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مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد را در مباحث سرمایه گذاری و پولی اثبات کرده 

های اقتصادی بر این اساس بنا شده اند که افراد در مواجه با رویدادهای اقتصادی به است. بیشتر نظریه

گیرند. می گذاری در نظرموجود را در فرایند سرمایهکنند و کلیه اطالعات صورت منطقی عمل می

این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است. اما محققان این فرضیه بنیادی را زیر سوال برده اند و 

ه نظر دهد. بمدارکی را کشف کرده اند که عدم رفتار منطقی در مبحث سرمایه گذاری را بازتاب می

ه با حسابداری ذهنی بتواند اثر این تغییر وضعیت را تشریح کنند. در این رسد نظریه انتخاب، همرامی

مطالعه بعد از ارائه چارچوبی از تئوری حسابداری ذهنی، کاربردهای عینی از حسابداری ذهنی در 

ای که کاربردهای عینی آن توسط گیرد، به گونهحیطه گزارشگری مالی، مورد موشکافی قرار می

 هاورتصطالعات مالی، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و تهیه کنندگان کنندگان ااستفاده

 . گیردهای مالی مورد برسی قرار میو گزارش

 ی مال یهاگزارش کنندگان هیکنندگان، ته انداز، استفاده چشم ی، تئوریذهن یحسابدارهای کلیدی: واژه

 M40: بندی موضوعیطبقه
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 مقدمه

شود که مردم برای حداکثر کردن ثروت در سطح الی سنتی، فرض میبر اساس دیدگاه م

گیرند. معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک در سطح معینی از ثروت، تصمیمات منطقی می

گویند. در مقابل می 3کند مردم چگونه باید رفتار کنند، را هنجاریچنین رویکردی که بیان می

و  های ادراکی(، خطای5اس رویکرد رفتاری )مالی رفتاریاین دیدگاه سنتی، تامین مالی بر اس

تصمیم هاآنشوند که گذارند و باعث میگیرندگان مالی تاثیر میهیجانات که اغلب بر تصمیم

رفتار  1این رویکرد بر توصیف مثبت تأکیدکند. نامطلوبی را اتخاذ نمایند را شناسایی می های

رد بررسی کنند، را مویک زمینه مالی، مردم چگونه رفتار میانسانی است و اینکه به طور عینی در 

(. حسابداری ذهنی یک مفهوم 3199دهد )رهنمای رودپشتی و صالحی، و مطالعه قرار می

توسط ریچارد تیلور ارائه گردید. از مهم ترین تبعات  3992اقتصادی است که اولین بار در سال 

های متفاوتی برای یک واحد پولی یکسان قائل زشچنین ساز و کار ذهنی این است که افراد ار

هستند. حسابداری ذهنی، مطالعه موضوع چگونگی تفسیر افراد از اطالعات برای اتخاذ تصمیم 

باشد که ممکن است از از تاثیر حوادث رخ داده در ذهنشان می هاآنبر اساس تجزیه و تحلیل 

شناخت بیشتر روان شناسی انتخاب اصل عمومی منطقی بودن تخطی شود. حسابداری ذهنی، 

است. بر این اساس افراد در تصمیمات مالی خود برای ارزیابی هر تصمیم حسابی جداگانه در 

نند را تنهایی بررسی ک کنند عواقب هر تصمیم )مثبت یا منفی(،کنند و سعی میذهن باز می

است  و ممکن باشند های خود داشتهتوانند یک نگاه کلی به مجموعه تصمیمبنابراین، نمی

بگیرند که منجر به حداکثرسازی ثروتشان نشود. حسابداری ذهنی، یک شکل کامال  هاییتصمیم

بدون  گیرد و اغلبمشهودی از حسابداری است که منابع مالی را برای استفاده اشخاص دربر می

های علوم تهر رشدالیل منطقی به آسانی قابل نقل و انتقال نیستند. ارتباط بین علم مالی و سای

های اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی، معروف است، باعث گردیده که محققان بررسی

در شرایط  هاآنزیادی در خصوص رفتارهای سرمایه گذاران در بازارهای مالی و عکس العمل 

 مختلف به عمل آورند. 
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 4تئوری چشم انداز

های دانیل کاهنمان و که دو روانشناس به نام زمانی 3999رشته علمی، مالی رفتاری در سال 

آموس تیورسکی، تئوری چشم انداز را ارائه نمودند، آغاز شد. تئوری چشم انداز به عنوان 

موضوعی برای درک چگونگی چارچوب اثر ریسک در تصمیمات اقتصادی معرفی شده است 

ی بر مبنای گیر، تصمیمگیری بر اساس ثروت کلو بر اساس آن سرمایه گذاران به جای تصمیم

ی کنند و به طور ذهندهند، تابع ارزش مورد انتظار خود را حداکثر میتغییر ثروت را انجام می

ذهنی  هایهای دیگر ممکن است قویاً بر گزینهکنند و چارچوب راه حلاحتماالت را تعریف می

توان به رائه مدل انداز می های تئوری چشم(. از جمله مهم ترین کاربر5115تاثیر بگذارند )لوی، 

ها، تخصیص رفتاری مصرف کننده، توضیح معمای صرف سهام، قیمت گذاری دارایی

های اوراق بهادار و حجم معامالت اشاره کرد. ها، کاربرد برای معامالت اشخاص، قیمتدارایی

ر بر در حال حاضر تئوری چشم انداز چهار بخش مهم از ابعاد رفتاری سرمایه گذاران را د

( دوری 6( کنترل شخصی و 1( حسابداری ذهنی، 5( ضرر گریزی، 3گیرد، که عبارتند از: می

(. فاکتورهای رفتاری موثر بر رفتار فردی سرمایه گذاران 3199از تاسف و پشیمانی )شهرآبادی، 

و استفاده کنندگان اطالعات، براساس نتایج تحقیقات دیگر عبارتند از: معرف واقعی نبودن 

عات، اعتماد بیش از حد، متکی شدن، تصور غلط قمار بازی، تعصب موجود، زیان گریزی، اطال

مانی، حسابداری ذهنی، سهم بازار وشهرت شرکت، اطالعات مالی و یدوری از تاسف و پش

های مالی ها و نیازهای مشاوران، اطالعات عمومی موجود از طریق رسانهحسابداری، توصیه

 (. 5131فردی )کندراوکامار، 

 5تئوری حسابداری ذهنی

تمایل به نگهداری حوادث خاصی در ذهن خود به صورت تصورات دارند و این  هاآنانس

تصورات ذهنی در بعضی مواقع اثرات بیشتری از خود حوادث بر رفتار افراد دارند. افراد در 

(. 3999 کنند )تیلور،های منطقی و اقتصادی عمل نمیگیری خودشان بر اساس مدلتصمیم

مطالعات زیادی نحوه عملکرد غیر منطقی افراد را در مباحث سرمایه گذاری و پولی اثبات کرده 

های اقتصادی بر این اساس بنا شده اند که افراد در مواجه با رویدادهای است. بیشتر نظریه

 یکنند و کلیه اطالعات موجود را در فرایند سرمایه گذاراقتصادی به صورت منطقی عمل می
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گیرند. این فرضیه مبنای اصلی فرضیه بازار کارا است. اما محققان این فرضیه بنیادی در نظر می 

را زیر سوال برده اند و مدارکی را کشف کرده اند که عدم رفتار منطقی در مبحث سرمایه 

 دهد. گذاری را بازتاب می

نقاط  ای ازمجموعهگیرندگان بتوانند کند تا تصمیمحسابداری ذهنی چارچوبی فراهم می

مرجع را برای هر حساب تهیه کنند و سود و زیان آن را تعیین کنند و سپس با استفاده از نظریه 

نبالت و گیری کنند )گریانتخاب، تفاوت بین انواع حسابها را مشاهده کنند و در نهایت تصمیم

مراه با حسابداری (، ه3999رسد نظریه انتخاب کاهنمن و تی ورسکی )(. به نظر می5112، نها

( بتواند اثر این تغییر وضعیت را تشریح کنند. حسابداری ذهنی یک مفهوم 3991ذهنی تیلور )

توسط ریچارد تیلور ارائه گردید. این مفهوم حاکی  3992اقتصادی است که اولین بار در سال 

ل و جداگانه های غیر قابل انتقاهای آتی و جاری خود را به سهماز آن است که افراد دارایی

ها کنند. به عبارت دیگر افراد درجات مختلفی از مطلوبیت را برای هر گروه از داراییتقسیم می

ها بر دهند. واضح است که تاثیر چنین اولویت بندی از مطلوبیت در رابطه با داراییتخصیص می

ه افراد ین است کشود. از مهم ترین تبعات چنین ساز و کار ذهنی ارفتار مصرفی افراد ظاهر می

ود شهای متفاوتی برای یک واحد پولی یکسان قائل هستند. در حسابداری ذهنی بیان میارزش

ند شان به سبدهای مختلف دارند و مایلهایکه مردم به طور ذهنی گرایش به تقسیم بندی دارایی

ور پیوسته با ط هر سبد را به طور مستقل مدیریت کنند. به عبارت دیگر مبادالت به جای آنکه به

(. حسابداری ذهنی 5116شوند )تیلور، موارد دیگر ارزیابی شوند به صورت تک تک ارزیابی می

گیری درباره مسایل مختلف مالی را در داللت بر این دارد که افراد تمایل دارند تصمیم

 یهای ذهنی جدا انجام دهند. بدون در نظر گرفتن این فرض منطقی که بهتر است تمامحساب

حسابداری ذهنی عمالً تعامل بین ، ها را در یک پر تفوی اتخاذ کنندگیریاین تصمیم

ری به زمان سرمایه گذا در گیرد. بعضی افراد برای مثالهای مختلف را نادیده میگیریتصمیم

دنبال بهینه کردن پر تفوی خود نیستند بلکه سهام را به صورت جداگانه و بدون در نظر گرفتن 

(. بر اساس تحقیقات شافیر و 5116کنند )روکن بک، با همدیگر خریداری می هاآنارتباط 

ها تیلور، افراد تمایل دارند درآمدشان را به سه منبع طبقه بندی گنند: درآمد حقوق، سود دارایی

فاوت بندی تو درآمدهای آینده، هم چنین آنان دریافتند که میل نهایی برای خرج با این طبقه

ساب کند؛ زیرا پولی که در یک حپذیری پول را نقض مین رفتار اصل اقتصادی تعویضدارد. ای
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د )شافیر باشنمیگیرد به طور کامل قابل تعویض با پول یک حساب ذهنی دیگر ذهنی جای می

 (. 5114و تیلور، 

هوم به باشد، این مفکی دیگر از مفاهیم کاربردی در حسابداری ذهنی، مفهوم قالب بندی میی

دهد که در ای را در ذهنش تشکیل میاین معنی است که روش هر فرد به طور ذهنی، معامله

نهایت مطلوبیت دریافتی و مطلوبیت مورد انتظار فرد را تعیین خواهد کرد. این مفهوم به طور 

گیرد. بسیاری از مشابه در تئوری چشم انداز کاهن من و تورسکی مورد استفاده قرار می

حسابداری ذهنی، مفهوم قالب بندی را به عنوان تابع ارزش در تحلیل هایشان به  هایتئوریسین

(. این تابع سه مشخصه دارد که هر یک، عنصر حیاتی از 3992و تیلور،  زیارتنبرند )بکار می

 (: 3192کند )خواجوی و قاسمی، حسابداری ذهنی را حاصل می

شود. در به یک نقطه مرجع تعریف می الف( تابع ارزش به عنوان سود و زیان اضافی نسبت

حسابداری ذهنی مبادالت به جای آن که به صورت پیوسته با موارد دیگر ارزیابی شوند به 

 شوند. صورت تک تک ارزیابی می

دهد. این مشخصه انعکاس دهنده اصل ب( تابع سود و زیان حساسیت نزولی را نشان می

ریال و  3111تر از تفاوت ریال بیش 51ریال و  31ن کند، تفاوت بیروانشناسی است که بیان می

 ریال است.  3131

ریال تاثیر بیشتری دارد.  311ریال، از لذت کسب  311ج( زیان گریزی. نفرت از دست دادن 

حساسیت نزولی  V (x) < V (-x)یعنی ، زیان گریزی روی حسابداری ذهنی تاثیر زیادی دارد

افراد توسط ادغام زیان و تفکیک سودهایشان به مطلوبیت تابع ارزش داللت بر این دارد که 

 یابند. بیشتری دسترسی می

 های اصلی تئوری حسابداری ذهنینقش

این بر اساس مطالب پیش گفته، حسابداری ذهنی بر اساس تئوری چشم انداز، مبتنی بر بنابر

 :سه تفکر کلیدی است که عبارتند از

 .(5131ابی )فنماوکونس، ( ارزشی1 ( طبقه بندی5( کدگذاری 3 
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 نقش کدگذاری حسابداری ذهنی  

شوند، ولی بر اساس تئوری بهره گیری اقتصادی، نتایج چندگانه در یک جنبه ترکیب می

دهند. بر اساس منطق کند که افراد چنین محاسباتی را انجام نمیحسابداری ذهنی عنوان می

( 3اشد: بکنند، مبتنی بر اصول زیر میمیحسابداری ذهنی اینکه افراد چگونه نتایج را ترکیب 

 و ی کم با سودهای زیادهاآن( یکپارچه کردن زی1 هاآن( یکپارچه کردن زی5تفکیک سودها 

ی زیاد. از طرفی افراد نه تنها تمایل دارند که معامالت و هاآن( مجزا کردن سودهای کم از زی6

ا بد به عنوان معامله خوب ی هاآنید که آیا وقایع را در قالب پول، کدگذاری کنند بلکه از این د

ته کنند. اینکه چیزی خوب است یا خیر، بستگی به منبع پذیرفشوند نیز کدگذاری میتصور می

 گیرندگان نیز دارد. شده آن توسط تصمیم

 نقش طبقه بندی حسابداری ذهنی

یدی در ع یک نقطه کلبر اساس حسابداری ذهنی، افراد تمایل به طبقه بندی پول دارند. در واق

و  بایست شناساییی ورودی و خروجی ابتدا میهاآنفرایند حسابداری ذهنی این است که جری

هایی (، حساب3999های مناسب ذهنی، تخصیص یابند. بر اساس تحقیق تیلور )سپس به حساب

ه در بودجه ( ک کنند عبارتند از: مخارج )برای مثال خوار و بار تعطیالت و...که افراد استفاده می

د، ثروت که به وسیله نوع حساب )برای مثال حساب جاری، باز نشستگی و...( شونبندی میطبقه

بندی ل عایدات و بادآورده و....( طبقهشود و درآمد که به وسیله منبع آن )برای مثابندی میطبقه

 شوند. می

 نقش ارزشیابی حسابداری ذهنی

کنند و سودها را به جای اینکه با هم ایج را کدگذاری میهمانطور که ذکر گردید افراد نت

کنند و همچنین معامالت و وقایع را به حسابهای ذهنی مناسب جمع کنند، از هم تفکیک می

نگی کنند. این اقدامات چگوجهت کنترل رفتار یا دستیابی به اهداف دیگر، طبقه بندی می

گذاران و دهند. به طور کلی سرمایهمیارزشیابی معامالت و وقایع را تحت تاثیر قرار 

 کنند. ها تصور میها را بهتر و مطلوبتر از بدهیاعتباردهندگان، دارایی
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مهم  هایبر اساس موازات بین حسابداری ذهنی و گزارشگری مالی، در اینجا بعضی از زمینه

اربردی عینی و کتواند به وسیله محققان در قالب مثالهای که در آن تئوری حسابداری ذهنی می

( 3ها عبارتند از: گیرد. این زمینهجهت راهنمایی آنان بکار گرفته شود، مورد اشاره قرار می

( کاربردها 1( کاربردها برای تدوین کنندگان استانداردها و 5کاربردها برای سرمایه گذاران، 

 های مالی. کنندگان گزارشبرای تهیه

 : گذارنکاربرد حسابداری ذهنی برای سرمایه 

گذاران به جای در نظر گرفتن تغییرات مجموع ارزش دارایی خود، آن را به اجزای سرمایه

های کنند. بدین معنا که اصطالحاً حسابمختلف یا جداگانه تقسیم و بطور مجزا بررسی می

 ها و درآمدهای خود را در دو حساب ذهنی جداگانه منظورذهنی اشخاص، عمدتاً دارایی

شوند که مثال بین حساب درآمدی و حساب ثروت و رشد قیمت سهام تمایز قائل میکنند و می

توان در نگاه متفاوت افراد نسبت به سود نقدی یافت. در واقع جالب در این خصوص را می

کنند اما رشد قیمت بندی میگذاران، سود نقدی را در ذهنشان در حساب درآمد طبقهسرمایه

 (. 5131شود )بونرو همکاران، ایی( منتقل میسهام به حساب ثروت )دار

در حقیقت از آنجا که افرا در مقابل هزینه کردن از حساب ثروت برای تأمین مخارج روزمره 

دهد تا به خود اجازه دهند این امکان را می هاآنکنند، پرداخت سود نقدی به مقاومت زیادی می

 سعی ها اغلبد. به همین دلیل است که شرکتکه عواید آن را برای مخارج روزمره به کار گیرن

گذاران اطمینان بدهند که سود نقدی منظمی را طی سالیان آینده پرداخت کنند به سرمایهمی

ها در مجامع خود بطور همزمان سود نقدی را توزیع و افزایش سرمایه خواهند کرد. برخی شرکت

های سرمایهدهند. مدیران صندوقاز محل آورده نقدی و مطالبات را مورد تصویب قرار می

اند که برای سود سهام گذاران مواجه شدهگذاری مشترک احتماالً تاکنون با این سؤال سرمایه

نقدی موجود در صندوق چه اتفاقی افتاده است؟ اما بعضی از افراد پس از ارائه پاسخ و آگاه 

ریافت سود نقدی را در خالص رسند و دشدن از محاسبه سود باز هم چندان خرسند به نظر نمی

گذاران کنند. این در حالی است که سرمایههای صندوق بسیار جذاب تصور میارزش دارایی

گذاری به همان میزان توانند به جای دریافت سود نقدی، با فروش چند واحد سرمایههمواره می

یستند. با به آن راغب ن نقدینگی دست یابند اما دقیقاً به دلیل امتناع از کاهش حساب ثروت خود
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بندی کند از طبقهگذاران پیشنهاد میتوجه به موارد مطرح شده، علم رفتارشناسی مالی به سرمایه 

ها در ذهن خود اجتناب کرده و با عبور ار تله حسابداری ذهنی تصمیمات سرمایهناردست دارایی

 (. 5131گذاری را براساس منطق اقتصادی اتخاذ کنند )بونرو همکاران، 

خرد، او یک حساب ذهنی جدیدی را برای این سهام جدیدی را می، وقتی یک سرمایه گذار

کند و هر تصمیم، فعالیت و نتیجه حاصل از این سهام، جدا از سهام در ذهن خود نگهداری می

ها در گیرد. از طرفی زمانی که روابط متقابل بین داراییدیگر حسابها، در این حساب جای می

ر ثروت تواند بهای ذهنی مختلف، نادیده گرفته شود، این فرایند ذهنی، نتایج منفی میبحسا

متفاوت  هایدهد که ترکیب داراییسرمایه گذار داشته باشد. تئوری مدرن پورتفوی نشان می

تواند ریسک حاصل از سرمایه گذاری صرف در یک در یک پورتفوی از اوراق بهادار، می

 (. 5131را کاهش دهد )چندرا،  ه اوراق بهادارگبر

های ذهنی باشند، با توجه به اطالعات مطرح دو رویداد با ارزش yو  xبه عبارت کلی اگر 

توان رفتار استفاده کننده اطالعات و سرمایه گذار رابر اساس تئوری حسابداری ذهنی میشده 

 (: 5131، 33به شرح زیر خالصه کرد )اگوزکو و وانگ

<xاگر  -5 باشند، حداکثر کنندگان ارزش یعنی افراد ریسک گریز، ریسک پذیر و  yو 0

 تفاوت به ریسک، ترجیح خواهند داد که دو رویداد مالی را از هم تفکیک کنند. بی

𝑥اگر  -1 < باشند، افراد ریسک گریز، ریسک پذیر و بی تفاوت به ریسک، ترجیح  yو0

 جمیع کنند. خواهند داد که دو رویداد مالی رایکپارچه و ت

x yاگر -6 𝑥و  >0> + 𝑦 > باشد، افراد ریسک گریز و بی تفاوت به ریسک، ترجیح  0

دهند که رویدادهای مالی را تجمیع کنند ولی افراد ریسک پذیردر این مواقع، گاهی می

، طدهند و بین تفکیک و تجمیع در دیگر شرایرا ترجیح می هاآنتفکیک و گاهی تجمیع 

 بی تفاوت خواهند بود. 

x yاگر -2 x و >0> + y < باشد، افراد بی تفاوت به ریسک و ریسک پذیر، تفکیک آن  0

دهند در حالی افراد ریسک گریز در این مواقع، گاهی تفکیک و گاهی دو را ترجیح می

واهند ر دیگر شرایط، بی تفاوت خدهند و بین تفکیک و تجمیع درا ترجیح می هاآنتجمیع 

 بود. 
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x yاگر -4  دهند و افرادباشد، افراد ریسک گریز، تفکیک را ترجیح می x+y=0 و >0>

 هانآریسک پذیر، تجمیع را و افراد بی تفاوت به ریسک در انتخاب تفکیک یا تجمیع 

 تفاوت خواهند بود. بی

 : ی ذهنی برای تدوین کنندگان استانداردهاکاربرد حسابدار

و هیات  4مالیهای حسابداری . اخیراً هیات استانداردی مالیهاصورتالف( پروژه ارائه 

ی مالی، پیشنهاد هاصورت، تغییرات مهمی را در فرمت 9بین المللیهای حسابداری استاندارد

چه پروژه هنوز در مراحل اولیه  ). اگر b5131های حسابداری مالی، کردند )هیات استاندارد

این پروژه عبارت است از تفکیک زیاد و گاهی متفاوت از اقالم  موردنظرخود است، دیدگاه 

ی از هاناهای آگاهی مالی، که استفاده کنندگان را قادر خواهد ساخت ارزشابیهاصورت

های تمامی اقالم دهشوند تغییرات در مانها ملزم میها انجام دهند. برای مثال، شرکتشرکت

های مهم را افشا کنند. به ویژه هر قلم دارایی و بدهی عمده، با تغییرات ها و بدهیخطی دارایی

های اول دوره تا گروه بندی شده در طبقات مقابل، مطابقت داده خواهند شد )بعضی از مانده

ی نقدی ورودی و هانا( جری3):  a 5131های حسابداری مالی، پایان دوره( )هیات استاندارد

( معامالت غیر نقدی )تعهدی( وغیر عادی 1( معامالت غیر نقدی )تعهدی( و عادی، 5خروجی، 

های مجدد )برای مثال ( ارزشیابی4( ذخایر )برای مثال ذ م م و( و 2ها )استهالک(، ( تخصیص6

 تغییرات در ارزش جاری(. 

ها که و اعتبار دهنده نسبت به مطابقت کند که سرمایه گذارتئوری حسابداری ذهنی، بیان می

هند. دباشد، عکس العمل نشان می هاآنممکن است مبتنی بر تعداد عناصر و نحوه کدگذاری 

 های تئوری حسابداری ذهنی مطابقت دارد.ی مالی نیز با دیدگاههاصورتدیگر جنبه پروژه ارائه 

خش کند که ترازنامه به پنج بگیری می، نتیجهمالیهای حسابداری به ویژه که هیات استاندارد

 در گذاریهای عملیاتی همراه با سرمایهها و بدهی( بخش تجاری شامل دارایی3تقسیم گردد: 

( بخش عملیات 6( بخش مالیات بر درآمد، 1ها، ها و بدهی( بخش تامین مالی دارایی5، هاآن

سود و زیان نیز در همان  ی نقدی و صورتهانا( بخش سرمایه. صورت جری2متوقف شده و 

 د. وشند. هر چند، حقوق صاحبان سرمایه با سود جامع، جایگزین میشوپنج بخش مشابه ارائه می
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گذاران و های اساسی حسابداری ذهنی، تعیین این است که آیا سرمایهکی از دیدگاهی 

 منابع درآمد و ی نقدی وهاناها، جریها، بدهیاعتباردهندگان در یک روش یکنواختی، دارایی

شده  ی ذهنی استفادههاها حسابکنند و آیا اینها را با توجه به این طبقات، کدگذاری میهزینه

های ی از جنبهبندی یکهای مالی هستند. با توجه به اینکه طبقهکنندگان گزارشتوسط استفاده

ند که کگیری میهنتیج مالیهای حسابداری مهم تئوری حسابداری ذهنی است، هیات استاندارد

 برایمایه اش از سربایست از نحوه استفادههای تجاری شرکت میچگونگی تامین مالی فعالیت

های (. بر اساس هیات استاندارد5119و همکاران،  هیرستد )شوایجاد ارزش، تفکیک 

شرکت  های یکهایی است که قسمتی از فعالیت، طبقه تامین مالی شامل بخشمالیحسابداری 

هایی الیتهای عملیاتی شامل فعای تحصیل یا خرج کردن سرمایه است. در مقابل، طبقه فعالیتبر

های تجاری روزانه است )یعنی ایجاد کننده درآمد است( و تجاری است که بخشی از فعالیت

های سرمایه گذاری شامل فعالیتهای تجاری است که ایجاد کننده سودهای غیر طبقه فعالیت

های کند )هیات استانداردها، ایجاد نمیهیچ هم افزایی مهمی از ترکیب دارایی درآمدی است و

 (. a5131حسابداری مالی، 

. تدوین کنندگان استانداردها، مدت زمان طوالنی است که با ب( تعریف واحد حساب

روند. این دیدگاه اشاره به تعیین این دارد که چه زمانی دیدگاه واحد حساب کلنجار می

بایست را تجمیع کرد. با فرض بر اینکه اقالم می هاآنک و چه زمانی ییست اقالم مالی را تفکبامی

روع ای تفکیک اقالم مالی شند، مشکل در مشخص کردن این است که در چه نقطهشوتفکیک 

تواند موضوع (. اگر چه تئوری حسابداری ذهنی نمی5111ای پایان یابند )جانسون، و در چه نقطه

تواند نشان دهد که چگونه میساب را برای تدوین کنندگان استاندارد، حل کند، ولیواحد ح

هند. دسرمایه گذاران و اعتباردهندگان، احتماالً به واحدهای مختلف حساب، واکنش نشان می

ار خرید از یک اختی، برای مثال یک اوراق قرضه قابل باز خرید را تصور کنیم. این ابزار مرکب

یک اوراق قرضه )بدهی( تشکیل شده است. بر اساس اصول حسابداری جاری، این  )دارایی( و

د که در درجه اول به خاطر دو عنصر آن است و نه شوابزار به طور کلی به عنوان بدهی تلقی می

شکل تفکیک شده آن. اگر فردی این ابزار را به دو عنصر آن یعنی اختیار خرید و اوراق قرضه 

بندی د شد. این نوع از کدگذاری و طبقهارایی و یک بدهی مواجه خواهتفکیک کند با یک د

عنوان  ی مالی در مقایسه با تلقی آن بههاصورتاحتماالً یک ارزشیابی به وسیله استفاده کننده 
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یک واحد حساب )یک بدهی( را در پی خواهد داشت. اگر چه تئوری حسابداری ذهنی 

ها ها در مقایسه با بدهیو اعتبار دهندگان به دارایی تواند معنی را که سرمایه گذاراننمی

ها را خوب )همانند دارایی هاآندهند را بیان کند، ولی این احتمال وجود دارد که اختصاص می

ها را بد )همانند زیان ها(، تصور کنند. بنابراین، شرکتی که این ابزارها را به دو سوددها( و بدهی

ت نسبت به شرکتی که آن را تحت یک حساب گزارش کند ممکن اسبخش تفکیک می

بایست در چارچوب حسابداری ذهنی مورد کند، مطلوبتر به نظر برسد. موضوعی که میمی

تحقیق قرار گیرد، اثر روانشناسی گزارشگری خالص )یعنی تجمیع شده( در مقایسه با 

هندگان، اعتبار د گزارشگری ناخالص )یعنی تفکیک شده( است که چگونه سرمایه گذاران و

مل شوند، عکس العزمانی که عناصر به صورت خالص در مقایسه با حالت ناخالص، گزارش می

 (. 5115، بوون و همکاران، 5131دهند )بونر و همکاران، نشان می

های . بر اساس قواعد گزارشگری مالی جاری، شرکتج( گزارشگری مالی مداوم

د به صورت سه ماهه و ساالنه هستند. سود و زیان نیز برای سهامی ملزم به گزارش نتایج مالی خو

ت بر بایسگردد. برخی محققان پیشنهاد دادند که اطالعات مالی میهمین دوره مالی محاسبه می

ردند، به طوری که سرمایه گذاران و گاساس یک زمان واقعی به وسیله واحد گزارشگر ارائه 

، ن، اطالعات دایمی و به روزی داشته باشند )اکانتنسیاعتبار دهندگان و دیگر استفاده کنندگا

5114 .) 

توانند شوند، میاز دیدگاه تئوری حسابداری ذهنی، تعداد و کثرت حسابهایی که بسته می

را به طور جدی، حداقل در دو حالت تحت تاثیر قرار دهد:  هاآنقضاوت در رابطه با سود و زی

ی است که ای گزارش شدههاآنن کننده تعداد سود و زیاول اینکه تعدد عمل بستن حساب، تعیی

تواند ارزشیابی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. برای مثال به خاطر شکل و به نوبه خود می

دالر برای هر روز گزارش کند،  3111روز کاری،  11کارکرد ارزشیابی، یک شرکتی که برای 

دالری برای یک  11111شود که یک سود احتماالً مطلوبتر از یک شرکت مشابه دیگری تصور 

کند، دوم اینکه گزارشگری مالی مداوم ممکن است قضاوت استفاده دوره یک ماهه گزارش می

ی مالی را از طریق تغییر در ترجیحات ریسک، تغییر دهد. به ویژه تیلور هاصورتکنندگان 

ک ر باشد، یک فرد ریسدهد که هر چه دوره ارزشیابی ذهنی بیشت( در تحقیقی نشان می3999)

گریز، تمایل به پذیرش ریسک بیشتری خواهد داشت. بنابراین یک نتیجه بالقوه گزارشگری 
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ی مالی بر اساس تئوری هاصورتمداوم، و با تعدد زیاد این است که استفاده کنندگان  

های شرکتی حسابداری ذهنی، مقاومت در مقابل ریسک را خواهند کاست و ارزش گذاری

 واهد یافت. کاهش خ

  :های مالیکاربرد حسابداری ذهنی برای تهیه کنندگان گزارش

ه ارزش ب اقالم . بر اساس حسابداری آمریکا، برخیهای منصفانهالف( حسابداری ارزش

وند. شهای تاریخی یا بهای مستهلک شونده ثبت میدر حالی که برخی دیگر به ارزش، منصفانه

، 2های حسابداری مالی)هیات استاندارد 329شماره  9حسابداریبیانیه استانداردهای بر اساس 

ها اختیار ثبت برخی یا تمامی ابزارهای مالی خود را به ارزش منصفانه و ثبت (، شرکت5119

شنهاد ، پیمالیهای حسابداری تغییر در ارزش منصفانه در درآمدها را دارند. اخیراً هیات استاندارد

(. این رویه c 5131های حسابداری مالی، می گردد )هیات استانداردکرده است که این رویه الزا

 ی مالی اخیر، بحث مربوطهاآنبرای اندازه گیری ارزش منصفانه، بدون مناقشه نیست و بحر

 (. 5119های ارزش منصفانه را تشدید کرده است )پوزن، بودن اندازه گیری

گان، مخالف کنندهیه کنندگان و استفادهتواند در فهم اینکه چرا تتئوری حسابداری ذهنی می

با حسابداری ارزش منصفانه هستند، به ما کمک کند. یک شرکتی را تصور کنید که مبلغی را 

ساله وام دریافت کند.  11از بازارهای عمومی با یک نرخ بهره ثابت برای یک دوره زمانی 

رکت، یه، چنین فکر کنند که شسرمایه گذاران و اعتبار دهنگان ممکن است در رابطه با این قض

اهمیت قابل  هاآن. یعنی مواجه شده استهای از دست رفته، همانند هزینهبا یک هزینه بهره، 

ه گیرند که بیانگر این است کهای فرصت را نادیده میدهند و هزینهتوجهی به اقدامات اولیه می

اری تفکیک کنند. بنابراین حسابدتوانند بدهی را و یا ارزش منصفانه بدهی را چگونه می هاآن

ها، سرمایه گذاران ذهنی ممکن است نقش مهمی را در فهم دلیل عدم تمایل بسیاری از شرکت

 (. 5119و اعتباردهندگان در پذیرش حسابداری ارزش منصفانه ایفا کند )پوزن، 

هایی افزایش چشمگیری در تعداد شرکت 3991از سال ب( گزارش و پیش بینی سودها. 

بینی شده را عالوه بر سودهای محاسبه شده بر اساس اصول پذیرفته شده ه سودهای پیشک

کنند، صورت گرفت. سودهای پیش بینی شده از سودهای محاسبه شده بر حسابداری افشاء می

د نیاز های عادی( موراساس اصول پذیرفته شده حسابداری، بر اساس استثناء کردن اقالم )هزینه
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ها (. شرکت5111شوند )باتاچریا و همکارا، ، تفکیک می9ته شده عمومیاصول پذیرفتحت 

اخیراً دارای اختیار و آزادی عمل بیشتری در محاسبه سودهای پیش بینی شده هستند، زیرا هیچ 

ها را استثناء کنند، وجود ندارد و نتایج حتی ها کدام هزینهرهنمود قوی مبنی بر اینکه شرکت

یز دارای تفاوت زیادی با همدیگر هستند. تئوری حسابداری ذهنی، برای های مشابه نبین شرکت

فهم اینکه چگونه سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ممکن است به سودهای پیش بینی شده 

عکس العمل نشان دهند، نیز کاربردهایی دارد. یکی از کاربردهای مشخص این است که رقم 

دی از ارقام منفی و غیر تکراری را از صورت سود و زیان سودهای پیش بینی شده غالباً یک تعدا

سه با سود شود سودهای ته نگاره زمان مقایکند و بدین وسیله سبب میپیش بینی شده استثناء می

خالص گزارش شده واقعی، افزایش یابند )یعنی یک سود(. بنابراین سرمایه گذاران و 

ه با به سودهای پیش بینی شده در مقایس اعتباردهندگان ممکن است واکنش مثبت تری نسبت

ها از تر اینکه، استثناء کردن بعضی هزینهسودهای واقعی داشته باشند و شاید تصور جالب

راین افراد گذارد. بنابی مالی پیش بینی شده، اقالم کمتری را با مقادیر منفی به جا میهاصورت

کمتر  هانآکیبی نسبت به حالتی که ی ترهاآناحتماالً عکس العمل منفی شدیدتری برای زی

 باشد. هستند را دارند که علت آن همان شکل عملکرد ارزش می

در رابطه با پیش بینی سودهای مدیریت، تحقیقات، دیدگاه تفکیک را مورد بررسی قرار دادند 

نباط کنند شود سرمایه گذاران استهای سود تفکیک شده سبب میکنند که پیش بینیو عنوان می

توانایی خود را برای  هاآنکه یک شرکت احتمال کمی دارد که سودها را مدیریت کند زیرا 

نند کتر و سطر به سطر محدود میانجام چنین چیزی به وسیله فراهم کردن پیش بینی جزئی

(. تئوری حسابداری ذهنی بیانگر این است که این تاثیرات سودمند 5119)هیرست و همکاران، 

ک اقالم، ممکن است با انواع جزئیات اقالم خطی تعدیل گردد که از چنین مرتبط با تفکی

 شود. یعنی یک تفکیکی که نشان دهنده یک تعداد از منابع مثبت سود )یعنیمیتفکیکی ناشی 

درآمدها و سودها( است، نسبت به حالتی که یک تعداد زیادی از منابع منفی اطالعات )یعنی 

دهد، حتی اگر جمع مبالغ سود ثابت بماند، ممکن است مطلوبتر ن میها و زیان ها( را نشاهزینه

 تصور گردد. 

توان مدیریت سود را . چندین حالت وجود دارد که بر اساس آن میج( مدیریت سودها

( مدیریت سود در طول 3(: 5114توان به موارد زیر اشاره کرد )مک وی، انجام داد که می
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( مدیریت سود از طریق 5شود و اقعی سود نامیده میهای گزارشگری که مدیریت ودوره 

بندی اقالم در صورت سود و زیان. تئوری حسابداری ذهنی برای هر دو حالت قابل کاربرد طبقه

 باشد. می

ی هایی که عایدات منفدهد که شرکتدر رابطه با مدیریت سود واقعی، تحقیقات نشان می

ن ی اضافی و بیشتری حاصل گردد، تمایلی به بستخیلی کوچکتری دارند، تا زمانی که سودها

 را خارج از حیطه عایدات منفی سوق هاآنندارند که  دفاترشان )یعنی بستن حسابداری ذهنی(،

(. در رابطه با مدیریت سود از نوع طبقه بندی نیز، تئوری 5111دهد )اسکراند و والتر، می

( در رابطه با تغییر طبقه بندی را 5114حسابداری ذهنی قابل کاربرد است. تحقیق مک وی )

توان در قالب چارچوب این تئوری تفسیر کرد. او شواهد یکنواختی پیدا کرد که مدیران می

 های اصلی )یعنی بهای تمام شده کاالیها را از هزینهها به شکل فرصت طلبانه ای، هزینهشرکت

ر چه اگ، دادندقالم خاص تغییر میهای عمومی، اداری و توزیع و فروش( به افروش رفته هزینه

داد، فقط درآمدهای اصلی را بیش از واقع چنین اقدامی، مبلغ سودهای خط انتهایی را تغییر نمی

کرد. به احتمال قوی؛ سودهای اصلی پایدارتر و مکرتر از سودهای غیر اصلی هستند، ارائه می

هنی . با وجود این، حسابداری ذها برای تغییر طبقه بندی استکه همان منطق اقتصادی شرکت

م ای به وسیله تغییرات بالقوه کدگذاری و ارزشیابی مرتبط با اقالممکن است نقش تعدیل کننده

خطی صورت سود و زیان، ایفا کند. به عبارتی اگر زیان یا اقالم منفی زیادی وجود داشته باشد، 

اید تباردهندگان که اصول و عقزمانی که تغییر طبقه بندی صورت گیرد، سرمایه گذاران و اع

 کنند، ممکن است به این تاثیر واکنش نشان دهند. حسابداری ذهنی را دنبال می

 گیرینتیجه

تر از تئوری حسابداری ذهنی و همچنین توصیف نحوه هدف این مطالعه توصیف واقعی

 ینبا اصول تئوری حسابداری ذه یمطابقت واقعی اجزای گزارشگری مالی خارجی و افشا

باشد. سه ویژگی اصلی تئوری حسابداری ذهنی )یعنی کدگذاری، طبقه بندی و ارزشیابی( با می

کنندگان و های اساسی گزارشگری مالی و افشاء مطابقت دارند. یعنی تهیهویژگی

حقیقات کنند. زیرا با توجه به تی مالی از حسابداری ذهنی استفاده میهاصورتکنندگان استفاده

کنندگان اطالعات مالی با استفاده از حسابداری ذهنی اقدام گذاران و استفادهسرمایه انجام شده،
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دها نیز کنندگان استاندارکنند. تدوینمی هاآنهای سرمایه گذاری و گزینش به ارزیابی فرصت

ی مالی، تعریف و ارائه واحد هاصورتهای نحوه ارائه از مبانی تئوری حسابداری ذهنی در زمینه

های وگزارش هاصورتو همچنین تهیه کنندگان  کنندب و گزارشگری مداوم استفاده میحسا

های منصفانه، پیش بینی و گزارش سودها و مدیریت مالی هم از این تئوری در حسابداری ارزش

گیرند. با فراهم کردن یک دیدگاه کلی از حسابداری ذهنی و سودهای شرکت بهره می

ی را مطالعات تا باشدمحققان رهنمودی برای رود این بررسی، ار میکاربردهای عینی آن، انتظ

طراحی و اجرا کنند که نه تنها برای تدوین کنندگان استاندارد و مقررات در توجه خاص به 

ی افشا هایی برایهایی که با گزینهموضوعات مهم حسابداری، مفید باشد، بلکه برای شرکت

 جه هستند نیز راهگشا باشد. اطالعات برای بازارهای سرمایه موا

 نوشتپی
Behavioral finance 5 Normative 3 

prospect theory 6 positive 1 
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