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Abstract   
 
Background & Aims: Mental accounting is one of the new categories in accounting. Mental accounting 

is the study of how people interpret information to make decisions based on their analysis of the effects 

of events in their minds. The purpose of this study was to investigate the relationship between innovative 
methods and the impact of psychological factors and the level of risk tolerance with mental accounting 

in Iran.  

Methods: The research method was descriptive correlation. The statistical population of the study 
included scientific experts and investment professionals who were selected from among academics and 

capital market professionals in a targeted and accessible manner. The research instrument was a 

researcher-made questionnaire whose reliability was 0.86 using Cronbach's alpha. Correlation statistical 
method was used to analyze the data.  

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between innovative 

accounting methods and the level of risk tolerance with psychological factors and mental accounting in 
Iran (p≤0.05).  

Conclusion: It seems that mental accounting requires initiative and high risk and in this regard, in order 

to externalize the research, it is suggested that more research be done in this regard. The topic of 
behavioral sciences in finance and investing field is one of the new topics that has recently emerged in 

investment and financial sciences. Behavioral finance can be seen as a paradigm in which financial 

markets are studied using models that eliminate the two main and limiting assumptions of the traditional 
paradigm, ie, maximizing expected utility and complete rationality. As such, concepts such as mental 

accounting that are addressed in the behavioral finance field have attracted more and more attention 
from researchers (Kian et al., 2017). Mental accounting is an economic concept first introduced by 

Thaler (1985). This concept implies that individuals divide their current and future assets into non-

transferable and separate shares. In other words, individuals allocate different degrees of utility to each 
asset class. It is clear that the effect of such prioritization of utility over assets appears to be on consumer 

behavior. In mental accounting, the usual problem is maximizing expected returns by limiting the 

maximum likelihood of failure in achieving threshold returns. Investors may behave as risk avoids in the 
subjective accounts in the lower backing layers, while in the top layers they behave in a risk-seeking 

manner. Based on this behavioral error, individuals open a separate account in their mind in financial 

decisions to evaluate each decision and try to examine the consequences of each decision (positive or 
negative) on their own. As such, they are left out of their overall set of decisions (like portfolio) and may 

make decisions that do not maximize their wealth (Oula et al., 2017). Given the background of irrational 

reactions in the Iranian capital market as well as investors' non-compliance with classical financial 
models, this study attempts to investigate the relationship between mental accounting with technical 

analysis and prospect theory. In order to achieve the main objective of the study, technical analysis with 

14 sub-criteria and prospect theory with 3 sub-criteria were considered that these criteria have presented 
in the section of the introduction of the research tool. The main research hypotheses suggest that there is 

a positive and significant relationship between technical analysis and mental accounting in Iranian 

society and between prospect theory and mental accounting in Iranian society. Expectancy theory 
suggests that individuals use mental accounting when making financial decisions. The practical 

implication of this is that, for example, when investing, they do not seek to optimize their investment 
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portfolios, but rather buy the shares separately without regard to their relationship to each other. Mental 

accounting considers the way that investors evaluate outcomes. For example, do investors evaluate the 
whole results as a set (total) or individually? 

A few simple examples will reveal the dimensions of this behavioral bias (and some related bias). Many 

of us invest large amounts of our money in places that, for example, have a 17% return. This investment 
is in the hope of buying a car in the near future, or at the same time with investing (which may be in a 

bank or government bonds) receive a loan to buy a home from the bank, which we have to pay at 25% of 

its efficiency. not interesting? The fact is that we have a separate account in mind for a car purchase, and 
a separate account for a home purchase, and you try not to count the profits and losses of them together. 

In times of trouble, we usually do not dare to make many financial and investment decisions. 

A well-known example of this bias for investors active in the Iranian capital market are people who are 
saddened by losses in one share, screaming for brokers, advisers, land and time. These shareholders have 

forgotten that the same broker bought them another stake, which not only compensated for the loss of 

the first investment but also made a very good profit overall. Many shareholders have not yet become 
accustomed to looking at their portfolio total when evaluating performance. bias mental accounting not 

only causes us to lose immense sight of our investment portfolio, but also to build a relationship while 

enjoying the benefits of investing (or purchased goods or services) and the pain and discomfort of 
spending to get that good or service. This leads us to make decisions that are inconsistent with 

maximizing wealth (Liu & Chiu, 2015). Baker and Chui Yi (2017) examined the impact of 

psychological factors on investor decision making in the Malaysian stock market. The findings show that 
overconfidence, conservatism, and availability bias have significant effects on investor decision making. 

While behavior is mass like has no significant effect on investor decision making. Also, the results of 

their studies have shown that psychological factors are influenced by one's gender. Delisle et al (2016) in 
a study on prospect theory, mental accounting, and bargain pricing stated that prospect theory argues that 

the human decision-making process tends to combine reference points and incorrect weighting of events 

with low probability of occurrence. The results of their surveys show that market investors of the right to 
trade prevent prices from rising and create a probabilities weighting function similar to the one presented 

by the prospect theory. When companies have relatively high or low implicit volatility, biases lead to 

inefficient prices for the bargain authority. In a joint study of Prospect theory and mental accounting, 
Ferris et al. (2014) showed that investors receive higher utility when dividing benefits multiple times. 

This study shows a strong and positive relationship between the frequency of interest payments and 
company value which by studying frequency changes of paying profits this relationship has been 

examined. They have shown in numerous empirical evidence-based studies that the existence of non-

behavioral factors affecting the frequency of interest payments so remains a strong relationship between 

the frequency of interest payments and company value that has been shaped by behavioral factors such 

as mental accounting.  Kian et al. (2017) examined this problem in a study entitled evaluation of the 

Impact of mental accounting on investor behavior from financial reporting perspective. The results 
indicate a moderating effect of the loss report on the relationship between net profit and stock price, 

which is expected to support the theory of mental accounting in the case of profit and loss. 

Meskini and Mirzaei (2015) examined the behavior of investors in investment decisions in a study called 
mental accounting (a different approach to decision scenarios). The results of numerous surveys show 

that individuals open a separate account in mind to evaluate each decision in their financial decisions 

and try to investigate the consequences of each decision (positive or negative) on their own. As such, 
they are left out of their overall set of decisions and may make decisions that do not maximize their 

wealth. Individuals also evaluate decisions, not only by making decisions separately but also changing 

the type of decision and the time it takes to spend and profit has an effect on the outcomes of the 
decision. The main focus of previous studies has been on the functioning of financial markets in order to 

identify new ways of investing so that investors can achieve maximum returns with minimal risk (Fama, 

1965; Lintner, 1965). A new and different discipline of literature has shown that emotional and 
psychological factors such as fear, greed, and self-confidence also play a significant role in investment 

decisions (Statman et al., 2006; Lo et al., 2005; Shefrin, 2002; Daniel et al., 1998). In the present study, 

through analyzing the responses of experts, analysts and market participants, it is examined whether 

technical analysis and prospect theory have a significant impact on the application of mental accounting. 

Traditional literature has assumed that investors' investment decisions are based on their rational 

expectations of updating their beliefs based on new information and maximizing the expected returns for 
a given risk level. In this regard, Krishnamurti (2009) has pointed to the limited ability of fundamental 

and technical analysis to determine the fair value of stocks. Therefore, there is a clear need to examine 

and evaluate changes in value, investor behavior, and factors influencing investment decisions. Thus, 
behavioral finance emerged to explain less rational changes in stock value and the influence of emotions 

and behavioral factors on investor decisions (Barberis and Thaler, 2003). Most previous studies have 

focused on the markets of developed countries in North America, Europe, or East Asia, and limited 
studies have been conducted on the behavioral finance of West Asian and North African countries 

(Metawa et al., 2018). Thus, the present study examines the relationship between prospect theory and 

technical analysis with the Iranian mental accounting model. 
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 مقدمه
که مررد   شودیفرض م ،یسنت یمال دگاهیبر اساس د

 ایر سر یاز ر ینیمع حداکثر کردن ثروت در سطح یبرا
از ثررروت،  ینرریدر سررطح مع سرر یحرردا ک کررردن ر

 انیرکره ب یکردیرو نیچن .رندیگیم یمنطق ماتیتصم
 یرفتررار کننررد را رن ررار دیررمرررد  چنونرره با کنرردیمرر
(Normative) یسرنت دگاهیرد نیا . در مقابکندیگویم، 
 یرفترار یمرال) یرفترار کرردیبر اسراس رو یمال نیمأت
(Behavioral finance))انراتیر و یادراکر یرا، خطا  

و  گذارنردیترأثیر مر یمرال رندگانیگمیکه اغلب بر تصم
را اتخرا   ینرامطلوب یرامیرا تصمکه آن شوندیباعث م

 فیبر توص کردیرو نیا دی. تأککندیم ییرا شناسا ندینما
  یردر  ینریطور عبه کهنیاست و ا یانسان رفتار مثبت
ی را مورد بررسر کنندیمرد  چنونه رفتار م ،یمال نهیزم
  یر ی رنر یحسرابدار(.  1) درردیمطالعه  ررار مر و

 (Thaler) لرابار توسط تر نیاست که اول یا تصاد مفهو 
 ،آن است که افرراد ازی مفهو  حاک نی. ادیارائه گرد( 2)

 ابرک ریغ یرراخود را بره سرهم یو جار یآت یراییدارا
افرراد  ر،نریعبارت د. بهکنندیم میتقس انتقال و جداگانه
یریرر گروه از دارا یرا برا تیاز مطلوب یدرجات مختلف

 شودیم انیب ی رن ی. در حسابداردرندیم صیتخص را
یریدارا یبنردمیبه تقسر شیگرا یطور  رنمرد  به که
 ررررسرتند  کیرمختلف دارند و ما یبه سبدرا شانیرا

 ،نررید عبرارتکننرد. بره تیریطور مستقک مدسبد را به
 نررید مروارد برا وسرتهیطور پکه بهآن یمبادالت به جا

. (3) شروندیمر یابیرارز جداگانه صورتبه، شوند یابیارز
در رابطرره بررا  (Prospect Theory) انرردازنظریرره چشررم

که ترجیح ادغا  و کند تئوری حسابداری  رنی بیان می
یا تفکی  به سود یا زیان برودن ا ر   و بگرگری نسربی 

ررا بسرتنی دارد و نظریره حسرابداری  رنری مقادیر آن
عنروان کند که افرراد، رویردادرای مرالی را برهفرض می

ررای کنند، سودرا یا زیانرا کدنویسی میسودرا یا زیان
کدگذاری شده را در ی  یا چند حسرا   رنری طبقره

کننرد و سر، ، سرودمندی حسرا   رنری دی   میبن
رای  رنری چندگانره منفرد در مقابک سودمندی حسا 

انرداز ارزیرابی مریرا با توجه به تابع ارزش نظریه چشرم
ده دا تشرخیص مرالی ریگان(. از این رو برنامه5،4کنند )

 راآن و است  درتمندی نیروی  رنی حسابداری که اند
در (. 6کننرد )اسرتفاده مری خرود مشتریان نفع آن به از

 (7و رمکراران ) (Raynard) ای که توسط رانیاردمطالعه
بدین منظرور ان را  شرد، اول در یر  مطالعره ردیرابی 

نفرر از بالاران برا ت ربره  ۹6فرایند مبتنی بر مصراحبه، 
ررا تویریتات اعتبار، شررکت کررده بودنرد کره بره آن
 سرطی  صرورتمختصری در مورد سه گگینه اعتباری به
رررا شررده بررود. آندر سررناریورای وا عرری مشررتری داده

بایست ی  گگینه اعتبار و ی  طرح برای بازپرداخت می
رررا را انتخررا  کننررد، امررا  بررک از ایررن انتخررا  آن

 توانستند اط عات بیشتری را درخواست کنند.می
کنندگان رننا  انتخا  منبع اعتبرار )نسریه(، شررکت

( و APRمورد نرخ ساالنه به درصد )معموالً اط عات در 
رای  رنی ( را اغلب با استفاده از تصمیمTCرگینه کک )

کنندگان کردنررد. شرررکتسرراده مقایسرره و جسررت و می
ررای بازپرداخرت رای اعتبرار و طرحرایی از گگینرهزوج

بازپرداخرت  انتخا  کردند که، در طول دوره وا  و مبلغ
طور ساالنه به درصد بره مارانه متمایگ بودند. اگرچه، نرخ

طور داری بر انتخا  تأثیر گذاشت، اما ترأثیرش برهمعنی
(. 8) شده بوداساسی از طریق اط عات رگینه کک تعدیک

و تی ی  فرد تصمیم به ان ا  معامله یرا خریرد چیرگی 
افتد؟ ی  احتمال این اسرت کره گیرد چه اتفا ی میمی

تری را یر  به دست آوردن آن را ی  سود و پول پرداخ
زیان بداند، اما نفرت از زیان باید معاملره را ناکرارا کنرد. 
ی  فرد تشنه را در نظر بنیرید که داشتن یر  بطرری 

دررد و در ریال ترجیح می 1۰۰۰نوشیدنی را به داشتن 
ای ایستاده است که نوشریدنی را بره  یمرت مقابک ماازه

آسرانی فروشد. وایح اسرت ایرن خریرد بهریال می 75۰
یر  شرود  25/2شود. اما اگر  یمت آن در یرفته میپذ

شرود )یریب برآوردی نفرت از زیان( ایرن خریرد رد می
سوی رد ایرن ایرده این تفکر برخی از متققان را به(. 8)

شوند، عنوان زیان در نظر گرفته میرا بهکه عمو  رگینه
بیان کرد که مشتریان از خرید دو  (. تالر ۹)ردایت کرد 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             4 / 11

http://rjms.iums.ac.ir/
http://rjms.iums.ac.ir/article-1-6619-en.html


 
 
 

156 
 

  http://rjms.iums.ac.ir                          1399، اسفند 12شماره  ، 27دوره    علوم پزشکی رازی مجله

 

سکیر تحمل سلح و یروان عوامل ريتأث و یابتکار یها روش نيب رابله یبررس  

برند: لذت تتصیک کاالرا و خدمات و لرذت نوع لذت می
کننده، لرذت مشابه مفهو  ا تصادی مازاد مصرف .معامله

تتصیک، اندازه ارزش کراالی تتصریک شرده نسربت بره 
 یمت آن است. ازنظر مفهومی لذت تتصیک ارزش کراال 

 یمرت صرورت دریافرت ردیره منهرای برای مشرتری به
پرداخترری اسررت. لررذت معاملرره، ارزش دریررافتی از یرر  

صرورت تفراوت برین مبلرغ پرداختری و مبادله است و به
شود.  یمرت مرجرع  یمرت  یمت مرجع کاال تعریف می
کننده انتظرار پرداخرت آن را متداولی است کره مصررف

(. نتایج برخی از تتقیقات در ارتبرا  برا سربد 1۰)دارد 
(، عوامررک روانرری و 11)سررها  و حسررابداری  رنرری 

سررررازی بهینه(، 12گذاران )گیری سرررررمایهتصررررمیم
و  زیران(، 13) رای  رنریرای بر اساس حسا پرتفوی
برر  ی رنر یاثررات حسرابدار(، 14) رای  رنریحسا 
نقش (، 16) عوامک مؤثر حسابنری  رنی(، 15) عملکرد
(، 17) رااز فرصرت نرهیدر اسرتفاده به ی رن یحسابدار

حسابداری  رنی و مردیریت پرتفروی نشران رابطه بین 
داد که حسرابداری  رنری برا تمرامی ایرن متایرررا در 

اند که تصمیمات ادبیات سنتی فرض نمودهارتبا  است. 
گذاران، برپایره انتظرارات عق یری گذاری سرمایهسرمایه

روز رسانی باوررایشان براساس اط عات جدید آنان از به
انتظرار بررای سرطح ریسرکی  سازی بازده موردو بیشینه

 گیرد. در ایرن رابطره، کریشرنامورتیمشخص، شکک می
(Krishnamurti) (18 برره توانررایی مترردود ت گیرره و )

رای بنیادی و تکنیکال در تعیین ارزش منصرفانه تتلیک
سها  اشاره نموده است. بنابراین، یرورتی روشرن بررای 

گذاران بررسی و ارزیابی تاییرات در ارزش، رفتار سرمایه
گرذاری وجرود و عوامک تأثیرگذار بر تصرمیمات سررمایه

دارد. بنابراین، مالی رفتاری ظهور پیدا کرد ترا تاییررات 
کمتر منطقی ارزش سرها  و ترأثیر احساسرات و عوامرک 

گرذاران را تشرریح نمایرد رفتاری بر تصرمیمات سررمایه
(. اکثر مطالعات پیشین، بر بازار کشروررای توسرعه 1۹)

اند و شمال امریکا، اروپا یا شرق آسیا تمرکگ داشتهیافته 
مطالعات متدودی درمورد مالی رفتاری کشوررای غر  

با توجه به (. 2۰آسیا و شمال افریقا صورت گرفته است )
مطالب  کر شده متقق به دنبال جوای این سوال اسرت 

و  روانری عوامرک که آیا بین روش رای ابتکراری و ترأثیر
ا حسابداری  رنی درایرران رابطره سطح تتمک ریس  ب
 ای وجود دارد یا خیر؟

 
 روش کار 

این تتقیق از جنبه ردف، از نوع تتقیقات کاربردی و 
ررای پرهورش، از بعد نتوه استنبا  در خصوص فرییه

در گروه تتقیقات توصیفی بود، زیرا به توصریف شررایط 
پردازد که به این ترتیب، از نظر اسرتداللی، اسرتدالل می
تقرایی اسررت. رمینررین، از آن ررایی کرره از طریررق اسرر

ای رسید، تتقیرق مرا رای موجود به نتی هآزمایش داده
رای اثباتی  رار گرفرت. یرمناً بره علرت در گروه تئوری

رای مورد نظر دست که از طریق پرسش نامه به دادهاین
 یابیم، تتقیق حایر در گروه تتقیقات پیمایشی بود.می

حایر، شامک خبرگران علمری و  تتقیق یجامعه آمار
گذاری است که از میران دانشرناریان و ای سرمایهحرفه

گردنرد. ایرن ای بازار سررمایه برگگیرده مریفعاالن حرفه
منظرور شناسرایی عوامرک دخیرک در جامعه آمراری، بره

النوی حسابداری  رنی در ایرران، مرورد اسرتفاده  ررار 
بودنرد از:  گرفته است. معیاررای ورود به تتقیق عبرارت

کررم دارای مرردرت دکتررری اشررخاص برگگیررده، دسررت
حسابداری یا مدیریت مرالی، دارای کرسری تردری  در 
مقاطع تتصی ت تکمیلی و دارای سابقه فعالیرت حرفره

با توجره بره گذاری در بازار سرمایه. ای و مدارت سرمایه
رای شدید اط عاتی در این رابطه و یررورت متدودیت

رای ممکن برای کسرب راد، از کلیه راهشناسایی د یق اف
اط عات و بر راری ارتبا ، استفاده گردید. دلیک تأکیرد 

رررای بررر علمرری بررودن افررراد و ترردری  آنرران در دوره
تتصرری ت تکمیلرری، وجررود درت مناسررب از مباحررث 

سازی مفاریم تئوریر  تئوری  و توانایی عینی و  عملی
 باشد.درندگان میو علمی توسط پاسخ

 نیو تردو هیرته یبررا قیرتتق یرراداده یگردآور در
 یریگبا بهره یامطالعات کتابخانه ق،یتتق ینظر مباحث

 و کترب ترجمره شرده ن،یو التر یاز مطالعه منابع فارس
ررا، مررتبط برا مویروع متون، م  ت، مقاالت، روزنامره

منظرور . برهشد یآورجمع یبردارشیاز روش ف ق،یتتق
 و قیرمربو  به تتق یررایمتا کیو تتل هیو ت گ یبررس

ررا، از در ارتبرا  برا آن یجامعه آمار یرادهیا سن ش 
 .شد را استفادهداده یگردآور یابگار پرسشنامه برا

درنرده نامه مورد نظر که پوششبخش نخست پرسش
سه منظر اصلی حسابداری  رنی اسرت، در ادامره ارائره 

 شده است:
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استفاده شرده و  را از طیف پاسخ لیکرتدر پرسشنامه
و بره بیشرترین مقردار  1به کمترین مقدار پاسرخ عردد 

ایرن عوامرک اختصراص داده شرده اسرت.  5پاسخ عردد 
را داده شده، ، مد میاننین پاسخمعیار بود که  13شامک 

شررده( و انتررراف معیررار  )بیشررترین مررورد پاسررخ داده
آمار کلری  زیردر جدول رای داده شده()پراکندگی پاسخ

 ه شده است.آن ارائ
در بخش بعدی پرسشرنامه، بره بررسری مشخصرات و 

شرود کره پرداختره  مری درنردگانپاسخعوامک رفتاری 
سواالت مربوطه در ادامه ارائه شده است )الز  به توییح 
است که این عوامک، برگرفته از ادبیات پیشرین تتقیرق 

را بررای نظرسرن ی از خبرگران مریرستند و طرح آن
توان معیارررای براساس نظرات خبرگان، میباشد. یمناً 

کننده حسابداری  رنی ایرافه جدید را به عوامک تعیین
 .نمود

در راستای تشخیص وجود پدیده حسابداری  رنی در 
ای دونمونرره  tگررذاران، از آزمررون تصررمیمات سرررمایه

شود. در این مطالعه بررای ت گیره و تتلیرک استفاده می
بهره گرفته  Eviews9و  SPSS21افگاررای را از نر داده

 شده است.
گیرری صرفت روایی پرسشنامه به مفهو  توانایی اندازه

گیرری آن صرفت اسرت. مورد نظر، به وسیله  ابگار اندازه

 های ابتکاریروش -1جدول 

 سواالت ردیف

 تواند به شما کمک کند تا عملکرد بهتری نسبت به بازار داشته باشيد.تان درباره بازار سهام میها و دانششما بر این باورید که مهارت 1
 کنيد.های آتی اتکا میگذاریسرمایهشما بر تجربيات ريشين خود در بازار سرمایه برای  2
 کنيد.بينی میهای اخير سهام ريششما تغييرات در قيمت سهام در آینده را بر اساس قيمت 3

 

 سلح تحمل ریسک -2جدول 

 سواالت ردیف

 است. مشکل گذاری سرمایه درک 1
 است. فهم قابل مردم عموم برای گذاری،سرمایه مفهوم 2
 کنم. گذاری سرمایه سهام بازار در را آن که این به نسبت بگذارم، بانک در را رولم وقتی بود خواهم راحت برایم 3
 باشد. درآمد کسب برای مناسبی منبع تواندنمی بانکی سود 4
 نيست. مشکل گذاریسرمایه درک 5
 کند.می خلور ذهن به "زیان" واژه آورم، می یاد به را "ریسک" واژه که زمانی 6
 است. شانس به وابسته قر ه، اوراق و سهام بازار در سازیرول 7
 است. بازده از تر مهم امنيت گذاری،سرمایه عبارت در 8
 بود. موفق بورس در تواننمی شانس با 9
 زند.می را اول حرف بازده کسب گذاری،سرمایه مو وو در 10
 .شومنمی سرمایه بازار وارد نباشم شانسیخوش فرد اگر 11
 .است زااسترس سرمایه، بازار در گذاریسرمایه 12

 

 رذیریریسک -3جدول 

 سواالت ردیف

 است. کننده نگران و خلرناک بسيار دستمزد، دادن دست از 1
 است. کنندهنگران و خلرناک ورشکستگی 2
 باشد. کنندهنگران تواندنمی ماهيانه، حقوق دادن دست از 3
 است. کنندهنگران و خلرناک کاران،طلب طرف از بدهی سررسيد فرارسيدن اعالم 4
 است. کنندهنگران و خلرناک شخصی، خودروی مالکيت دادن دست از 5
 ندارم. نگرانی هيچ ورشکستگی از است، مهمی مو وو خيلی تجاری موفقيت کسب گرگه 6
 نمود. جایگزین منابع سایر با را آن توانمی شود، قلع درآمدی منابع از یکی اگر 7
 ام.نبوده هابدهی سررسيد فرارسيدن نگران گاههيچ 8
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سکیر تحمل سلح و یروان عوامل ريتأث و یابتکار یها روش نيب رابله یبررس  

تررین روش ارزیرابی روایری پرسشرنامه، بررسری متداول
خبره رای پرسشنامه توسط افراد کمیت و کیفیت سؤال

رای پرسشنامه این پهورش، مورد بازبینی و است. سؤال
اص ح  رار گرفت تا از نظر روایی تأیید شود. پایایی ی  

گیری عمدتاٌ بره د رت نترایج حاصرک از آن وسیله اندازه
کند. پایایی به د ت، اعتماد پرذیری، ثبرات یرا اشاره می

در کند. اگر آزمرونی تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می
رر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی بره دسرت 
بدرد، آن آزمون پایا نخوارد بود و در وا ع ریچ چیرگ را 
به درستی اندازه نخوارد گرفت و اگر ی  آزمون چیرگی 

گیری نکند ریچ اط عات مفیدی بره را به درستی اندازه
به منظور ارزیابی پایرایی پرسشرنامه، برا  .ما نخوارد داد 

و روش آلفای کرونباخ، میگان  SPSSستفاده از نر  افگار ا
به دسرت آمرد کره  782/۰رای مربو  به پایایی پرسش

 درنده پایایی مناسب پرسشنامه است.نشان
به منظور بررسی وجود رابطه بین متایررای پرهورش 
از آزمون یریب رمبستنی پیرسون استفاده خوارد شد. 

نشران داده مری شرود  rنتی ه این آزمون که برا متایرر 
بدسرت  rخوارد بود. در صورتیکه  -1+ و 1مقداری بین 
 رار بنیرد وجود رابطه مثبرت و  r > ۰ <1آمده در بازه 

معنی دار تایید می شود و در صورت  رار گرفتن در بازه 
۰ > r > 1-  وجررود رابطرره معکرروس و معنررادار تاییررد

 ۹5خوارد شد. آزمون یرریب رمبسرتنی برا اطمینران 
 .(α=  ۰5/۰درصد ان ا  خوارد شد )

 
 هایافته

ررای مطلوبیت نسبی رری  از گگینره 2و  1در شکک 
 .نشان داده استگذاران زیر را برای سرمایه

 
 رای ارائه شده آمده است.نمودار پاسخ 1در شکک 

و نمرودار  رمرگ  Aنمودار آبی رنگ مربو  بره گگینره 

اسررت. برررای درت بهتررر تفرراوت  Bمربوطرره برره گگینرره 
را، نمودار فوق بررای ده نفرر اول پاسرخ درنرده انتخا 

 خ صه شده است.
پاسخ داده شرده بررای مطلوبیرت ررر در نمودار فوق 

ای در پایین جدول آمده اسرت. گگینه به صورت مقایسه
را  Bو  Aبه طور نمونه، نفر اول مطلوبیت رر دو گگینره 

)درصد( انتخا  کرده است. این بردین معنری اسرت  5۰

که مطلوبیت رر دو گگینه برای وی یکسران اسرت. نفرر 
وبیت گگینره درصد و مطل 3۰را  Aدو  مطلوبیت گگینه 

B  درصد انتخا  کرده است. رمینطور نفرر دررم  4۰را
را  Bدرصد و مطلوبیت گگینره  7۰را  Aمطلوبیت گگینه 

دررد از نظرر درصد انتخا  کرده است که نشان می 5۰
پاسخ  1مطلوبیت بیشتری دارد. در نمودار  Bوی گگینه 

رای سرؤال رمه افراد برای تعیین مطلوبین نسبی گگینه
 ه است.اول آمد
 

رای زیر را مطلوبیت نسبی رری  از گگینه 3در شکک 
 .نشان داده استگذاران برای سرمایه
رای زیر را مطلوبیت نسبی رری  از گگینه 4در شکک 
 .نشان داده استگذاران برای سرمایه
 رای ارائه شده آمده است.نمودار پاسخ 4در شکک 

 2ر تشریح رر ی  از نموداررای فروق رماننرد نمرودا
باشد که در آن تفاوت انتخا  بین دو گگینره ممکرن می

شرح داده شد و رر یر  از پاسرخ درنردگان مطلروبین 
 نسبی خود را در رابطه با رر گگینه بیان کردند.

پاسرخبه بررسی مشخصات و عوامک رفتراری  ادامهدر 
کننرده پرداخته شد تا به عنوان عوامک تعیرین درندگان

رای حسابداری  رنی، میگان تأثیرگذاری آنها بر انتخا 
  .پرداخته می شودمختلف 

به بیشترین تأثیر )بسیار زیاد( و  5نامه امتیاز در پاسخ

 (.Aدالر )گزینه  950.000یک سود به میزان 

دالر و یک  1.000.000یک سود به میزان 

 (.Bدالر )گزینه  50.000زیان به میزان 

            
 

 (.Aدالر )گزینه  950.000یک سود به میزان 

 600.000دالر ،  150.000سه سود به میزان 

 (.Bدالر )گزینه  200.000دالر و 
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تأثیر )بسیار کرم( داده شرده اسرت. به کمترین  1امتیاز 
بره  3رای داده شده از عردد بیشتر بودن میاننین پاسخ

مفهو  تأثیرگذاری نسبی عامرک مطررح شرده در سروال 
ای اشراره دارد کره باشد. مد نیرگ بره گگینرهمربوطه می
انرد. بره درندگان آن گگینه را انتخا  کرردهبیشتر پاسخ

 25/3یاننین برابر م 2-4جدول  طور نمونه در سوال اول
دررد بره طرور متوسرط بیشرتر باشد که نشران مریمی

)متوسرط(  3رای با امتیاز بیشتر از درندگان گگینهپاسخ
باشرد و مری 5اند. مد این سوال نیگ برابر را انتخا  کرده

)بسریار زیراد(  5ررا، گگینره درد در بین پاسخنشان می

 بیشترین پاسخ را داشته است. 
روابط رمبستنی بین معیار مورد بررسری  7در جدول 

ررای ان را  شرده برر اسراس و معیار میراننین انتخرا 
رای نسبی افراد ارائره شرده اسرت. در جردول مطلوبیت

رای مختلف میاننین معیار انتخا  بین گگینه AB  یک 
باشرد. بیشرترین معیاررای  رنی افرراد مری F4تا  F1و 

یریب رمبسرتنی از برین معیارررای  رنری برا معیرار 
روش ررای ) F1انتخا  به ترتیب مربو  بره معیارررای 

)ریسرر   F3 (،سررطح تتمررک ریسرر ) F2(، ابتکرراری
رمبسرتنی باشد. یرریب می (عوامک روانی) F4 پذیری(

 
 های سؤال اولنمودار راسخ -1شکل 

 

 
 های سؤال اولنمودار خالصه راسخ -2شکل 

 
 های سؤال دومنمودار راسخ -3شکل 
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باشد. رمینرین یررایب می 1۰/۰سایر معیاررا کمتر از 
مثبت به مفهو  رابطه مثبت و یرایب منفی بره معنرای 

 باشد.رابطه معکوس می
بر اساس نتایج مشارد شده از جدول فوق وجود رابطه 
بین روش رای ابتکاری حسابداری  و حسابداری  رنری 
تایید می شود و یریب رمبستنی برین ایرن دو متایرر 

مری باشررد. رمینرین رابطرره برین سررطح تتمررک  15/۰
ریس  و حسابداری  رنری نیرگ برا یرریب رمبسرتنی 

مورد تایید  رار می گیرد. ع وه بر این رابطه برین  14/۰
ریسرر  پررذیری و حسررابداری  رنرری نیررگ بررا یررریب 

مورد تایید  رار می گیرد ولری از آن را  ۰7/۰رمبستنی 
که یریب رمبستنی بدست آمده برای این رابطه بسیار 

 
 های سؤال سومنمودار راسخ -4شکل 

 

 های ابتکاریهای م يار نهم: روشآمار توصيفی سؤال -4جدول 

انحراف  مد ميانگين سواالت ردیف
 م يار

تواند به شما کمک کند تا عملکرد بهتدری نسدبت بده بدازار تان درباره بازار سهام میها و دانششما بر این باورید که مهارت 1
 داشته باشيد.

3.13 2.00 1.29 

 1.36 4.00 3.24 کنيد.های آتی اتکا میگذاریشما بر تجربيات ريشين خود در بازار سرمایه برای سرمایه 2
 1.38 4.00 3.06 کنيد.بينی میهای اخير سهام ريشدر قيمت سهام در آینده را بر اساس قيمتشما تغييرات  3

 

 های م يار دوازدهم: سلح تحمل ریسکآمار توصيفی سؤال -5جدول 

 انحراف م يار مد ميانگين سواالت ردیف

 1.29 4.00 3.17 درک سرمایه گذاری مشکل است. 1
 1.43 5.00 3.23 عموم مردم قابل فهم است.گذاری، برای مفهوم سرمایه 2
 1.36 2.00 2.93 برایم راحت خواهم بود وقتی رولم را در بانک بگذارم، نسبت به این که آن را در بازار سهام سرمایه گذاری کنم. 3
 1.38 3.00 2.96 تواند منبع مناسبی برای کسب درآمد باشد.سود بانکی نمی 4
 1.52 5.00 3.13 نيست.گذاری مشکل درک سرمایه 5
 1.42 1.00 2.88 کند.به ذهن خلور می "زیان"را به یاد می آورم، واژه  "ریسک"زمانی که واژه  6
 1.34 3.00 2.92 سازی در بازار سهام و اوراق قر ه، وابسته به شانس است.رول 7
 1.42 3.00 3.03 گذاری، امنيت مهم تر از بازده است.در عبارت سرمایه 8
 1.50 5.00 3.05 توان در بورس موفق بود.با شانس نمی 9
 1.40 2.00 2.97 زند.گذاری، کسب بازده حرف اول را میدر مو وو سرمایه 10
 1.43 4.00 2.99 .شومشانسی نباشم وارد بازار سرمایه نمیاگر فرد خوش 11
 1.38 1.00 2.76 زا است.گذاری در بازار سرمایه، استرسسرمایه 12
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 و همکاران ینجفل ديحم

یعیف اسرت بررای کسرب نترایج د یقترر، ایرن رابطره 
 رابطره ایرن بر  وهنیازمند بررسی رای بیشتری است ع

 یرریب برا نیرگ  رنری حسرابداری و عوامک روانری بین
 گیرد. می  رار تایید مورد ۰۹/۰ رمبستنی

 

 
 بحث 

تصرمیم تا آورد می فرارم چارچوبی  رنی حسابداری
 ررر برای را مرجع نقا  از ایم موعه بتوانند گیرندگان

سر،  برا  و کننرد تعیرین را آن گگینه تهیه و سود زیان
اسررتفاده از نظریرره انتخررا  و بررر اسرراس معیاررررای 

تر که در پهورش ما معرفی شدند، تفراوت برین باارمیت
 را را مشارده کرده و در نهایت تصمیم بنیرند.گگینه

بر اساس یافته رای این تتقیق رابطه بین حسرابداری 
 رنی با سه متایر اصلی تتلیک رای ابتکراری و سرطح 

مرورد تاییرد  ررار گرفرت.  روانی تتمک ریس  و عوامک
نتایج بدست آمده از یرریب رمبسرتنی نیرگ نشران داد 
رابطه مثبت و معنا داری بین متایررای پهورش بر ررار 

 است. 
مشابه با نتایج این تتقیق  از بعد عامک ریس  گریگی 

( برود. رمینرین 6نتایج پهورش سلیمانی و رمکراران )
نتایج تتقیق حایر از نظر سایر ابعراد رفترار مخرالف برا 

( و مسررکینی و 17نتررایج ا رردا  مگرعرره و رمکرراران )
باشد. در پهورشهای خارجی نیگ ابعراد ( می21میرزایی )

مختلف رفتاری سررمایه گرذاران در مطالعرات جداگانره 
 رار گرفته است. رمینرین نترایج باکرار و مورد بررسی 

( مخرالف برا نترایج 14( و سیلر و رمکراران )12چویی )
تتقیق حایر بود. به نظر می رسد از دالیک ماایرت می 
تواند جامعه متفاوت دو تتقیق می باشد. پیشرنهاد مری 
گردد در جهت باال بردن اعتبار بیرونی تتقیق متققران 

مورد بررسی  رار درند. از در جواحع دیر این مویوع را 
رای تتقیرق عرد  رمکراری برخری از افرراد متدودیت

 شرکت کننده در تتقیق بود.
 

 گیرینتیجه
 لگومراً مررد  رایتصمیم که درندمی را نشانبررسی

 معرفری گیرریتصمیم مدلهای با منطقی طور به رمواره

 کره طروری بره رمارنرگ نیسرت، مرالی متون در شده

 رویکرردی عنروان بره روانری عوامکو , رنی حسابداری

 شود.  برر می ظارر گیریتصمیم از سناریورای متفاوت

 رذیریهای م يار سيزدهم: ریسکآمار توصيفی سؤال -6جدول 

انحراف  مد ميانگين سواالت ردیف
 م يار

 1.36 4.00 3.34 نگران کننده است.از دست دادن دستمزد، بسيار خلرناک و  1
 1.35 3.00 3.23 کننده است.ورشکستگی خلرناک و نگران 2
 1.35 2.00 2.75 کننده باشد.تواند نگراناز دست دادن حقوق ماهيانه، نمی 3
 1.35 2.00 2.91 کننده است.کاران، خلرناک و نگراناعالم فرارسيدن سررسيد بدهی از طرف طلب 4
 1.41 4.00 2.96 کننده است.دادن مالکيت خودروی شخصی، خلرناک و نگراناز دست  5
 1.47 2.00 2.92 گرگه کسب موفقيت تجاری خيلی مو وو مهمی است، از ورشکستگی هيچ نگرانی ندارم. 6
 1.42 3.00 2.84 توان آن را با سایر منابع جایگزین نمود.اگر یکی از منابع درآمدی قلع شود، می 7
 1.40 1.00 2.80 ام.ها نبودهگاه نگران فرارسيدن سررسيد بدهیهيچ 8

 

 بين م يارها همبستگی -7جدول 

F4 F3 F2 F1 AB  

0.09 0.07 0.14 0.15 1.00 AB 

0.13 0.05 0.02 1.00  F1 

0.08 0.13 1.00   F2 

0.15 1.00    F3 
1.00     F4 
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 ترورش یر  عنوان به آن از که  رنی حسابداری اساس

 برای خود مالی تصمیمهای در افراد شود، می رفتاری یاد

کنند تصمیم حسابی جداگانه در  رن باز می رر ارزیابی
)مثبت یرا منفری( را کنند عوا ب رر تصمیم و سعی می
 .بررسی کنند
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