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Abstract
Making proper financial decisions is one of the serious concerns of
households, and the mental accounting system can play a significant role in this
process. Accordingly, the present study has attempted to study the role of the
mental accounting system in making household financial decisions. The statistical
population of this study was the households of Kurdistan province, of which 390
households were selected as examples. In addition to the questionnaire, the vinites
(hypothetical scenarios) has also been used to collect the required data. Data
analysis is performed using the modeling method of structural equation with
minimum squares. According to the findings of the present study, the impact of
the current variables in explaining\/forming the main research structure (mental
accounting) is the importance of the importance: mental budgeting, future income,
current income and current asset. The design of the vinites is based on the four
principles of profit separation, integration of losses, integration of profits in one
day, and the separation of small losses from large profits. These principles play an
important role in evaluating the profits and losses of individuals. The effects of
eight demographic variables on each vinite have also been studied separately.
Keywords: Household Financial Decisions; Mental Accounting System;
Vinite.
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چکيده
اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و مناسب از جمله دغدغههای جددی ااوااههدا مدیباشدد و سیتد
مقاله پژوهشی

حتابداهی ذهنی میتااود وقش به سزایی ده این فرایند ایفا وماید .بر این اساس ،پدووهش حاردر تد
وماده تا وقش سیت حتابداهی ذهنی ده اتخاذ تصمیمات مالی ااوااهها ها ماهدمطالعه و برهسی قدراه
دهد .جامعه آماهی این پووهش ااوااههای اس ان کردس ان باده که از میان آنهدا  093اداوااه بدهعنداان

تاریخ دریافت:

وماوه او خاب شدود .ع وه بر پرسشوامه ،از وینیتها (سناهیاهای فرری) ویز برای جمعآوهی دادههای

1401/01/10

ماهدویاز بهره گرف ه شده است .تحلیل دادهها با اس فاده از هو

مدلسازی معادالت ساا اهی با حداقل

مربعات جزئی اوجام شده است .بر اساس یاف ههای پدووهش حاردر تیریرگدیاهی م هیرهدای م ندان ده

تاریخ پذیرش:
1401/01/28
صص161-194 :

تبیین/ش لگیری سازه اصلی پووهش (حتابداهی ذهنی) به ترتیب اهمیت عبداهتاودد از بادجدههیدزی
ذهنی ،دهآمد آتی ،دهآمد جاهی و داهایی جاهی .طراحی وینیتها بر اساس چهاه اصل تف ید
ی پاهچهسازی زیانها ،ی پاهچهسازی سدادهای حاصدله ده ید

هوز و تف ید

سدادها،

زیدانهدای کاچد

از

سادهای بزهگ صاهت گرف ه است .این اصال وقش مهمی ده اهزیابی سادها و زیانهای پیشهوی افراد
داهود .همچنین اررات هشت م هیر جمعیتشناا ی بر هوی هر وینیدت بدهطداه جداگاوده ماهدمطالعده و
برهسی قراه گرف ه است.
کليدواژهها تصمیمات مالی ااوااه؛ سیت حتابداهی ذهنی؛ وینیت.
طبقهبندی .D14, D91, G51, M :JET

.1نویسنده مسئول :استادیار ،گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
M.nazaripour@uok.ac.ir
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مقدمه
تصمیمات مالی از جمله دغدغههای جدی هر خانواری محسوب میشود ،بهطوریکه میتواند
تأثیر بهسزایی بر کیفیت زندگی تمامی اعضا داشته باشدد .تصدمیمات مدالی شداما مدوارد مت دددی
همچون تأمین مالی هزینههای روزمره ،برنامهریزی برای دوران بازنشستگی و پسانداز برای اهداف
از پیش ت یین شده مانند خرید مسکن و خودرو میباشد (خوار و سرور .)0201 ،1درک و شناخت
تب ات تصمیمات مالی ،چه مثبت و چه منفی ،میتواند نقدش بدهسدزایی در اثربششدی و کاردمددی
تصمیمات خانوارها داشته باشد.
تصمیمات و تأمین مالی خانوار شاخه ای از اقتصداد مدالی بدوده کده تدرد دارد نحدوه اسدتفاده
خانوارها از ابزارها و بازارهای مالی را با هدف محققسازی اهداف خانوارها موردمطال ه و بررسدی
قرار دهد .بررسی تأمین مالی خانوار همواره چالشبرانگیز بوده ،زیرا اندازهگیری رفتار خدانوار بده-
واسطه محدودیتهای مت دد پیشروی دن ها دشوار است (کمپیا .)0222 ،0علیرغم سدشتیهدای
موجود ،حوزه مالی رفتاری ترد نموده است از طریق بهکارگیری تئوریهای روانشناسی شناختی
اقدام به ارائه مدلی کاما از رفتدار انسدانهدا در خصدوف فردینددهای تصدمیمگیدری نمایدد (تدالر،
.)0222
سالیان متمادی است کده تصدمیمات مدالی از جملده موتدوعات موردعرقده کارشناسدان امدور
اقتصادی و مالی بوده ،بهطوریکه مؤلفه روانشدناختی دن (حسدابداری نهندی) اقددام بده مطال ده و
بررسی موتوعات مرتبط با تصمیمات مالی و همچندین ارزیدابی شدناختی پیامددهای اقتصدادی دن
نموده است (تالر .)1992 ،تصمیمات مدالی اعضدای خانوارهدا تأثیرپد یری زیدادی از وی گدیهدای
حسابداری نهنی مستتر در نهن دنان دارد (تالر .)1992 ،درک فرایند حسابداری نهنی میتواند در
تششیص این نکته که انتشابهای مالی افراد بیطرفانه نیست ،مؤثر واقع شود.
حسابداری نهنی فردیندی است که بهموجب دن افراد پیامدهای اقتصادی ف الیتهای خدود را
کدگ اری ،دسته بندی و ارزیابی می کنند .این حالت بیانگر این نکتده اسدت کده چدارچوب نهندی
(تصور) افراد از مطلوبیت یک ف الیت میتواند در دستهبندی دردمد و مشارج برحسب حسابهای
1. Khawar & Sarwar
2. Campbell
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شناختی مشتلف ،دن هم برحسدب منبدع و فراواندی مدؤثر واقدع شدود (گورویدا و سدومان.)1999 ،1
بددهعبددارتدیگددر حسددابداری نهنددی بیددانگر مجموعدده عملیددات دگاهانددهای اسددت کدده افددراد بددرای
سازماندهی ،ارزیابی و ردیابی ف الیتهای مالی خود انجام میدهند .بدین م نی که افراد در اتشدان
تصمیمات مالی خود ترد دارند برای هر تصمیمی حساب جداگانهای در نهن خود افتتاح نمدوده
تا از این طریق بتوانند عواقب دن را ،چه مثبت و چده منفدی ،بدهتنهدایی بررسدی نمایندد (احمددی و
م طوفی)1999 ،؛ بنابراین ،حسابداری نهنی در تبیین رفتار اقتصادی افراد نقش بهسزایی دارد .نیت
افراد برای کنترل مشارج و افزایش پسانداز میتواند در شکاگیری حسابهای نهنی مدؤثر واقدع
شده و همچنین میتواند برای دن دسته از سرمایهگد ارانی کده از خدودکنترلی تد یفی برخدوردار
هستند ،مفید واقع شود (استاتمن .)1999 ،0افراد م موالً از حسابهای نهنی کده عمومداً بدر اسدا
اهدافشان شکا گرفته است ،بهعنوان ابزاری مفید برای تحقق خودکنترلی استفاده میکنند.
همانگونه که در پاراگرافهای قبلی اشاره گردید ،حسابداری نهنی میتواند موجبات بهبدود
و ارتقاء هرچه بیشتر تصمیمات مالی افراد را فراهم نماید؛ زیرا پایه و اسدا

حسدابداری نهندی بدر

اصا استوار است که افراد در هنگام خدرج فدرم مدینمایندد کده پدول زیدادی در اختیدار ندارندد؛
بنابراین دنان پس از تهیه حساب های نهنی جداگانه برای هر خرج ،اقدام بده ردیدابی و کنتدرل هدر
خرج مینمایند (هوانگ و همکاران.)0201 ،
ازاینرو پ وهش حاتر ترد دارد تا نقدش ،اهمیدت و جایگداه سیسدتم حسدابداری نهندی در
فرایند اتشان تصمیمات مالی خانوارهای استان کردستان را موردمطال ه و بررسی قرار دهد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
حسابداری نهنی از جمله موتوعات حوزه روانشناسی فردی بوده که اقدام به بررسی و مطال ه
اثرات تصمیمات مالی مشتلف افراد مینماید .در واقع روانشناسدی فدردی شداما نهریده ششصدیت،
فلسفه زندگی و مدل دسیبشناسی میباشد .در این بشش ترد میشود تا پ وهشهای انجام شده
در خصوف نحوه تأثیرپ یری تصمیمات مالی افراد از حسابداری نهنی مورداشاره قرار گیرند.

1. Gourville & Soman
2. Statman
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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فرتیه چرخه زندگی رفتاری بیانگر یدک تصدویر روشدن از روابدط فدیمدابین رفتدار مصدرف-
کنندگان و تصمیمات دنان است (شفرین و تالر .)1999 ،1طبق این فرتیه افراد برنامهریزی مصرف
و پس انداز خود را در طول چرخه زندگیشان انجام میدهند .بر اسا

فرتیه چرخه زندگی افراد

ترد دارند با ه دف حداکثرسازی مطلوبیت کدا عمرشدان ،مصدرف خدود را مت دادل سدازند؛ امدا
مطال ات اخیر به لحاظ درک و نحوه تبیین تصمیمات افراد که متأثر از قاعده سرانگشتی که تحدت
عنوان استرات ی حسابداری نهنی شناخته میشدوند ،متفداوت هسدتند .قاعدده سرانگشدتی قاعددهای
است که بهجای اتکا بر یک تئوری دقیق ،بیشتر مبتندی بدر تجربده اسدت .حسدابداری نهندی فرایندد
تشصیص داراییها به حسابهای مششص از پیش ت یین شده است (بِرنهایم و همکاران.)0221 ،0
حسابداری نهنی یک حالت شناختی بوده که ترد دارد از طریق ردیابی خروجدیهدای وجده
نقد اقدام به کنترل پرداختیها نماید؛ بنابراین رفتار پس انداز افراد با فرتیه چرخه زنددگی رفتداری
ارتباط تنگاتنگی دارد (رابیناویچ و وبلی .)0222 ،9طبق چرخده زنددگی رفتداری ااشدکال مشتلدف
ثروت جایگزین یکدیگر نیستند .برای مثال در مقایسه با سایر اشکال ثروت ،پسانداز بازنشسدتگی،
مقرری و وسایا منزل از میا نهایی بده مصدرف کمتدری برخوردارندد (تدالر .)1992 ،طبدق فردیندد
حسابداری نهنی ،تصور افراد از داراییها در قالب سده حسداب دردمدد جداری ،ثدروت جداری ،و
دردمد دتی خرصه می گردد .بر ایدن اسدا

افدراد هدر حسداب خدود را غیرقابدام اوتده بدا سدایر

حسابها تلقی نموده و در نتیجه میا نهایی به مصرف هر حساب با سایر حسابها متفاوت خواهدد
بود .میا نهایی به مصرف عمدتاً در خصوف دردمد جاری مصداق داشته تا داراییهدای جداری و
در خصوف پول اختصاف یافته به حسداب دردمدد دتدی تقریبد ًا برابدر بدا صدفر اسدت (کارلسدون و
همکاران.)1992 ،
طبق نتایج پ وهش مایتال و مایتال )1994( 4در درون هر دسته افراد مجددد اقددام بده دسدته-
بندی جدید نموده ،بهطوریکه میا نهایی به مصدرف هدر کددام از دسدتههدای جدیدد بدا یکددیگر
متفاوت می باشد .برای مثال ،میا نهایی به مصرف دردمد ناشی از التاری و هدایا بهمراتب بیشدتر از
مبالغ اتافهکاری و پاداد است .مورد فوق بر تصمیمات پسانداز و مصرف افراد تأثیرگ ار بوده و
1. Shefrin & Thaler
2. Bernheim et al
3. Rabinovich & Webley
4. Maital & Maital
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می تواند در مدیریت بهینه مصرف از طریق اِعمال محدودیتهای بودجهای برای دستههای هزینده-
ای خاف مفید واقع شود (هید

و سدول .)1992 ،1طبدق نتدایج پد وهش شدفرین و تدالر ( )1999و

فلدمَن ( )0212مقررات حسابداری نهنی بدر تصدمیمات پدساندداز و مصدرف افدراد تأثیرگ ارندد.
حسابداری نهنی منجر به بروز رفتار سرمایهگ اری احساسی شده و به نوعی بیانگر اثدرات ناشدی از
میا (اراده) افراد است (کو و هواندگ .)0210 ،0پد وهشهدای شدفرین و تدالر ( )1999و وینیدت و
لدوئیس )1992( 9از دادههددای نهرسددنجی بدرای تجزیددهوتحلیددا و ارائدده مسدتندات مددرتبط بددا نقددش
حسابهای نهنی در تصمیمات مالی افراد استفاده نمودند.
پ وهش حاتر ترد دارد عروه بر استفاده از مؤلفههای چرخه زندگی رفتاری ،از مؤلفههدای
بودجه ریزی نهنی نیز برای مطال ه و بررسی حسابداری نهندی در میدان اعضدای خانوارهدا اسدتفاده
نماید .پیشینه کافی در خصوف نحوه تأثیرگ اری بودجهریزی نهنی بر تصمیمات مصرف و پس-
انداز وجود دارد .چندین سال است که پ وهشهای مت ددی در خصوف تمایا مصرفکننددگان
به تشصیص دردمدشان به دسته های مشتلف با مبالغ مشتلف انجام شده است .نتایج پ وهش رایت

4

( )1942نشان داد در دهه  1992کارگران بیکار از پاکت و یا قفسههدای کوچدک بدرای نگهدداری
پول اندک خود استفاده میکردند .همچنین نتایج پ وهش رینواتدر و همکداران ( )1929نشدان داد
در دهه  1922خانوارها از فردیندی تحت عنوان حسابداری قُلک برای نگهداری پول خود استفاده
میکردند؛ بهطوریکه هر کدام از قُلکها مشتص یک هزینه مشدشص بدود .طبدق نتدایج پد وهش
هی

و سول ( ) 1992خانوارها از پاکت نامه ،کشو و یا قُلک برای نگهداری مبالغ مرتبط با هزینده-

های مشتلف استفاده میکردند.
طبق نتایج پ وهش تالر ( )1994ایجاد دستهها هزینهای مشتلف و تشصیص صحیح مندابع میدان
دن ها بر رتایت افراد تأثیرگ ارند .به اعتقاد مرتضینیا و همکاران ( )1422موارد مت ددی همچون
نابسامانیهای اقتصادی و محدودیتهای روزمره نقدش قابداتدوجهی در بودجدهریدزی دارندد ،لد ا
درک این موارد میتواند منجر به اتشان تصمیمات بودجهای اثربشش گدردد .بودجدهریدزی نهندی
یکی از اقسام بودجهریزی بوده که نقش دن در تصمیمات مالی خانوارها غیرقاباانکار اسدت .طبدق
1. Heath & Soll
2. Ko & Huang
3. Winnett & Lewis
4. Wright
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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نتایج پ وهش هی

و سول ( )1992افراد از طریق بودجهریزی نهنی اقدام به تشصیص دردمدشدان

به هزینههای مشتلف مینمایند؛ بنابراین بودجهریزی نهنی نقش قاباتوجهی بر تصمیمات پسانداز
و مصرف افراد دارد (گِلمن و روسانوف .)0200 ،1بودجهریدزی نهندی حالدت شدناختی دفتدرداری
بوده که به افراد در ردیابی هزینهها و کنترل مصرفشان کمک مینماید .حسابداری نهنی بدهعندوان
یک ابزار خودکنترلی مانع صرف مبالغ خارج از عرف در یک مورد بشصوف میگدردد (چیمدا و
سومان.)0222 ،0
بنددابراین پد وهش حاتددر تددرد دارد فراینددد طراحددی حسددابداری نهنددی و نحددوه تأثیرپد یری
تصمیمات مالی خانوار از دن را از چهار جنبه موردتوجه قرار دهد )1 .بودجهریدزی نهندی؛ بیدانگر
تشصیص نهنی دردمد برحسب مشارج مشتلف مانند غد ا ،لبدا

و غیدره اسدت .سده جنبده دیگدر

مربوط به فرتیه چرخه زندگی رفتاری میشوند که عبارتاند از )0 :دردمد جاری؛  )9داراییهای
جاری و  )4دردمد دتی.
پد وهش حاتددر تددرد دارد از طریددق بررسددی وجددود و همچنددین نحددوه تأثیرگد اری سیسددتم
حسابداری نهنی در فرایند تصمیمگیری مالی خانوار استان کردستان به تقویت ادبیات مالی رفتاری
کمک نماید .همان گونه که قبرً اشاره گردید خانوارها قبا از اتشان هرگونه تصمیمات مدالی و یدا
مواجه با موتوعات مالی ،از ارزیابیهای شدناختی مشتلفدی اسدتفاده مدینمایندد؛ بندابراین پد وهش
حاتر ترد دارد تا وجود و اثرات حسابداری نهنی بر تصمیمات مالی خانوارهای استان کردستان
را موردمطال ه و بررسی قرار دهد.

چارچوب مفهومی
تالر ( ) 1992از طریق مطرح نمودن چهدار مفهدوم جداسدازی سدود ،نادیدده گدرفتن زیدانهدای
کوچک ،تفکیک زیانهای کوچک از سودهای بدزر

و یکپارچدهسدازی سدودهای دریدافتی در

یک روز اقدام به ارائه نهریه جدید در حوزه رفتار مصرفکننده نموده اسدت .هدر کددام از مدوارد
فوق ابهاماتی را در خصدوف نهریده هدای اقتصدادی (در حالدت اسدتاندارد) ایجداد نمدوده و بیدانگر
مصادیقی از رفتارهای نشئت گرفته از سیستم حسابداری نهنی میباشند .مفهدوم حسدابداری نهندی
1. Gelman & Roussanov
2. Cheema & Soman
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برگرفته از تئوری انتشاب مصرفکننده بوده دنهم بهنوبه خود از رفتار مصرفکننده نشدئت مدی-
گیرد (تالر.)1992 ،
بنابراین در پ وهش حاتر برای تبیین مفهوم سیستم حسابداری نهنی در میان خانوارهای استان
کردستان از مفهوم نقطه مرجع استفاده شده است .نقطه مرجع به افراد کمک مدیکندد تدا از طریدق
تششیص ناحیه سود و زیا ن خدود اقددام بده اتشدان تصدمیمات منطقدی نمایندد .همچندین در سیسدتم
حسابداری نهنی میتوان از نقطه مرجع به م نای اثر قالببندی در انتشابها نیز یاد نمدود .الزم بده
نکر است که اثر قالببندی یکدی از مهدمتدرین و قدویتدرین خطاهدای شدناختی بدوده کده بیدانگر
تغییرپ یری قضاوتها و تصمیمات افراد بر اسا

نحوه بیان موتوعات میباشد.

در پد وهش حاتدر بددرای درک هرچده بهتدر وجددود یدک سیسدتم حسددابداری نهندی در میددان
خانوارهای استان کردستان از رود وینیت 1استفاده میشود .سالهاست که از رود وینیدت بدرای
مطال ه موتوعات مشتلف در حوزههایی همچدون مطال دات اجتمداعی ،مطال دات رفتداری و علدوم
بهداشتی استفاده میشود (باخمَن و همکاران .)0229 ،0وینیت را میتوان طرحی کوچک و زیبا از
صحنهای از یک داستان بهحساب دورد .بهعبارتدیگر وینیت بیانگر داستان افراد یا موق یدتهدایی
است که در مطال ات مشتلف روانشناسی از دن بدهعندوان مرج دی بدرای مطال ده ادراک ،باورهدا و
نگردها استفاده میشود (هیوز .)1999 ،9از طریق وینیتهدا مدیتدوان موق یدتهدای فرتدی را در
اختیار مشارکتکنندگان قرار داده و از این طریق ادراک و برداشت دنها از موق یتهای واق ی را
موردمطال ه و بررسی قرار داد (رحمان .)1992 ،در پ وهش حاتر با بهرهگیری از ادبیات پد وهش
ت داد محدودی وینیت طراحی و سپس پاسخهای مرتبط با هر کدام از دنها جمعدوری میشود.
همان گونه که در بشش ادبیات پ وهش مطرح گردید ،در پ وهش حاتر از سه مفهوم فرتدیه
چرخه زندگی رفتاری؛ ی نی دردمد جاری ،داراییهای جاری و دردمد دتی و همچنین یک مفهوم
دیگر ی نی بودجهریزی نهنی برای اندازهگیری اثرات حسابداری نهنی در میان خانوارهای اسدتان
کردستان استفاده میشود .ت اریف مرتبط با هر کدام از مؤلفهها بر اسا

ادبیات پد وهش صدورت

میگیرد .گزارههای مرتبط با نحوه سنجش هر کدام از مفاهیم بر اسدا

ت داریف ارائده شدده بیدان
1. Vignette
2. Bachmann et al
3. Hughes
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می شوند .بر اسا

ادبیات پ وهش چارچوب مفهومی مطال ده حاتدر بیدانگر ایدن نکتده اسدت کده

حسابداری نهنی عاما مرتبه دوم مواردی همچون دردمد جداری ،دارایدی جداری ،دردمدد دتدی و
بودجهریزی نهنی است (شکا .)1
بودجهریزی ذهنی

درآمد جاری
تصمیمات
مالی خانوار

حسابداری
ذهنی

دارایی جاری

درآمد آتی

شکا  .1مدل مفهومی پ وهش

برای سنجش حسابداری نهنی در میان خانوارهای استان کردسدتان از  12گویده اسدتفاده شدده
است .بدین م نی که از  12گویه فوق  2گویده شداما بودجدهریدزی نهندی 4 ،گویده بدرای دردمدد
جاری 4 ،گویه برای داراییهای جاری و  4گویه نیز برای دردمد دتی میگردد .از طیف  2گزینه-
ای لیکرت برای جمعدوری پاسخهای مشارکتکنندگان استفاده شده است.
تعریف مفهومی متغیرها
حسابداری ذهنی :حسابداری نهنی بیانگر ارزدهای متفاوتی است که یک فرد بدر اسدا
ارزدهای نهنی خود به یک مبلغ مششصی از پول اختصاف میدهد که اغلب میتواند بده نتدایج
زیانبار منجر گردد (شیرطاهری و همکاران .)1999 ،این مفهوم در حوزه اقتصاد رفتاری قدرار دارد
(تالر.)1992 ،
بودجهریزی ذهنی :بودجهریزی نهنی بیانگر نحدوه برچسدبگد اری دسدته هدای مشتلدف
هزینه و پسانداز میباشد (دنتونید

و دوگرت)0200 ،1؛ بنابراین این مفهوم هم شاما منبع پول و

هم شاما مصرف دن میباشد (تالر.)1999 ،
1. Antonides & de Groot
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درآمد جاری :به جریانات نقدی اشاره دارد که میتواند در کوتاهمددت مورداسدتفاده افدراد
قرار گیرد .برای مثال دردمد سود سهام و دردمد بهره (ماهاپاترا و میشرا.)0202 ،
داراییهای جاری :داراییهای جاری بیانگر دن دسته از داراییهای نقدی است که عدروه
بر ت لق گرفتن سود به دن از نقدشوندگی باالیی نیز برخوردار است .برای مثال حسابهدای سدپرده
کوتاهمدت (ماهاپاترا و میشرا.)0202 ،
درآمد آتی :بششی از دردمد است که بدرای مصدرف در دیندده سدرمایهگد اری مدیگدردد
(ماهاپاترا و میشرا.)0202 ،

روششناسی پژوهش
هدف اصلی پ وهش حاتر کشف سیستمهدای حسدابداری نهندی مسدتتر در تصدمیمات مدالی
خانوارهای کردستانی و همچنین طراحی حسابداری نهنی بهعنوان سدازه دوم مؤلفدههدای بودجده-
ریزی نهنی ،دردمد جاری ،داراییهای جاری و دردمد دتی میباشد .جام ه دماری پ وهش حاتر
شاما سرپرستان خانوارهای کردستانی بوده که دارای دردمدد ماهیانده هسدتند .در پد وهش حاتدر
برای جمعدوری دادهها ،پرسشنامهها به رودهای دنرین و دفرین میان جام ه دماری توزیع شده
است .از پرسشنامههای عودت داده شده 992 ،مورد قابااستفاده تششیص داده شد.
1

در پ وهش حاتر از رود مدلسازی م ادالت ساختاری بدا حدداقا مرب دات جزئدی (PLS-

 )SEMاستفاده شده است .هدف از بهکارگیری این رود ،تحلیا یدک مددل متغیدر پنهدان سلسدله
مراتبی جهت استقرار حسابداری نهنی بهعنوان یک سازه پنهان مرتبه دوم میباشد .این سازه خدود
از چهار سازه پنهان مرتبه اول (بودجهریزی نهنی ،دردمد جاری ،داراییهای جاری و دردمد دتی)
تشکیا شده است .مدلسازی یک سازه مرتبه دوم با بیش از یک سازه مرتبه اول ان کاسی را مدی-
توان در اندازهگیری سازههای مرتبط با موتوعات اجتماعی نیز مشاهده نمود (کوکا و پرسدکات،0
.)0220
مدل  PLS-SEMاز قدرت تحلیا دماری باالیی برخوردار بوده و برای مددلهدای پیچیدده بدا
ت داد نمونه کمتر نیز از کدارایی الزم برخدوردار اسدت (هیدر و همکداران .)0219 ،کدوهن ()1990
)1. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM
2. Koka & Prescott
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

169

بررسی نقش سیستم حسابداری ذهنی در اتخاذ تصمیمات مالی خانوارها

رود تحلیا توان 1دماری را برای ت یین حجم نمونه در رگرسیون های چندگانه ارائه نموده اسدت.
این رود شاما ت دادی متغیر مکنون که هر یک توسط سؤاالتی اندازهگیدری مدیشدود ،در قالدب
یک مدل ساختاری است .بر اسا

رود تحلیا توان کوهن حدداقا انددازه نمونده بدرای پد وهش

حاتر (با چهار متغیر مکنون) در سطح  92درصد تدوان دمداری بدا سدطح م نداداری  2درصدد و بدا
تریب ت یین حداقلی  02درصد برابر با  22است .ایدن در حدالی اسدت کده حجدم نمونده پد وهش
حاتر  992بوده که بسیار بیشتر از حداقا موردنیاز است.

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
اسدت ،مورداشداره قدرار

در ابتدا دمار توصیفی که بیانگر وی گیهای اعضای جام ه موردبح
میگیرد:
جدول  .1دمار توصیفی پ وهش
متغير

گزاره

درصد

جنتیت

مرد

10/0

زن

02/1

کم ر از  03سال

00/3

 03تا  93سال

52/1

 90تا  53سال

09/9

بیش ر از  53سال

0/2

سن

تحصی ت

محل فعالیت

متغير
تجربه کاهی

گزاره

درصد

کم ر از  03سال

99/5

 03تا  03سال

03/9

بیش ر از  03سال

09/0

وفره

0/3

دو وفره

03/3

سه وفره

01/0

فاقدیپل و پایینتر

00/3

چهاه وفره

03/9

لیتاوس

99/9

پنج وفره و بیش ر

00/0

فاقلیتاوس

00/5

کم ر از دو میلیان تامان

02/0

دک را

0/3

 0تا  5میلیان تامان

09/1

بخش دول ی

09/0

 5تا  03میلیان تامان

01/1

بخش اصاصی

00/2

 03تا  05میلیان تامان

9/3

تعداد اعضای
ااوااده

دهآمد ماهیاوه

ی

1. Power Analysis
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متغير

گزاره

درصد

اصناف

03/5

شهل آزاد

03/9

گزاره

درصد

متغير

بیش ر از  05میلیان تامان

5/9

طبق جدول فوق  21/9درصد پاسخدهندگان مرد و  09/2درصدد نیدز زن بودندد 44/9 .درصدد
(بیشترین درصد) از پاسخدهندگان دارای مدرک لیسانس و  9/2درصد (کمترین درصد) نیز دکترا
بودند .طبق جدول فوق تجربه کاری بیشتر پاسدخدهنددگان کمتدر از  12سدال ( 49/2درصدد) بدود.
 29/2درصد از پاسخدهندگان در گروه سنی  92تا  42سال (بیشترین درصد) و  9/9درصدد نیدز در
گروه سنی بیشتر از  22سال (کمترین درصد) بدود .طبدق جددول فدوق محدا ف الیدت  99/0درصدد
پاسخدهندگان بشش دولتی 09/9 ،درصد بشش خصوصی 12/2 ،درصد اصناف و  02/4درصد نیز
شغا دزاد بود 24/1 .درصد از پاسخدهندگان مت لق به خانوارهای سه و چهار نفره میباشند .دردمد
ماهیانه بیشتر پاسخدهندگان ( 92/2درصد) در دامنه  2تا  12میلیون تومان و کمتدرین دن ( )2/4نیدز
مت لق به دامنه بیشتر از  12میلیون تومان قرار دارد.

یافتههای استنباطی
آزمون نرمال بودن دادهها
در پ وهش حاتر برای تحلیا دادههای گدرددوریشدده از تحلیدا عداملی اکتشدافی و تحلیدا
عاملی تأییدی استفاده شده است .قبا از انجام دزمونهای پ وهش اطمینان از نرمدال بدودن دادههدا
تروری است .برای این منهور رودهای مت ددی وجدود دارد کده در پد وهش حاتدر از دزمدون
بررسی چولگی و کشیدگی جهت بررسی نرمالیتی دادهها استفاده شده است.
جدول  .0نتایج دزمون بررسی چولگی و کشیدگی سؤاالت

سؤال

چولگی

کشيدگی

سؤال

چولگی

کشيدگی

0

-3/031

-3/931

03

3/312

-0/091

0

-3/022

-0/000

00

3/305

-0/350

0

3/390

-3/009

00

3/091

-3/552

9

-3/303

-3/053

00

-3/000

-3/992
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5

3/001

-0/053

09

-3/321

-3/900

3

-3/022

-0/039

05

-3/303

-3/099

1

3/330

-3/500

03

-3/539

-3/550

2

-3/302

-3/500

01

-3/052

-3/992

9

3/020

-3/900

ازدنجاییکه مقدار چولگی و کشیدگی مشاهدهشده برای همه سدؤاالت در بدازه ( )-0 ،0قدرار
دارد ،به لحاظ چولگی (کجی) و کشیدگی ل ا تمامی سؤاالت نرمال بدوده و توزیدع دنهدا متقدارن
است.
بررسی پایایی پرسشنامه :در این پ وهش از دلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری
درونی گویههای هر سازه استفاده شده است.
جدول  .1تریب پایایی سؤاالت پرسشنامه

متغيرها

تعداد سؤاالت

ضریب پایایی

داهاییهای جاهی

9

3/150

دهآمد جاهی

9

3/200

دهآمد آتی

9

3/110

بادجههیزی ذهنی

5

3/201

طبق نتایج مندرج در جدول فوق ،پایایی تمامی سدازههدا بیشدتر از  2/2و همچندین پایدایی کدا
پرسشنامه نیز  2/902است .این ترایب بیانگر درجه پایایی و قابلیت اعتمداد بداالی ابدزار پد وهش
(پرسشنامه) است.

تحلیل عاملی اکتشافی
تحلیا عاملی اکتشافی 1از جمله رودهای خوشهبندی دادههدا بدوده کده در حدوزه دادهکداوی
قرار میگیرد .دادهکاوی فرایند کشف الگوهای یک سدری بدزر

از دادههدا بدوده کده بدا هددف

شناخت و درک هرچه بهتر دادهها انجدام مدیشدود .پدیشنیداز اسدتفاده از تحلیدا عداملی اکتشدافی
اطمینان از کفایت حجم نمونه اسدت .کفایدت داده هدا بددین م ندی اسدت کده دیدا ت دداد دادههدای
1. Explanatory Factor Analysis
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پ د وهش بددرای انجددام تحلیددا عدداملی اکتشددافی مناسددب هسددتند یددا خیددر بددرای ایددن منهددور از
شاخص KMO1و دزمون بارتلت استفاده شده است.
طبق جدول  4دماره  )2/991( KMOبوده که بیانگر کفایت نمونهها برای انجام تحلیا عداملی
اکتشافی است (مقدار این دمار باید بیشتر از  2/2باشد) .همچنین برای سدنجش کفایدت همبسدتگی
بین متغیرها و همبستگی داده های پ وهش با یکدیگر از دزمون کرویت بارتلت استفاده شده است.
ازدنجاییکه سطح م ناداری این دزمون کمتر از  2/22است (ی نی )2/222؛ ل ا دادهها بدا یکددیگر
همبسدتگی بدین

همبستگی داشته و درنتیجه امکان شناسایی و ت ریف عامداهدای جدیدد بدر اسدا
متغیرها وجود دارد؛ بنابراین تحلیا عاملی برای شناسایی ساختار الگو مناسب است.
جدول  .0نتایج آزمون  KMOو بارتلت
آزمون بارتلت

آزمون
KMO-Bartlett

تقریب کای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

3/200

0992/590

003

3/333

پس از اطمینان از کفایت حجم نمونه و کفایت همبستگی بین متغیرها نوبت بده تحلیدا عداملی
اکتشافی میرسد .طبق جدول  2تحلیا عاملی نهایی منجر به استشراج چهار عامدا گردیدده اسدت.
این عاماها در مجموع قادر به تبیین  29/121درصد از واریانس کا هستند .در این تحلیا بهمنهور
دستیابی به ساختار عاملی سادهتر ،چرخش دادهها بده رود واریمداکس صدورت گرفتده کده نتدایج
دنها در جددول  2مدن کس شدده اسدت .چدرخش عامداهدا بدا هددف بهبدود م نداداری ،پایدایی و
تکثیرپ یری تحلیاها انجام میگیرد؛ ل ا عاما هدای چدرخش یافتده ،باعد

پدیددار شددن دقیدقتدر

همبستگیهای اولیه از راهحا چرخش نیافته میگردند .عاماهای چرخش یافته ،بدهخدوبی راهحدا
اولیه ،واریانس مشترک (همبستگیها) را تبیین میکنند .برخرف رود بدون چدرخش کده در دن
عاما اول درصد بیشتری از تغییرات ( 02/229درصد) را ت یین مدیکندد؛ در رود چدرخش سدهم
عاماها در تبیین تغییرات ت دیا میگردد .بهواسطه ایدن وی گدی ،چدرخش واریمداکس مدیتواندد
تغییرات را میان عاماها بهصورت یکنواخت توزیع کند.

1. Kaiser-Mayer-Olkin
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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جدول  .9درصد واریانس و مقادیر وی ه عاماهای مشتلف
مقادیر ویژه قبل از چرخش واریماکس
عامل

مقادیر ویژه بعد از چرخش واریماکس

درصد تبيين

درصد

ارزش

درصد تبيين

درصد

واریانس

تجمعی

ویژه

واریانس

تجمعی

اول

9/325

01/559

01/559

0/013

02/395

02/395

دوم

0/050

00/350

93/000

0/390

05/299

09/929

سام

0/930

00/599

50/133

0/959

09/901

92/903

چهاهم

0/903

00/090

30/050

0/902

09/003

30/050

ارزش ویژه

در جدول  2بارهای عاملی هر کدام از سؤاالت پرسشنامه مرتبط با مؤلفههای استشراج شدده،
مششص شدهاند .بارهای عاملی باالتر از  2/4جهت اختصاف هر سؤال به یک مؤلفه در نهر گرفته
شده است .نامگ اری هرکدام از عاماها بر اسا

سدؤاالت لحداظ شدده در دنهدا صدورت گرفتده

است.
جدول  .4ماتریس چرخشی عواما
سازه

بادجههیزی ذهنی

سؤال

گزاره

بار عاملی

09

یادداشت هزینهها و مخاهج زودگی

3/292

05

شناسایی هیز هزینههای رروهی و م فرقه و پساوداز برای هر ماه

3/239

00

بادجههیزی برای هزینههای شخصی و ااواادگی بهصاهت ماهیاوه

3/130

03

بروامههیزی برای هزینههای ماهیاوه

3/390

01
2
دهآمد جاهی

1
5
3

ی

جاه

ی

داهای

174

0

برآوهد تقریبی پرداا ی از بابت هرکدام از اق م هزینهای و پساوداز برای هر
ماه
عدم تقبل هزینههای جدید ده صاهت عدم افزایش دهآمد
اا صاص دهآمدهای غیرمن ظره به هزینههای دوههای (ماوند پاشاک ،تفریح و
ارید هدیه)
ارید اق م جدید ده صاهت افزایش حقاق ماهیاوه و یا کتب دهآمدهای
جدید
اوجام هزینههای تفریح و سرگرمی ده صاهت کتب دهآمد ارافی (ماوند
دهآمد اجاهه و یا دهآمد واشی از ساد سرمایهگیاهی)
تلقی پال پساوداز شده بهعناان ی
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سازه

سؤال

گزاره

بار عاملی

9

برهسی مداوم حتابهای باو ی با هدف اط ع از ورعیت وقدینگی

3/295

0

سرمایهگیاهی ده حتابهایی با عایدی رابت به دلیل داش ن ساد منظ دوههای

3/320

0

پساوداز ومادن هرگاوه پادا

و یا دهآمد اتفاقی کتب شده

3/399

دهآمد آتی

00

کناه گیاش ن بخشی از حقاق ماهیاوه برای هزینههای رروهی آتی

3/203

03

عدم ارج پالهای سرمایهگیاهی شده

3/113

00

عدم ارج از حتابی که برای دوهان بازوشت گی اف اح شده

3/191

9

سرمایهگیاهی بخشی از دهآمد با هدف افزایش دهآمدهای آینده

3/393

از طریق بهکارگیری رود تحلیا عاملی اکتشافی ،دادههای پد وهش تلشدیص و سدپس ت دداد
چهار متغیر مکنون (سازه) شناسایی گردید .به لحاظ نهری متغیرهای مکنون (سازهها) بیدانگر علدا
زیربنایی متغیرهای اندازهگیری شده هستند .بهعبارتدیگر ،رود تحلیا عاملی اکتشدافی از طریدق
بررسی همبستگی درونی ت داد زیادی از متغیرها ،دنها را در قالب عاماهای کلی محدودی دسته-
بندی و تبیین میکند .پس ازاین مرحله نوبت به تحلیا عاملی تأییدی میرسد کده هددف دن تائیدد
ساختار عاملی شناسایی شده است.

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
به منهور تدوین مدل حسابداری نهنی ،متغیرهای مکنون شناسایی شده (مرحلده تحلیدا عداملی
اکتشددافی) بددا اسددتفاده از نددرمافددزار  AMOSنسددشه  04و از طریددق تحلیددا عدداملی تأییدددی مددورد
تجزیه وتحلیا قرار گرفت .نتایج حاصا در شکا  0و جداول  2و  9من کس شده است .بدر اسدا
اطرعات حاصله بارهای عاملی تمامی متغیرهای مشاهدهشده بیشتر از  2/2بوده و ل ا واریدانس بدین
سازهها و شاخصهای مربوطه از واریانس خطای اندازهگیریشان بیشتر بوده و درنتیجده پایدایی در
مورد مدل اندازه قاباقبول است (شکا .)0
تحلیا عاملی تأییدی مرتبه اول امکان دزمون این فرتیه که بین متغیرهای دشکار (سؤاالت) و
سازه های پنهان رابطه وجود دارد را فراهم مینمایدد؛ بندابراین در ایدن رود رابطده بدین متغیرهدای
پنهان موردتوجه و بررسی قرار نمی گیرد .درنتیجه این رود صدرفاً بدرای اطمیندان از انددازهگیدری
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درست متغیرهای پنهان است .درکا ،در تحلیا عاملی تأییدی مرتبه اول رابطه یک (چند) عاما بدا
چند گویه موردمطال ه و بررسی قرار میگیرد.

شکا  .0مدل اندازهگیری برازد یافته (تحلیا عاملی تأییدی مرتبه اول) بر اسا

بر اسا

ترایب استاندارد

شکا  0اعداد بهدستدمده بر روی فلشها در شکا فوق ،بارهای عاملی بردورد شده

را نشان می دهد که بیانگر میزان همبستگی متغیرهای دشکار و پنهان میباشد .فلدشهدای کدوچکی
که از بیرون به سمت متغیرهای دشکار رسم شدهاند ،نشاندهنده بردورد میزان خطای مربوط به هر
متغیر می باشند .در نمودار فوق که مقادیر استانداردشده روابط بین متغیرها را نشان میدهد .بارهای
عاملی مندرج بر روی فلشها بیشتر از  2/42است و بیانگر این است که گویههای موردنهر ،سنجه-
های خوبی برای متغیر پنهان هستند.
در شکا  0اشکال بیضیشکا (چهار مورد) بیانگر متغیرهای مکنون (عاماها) بوده و همچندین
مستطیاها نیز بیانگر گویههای پ وهش میباشند .پیکانهدای دوسدویه همبسدتگی میدان عامداهدا را
176
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نشان میدهد .پیکانهای یکسویه رسم شده از سمت اشدکال بیضدیشدکا بده سدمت مسدتطیاهدا
بیانگر بار عاملی هر کدام از گویهها بوده و اعداد منددرج بدر روی دنهدا نیدز نشداندهندده تدریب
همبستگی گویه ها با هر یک از عواما مربوطه است .اعداد مندرج بدر روی مسدتطیاهدا نیدز بیدانگر
تریب ت یین بوده و نشان میدهد که چه میدزان از واریدانس هدر کددام از گویدههدا توسدط عامدا
مربوطه قابا تبیین است .پیکانهای یکسویه از سمت دوایر کوچک ( 12گانه) به سمت مستطیا-
ها بیانگر واریانس باقیمانده (خطا) بوده که توسط عامدا مربوطده تبیدین نشدده اسدت .مقدادیر خطدا
حاصا تفریق واریانس های تبیین شده از عدد  1میباشد .برای مثال مقدار خطای سؤال  12برابر بدا
 2/22میباشد.
در پ وهش حاتر برای سدنجش پایدایی ابدزار انددازهگیدری از دو شداخص پایدایی مرکدب 1و
میانگین واریانس استشراج شده 0و همچنین برای سنجش روایی ابزار انددازهگیدری از دو شداخص
روایی همگرا 9و روایی واگرا 4استفاده شده است (جدول .)2
جدول  .2نتایج مرتبط با پایایی و روایی مدل
سازه

CR

AVE

MSV

ASV

CA

داهایی جاهی ()CA

3/509

3/239

3/003

3/310

3/101

دهآمد آتی ()FI

3/500

3/230

3/000

3/312

3/021

3/103

3/503

3/293

3/000

3/033

3/000

3/099

3/102

3/530

3/203

3/323

3/311

3/030

3/019

3/090

بادجههیزی ذهنی
()MB
دهآمد جاهی ()CI

FI

MB

CI

3/153

(محاسبات با استفاده از ماکرو طراحیشده توسط جیمز گسکین و در قالب نرمافزار اکسل انجام شده است).
جدول  .2حداقاهای موردنیاز مرتبط با پایایی و روایی مدل

عنوان
شرط پایایی مدل
شرط روایی همگرای مدل
شرط روایی واگرای مدل

مقادیر آستانه
CR>0.7
 CR>AVE؛AVE>0.5
 ASV < AVE؛MSV < AVE

)1. Composite Reliability (CR
)2. Average Variance Extracted (AVE
3. Convergent Validity
4. Divergent Validity
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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با توجه به اینکه مقادیر محاسبهشده در جدول  2بیشتر از مقادیر دستانه هستند؛ ل ا مدل پ وهش
از پایایی و روایی مناسبی برخوردار است .برای مثال تمامی مقادیر پایایی مرکب بیشدتر از  2/2و یدا
تمامی مقادیر میانگین واریدانس اسدتشراج شدده بیشدتر از  2/2هسدتند .همچندین حدداکثر واریدانس
مشترک 1و میانگین واریانس مشترک 0کوچکتر از میانگین واریانس استشراجشده هستند.
یافتههای پ وهش در خصوف دزمون برازد مدل و شاخصهای مشتلف برازندگی در جدول
 9من کس شده است .الزم به نکر است اگر حدداقا  9الدی  4شداخص از شداخصهدای مدرتبط بدا
برازد در حد مناسب باشند ،مدل موردنهر از برازد مناسدبی برخدوردار اسدت (هیدر و همکداران،
.)0211
شاخص

IFI

RMR

CFI

GFI

NFI

RMSEA

م ک

≥0

≥ 3/93

≥ 3/32

≥ 3/93

≥ 3/93

≥ 3/93

≥ 3/32

میزان

0/53

3/911

3/302

3/911

3/950

3/905

3/303

تفتیر (براز )

مطلاب

مطلاب

مطلاب

مطلاب

مطلاب

مطلاب

مطلاب

تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم
پس از اجرای تحلیا عاملی تأییدی مرتبه اول ،در این بشش با توجه بده اثدرات علدی در مددل
مفهومی پ وهش و به منهور بررسی م ناداری اثر هریک از متغیرهای مکنون اصلی و نیز رتبهبنددی
این متغیرها بر اسا

میزان تأثیر دن ها در تشکیا و تبیین سازه اصلی (حسابداری نهندی) از تحلیدا

عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شده است که نتایج حاصا از اجرای دن در شکا  9و جددول 12
من کس شده است .مقادیر مربوط به بدرازد مددل انددازهگیدری تحلیدا عداملی مرتبده دوم همانندد
مقادیر محاسبه شده برای تحلیا عاملی مرتبه اول بوده و ل ا از نکر دنها خودداری میگردد.

)1. Maximum Shared Variance (MSV
)2. Average Shared Variance (ASV
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شکا  .9مدل اندازهگیری برازد یافته (تحلیا عاملی تأییدی مرتبه دوم) بر اسا

ترایب استاندارد

با توجه به شکا  9در بین بارهای عاملی مرتبده دوم ،بودجدهریدزی نهندی بیشدترین بدار عداملی
( )2/22و دارایی جاری کمتدرین بدار عداملی ( )2/49روی سدازه حسدابداری نهندی ( )MAرا دارا
میباشند.
بددر اسددا

نتددایج مندددرج در جدددول  12مشددشص مددیگددردد مقددادیر نسددبت بحرانددی ()C.R.

محاسبه شده برای هر چهار متغیر مکنون موردبررسی بیشتر از  0/29بوده و در نتیجه ایدن متغیرهدای
مکنون دارای اثر مثبت و م ناداری در تبیین/شکاگیری سازه اصدلی پد وهش «حسدابداری نهندی»
هستند .بهعبارتدیگر ،چهار متغیر مکنون انتشاب شده برای سنجش سدازه اصدلی پد وهش درسدت
بوده و مؤید اعتبار مبانی تئوریک استفاده شده میباشدد .از سدوی دیگدر ،بدر اسدا

اندازه/شددت
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مقددادیر تددرایب اسددتاندارد کدده همددان مقددادیر بتددا (تددریب رگرسددیون استانداردشددده )1در تحلیددا
رگرسیون است ،می توان بیان داشت که متغیرهای مکنون به ترتیدب تأثیرگد اری در تبیین/شدکا-
گیری سازه اصلی پ وهش عبارتاند از :بودجهریزی نهنی ،دردمد دتی ،دردمدد جداری و دارایدی
جاری.
ردیف
0
0
0
9

رابطه
بادجههیزی

حتابداهی

ذهنی

ذهنی

دهآمد آتی

حتابداهی
ذهنی

دهآمد

حتابداهی

جاهی

ذهنی

داهایی

حتابداهی

جاهی

ذهنی

ضرایب

خطای

ضرایب

نسبت

سطح

غيراستاندارد

استاندارد

استاندارد

بحرانی

معناداری

3/095

3/353

3/353

1/995

3/333

3/095

3/359

3/500

3/050

3/333

3/005

3/391

3/992

1/053

3/333

3/050

3/399

3/915

5/130

3/333

با توجه به شکا  9و جدول  ،12ازدنجاییکه نسبت بحرانی هر چهار رابطه بیشتر از  0/29مدی-
باشد؛ ل ا میتوان اظهار داشت که اوالً پرسشهای پرسشنامه برای اندازهگیری مفاهیم موردنهر از
همسویی باالیی برخوردار بوده و ثانیاً در سطح اطمینان  99درصد میتوان انتهدار داشدت بهبدود در
مراحا بودجهریزی نهنی ،دردمد دتی ،دردمد جاری و دارایی جاری میتواند منجدر بده بهبدود در
تصمیمات مالی خانوارها گردد.
درک حسابداری ذهنی از طریق وینیتها
برای درک هرچه بهتر سیستم حسابداری نهندی در میدان خانوارهدای کردسدتانی از وینیدتهدا
(سناریوهای فرتی) نیز استفاده شده است .مطال ات مبتنی بر وینیدت بدهطدور گسدتردهای در زمینده
روانشناسی پزشکی و مسدائا پیچیدده علدوم اجتمداعی کداربرد دارد (جنسِدن و همکداران.)0219 ،0
همچنین از این رود در مواردی همچون  )1کشف اثرات سوگیریهای شناختی اجتماعی در میان
1. Standardized Regression Weights
2. Jensen et al
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سرمایهگ اران جوان )0 ،مطال دات مدرتبط بدا نگدرد و درک و  )9جمدعدوری داده در خصدوف
موتوعات حسا

مانند بهداشت روان استفاده میشود (بَکاِستروم و همکداران .)0219 ،1امدروزه

وینیددتهددا بدده یددک ابددزار پرکدداربرد در پ د وهشهددای کیفددی مشصوصداً در حددوزههددایی همچددون
روانشناسی ،جام هشناسی و تحلیاهای مقط ی تبدیا شده اسدت (ریدچمَدن و مِرسِدر .)0220 ،0ایدن
رود از ان طددافپد یری بدداالیی در طراحددی ابزارهددای اندددازهگیددری منحصددربهفددرد مشصوصداً در
مطال ات عصر م اصر برخوردار اسدت (شدونبِدر

و راودال .)0222 ،9ایدن رود در جمدعدوری

اطرعات مرتبط با موق یتهایی که دارای منابع کافی نیستند ،میتواند مفید باشد (ویلسون و وایا،4
.)1999
بنابراین در پ وهش حاتر ترد شده است تا از یک سری وینیدتهدای مدرتبط بدرای تشدریح
نحوه تأثیرگ اری سیستم حسابداری نهنی بر تصمیمات مالی افراد که بهنوعی نقضکنندده مفهدوم
اصا اقتصادی (تصمیمگیری منطقی) است ،استفاده گدردد .بده اعتقداد تدالر ( 1992و  )1999نحدوه
تأثیرگ اری حسابداری نهنی بر ارزدگ اری سود و زیان متفاوت بدوده و لد ا مدیتدوان از چهدار
اصا زیر برای ارزیابی سودها و زیانهای پیشروی افراد استفاده نمود )1( .تفکیدک سدودها)0( ،2
یکپارچهسازی زیانها )9( ،2یکپارچهسازی سودهای حاصله در یدک روز ،2و ( )4تفکیدک زیدان-
های کوچک از سودهای بزر .9
پ وهش حاتر هدر مفهدوم مدرتبط بدا حسدابداری نهندی را از طریدق یدک پداراگراف مشتصدر
(وینیت) که بیانگر وت یت مدنهر است ،توصیف مینماید .برای هر موق یت دو ششص جداگانده
(الف و ب) فرم شده است .در پ وهش حاتر از نرخ تکدرار (فراواندی) بدرای تحلیدا ارجحیدت
پاسخ دهندگان به هر سناریو استفاده شده است .وینیتها بر اسا

ادبیات پ وهش تهیه شدهاندد .در

بشش زیر در خصوف هر کدام از وینیتها توتیحاتی ارائه مدیشدود .همچندین اثدرات متغیرهدای
جم یتشناختی بر روی هرکدام از وینیت ها نیدز موردمطال ده و بررسدی قدرار گرفتده اسدت .نتدایج
1. Baeckström et al
2. Richman & Mercer
3. Schoenberg & Ravdal
4. Wilson & While
5. Segregation of Gains
6. Integration of Losses
7. Integration of Gains Received in the Same Day
8. Segregation of Small Gains from Larger Losses
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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مربوطه در بششهای زیرین من کس شده است .همچنین در فرایند تجزیهوتحلیا اثرات متغیرهدای
جم یتشناختی از دزمونهای یومن ویتنی و کروسکال والیس (بهعنوان دزمدونهدای مکمدا) نیدز
استفاده شده است.
وینیت ( 1تفکیک سودها) :همانگونه که قبرً اشاره گردیدد افدراد درگیدر بدا سیسدتمهدای
حسابداری نهنی منافع حاصله را بهصورت بششهای کوچکتر تفکیک مینمایندد .بدرای تحقدق
این هدف ،سناریو زیر طراحی گردیده و از پاسخدهندگان درخواست گردیده تا دیددگاه خدود را
از طریق انتشاب گزینه موردنهر اعرم نمایند (جدول .)11
جدول  .2وینیت (سناریو) 1
سناریو
آقای الف از بابت فرو
اتاهت واهده به اادهوا
ب از فرو

آقای الف

آقای ب

()%

()%

هردو به
یک اندازه
()%

سهامش  0333تامان ساد و از بابت
 133تامان رره کرد؛ اما ده مقابل ،آقای

سهامش  033تامان ساد کرد .به وظر شما کدامی

05/3

30/3

03/2

ااشحالتر هت ند؟

بر اسا

یافتههای پ وهش هرچند سود دقایان الف و ب یکسان ( 922تومان) بوده ،اما از نهدر

 29/2درصد از پاسخ دهندگان دقای ب از دقای الف خوشحالتر است .این نشان میدهد که مردم
تررهای کوچک را از سودهای بزر

تفکیک نموده و بهنوعی در پیگیری نتدایج مدالی متدأثر از

پدیده حسابداری نهنی میباشند.

اثر متغیرهای جمعیتشناختی بر وینیت 1
در این بشش تأثیر هدر کددام از متغیرهدای جم یدتشدناختی بدر روی وینیدت  1موردمطال ده و
بررسی قرار میگیرد.
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جدول  .9میزان تأثیر متغیرهای جم یتشناختی بر وینیت 1
گام

0

متغير

ضریب

ضریب

B

Beta

ارزش t

سطح
معناداری

مقداه رابت

0/321

-

03/901

3/333

جنتیت

3/339

3/330

3/353

3/955

سن

-3/331

-3/339

-3/003

3/932

تحصی ت

-3/009

-3/039

-0/202

3/335

گروه آمازشی

-3/302

-3/393

-0/209

3/339

محل فعالیت

-3/303

-3/300

3/035

3/105

تجربه کاهی

3/300

3/303

3/000

3/200

تعداد اعضای ااوااده

-3/300

-3/305

-3/929

3/309

دهآمد ماهیاوه

-3/320

3/090

-0/033

3/300

همبستگی

3/009

ضریب
تعيين

3/351

نکته :سطح م ناداری  2/22است.
با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق ،از هشت متغیر جم یتشناختی پ وهش تنهدا دو متغیدر
(تحصیرت و دردمد ماهیانده) بدر وینیدت  1تدأثیر م نداداری دارندد .بددین م ندی کده هرچده سدطح
تحصیرت و دردمد افراد افزایش مییابد ،حساسیت دنها نسبت به تفکیک سودها کمتر میگردد.
وینیت ( 2یکپارچهسازی زیانهای کوچک) :انگیدزه بدهکدارگیری مفهدوم حسدابداری
نهنی در ارزیابی پیامدهای مالی را میتوان از طریق تمایا خانوارها به یکپارچهسازی زیدانهدا نیدز
مشاهده نمود .برای تحقق این هدف ،سناریو زیر طراحی گردیده و از پاسدخدهنددگان درخواسدت
گردیده تا دیدگاه خود را از طریق انتشاب گزینه موردنهر اعرم نمایند (جدول .)19
جدول  .9وینیت (سناریو) 0
سناریو

آقای الف

آقای ب

()%

()%

هردو به
یک اندازه
()%

اایراً آقای الف وامهای ها از سازمان اماه مالیاتی دهیافت کرده که
وشان میدهد بابت اش باه ده محاسبات ،وی  0333تامان بدهی مالیاتی
داهد که باید آن ها بپردازد .همچنین آقای الف وامه دیگری ها از
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شرکت بیمه دهیافت وماده که وشان میدهد وی  533تامان حق بیمه

53/5

01/9

00/0

ااد ها کم ر پرداات کرده و باید آن ها بپردازد .برای آقای الف
اش باه دیگری وجاد وداهد .آقای ب ویز وامهای ها از سازمان اماه
مالیاتی دهیافت کرده که وشان میدهد بابت اش باه ده محاسبات ،وی
 0533تامان بدهی مالیاتی داهد که باید آن ها بپردازد .برای آقای ب
ویز اش باه دیگری وجاد وداهد .به وظر شما کدامی

واهاحتتر هت ند؟

با وجود اینکه هر دو نفر به یک میدزان بددهی دارندد امدا از دیدد بیشدتر پاسدخدهنددگان (22/2
درصد) ناراحتی دقای الف بیشتر از دقای ب است .دلیا ناراحتی بیشتر دقای الف این است که وی
در مقایسه با دقای ب برگه اخطار بیشتری را دریافت نموده است (دو برگه اخطدار در مقابدا یدک
برگه اخطار) .نتایج بیانگر نقش پدیدده حسدابداری نهندی در یکپارچدهسدازی زیدانهدا و همچندین
شکاگیری سیستم حسابداری نهنی در میان خانوارها بهواسطه ارزیابی پیامدهای مالی است.

اثر متغیرهای جمعیتشناختی بر وینیت 2
در این بشش تأثیر هدر کددام از متغیرهدای جم یدتشدناختی بدر روی وینیدت  0موردمطال ده و
بررسی قرار میگیرد.
جدول  .12میزان تأثیر متغیرهای جم یتشناختی بر وینیت 0
گام

0

184

متغير

ضریب

ضریب

B

Beta

ارزش t

سطح
معناداری

مقداه رابت

0/019

-

0/990

3/333

جنتیت

3/002

3/019

0/021

3/330

سن

-3/300

-3/309

-3/030

3/190

تحصی ت

-3/309

-3/309

-3/519

3/530

گروه آمازشی

3/359

3/050

0/900

3/339

محل فعالیت

3/305

3/302

3/310

3/530

تجربه کاهی

3/092

3/013

0/092

3/301

تعداد اعضای ااوااده

-3/033

-3/092

-0/290

3/339

دهآمد ماهیاوه

-3/300

-3/309

-3/920

3/309
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همبستگی

3/093

ضریب
تعيين

3/322
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با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق ،از هشت متغیر جم یتشناختی پد وهش ،چهدار متغیدر
(جنسیت ،گروه دموزشی تحصدیلی ،تجربده کداری و ت دداد اعضدای خدانواده) بدر وینیدت  0تدأثیر
م ناداری دارند .بدین م نی که در مقایسه با مردان ،زنان نسبت به یکپارچهسازی زیانهای کوچک
حسا تر هستند .در مقایسه با فارغالتحصیرن بقیه گروههای دموزشی ،فارغالتحصیرن رشدتههدای
مهندسی ،کشاورزی و منابع طبی ی ،هنر و م ماری از حساسیت بیشتری نسدبت بده یکپارچدهسدازی
زیانهای کوچک برخوردار هسدتند .بدا افدزایش تجربده کداری افدراد ،حساسدیت دنهدا نسدبت بده
یکپارچهسازی زیانهای کوچک بیشتر میشود .در مقایسه با سایر خانوارها ،خانوارهای دو نفره (به
دلیا شروع یک زندگی جدید) از حساسیت بیشتری نسبت به یکپارچهسدازی زیدانهدای کوچدک
برخوردار هستند.
وینیت ( 3تفکیک زیانهای کوچک از سودهای بزرگ) :همچندین پد وهش حاتدر
ارزیابی خانوارها از پیامدهای مالی ناشی از پدیده حسابداری نهنی (تفکیک زیانهای کوچک از
سودهای بزر ) را موردمطال ه و بررسی قرار میدهد .برای تحقق این هدف ،وینیت زیر طراحدی
گردیده و از پاسخدهندگان درخواست گردید تا دیدگاه خود را از طریق انتشاب گزینه مدوردنهر
اعرم نمایند (جدول .)12
جدول  .11وینیت (سناریو) 9
سناریو

آقای الف

آقای ب

()%

()%

هردو به
یک اندازه
()%

اادهو آقای الف ده پاهکینگ دچاه حادره گردید و وی از این بابت
 5333تامان هزینه تعمیر پر داات کرد .ده همین هوز آقای الف بروده
 0333تامان جایزه ویز گردید؛ اما ده مقابل ،اادهو آقای ب ده
پاهکینگ دچاه حادره گردید و وی از این بابت  0333تامان هزینه
تعمیر پرداات کرد .به وظر شما کدامی

50/0

03/1

03/3

واهاحتتر هت ند؟
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در حدود  29/9درصد از پاسخدهندگان م تقدند کده نداراحتی دقدای الدف بیشدتر از دقدای ب
است .علیرغم یکسان بودن میزان خسارت برای هر دو نفر ( 0222تومان) امدا دقدای الدف متحمدا
یک خسارت  2222تومانی و یک پداداد  9222تومدانی گردیدده اسدت .حسداب نهندی تفکیدک
سودهای ناچیز از تررهای بزر تر را تشویق نموده ،و ل ا نتایج فدوق نیدز بیدانگر همدین موتدوع
بوده و حکایت از وجود یک سیستم حسابداری نهنی در میان خانوارهای کردستانی دارد.

اثر متغیرهای جمعیتشناختی بر وینیت 3
در این بشش تأثیر هدر کددام از متغیرهدای جم یدتشدناختی بدر روی وینیدت  9موردمطال ده و
بررسی قرار میگیرد.
جدول  .10میزان تأثیر متغیرهای جم یتشناختی بر سناریو 9
گام

0

متغير

ضریب

ضریب

B

Beta

ارزش t

سطح
معناداری

مقداه رابت

0/032

-

0/229

3/333

جنتیت

-3/033

-3/351

-0/355

3/090

سن

3/030

3/399

0/051

3/039

تحصی ت

3/300

3/300

3/000

3/200

گروه آمازشی

3/330

3/332

3/052

3/219

محل فعالیت

3/359

3/329

0/909

3/050

تجربه کاهی

3/320

3/315

3/993

3/003

تعداد اعضای ااوااده

3/391

3/331

0/010

3/039

دهآمد ماهیاوه

-3/359

-3/310

-0/050

3/050

همبستگی

3/095

ضریب
تعيين

3/302

(سطح م ناداری  2/22است)
با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق ،هر هشت متغیر جم یتشناختی پد وهش بدر سدناریو 9
تأثیر م ناداری دارند .بدین م ندی کده تفکیدک زیدانهدای کوچدک از سدودهای بدزر
متغیرهای جم یتشناختی با یکدیگر تفاوت م ناداری ندارند.
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وینیت ( 4یکپارچهسازی سودهای حاصلله در یلک روز) :پدیدده حسدابداری نهندی
«یکپارچهسازی سودهای حاصله در یک روز» نیز در میان خانوارهای کردسدتانی از طریدق وینیدت
ارزیابی شده است (جدول .)12

جدول  .19وینیت (سناریو) 4
سناهیا
آقای الف از بابت حضاه ده ی

مراس قرعهکشی ی

آقای الف

آقای ب

()%

()%

هردو به
ی

اودازه
()%

دفعه 533

تامان و دفعه دیگر  053تامان بروده شد؛ اما ده مقابل ،آقای ب از
بابت حضاه ده ی

مراس قرعهکشی  153تامان بروده گردید .به وظر
شما کدامی

50/3

00/0

03/0

ااشحالتر هت ند؟

دقای الف در دو مرحله  222تومان و دقای ب همین مبلغ را در یک مرحله برنده شدد .از دیدد
 20/2درصد از پاسخدهندگان دقای الف خوشحالتر از دقای ب است .این نشان میدهد که افدراد
اقدام به یکپارچدهسدازی سدودهای دریدافتی در یدک روز مدینمایندد .نتدایج بیدانگر وجدود سیسدتم
حسابداری نهنی در میان خانوارهای کردستانی است.

اثر متغیرهای جمعیتشناختی بر وینیت 4
در این بشش تأثیر هدر کددام از متغیرهدای جم یدتشدناختی بدر روی وینیدت  4موردمطال ده و
بررسی قرار میگیرد.
جدول  .14میزان تأثیر متغیرهای جم یتشناختی بر سناریو 4
گام

م هیر

رریب B

رریب
Beta

اهز

t

سطح
معناداهی

مقداه رابت

0/009

-

0/032

3/330

جنتیت

3/025

3/050

0/939

3/339

همبت گی

رریب
تعیین
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گام

0

م هیر

رریب B

رریب
Beta

اهز

t

سطح
معناداهی

سن

3/095

3/032

0/000

3/300

تحصی ت

-3/309

-3/300

-3/011

3/133

گروه آمازشی

3/333

3/093

0/290

3/335

محل فعالیت

-3/300

-3/300

-3/523

3/552

تجربه کاهی

3/359

3/353

3/323

3/990

تعداد اعضای ااوااده

3/300

3/305

-3/033

3/135

دهآمد ماهیاوه

-3/055

-3/099

-0/033

3/330

همبت گی

3/003

رریب
تعیین

3/033

(سطح م ناداری  2/22است)
با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق ،از هشت متغیر جم یتشناختی پد وهش ،چهدار متغیدر
(جنسیت ،سن ،گروه دموزشی تحصیلی و دردمد ماهیانه) بر سناریو  4تأثیر م ناداری دارندد .بددین
م نی که در مقایسه با مردان ،زنان نسبت به یکپارچهسازی سودهای حاصله در یک روز حسا تدر
هستند .همچنین با افزایش سن ،حساسیت افراد نسبت به یکپارچهسازی سدودهای حاصدله در یدک
روز بیشتر میگردد .در مقایسه با فارغالتحصیرن بقیه گروههای دموزشی ،فدارغالتحصدیرن رشدته-
های کشاورزی و مندابع طبی دی ،هندر و م مداری از حساسدیت بیشدتری نسدبت بده یکپارچدهسدازی
سودهای حاصله در یک روز برخوردار هستند .با افزایش تجربه کاری افراد ،حساسیت دنها نسبت
به یکپارچهسازی زیانهای کوچک بیشتر میشود .همچنین با افزایش سطح دردمد ،حساسیت افراد
نسبت به یکپارچهسازی سودهای حاصله در یک روز کمتر میگردد.

نتیجهگیری
پ وهش حاتر مقیا

اندازهگیری حسابداری نهنی را مورد تجزیهوتحلیا و اعتبارسنجی قرار می-

دهد .همچنین این پ وهش بهطور تجربی اقدام به تشمین و اعتبارسنجی حسابداری نهنی مینمایدد کده
به عنوان عاما مرتبه دوم که از چهار سازه بودجدهبنددی نهندی ،دردمدد جداری ،دارایدیهدای جداری و
دردمد دتی تشکیا شده است .نتایج پد وهش حاتدر بدا فرتدیه چرخده زنددگی رفتداری تدالر ()1992
مطابقت داشته و از وجدود یدک سیسدتم حسدابداری نهندی در فرایندد اتشدان تصدمیمات مدالی در بدین
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خانوارها حمایت می کندد .در ایدن پد وهش بده دو شدیوه بده نحدوه تأثیرگد اری حسدابداری نهندی در
انتشابهای مالی مشتلف اشاره شده است ) 1 .در این پ وهش بدا اسدتفاده از رود وینیدت بدرای درک
چهار مفهوم تفکیک سود ،یکپارچهسازی زیانهای کوچک ،تفکیک زیانهای کوچدک از سدودهای
بزر  ،و یکپارچه سازی سدودهای حاصدله در یدک روز اسدتفاده شدده اسدت .هددف ایدن کدار تبیدین
کاربردهای نقطه مرجع در درک افراد از سود و زیان مدیباشدد )0 .در ایدن پد وهش از فرتدیه چرخده
زندگی رفتاری برای تبیین نحوه بهکارگیری سیستم حسابداری نهنی جهت توتیح تفاوتهای فدردی
در انتشابهای مالی استفاده شده است.
در پ وهش حاتر از نقاط مرجع (چیزهایی که برای قضاوت یا درک چیزهای دیگر به کدار مدی-
رود) برای شناسایی سیستم حسابداری نهنی در فرایند اتشان تصمیمات مالی در بین خانوارهدا اسدتفاده
شده است .چهار مفهوم مرتبط با تفکیک و یکپارچهسازی سود و زیان شواهد مناسبی از وجود سیسدتم
حسابداری نهنی در بین خانوارهای ایرانی ارائه میدهد .همچنین در ایدن پد وهش نحدوه تأثیرگد اری
حسابداری نهنی در تصمیمات مالی اعضای خانوارهای ایرانی موردمطال ه و بررسی قرار گرفته است.
مفاهیم حسابداری نهنی استفاده شده در این پ وهش بیانگر وجدود تفداوتهدایی در انتشدابهدای
افراد نسبت به موتوعاتی همچون پسانداز و هزینه میباشد .در این پ وهش عناصر استفاده شده بیانگر
تمایرت افراد نسبت به برداشتهای نهنی مشتلف در خصوف پرداختها میباشدد (پِرلِدک و اویدن-
اِشتاین .) 1999 ،1نتایج بیانگر وجود سیستم حسابداری نهنی در بین خانوارهای ایرانی بوده و همچندین
بر نقش فرایندهای روانشناختی که مشوق تصمیمات مالی هستند ،تأکید دارد.
درک حسابداری نهنی بهطور بدالقوه مدیتواندد باعد

بهبدود تصدمیمات مدالی خانوارهدا گشدته و

همچنین میتواند از طریق افدزایش پدساندداز و رفداه باعد

تدرویج برنامدهریدزی مدالی مدنهم در میدان

خانوارها گردد .تصمیمات برنامهریزی مالی می تواند منجر به خودکنترلی در افدراد گدردد (ماهاپداترا و
میشرا.)0202 ،0
حسابداری نهنی به بهبود خودکنترلی کمک میکند (گریسدورن و همکاران .)0214 ،9به اعتقداد
شفرین و تالر ( ) 1999پول اختصاف داده شده به امورات اتطراری باع

کاهش میا به مصرف افراد
1. Prelec & Loewenstein
2. Mahapatra & Mishra
3. Griesdorn et al
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میگردد .خودکنترلی میتواند از طریق دولت و یا مؤسسات مالی و اعتباری دنهم بدا محددود نمدودن
حق برداشت نیز اعمال گردد (گریسدورن و همکاران .)0214 ،پساندازهای بلندمدت عمدتاً در میان
خانوارهایی که از خودکنترلی مناسبی برخوردار هستند ،مشاهده میشود (رابدیناویدچ و وبلدی.)0222 ،
خودکنترلی متدأثر از حسدابداری نهندی و قدوانین پدساندداز اسدت (راهدا و همکداران .)0222 ،مفداهیم
خودکنترلی و خودتنهیمی مشابه بوده (گریسدورن و همکداران ،)0214 ،و لد ا حسدابداری نهندی بدر
خودتنهیمی افراد در خصوف تصمیمات مالی نیز تأثیرگ ار است.
در مقایسه با افراد خودنهم ،افراد بدون خودنهم هزینه بیشتری را متحما مدیشدوند (وا

و فدابِر،1

 .)0222متغیرهای چرخه زندگی رفتاری تمن افزایش احتمال پسانداز ،میتواند از طریق همراهدی بدا
خودنهمی میا به پسانداز در افراد را افزایش دهند (راها و همکاران.)0222 ،
نتایج پ وهش حاتر میتواند برای سرمایهگ ارانی که قصد بهکارگیری و کنترل فرایند حسابداری
نهنی را برای خودشان دارند ،مفید واقع گردد؛ زیرا میتواند موجبدات پدساندداز بیشدتر و هزیندههدای
غیرتروری کمتر را فراهم نماید .همچنین نتایج پ وهش حاتر میتواند در درک ترجیحات سدرمایه-
گ اران و همچنین طبقهبندی دنها از سوی کارشناسان مالی مفید باشد.

محدودیتهای پژوهش
در پ وهش حاتر از رود نمونهگیری هدفمند (سرپرستان خانوار) استفاده شده است .در ایدن
پ وهش فقط وجود یک سیستم حسابداری نهنی در بین خانوارهای ایرانی مدنهر قرار گرفته و ل ا
برای دن مقیا

اندازهگیری ارائه شده اسدت .لد ا پیشدنهاد مدیشدود در پد وهشهدای دتدی نحدوه

تأثیرگ اری موتوع این پ وهش (سیستم حسابداری نهنی) بر سایر تصمیمات مالی مانند مدیریت
وجوه نقد ،تصمیمات سرمایهگ اری ،برنامهریزی بیمهای و برنامهریزی بازنشستگی نیز مدنهر قدرار
گیرد .همچنین پیشنهاد میشود در پ وهشهای دتی از رویکرد تصمیمات (انتشابهای) مبتندی بدر
شواهد نیز استفاده شود؛ چراکه این نوع تصمیمات میتواندد از طریدق حدداقاسدازی سدوءگیریها،
باع

افزایش کیفیت تصدمیمات اتشدان شدده گردندد .درنهایدت پیشدنهاد مدیشدود محققدان دتدی

1. Vohs & Faber
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ترجیحات افراد را نیز مدنهر قرار دهند؛ زیرا این مورد می تواند بیانگر این نکته باشد افراد پول خود
را بر اسا

نوعی تهاتر بین بازده مورد انتهار با ریسک و مبلغ صرف شده خرج مینمایند.
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