداری کنند بلکه تغییر نوع تصمیم و زمان هزینه کردن و منفعت بردن هم روی نتایج تصمیم اثرگذار است. تورش  می
ها را از دست بدهیم. وقتی یک فرد تصمیم به انجام یک معامله یا  گذاری مجموعۀ سرمایهشود نگاه کالن به  ذهنی باعث می
افتد؟ یک احتمال این است که به دست آوردن آن را یک سود و پول پرداختی را یک زیان  گیرد چه اتفاقی می خرید چیزی می
ند. لذت تحصیل کاالها و خدمات و لذت معامله، لذت بر کنند که مشتریان از خرید دو نوع لذت می ( بیان می0858بداند. تالر )

تحصیل اندازه، اندازه ارزش کاالی تحصیل شده نسبت به قیمت آن است. از نظر مفهومی لذت تحصیل ارزش کاال برای 

                                                           
1 Disposition effect 
2 Seiler &.Seiler  
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است و به صورت تفاوت بین مشتری به صورت دریافت هدیه منهای قیمت پرداختی است. لذت معامله، ارزش از یک مبادله 
   شود. غ پرداختی و قیمت مرجع کاال تعریف میمبل

 حسابداری ذهنی و هزینه فرصت -6

های حسابداری ذهنی استفاده  اقتصاددانان و حسابداران از واژه هزینه فرصت به طور غیر مستقیم در توصیف یکی از از پدیده
با وضعیت پیش فرض به دست آید. برای نمونه کنند. هزینه فرصت یعنی مزیتی که از انصراف از انجام عملی در ارتباط  می

ممکن است از  «وضعیت پیش فرض»فرد به اندازه کافی پول داشته باشد  گیرد یک ماشین خرید کند که فردی تصمیم می
دریافت وام مورد نظر منصرف شود و شاید فکر کند که چرا باید سود پرداخت کند وقتی که پول دارد؟ اما باید این را مد نظر 

گذاری کرده و سود دریافت کند.  رار دهد که اگر پول خود را صرف نکند، این فرصت را دارد که آن را در جای دیگر سرمایهق
هایی مانند این مورد  ذاری بیشتر از نرخ سود وام خودرو باشد آنگاه باید از وام استفاده کند. در سیستم بنابراین، اگر نرخ سود 

دم پرداخت هزینه فرصت بهتر است که به جای تمرکز سود یا ضرر مرتبط با نقطه مبنایی، بر برای از دست ندادن فرصت و ع
 ها تمرکز شود. روی تفاوت بین گزینه

 ارزیابی متوازنحسابداری ذهنی و  -3
باشد  متفاوت می ها با مبالغ یکسان، با سود و زیانکند که نحوه برخورد افراد در رابطه  بندی در حسابداری ذهنی بیان می  قال

تواند باال و یا پایین اهداف از پیش تعیین شده  با استفاده از معیارهای متفاوت، نتایج ارزیابی میهنگام ارزیابی عملکرد مدیران 
شود. حسابداری ذهنی افراد هنگام ارزیابی عملکرد در  مطرح می« زیان»و یا شکست « سود»قرار گیرد که به عنوان موفقیت 

بندی به طور  تواند منجر به پردازش متفاوت اطالعات در خصوص سود و زیان گردد. مفهوم قال  بندی می وم قال چارچوب مفه
گذاران فرض بر این است که  های سرمایه گیرد. در تصمیم انداز کانمن و تورسکی مورد استفاده قرار می مشابه در تئوری چشم

های خود را دخالت داده و یا  های خود احساسات و شناخت یگیر در تصمیمباشد، ولی همواره افراد  گیری عقالیی می تصمیم
خشم، اضطراب »گردد. عواملی همچون احساسات  گیری از افراد سل  می تحت شرایط مختلف امکان رفتار عقالیی در تصمیم

گیری دارند. همواره  تصمیمهایی مختلف  در موقعیت یدئولوژی نقش بسزایی در رفتار افرادفرهنگ، شخصیت، دین و ا....« و 
کنند تناقض وجود دارد. تناقض و عدم دسترسی به اطالعات منجر به بروز خطاهای  کنند و فکر می افراد بین آنچه درک می

ها و عادات او تشکیل  گردد. بخش اعظم شبکه پیچیده ذهن آدمی را نگرش گیری می روانشناختی و بروز اشتباهات تصمیم
هیجانات: »ها مبتنی بر احساسات  باشد، این تصمیم گیری بسیار مفید می ای تاثیرگذار بر فرآیندهای تصمیمدهد، درک رفتاره می

گذاری به عوامل  باشند. عوامل تاثیرگذار بر نوع سرمایه می« چگونگی اندیشیدن»ها  و شناخت« ها نحوه احساس کردن انسان
جنسیت، سن، سطح »و عوامل جمعیت شناختی « افراد و....  ها، شخصیت نگرش ذهنی، شیوه زندگی، ارزش»روانشناختی 

شوند. احساس یک حالت روان شناختی و فیزیولوژیک حاصل از تعامل با یک  تقسیم می« تحصیالت، درآمد، نوع شغل و .... 
شود  شود، اما همیشه آنچه که درک می یا یک واقعه است. احساس بعد از پردازش تبدیل به ادراک میشی، یک شخص و 

گیرنده یکی دیگر از عوامل مهمی است که بر  منطبق بر واقعیت نیست. زیرا عوامل زیادی در آن دخیل است. ادراک تصمیم
گذارد. نداشتن اطالعات صحیح منجر به بروز خطاهای ادراکی  های مالی در زمان خرید و فروش سهام تاثیر می گیری تصمیم
شود. خطاهای ادراکی، متاثر از حاالت روانی در وضعیت طبیعی و غیر طبیعی هستند. درک خطاهای ادراکی، این امکان را  می

 گذاری منجر شود. گذاری کاهش و به بهبود نتایج سرمایه گیری سرمایه کند که تاثیرشان بر روی تصمیم فراهم می
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هوش، خلق و عوامل و عناصر شخصیتی نظیر»های شخصیتی  ، ویژگیپذیری، تجربه، تیپ شخصیتی دیدگاه افراد، درجه ریسک
گذاران، فاکتورهای جمعیت شناسی از قبیل سن، جنسیت، سطح تحصیالت و  و انحرافات رفتار سرمایه« خوی، نگرش یک فرد
 باشند.  گذاران دخیل می گیری سرمایه ... نیز در امر تصمیم

 

 حسابداری ذهنی و تعمیم افراطی

کنند  کنند، افراد برای هر پولی که خرج می هایشان به یک شکل رفتار نمی قابل درک است که افراد با همه پولبه روشنی 
تواند نادیده گرفته شود. برخی مواقع افراد با ایجاد  شود نمی کنند و پول وقتی خرج می های مختلفی در ذهنشان باز می حساب
 .کنند های ذهنی تعمیم افراطی می حساب
شنای این روش برای دوستانی که در بازار سرمایه ایران فعال هستند افرادی هستند که از زیان در یک سهم ناراحت مثال آ

اند که همین کارگزار سهم دیگری  زنند. این سهامداران فراموش کرده هستند و بر سر کارگزار و مشاور و زمین و زمان فریاد می
گذاری اول را جبران کرده بلکه در مجموع نیز سود بسیار خوبی  یان سرمایهشان خریده که در این مدت نه تنها ز برای
اند که در ارزیابی عملکرد، مجموع پورتفوی خود را نگاه کنند.  شان شده است. بسیاری از سهامداران هنوز عادت نکرده نصی 

ی خود را از دست بدهیم بلکه به دنبال ها گذاری شود که نگاه کالن به مجموعه سرمایه روش حسابداری ذهنی نه تنها باعث می
گذاری و یا کاال و یا سرویس خریداری شده و ناراحتی از هزینه کردن برای  ای در زمان لذت بردن از منفعت سرمایه ایجاد رابطه

ی شود که تصمیماتی بگیریم که با حداکثرسازی ثروت همخوان دست آوردن آن کاال یا خدمت است. این مسئله موج  می  به
  .ندارد

دالری دو نوع تامین مالی زیر پیشنهاد شود، بیشتر افراد گزینه دوم را 0611شود که اگر برای خرید یخچال  برای مثال گفته می
 :کنند که با اصول اقتصادی هم همخوانی دارد انتخاب می

 .دالری قبل از خرید 611پرداخت ماهانه  -0 
 .خریددالری پس از  611پرداخت ماهانه   -6

دالر هزینه دارد به افراد پیشنهاد شود، اغل   0611ای که  اما اگر دو گزینه زیر برای تامین مالی یک سفر تفریحی یک هفته
 :رسد کنند که از نظر اقتصادی عاقالنه به نظر نمی آنها گزینه اول را انتخاب می

 .دالری قبل از سفر 611پرداخت ماهانه  -0
 .پس از بازگشت از سفردالری  611پرداخت ماهانه  -6

کنند و همزمان با استفاده از آن حاضرند پول هم پرداخت کنند  ها از منافع یخچال استفاده می علت این است که افراد تا مدت
که بعد از بازگشت باید پول چیزی را بدهند که گذشته است آزارشان  شود و فکر این اما منفعت سفر در مدت یک هفته تمام می

این مسئله  .را زودتر پرداخت کنند )به شرط اینکه بتوانند(  شود که پول آن در مورد سفر ترجیح داده می ،رو . از اینخواهد داد
رسند پرهیز کنند. این مسئله به  گیری در مسائلی و کاالهایی که زود به مصرف می گذاران از وام شود که سرمایه موج  می

0گریزی وام
 .معروف است 

 

                                                           
1 Debt Aversion  
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 حسابداری ذهنی و رابطه آن با مدیریت پرتفوی 

مدل اساسی پرتفوی را ارائه داد که مبنایی برای تئوری مدرن پرتفوی قرار گرفت. قبل از  0هری مارکوئیتز 0881در سال 
توانستند آن را  دند. اگر چه آنها با مفهوم ریسک آشنا بودند ولی نمیگذاران با مفاهیم ریسک و بازده آشنا بو مارکوئیتز سرمایه

هایشان را در یک سبد  همه تخم مرغ»دانستند که ایجاد تنوع مناس  است و نباید  گذاران از قبل می گیری کنند. سرمایه اندازه
 را به صورت علمی بیان کرد. اولین کسی بود که مفهوم پرتفوی و ایجاد تنوع  مارکوئیتز. با این حال، «بگذارند

گذاران نسبت به آینده مطمئن  توان گفت از آنجا که سرمایه گذاران مهم است؟ می گذاری برای سرمایه چرا ایجاد تنوع در سرمایه
تشکیل یک پرتفوی متنوع،  گذاری خود بزنند. به عبارت دیگر، نیستند. باید برای کاهش ریسک دست به ایجاد تنوع در سرمایه

% 8آمریکا، فقط کمتر از  0854در بحران اقتصادی سال  به عنوان مثال، دهد. میزان ریسک را تا حد زیادی کاهش می
مواجه شدند. وی همچنین مفهوم با ضرر و زیان « کردند که اقدام به تشکیل پرتفوی می»گذاری  های مشترک سرمایه صندوق

فوی در ازای پرتفوی بهینه را مطرح کرد. پرتفوی بهینه به معنای ترکی  مطلوب اوراق بهادار به نحوی است که ریسک آن پرت
توانند از طریق مشخص کردن نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی و حداقل  گذاران می نرخ بازده معین به حداقل رسیده باشد. سرمایه

  کردن ریسک پرتفوی در این سطح بازده، پرتفوی بهینه را مشخص کنند. 
   

 توان از حسابداری ذهنی بهره مند شد؟ چگونه می
 ، بلکه زیان گریزند. گریز نیستند گذاران ریسک سرمایه این ایده است که ،مالییکی از اصول رفتار 

، بلکه آنها بیش از هر چیز از زیان کردن متنفرند. افراد اغل  به سخن دیگر، نفرت افراد از عدم اطمینان چندان شدید نیست
گیرند. این پدیده برای  در نظر می «دالر سودیک »گیرند، بیشتر از پاداش ذهنی است برای همان سطح  برای زیان در نظر می

تر از سود  مطرح شد و مبین این اصل است که افراد زیان را قویدانیل کاهنمن و آموس تورسکی نخستین بار در نظریه انتظار 
 (0350خشنود )تهرانی و گریز حتی برای فرار از موقعیت زیانده حاضر به ریسک بیشتر هم هستند.  کنند و افراد زیان درک می

اند،  گذاری فردی پژوهشی انجام داده سرمایه های تاثیرگذاری بر تصمیم خرید و فروش سهام بندی گروه برای شناسایی و رتبه
گذار در بورس اوراق بهادار تهران به شدت تحت تاثیر شایعات و اخبار تایید  دهد افراد سرمایه حاصل از آن نشان نمیکه نتایج 

گیری خود به ندرت از مشاوره متخصصان مالی و نیز کارگزاران بهره  جو بازار قرار دارند و برای تصمیمنشده و همچنین 
گذاران بزرگ و نهادی بیشترین  های سرمایه گذاران فردی معتقدند که پیروی از جو بازار و تصمیم . به عالوه سرمایهگیرند می

گذاران معامالت را  که سرمایهگذاران از متخصصان مالی در این است  مایهسود را برای آنها دارند. دلیل اصلی پیروی نکردن سر
برند. پرتفوی خود را به عنوان یک حساب برای یک هدف ویژه در نظر بگیرند. یک تغییر فکر  های ذهنی متفاوت می به حساب

 های پایین باز دارد. در محیط با نرخگذاران را از بدست آوردن بازده باالتر  ممکن است سرمایهخاص ناشی از حسابداری ذهنی، 
و آنها از آن به نفع مشتریان خود استفاده اند که حسابداری ذهنی نیروی قدرتمندی است  ریزان مالی تشخیص داده برنامه
در عوض برند.  دانند که بسیاری از مشتریان از هیجان معامالت اوراق بهادار لذت می کنند. به عنوان مثال: آنها می می
کنند. تا به این وسیله درصد کوچکی از دارایی  % کل دارایی جدا می8ریزان عاقل معامله را در یک حساب کوچک اغل   امهبرن

فرد برای تفریح وی، در معرض ریسک باشد. اگر فرد به معامله خیلی عالقه داشته باشد، از حساب مربوط به پول برای روز 

                                                           
2 Markowitz  

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

)جلد دوم(                                              9311 ، تابستان62 ، شماره3دوره   

 

40 
 
 

دهد. همچنین  گذاریش نجات می را از ریسک غیر ضروری برای بخش اعظم سرمایهکند. این موضوع فرد  مبادایش استفاده می
 های متفاوت نگاه نکنند. ای از حساب کنند که پورتفوی خود را به عنوان مجموعه گذاری را تشویق می ریزان سرمایه برنامه

 

 گذاران کاربرد حسابداری ذهنی برای سرمایه
تغییرات مجموع ارزش دارایی خود، آن را به اجزای مختلف یا جداگانه تقسیم و مجزا گذاران به جای در نظر گرفتن  سرمایه

ها و درآمدهای خود را در دو حساب ذهنی  های ذهنی اشخاص، عمدتاً دارایی کنند. بدین معنا که اصطالحاً حساب بررسی می
که مثال جال  در این  شوند یز قایل میکنند و بین حساب درآمدی و حساب ثروت و رشد قیمت سهام تما جداگانه منظور می
شان در  گذاران سود نقدی را در ذهن توان در نگاه متفاوت افراد نسبت به سود نقدی یافت. در واقع سرمایه خصوص را می

در حقیقت از  (.6103، 0کونسشود )برنو و  کنند اما رشد قیمت سهام به حساب ثروت منتقل می بندی می حساب درآمد طبقه
کنند، پرداخت سود نقدی به  که افراد در مقابل هزینه کردن از حساب ثروت برای تامین مخارج روزمره مقاومت زیادی میآنجا 

به همین دلیل است که عواید آن را برای مخارج روزمره به کار گیرند. دهد تا به خود اجازه دهند که  آنها این امکان را می
گذاران اطمینان بدهند که سود نقدی منظمی را طی سالیان آینده پرداخت خواهند کرد.  کنند به سرمایه اغل  سعی میها  شرکت

سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات را مورد ها در مجامع خود به طور همزمان سود نقدی را توزیع و افزایش  برخی شرکت
 دهند. تصوی  قرار می

خرد، او یک حساب ذهنی جدیدی را برای این سهام در ذهن خود  میگذار سهام جدیدی را  ( وقتی یک سرمایه6103، 6)چندرا
از گیرد.  ها، در این حساب جای می ب کند و هر تصمیم، فعالیت و نتیجه حاصل از این سهام، جدا از دیگر حسا نگهداری می

رآیند ذهنی، نتایج منفی های ذهنی مختلف، نادیده گرفته شود، این ف ها در حساب طرفی زمانی که روابط متقابل بین دارایی
های متفاوت در یک پورتفوی  دهد که ترکی  دارایی گذار داشته باشد. تئوری مدرن پورتفوی نشان می سرمایه تواند بر ثروت می

  گذاری صرف در یک برگه اوراق بهادار را کاهش دهد. تواند ریسک حاصل از سرمایه از اوراق بهادار، می
 

 بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان 
پردازند، به صورت مداوم تصمیماتی را در مورد چگونگی توصیف  افرادی که به گزارشگری مالی و افشاگری اختیاری می

بندی اطالعات، تجمیع یا تفکیک  طبقهتصمیمات شامل نحوه  اجزای اصلی این کنند. معامالت و رویدادهای اقتصادی اتخاذ می
پذیری جهت تفکیک اقالم سود و زیان  امکان انعطافگزارشگری فعلی به مدیران . باشنداطالعات و میزان تناوب ارائه آنها می

مدیران دهند، زیرا ارزیابی  ساز است که مدیران تجمیع و یا تفکیک را ترجیح می پذیری در مواقعی مشکل دهد. این انعطاف را می
بینی  ها بر اساس اینکه آیا اطالعات عملکرد را به صورت تجمیع و یا تفکیک شده نشان دهند به شکلی قابل پیش از شرکت

 (. 610۱متفاوت خواهد بود )بانر و همکاران، 
الزم به ذکر است که موضوع اصلی در گزارشگری مالی تعیین چگونگی تفکیک اقالم صورت سود و زیان است. تفکیک 

گویند و برخی هم به صورت جداگانه  ها چیزی نمی موضوع، امر مهمی در گزارشگری مالی است. با این وجود، برخی شرکت
در مجموع می توان چنین اذعان نمود  کنند. و یا برخی هم اقالم سود و زیان را به صورت تجمیعی گزارش میدهند  گزارش می
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ها وجود دارد  ها از سوی شرکت های مالی شرکت یا تجمیع اطالعات در گزارش ای در میزان انتخاب تفکیک و که تنوع گسترده
 .(6113) 3، واالس(6118) 6(، گلوم و همکاران6100) 0انجمن حسابداران رسمی آمریکا)
 

 نقش حسابداری ذهنی در زندگی روزمره
ای نو و جدید  اداره امور در این قرن نیز شیوهو زندگانی و شود که جهان امروز شیوۀ نو به خود گرفته است چنین استدالل می

های بزرگ و وسیع تولیدی و صنعتی امروز داده است و  طلبد، موسسات کوچک و فردی دنیای دیروز جای خود را به سازمان می
های  د برنامهکه اداره و سازماندهی چنین اداراتی نیاز به وجو نظام اقتصادی کشورها بر پایه چنین موسساتی عظیم بنا شده است

با وجود مدیران کارآمد و کارآزموده و شود.  منظم و مدیریتی منسجم دارد که در پرتو حسابداری ذهنی انجام میصحیح، دقیق، 
آید چرا که الزمۀ  ها و ... بهتر به گردش در می ها و ادارات و شرکت های سنگین سازمان نگرش حسابداری ذهنی قطعاً چرخ

، چرا که با ذهن خالی و نداشتن اختیار داشتن دیدگاه و نگرش وسیع مدیریت و حسابداری ذهنی استگیری درست در  تصمیم
وجود ذهن خالی یعنی با دست  تصمیم درستی را اتخاذ نمود و به منصحه ظهور قرار داد.توان  اطالعات مدیریتی هرگز نمی

دانش. راج  یک عات کافی راج  یک موضوع و یا خالی کاری را انجام دادن و داشتن حسابداری ذهنی یعنی داشتن اطال
تواند به  پذیر نیست. وجود یک سیستم کامل و دقیق حسابداری ذهنی می ریزی بدون حسابداری ذهنی امکان بنابراین، برنامه
مؤثر یاری های مفید و  ترین عامل در در توسعه دنیای کنونی کشورها گردد و آنها را در طرح و تنظیم برنامه عنوان مطمئن

 نماید.
 

 گیری نتیجهبحث و 
سال بیان کرده، حسابداری ذهنی فرایندی مهم است که اهمیت و ضرورت آن در  31( بیش از 0858همان گونه که تالر )
 هموارههای مردم لزوماً  دهد که تصمیم های نشان می بررسیهای مالی نشان داده شده است. از سوی دیگر،  بسیاری از تصمیم

گذاران باید دیدگاه خود را به  سرمایه گیری معرفی شده در متون مالی هماهنگ نیست. تصمیمهای  به طور منطقی با مدل
مدت معموالً بر  چرا که اهداف کوتاه مدت نمایند. عنوان یک حساب برای یک هدف ویژه در نظر بگیرند و دید خود را بلند

کنندگان  به تدوینهمچنین حسابداری ذهنی های ذهنی شوند.  تفاده از حسابنمایند و باعث اس میمدت غلبه  اهداف بلند
کنندگان گزارشات مالی در برابر قوانین و  گذاران برای درک بهتر نحوۀ واکنش استفاده استانداردهای حسابداری و قانون

 شده یاری رساند. استانداردهای تصوی 
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