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Abstract
One of the most important areas in accounting management is judgment and decision making
on costs prediction. This research investigates the effect of cost behavior perception and
professional experience of individuals on judgment and decision making about cost
prediction. In particular, we conduct a laboratory experiment with a 2×4 design mixing a
within-subjects condition with a between-subjects condition. The independent variables are
cost behavior (linear, sticky. anti-sticky, semi-sticky) and professional experience. The
subjects of this research are classified into two groups of professional (managers) and
students. Also, dependent variables of research are as follows: 1) quality or accuracy of cost
prediction (mean absolute error of the individual`s predictions) and 2) Brunswick`s lens
model indices (Matching, consistency and achievement).The results show that subjects are
more likely to recognize symmetric (linear) cost behavior (traditional model) rather than
asymmetry cost behavior (i.e. sticky and anti-sticky) and there is no difference between the
professional and the students in terms of understanding these relationships. The results also
show that the overreaction (or underreaction) to resource adjustment decisions when revenues
are decreased is not rooted in the pre-determined mindset of individuals as a cognitive bias.
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چکیده
قضاوت و تصميمگيری راجع به پيشبينی هزینهها یکی از حوزههای بااهميت در حسابداری مدیریت است .این پنژوهش بنه
بررسی تأثير درک رفتار هزینهها (درک درجات تقارن در رفتار هزینهها) و تجربۀ حرفهای افنراد بنر قضناوت و تصنميمگينری
دربارۀ پيشبينی هزینهها پرداخته است .بهمنظور انجام ای پژوهش از یک طرح آزمایشگاهی  2×3درونگروهی– بني گروهنی
استفاده شده است .متغيرهای مستقل ای پژوهش ،رفتار هزینهها (خطی ،چسبنده ،ضدچسبنده و شبهچسبنده) و تجربۀ حرفهای
افراد است .آزمودنیهای ای پژوهش به دو گروه افراد حرفهای و دانشگاهی دستهبندی شدهانند .متغيرهنای وابسنتۀ پنژوهش،
کيفيت یا دقت پيشبينی هزینهها (ميانگي قدر مطلق خطای پيشبينی هر فرد) و شاخصهای الگوی عدسی برانزویک (تطابق،
یکنواختی و دستاورد) ،الگوی اصلی پژوهش هستند .نتایج نشان میدهد افراد رفتار متقارن (خطنی) هزیننههنا (الگنوی سننتی
رفتار هزینه) را نسبت به رفتار نامتقارن هزینهها (چسبنده و ضد چسبنده) بهتر درک میکننند و تفناوتی بني افنراد حرفنهای و
دانشجویان از نظر فهم ای روابط وجود ندارد .ای پژوهش نشان میدهد واکنش بيش از حد و کمتر از حد تصميمات تعندیل
منابع به کاهش یا افزایش در درآمدها ،ریشه در ذهنيت از قبل تعيي شدۀ افراد بهعنوان یکسویه شناختی ندارد.
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واژههای کلیدی :رفتار نامتقارن هزینهها ،تجربۀ حرفهای ،الگوی عدسی برانزویک

نامتقارن هزینهها 4گفته میشود .شواهد تجربنی نشنان

مقدمه

میدهد در مواقع تصميمگيری سریع و ارزان ،اسنتفاده

قضاوت و تصنميمگينری ،هسنتۀ اصنلی وفنای

از برآورد و قضاوت ذهنی مدیران نسبت به الگوهنای

منندیریت اسننت .حسننابداری منندیریت از مهننمتننری
ابزارهای ارائۀ اطالعات الزم بنه مندیران بنرای ات ناذ
تصميمات آگاهانه است .بر اساس الگوی سنتی رفتنار
هزینه در حسابداری مدیریت ،هزینهها بر اساس تغيير
نسبت به سطح فعالينت ،بنه دو دسنتۀ ثابنت و متغينر
تقسيم میشوند که بر ای اساس ،هزینۀ متغير متناسب
با تغييرات محرک هزینه (سطح فعاليت) تغيير میکند.
بدی معنا که بزرگی تغييرات در هزیننههنا ،فقنط بنه
بزرگنی تغيينرات در حجنم فعالينت وابسنته اسننت و
جهت تغييرات (افزایش یا کاهش) در حجم فعالينت،
تأثيری بر ميزان تغييرات هزینه ها ندارد .الگوی سننتی
رفتار هزینه ،بدون توجه بنه نقنش مندیران در فراینند
تعدیل و بهکارگيری منابع ،ارتباطی مينان هزیننههنا و
سطوح فعاليت برقرار منیکنند [ .]3تعندیل مننابع در
واکنش به تغييرات سطح فروش ،یکی از مسائل اصلی
مدیریتی در سنازمان ازسنوی مندیران اسنت .شنواهد
تجربی برخی از پژوهشگران در سالهای اخير [،1 ،2
 ]61نيز نشان میدهد ،سنرعت افنزایش در برخنی از
هزینه ها در هنگام افزایش در سطح فنروش ،بيشنتر از
سرعت کاهش در سطح هزینهها در هنگام کناهش در
سطح فروش است .به ای رفتار هزینههنا ،چسنبندگی
هزینه هنا 6گفتنه منیشنود .در مقابنل ،درصنورتیکنه
افزایش در برخی هزینهها در هنگام افزایش در سنطح
فروش ،کمتر از سرعت کاهش در سطح هزیننههنا در
هنگام کاهش در سطح فنروش باشند ،بنه این رفتنار
هزینه ،ضد چسبندگی 2گفته میشود .در ای پنژوهش
به رفتارهای چسنبنده و ضند چسنبنده هزیننه ،رفتنار

. cost stickiness
. Anti-stickness

محاسبات ریاضی و آماری شایعتر اسنت [ .]63 ،1در
هنگام استفاده از برآوردها و قضاوتهای ذهنی مسئلۀ
دقت قضاوت و تصميم گيری افراد دربارۀ فهم روابنط
بي متغيرها به وجود میآید .یکنی از مبناح ی کنه در
ای پژوهش بررسی و تحليل منی شنود ،فهنم روابنط
خطی ( رفتنار متقنارن) و ريرخطنی (رفتنار نامتقنارن:
چسبنده و ضد چسبنده) ازسوی افراد و تأثير بر دقنت
قضاوتهای آنها در پيشبينی هزینههاست.
یکی دیگر از مباحن

تأثيرگنذار بنر فهنم روابنط

خطننی و ريرخطننی در پننيشبينننی هزینننههننا ،تجربننۀ
حرفه ای افراد است .افراد حرفنهای بنه دلينل آشننایی
بيشتر با مسائل در زمينۀ تصميمات تعدیالت منابع در
سازمان و توجه بيشتر به تصميمات تعندیل مننابع در
هنگام کاهش درآمدها ،درک متفاوتتنری نسنبت بنه
افراد بدونِ تجربۀ کاری در زمينۀ رفتار هزینهها دارنند
و درنتيجه دقت قضاوت و تصميمگيری آنها با توجنه
به رفتار هزینهها متفاوت است .بهعبارت دیگر ،داننش
تجربی افراد دربارۀ تصميمات راجع به تعدیل منابع بر
پيش آنها راجع به بح

هزینهها مؤثر است.

درنتيجننه ،ای ن پننژوهش از طریننق یننک بررسننی

آزمایشگاهی به روش درون گروهی– بي گروهی 2×3

به دنبال بررسی تأثير فهم رفتار هزینهها (ضدچسنبنده،
خطی ،چسبنده و شبه چسبنده) و تجربۀ افراد (مدیران
در مقابل دانشجویان) بر دقت پيشبينی هزینههاسنت.
از جمله اهداف اصلی ای پژوهش ،بررسی الگوهنای
ذهنی و سویههای شناختی در پنيشبيننی هزیننههنا و
تصميمات تعدیل منابع ناشی از ادراک رفتار هزینههنا

1
2

. asymmetric cost behavior
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و تجربۀ حرفهای اسنت همننني  ،این پنژوهش دو

سال قبل ،متغيری برای سنجش خوش بينی بنود .این

دسننتاورد دارد اول ،اینن پننژوهش جننز ن سننتي

یافته نشان داد رفتار فردی و قضناوتهنای ذهننی در

پژوهشها در حوزۀ چسبندگی هزینههاست که سنطح

تصميمات تعدیل منابع دارای نقنش بسنيار بنااهميتی

تحليل را بر ذه فرد و سویههای شناختی او متمرکنز

هستند.

منننیکنننند و دارای ینننک روششناسنننی متفننناوت

به طورکلی ،در انواع تصميمگينریهنای مندیریتی

(آزمایشگاهی) نسبت بنه پنژوهشهنا در این حنوزه

مدیریت از اطالعات در دسترس (ازجملنه اطالعنات

است دوم ،ای پژوهش میتواند دربارۀ مسائل نظنری

حسابداری بهای تمامشدۀ هزینهها) بهمنظور قضناوت

در استفاده از دانشجویان بنهجنای افنراد حرفنهای در

و تصميمگيری بهره میگيرد .تجزینه و تحلينل ذهننی

حوزۀ قضاوت و تصميمگيری در حسابداری راهگشنا

اطالعات ،فرایند تصميم را بهموقعتر میکند ،اما دقنت

باشد .در ادامه ،مبانی نظری و فرضنيه هنای پنژوهش،

قضاوتها با توجنه بنه متغيرهنای زیربننایی متفناوت

روش پننژوهش ،آزمننایش پننژوهش و متغيرهننای آن،

است .ای تفاوت ها به دليل تنوع در بازنمنایی ذهننی

6

نتایج آماری و پيشنهادها ارائه شده است.

فرد است و درنتيجه ،منجر به نتایج متفاوت قضناوت
بي آزمودنیها میشود [ .]63 ، 1مطالعات انجامشنده

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

در مننورد یننادگيری احتمننالی بننر اسنناس نشننانههننای

در دهۀ گذشته پژوهشهایی راجع بنه چسنبندگی

چندگانه 2نشان دادنند شنکل توابنع بنر دسنتاوردها و

هزینه ها ،در ادبيات حسابداری جایگناه وینژهای پيندا

نتایج آزمودنیها تأثيرگنذار اسنت .4بنه طنور خناص،

کرده است .اندرسنون و همکناران [ ،]2ینک الگنوی

رابطۀ خطی بهتر از رابطۀ ريرخطی یاد گرفته میشنود

کامالً متفاوت نسبت به رفتار سنتی هزیننه هنا (رابطنۀ

و هنگامیکه ای رابطۀ خطی م بت باشند ،نسنبت بنه

خطی) ارائنه کردنند کنه در این الگنوی مندیران در

رابطۀ خطی منفی سریعتر آموختنه خواهند شند [،61

واکنننش بننه تغييننرات در حجننم فعاليننت ،تعنندیالتی

 .]3درنتيجننه ،در آزمننایش طراح نیشننده بننرای ای ن

سنجيده و آگاهانه در منابع ایجاد میکند و رابطۀ بني

پژوهش ،در شرایط نبودنِ چسبندگی هزینههنا ،رابطنه

درآمدها و هزینهها مکانيکی و خطنی نيسنت .تمرکنز

بهصورت خطی کامل در نظر گرفته میشود .درجنات

مطالعات راجع به چسبندگی هزینهها عموماً بر عوامل

م تل

رفتار نامتقنارن در هزیننه هنا (از چسنبنده تنا

خاص شرکتی [ ]2ینا عوامنل گسنتردۀ اقتصنادی []1

ضدچسبنده) به اخالل در رابطۀ خطنی بني درآمند و

بوده است .در مطالعنۀ بنکنر و همکناران [ ،]1برخنی

هزینه اشاره دارد .انتظار بر ای است طبق نظریههنایی

ویژگیهای فردی و رفتاری همننون ،خنوش بيننی و

که مطرح شد ،تغييرات شيب خط در دامننۀ تغيينرات

بدبينی بررسی شد .باوجود ای  ،بهدليل اینکنه مطالعنۀ

منفی درآمد را بيشتر افنراد درک نکنردهانند ،بنهدلينل

آنها یک مطالعۀ آرشيوی بوده است و الگوی اندرسون

اینکه آنها استنباطهای خود را از طنرف م بنت رابطنه

و همکاران را بسط منیداد ،از اطالعنات منالی بنرای

بهدست منیآورنند (چنراکنه قابنل فهنمتنر هسنتند)

سنجش خوش بينی و بدبينی استفاده کرد .معينار آنهنا

بنابرای  ،با توجنه بنه نظرینۀ مطنرحشنده پنيش بيننی

برای اندازه گيری خوشبينی و بدبينی ،ميزان تغيينرات

میشود افراد تغييرات متقارن (رابطۀ خطی) را بهتنر و

فروش دورۀ قبل بود .کاهش در فروش در دورۀ قبنل
و دو دورۀ قبل شاخصی برای اندازهگيری بدبينی بود،
درحالیکه روند افزایشی در فروش در سال قبل و دو

. Mental representation
). Multiple-cue probability learning (MCPL
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دقيق تر از تغييرات نامتقنارن در هزیننههنا پنيش بيننی

فرضیههای پژوهش

میکنند.

با توجه به مبانی نظری و پيشينۀ پنژوهش ذکنرشنده،

همنني  ،در زمانی که رفتار هزینه هنا بنه صنورت
ضدچسبنده باشند ،عمومناً در ب نش منفنی تغيينرات
هزینه ها اخالل (واکنش بيش ازحد به کاهش هزینهها)
به وجود میآید و افراد ب ش م بت را به ب ش منفنی
تعميم میدهند که ای مطلب منجر میشود تا آنهنا در
پيش بينی های خود (هم در مورد ب ش م بت تغييرات
و هم در مورد ب ش منفی تغييرات) دچار مشنکالتی
در زمينۀ قضاوت و پيشبينی شنوند ،در شنرایطی کنه
در هنگام رفتار چسبنده در ب نش منفنی تغيينرات در
هزینه واکنش کمتر از حد به کاهش هزیننههنا وجنود
دارد که تقابل ای واکنش بيش ازحند در زمنان رفتنار
ضدچسبنده و کمتر از حد در زمان رفتار چسبنده ،بنر
دقت قضاوت در ای دو گروه تأثير میگذارد.
پژوهش های زیادی در حنوزۀ کسنب وکنار نشنان
دادهاننند کننه تجربننه در یننک کننار خنناص منجننر بننه
بيش اطمينانی افنراد منی شنود [ .]66 ،26 ،63تناسنب
اطمينان تصميم گيرنده به همگونی بي اطمينان بهدقت
تصميم گيری و دقت عملکرد واقعی در تصميم گينری
او بسنننتگی دارد .تصنننميمگيرننننده زمنننانی دارای
بيشاطمينانی است کنه اطميننان بنه تصنميم خنودش
بيشننتر از دقننت در کننار و تصننميم او باشنند [.]64
به طورکلی ،در ای پژوهش تأثير تجربۀ فرد بنهعننوان
یکی از ویژگیهنای اساسنی تصنميمگيرننده در فهنم
رفتار نامتقارن بسيار مؤثر اسنت .بنه دلينل آشننابنودن
مدیران با تصنميمات مربنوط بنه قضناوت راجنع بنه
پيش بينی هزینه ها در موارد مشنابه ،آنهنا دارای دقنت
قضاوت و تصميم گيری بهتری نسبت بنه دانشنجویان
هستند .همنني در فهم روابط نامتقنارن (چسنبنده و
ضد چسبنده) نسبت به خطی ،عملکرد بهتنری نسنبت
به گروه دانشجویان دارند.

فرضيهها به شرح زیر مطرح میشود:
فرضیۀ یک :در هنگام وجود تقارن در رفتار هزینههنا
نسبت به زمانی که رفتار هزینهها بهصنورت نامتقنارن
است ،قضاوتها دقت بيشتری دارند.
فرضیۀ دوم :قضاوت و پيش بينی هزینه هنا در هنگنام
رفتار چسبندۀ هزینهها در مقابنل رفتنار ضندچسنبنده
دارای دقت بيشتری است.
فرضیۀ سوم :بي دقت پيشبينی هزینهها مدیران در
مقابل دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیۀ چهارم :در هنگام رفتار نامتقنارن هزیننههنا در
مقابل رفتنار متقنارن هزیننه هنا ،مندیران دارای دقنت
قضاوت و تصميمگيری بيشتری هستند.

روش پژوهش
در ای ن پننژوهش از طننرح آزمایشننی بننهصننورت
دوعاملی ( 2 × 3طرح درونگروهنی -بني گروهنی)6
بهره برده شده است .دو متغينر مسنتقل پنژوهش کنه
مورد دستکاری پژوهشگر قرار میگيرد ،عبارتانند از:
رفتار هزینهها و تجربۀ افراد .افنراد بنر اسناس تجربنه
بهصورت تصادفی به دو گنروه حرفنهای (مندیران) و
کمتجربه (دانشجویان) دستهبنندی منیشنوند .در هنر
گروه به افراد ،ساختار متفاوت دربارۀ رابطه بي درآمد
و هزینننههننا (خطننی ،چسننبنده ،شننبهچسننبنده و
ضدچسبنده) ارائه میشود تا بنه پنيشبيننی هزیننههنا
بپردازند بنابرای  ،بهمنظور بررسی فرضيههنای اثنرات
عمده دو متغير مستقل و همي طور تأثيرات تعنامالت
بي آنها منیتوانند ارزینابی شنود .در این طنرح هنر
آزمودنی به طور تصادفی فقط در یک گنروه (مندیران
یا دانشجویان) از سطوح م تل

رفتار هزینههنا تنأثير

. Within-between subject design

1
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می گيرد بهعبارت دیگر ،طنرح از ننوع طنرحهنای بنا
سنجههای تکراری 6هست .در طرحهای با سنجههنای
تکراری از آزمودنی بهعنوان عاملی برای کنتنرل خنود
استفاده می شود .هدف اساسی اندازه گيری تکنراری و
مکننرر ،اعمننال کنتننرل بننرای بننه حننداقل رسنناندن
تفاوتهای فردی است [ .]6طرح عناملی اصنلی این
پژوهش به شنرح شنکل ( )6در ینک مناتری

2×3

نشان داده شده است:

. Repeated measures

1

تأثير درک رفتار هزینهها و تجربۀ حرفهای بر دقت پيشبينی هزینهها :تبيي الگوی عدسی برانزویک1/
رفتار هزینهها
گروه

رفتار ضدچسبنده

رفتار غیرچسبنده (خطی کامل)

رفتار چسبنده

رفتار شبهچسبنده

افراد حرفهای ( مدیران)
کمتجربه ( دانشجویان)

شکل  -1طرح عاملی پژوهش

دستورالعمل آزمایش پژوهش

نمایش داده میشود .بنه این مجموعنه اطالعنات در

بهمنظور اجرای ای پژوهش از مشنارکتکننندگان

آزمایش ،مجموعه جداول یادگيری گفته میشود .باید

( مدیران و دانشنجویان) خواسنته منیشنود تنا نقنش

توجه داشت که طبق طنرح آزمایشنی این پنژوهش،

مدیریت منالی ینک شنرکت پ نش بنا  29شنعبه در

اطالعات مشابهی به هنر دو گنروه افنراد حرفنهای و

سراسر ایران با مشتریان هدف مش صی را بازی کنند.

دانشجویان داده میشنود .در هنر گنروه بنا اطالعنات

طبق دسنتورالعمل ،بنه افنراد گفتنه منیشنود تمنامی

مشابه ،ابتدا درآمدها و هزینههنای واقعنی سنال  36و

شعبههنای شنرکت بنه شنکل مشنابهی سنازماندهنی

سپ

درآمدها و هزینههای پنيشبيننیشندۀ سنال 32

شدهاند یعننی بنا سيسنتم کنتنرل مشنابه و قنواني و

شعب قدیمی با توجه به سناختار مشن ص بنه افنراد

رویههای مشن صشنده بنهوسنيلۀ مندیریت شنرکت

آموزش داده میشود .پن

از اینکنه افنراد در مرحلنه

اصلی هدایت میشوند .در ای آزمایش مطرح میشود

یادگيری اطالعات را دریافت کردنند ،آزمنودنیهنا در

ای شرکت پ ش قصد خریداری  29شنعبۀ دیگنر از

هر گروه اطالعات درآمندها و هزیننههنای واقعنی در

سایر رقبای خود را در سال  6436دارد .در آخر سنال

سال  36و درآمدهای پيشبينیشدۀ سنال  32را بنرای

 ،6436اینن  29شنننعبۀ جدیننند خریننداریشنننده و

 29شعبۀ به تازگی تحصيل شده دریافت منیکننند .بنه

سيستمهای کنترلی و رویههای سازمانی خود را مطابق

ای اطالعات ،جداول قضناوت گفتنه منیشنود .تنهنا

با  29شرکت قبلی میکند .در ابتدای سال  ،6432این

تفنناوت اصننلی بنني مجموعننه اطالعننات یننادگيری و

شرکت پ ش شامل  39شعبه دارای سيستم و قنواني

مجموعه اطالعات قضاوت اعنداد رینالی مربنوط بنه

مشننابه هسننت .در ای ن آزمننایش ،مشننارکتکنننندگان

پيشبينی هزینهها برای سال  32است که در مجموعنه

اطالعننات واقعننی راجننع بننه درآمنندها و هزینننههننای

اطالعات قضاوت از افراد خواسته میشود هزینههنای

عملياتی (شامل بهای تمامشدۀ کناالی فنروش رفتنه و

سال  32را با توجه به یادگيری صنورتگرفتنه ،بنرای

هزینههنای عمنومی ،اداری و فنروش) سنال  6436را

 29شننعبۀ بننهتننازگی تحصننيلشننده پننيشبينننی کنننند.

برای  29شعبۀ قدیمی دریافت میکننند .همننني  ،در

مجموعه اطالعات یادگيری در کنار جندول قضناوت

کننننار ارقنننام درآمننند و هزیننننۀ سنننال  ،36درآمننند

قرار داده میشود تا افراد با مشاهدۀ ای اطالعنات بنه

پيشبينیشدۀ سال  32و هزینههای پيشبينیشدۀ سنال

پيشبينی بپردازند.

( 32با توجه به ساختار موردنظر هزینه ها در آزمایش،

بهطورکلی ،در ای آزمایش ،ابتدا مشارکتکنندگان

یعنننی چسننبنده ،نيمننهچسننبنده ،ريننرچسننبنده و

به دودستۀ حرفهای و دانشگاهی دستهبندی منیشنوند

ضدچسبنده) در  29شعبۀ قندیمی بنه تفکينک رابطنۀ

و سپ

اطالعاتی راجنع بنه درآمندها و هزیننههنای

زیربنایی بي تغييرات در درآمدها و هزینهها بنه افنراد

واقعنننی سنننال  36و درآمننندهای و هزیننننههنننای
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پنيشبيننیشنندۀ سننال  32بننرای  29شننعبۀ قنندیمی را

تهران بدونِ سنابقۀ اجراینی بااهمينت هسنتند .بندی

دریافت می کنند بدون آنکه متوجه باشند رفتار مستتر

منظور ،تعداد  24نفر افنراد حرفنهای و  24نفنر افنراد

در ای هزینه ها رفتار خطنی ینا رينر چسنبنده اسنت.

دانشگاهی بهعنوان نمونه ای پژوهش انت اب شدند.

سپ  ،ای فرد اطالعات مربوط به  29شعبۀ جدیند را
دریافت میکند و با توجه به رفتنار ینادگرفتنهشنده از

متغیرهای پژوهش و نحوۀ سنجش آن

اطالعات  29شعبۀ قندیمی ،بنه پنيشبيننی هزیننههنا

متغیرهای مستقل

می پردازد .دوباره ابتدا اطالعاتی راجع بنه درآمندها و
هزینه های واقعی سنال  36و درآمندها و هزیننههنای
پنيشبيننیشنندۀ سننال  32بننرای  29شننعبۀ قنندیمی را
دریافت میکند بدون آنکه متوجه رفتار مستتر در ای

در ای پژوهش از دو متغير مستقل استفاده شده
است:
 -1رفتار هزینهه هها :در این مطالعنه مينزان رفتنار
نامتق نارن هزینننههننا بننهعنننوان متغيننر مسننتقل اول و

هزینه ها ،یعنی رفتار چسبنده باشند .مجندد این فنرد

درون آزمودنی مطرح میشود که چهار سطح دارد .هر

اطالعات مربوط به  29شعبۀ جدید را دریافت میکند

ش ص تحت چهار نوع یادگيری قرار منیگينرد و در

و با توجه به رفتنار یناد گرفتنهشنده از اطالعنات 29

چهنننار سنننناریوی م تلن ن

شعبۀ قدیمی ،به پيشبينی هزیننههنا منیپنردازد .این

شبهچسبنده ،چسنبنده و ضندچسنبنده) بنا توجنه بنه

آزمایش برای رفتار شبهچسنبنده و ضندچسنبنده هنم

یادگيریهای صورتگرفته بنه پنيشبيننی و قضناوت

صورت میگيرد .بهعبارتدیگر ،هر فرد در هنر گنروه

مننیپننردازد .رفتننارهننای نامتقننارن بننر اسنناس الگننوی

(بي آزمودنی) به طنور کنامالً تصنادفی تحنت چهنار

چسبندگی هزینههای اندرسون و همکاران [ ]2در نظر

(رفتنننار ريرچسنننبنده،

آزمون (یا چهنار سنناریو) بنه قضناوت و پنيشبيننی

گرفته شده است .در ای الگوها ضریب منفی معننادار

می پردازد .ای چهنار سنناریو هنم بنهصنورت کنامالً

با مقدار باال ،رفتار چسبنده و ضریب منفی معنادار

تصادفی به افراد داده می شود تا اثر ترتيب آزمنون بنر
نتایج و روایی آن مؤثر نباشد.

با مقادیر کم ،شنبهچسنبنده و ضنریب م بنت
رفتار ضدچسبنده و ضریب

،

بیمعنا و تقریباً صنفر،

رفتار خطی محسنوب منیشنود .اطالعنات ینادگيری

مشارکتکنندگان

بهصورت دستکاری شده است که ای ضرایب منورد

بننرای انجننام آزمننایش این پننژوهش از دو گننروه

نظر در آزمایشها بهدست آیند.

دانشجویان و مدیران باتجربه استفاده شده است .افراد

 -2تجربه :ای متغير ،یک متغير مسنتقل بني گروهنی

حرفه ای دارای سِمت های سازمانی مندیرعامل ،مندیر

محسوب میشود .بدی منظور تمنامی آزمنودنیهنای

حسننابداری ،منندیر

اینن پننژوهش بننه دو گننروه حرفننهای (منندیران) و

سرمایه گذاری ،مدیر حسابرسی مستقل و داخلی و ....

کم تجربه ( دانشجویان) دستهبندی میشنوند .در هنر

در رشنتۀ

گروه متغير رفتنار هزیننههنا تحنت چهنار سنناریوی

حسننابداری دارننند .افننراد دانشننگاهی دانشننجویان

م تل ن

بننه افننراد داده شننده و افننراد بننه قضنناوت

کارشناسننی ارشنند حسننابداری دانشننگاههای تهننران

می پردازند .محتنوای اطالعنات این دو گنروه هني

مننالی ،منندیر بودجننه ،رئنني

هستند که همگی مندارک حنداقل ليسنان

( دانشکدۀ مدیریت و پردی

فارابی) و دانشنگاه قنم،

عالمه طباطبایی و برخی دانشجویان دکتنری دانشنگاه

تفاوتی با یکدیگر ندارند.

تأثير درک رفتار هزینهها و تجربۀ حرفهای بر دقت پيشبينی هزینهها :تبيي الگوی عدسی برانزویک1/

شعبۀ بهتازگی تحصيلشده از ای الگوی با اسنتفاده از

متغیرهای وابسته
به منظور بررسی قندرت پنيش بيننی و فراینندهای
شناختی افراد در ای پژوهش از چندی متغير وابسنته

متغيرهننای سننال  36و درآمنند سننال  32هزینننههننای
پيشبينیشده سال  32به دست میآید.

استفاده میشود که آزمونها و الگوهای موردبررسی و

بننهمنظننور تحليننل اینن متغيننر وابسننته ،بننرای

روشهای منوردنظر بنرای تحلينل این متغيرهنا هنم

آزمننودنیهننای پننژوهش نتننایج بننه تفکيننک وارد

متفاوت است.

نرم افزارهای تحليلی ( eviewو  )spssمربوطه می شنود

 .1دقت قضاوت :طبق پنژوهش لوفنت و شنيلد []61

و تحليل میگردد .سنپ

دقت قضاوت برای هرکدام از آزمنودنیهنا بنهعننوان

عاملی به بررسی تأثير متغيرهای مستقل و اثنر تعناملی

ميانگي قدر مطلق خطای پيش بينی افراد طبنق رابطنۀ

آن بر تصميم افراد میپنردازیم و در ادامنه بنا آزمنون

( )6محاسبه میشود:

مقایسۀ ميانگي به بررسی تفاوت مينانگي گروههنا و

رابطۀ ()1

|

|

∑

بنني آزمننودنیهننای در هرکنندام از سننطوح مربوطننه
خواهيم پرداخت.

 : Ypiپيشبينی هزینه ازسوی فرد برای شعبه i

 : Yeiهزینۀ پيشبينیشده برای شعبۀ  iطبق الگوی
چسبندگی هزینههای مربوط به هر سناریو
بهمنظور محاسبۀ مبلغ ریالی هزینههای پيشبيننیشنده
برای شعبۀ  ( iمتغير ) Yeiبایند از الگنوی رگرسنيونی
معرفننیشنندۀ اندرسننون و همکنناران [ )ABJ( ]2در
مطالعۀ چسبندگی هزینهها استفاده کرد که ای الگنوی
طبق رابطه ( )2است:
]

رابطۀ ()2
]
]

از طرینق تحلينل وارینان

[

[
[

 :Costهزینههای عملياتی شعبه
 :Revenueدرآمد شعبه
 : Dummyزمانی که درآمد شعبه نسبت به سال قبل

 .2آمارههای (شاخصهای) الگوی عدسی برانزویک

1

در ای آزمایش از الگوی رگرسنيون خطنی بنرای
الگویسازی فرایندهای شنناختی افنراد در پنيشبيننی
هزینهها استفاده شده اسنت .الگنوی متنداول و منورد
استفاده برای ای هدف الگوی عدسی برانزویک است
[ .]69در حوزۀ حسابداری مدیریت این الگنو بنرای
بررسی اثراتشناختی ريرخطیبودن محنرک درآمندها
و هزینه ها [ ]62و همنني  ،اطالعات آرشيوی راجنع
به آگاهی سرمایه گذاران [ ]1استفاده شده اسنت .این
الگو چندی آماره ارائه می کند که چگونگی پنردازش
2

اطالعننات از نشننانههننا (اطالعننات مبنننا) بننهمنظننور
پيش بينی برآینندها (نتنایج) را مشن ص منیکنند .در
الگوی مزبور ای امکان وجود دارد تا الگوی موضوع،

کاهشیافته است ،برابر با یک ،و درصورتیکه درآمد
نسبت به سال قبل افزایشیافته یا تغيير نکرده است،
برابر با صفر است.
شاخص های الگوی  ABJبنا اسنتفاده از دادههنای
مربوط به  29شعبۀ قدیمی ت مي زده شده و درنتيجه
با توجه به ثبات روند رفتار درآمدها و هزینهها در 29
. Brunswik`s lens model
. Cue

1
2
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فعاليت ینا محيطنی )EV(6کنه از رگرسنيون نتنایج

درآمدی و هزینه برای سنال هنا  36و  32بنرای

واقعی بر نشانهها بهدست میآیند ،بنا ت مني هنای

ای شعب ،الگوی بهکارگيری روش ( )PCبه دست

به دست آمده از الگوی های به کارگيری روش)PC( 2

میآید .این الگنو پنيش بيننی کننندۀ قضناوت فنرد

(الگوی قضاوت فردی) هر فرد مقایسه شود کنه از

بهوسيلۀ همان متغيرهای قضاوت فرد اسنت (بنرای

رگرسيون قضاوت های هر فرد بر اساس نشانه ها به

هننر فننرد در هننر سننناریو یننک الگننوی رگرسننيونی

دست می آید .شنکل الگنوی عدسنی برانزوینک و

بننهدسننت مننیآینند ،بنندی منظننور 613 ،الگننوی

آمارههای مرتبط به آن در شکل ( )2آمده است.

رگرسيونی برآورد شده اسنت) .آمناره هنای اصنلی

الگوی رگرسنيونی اسنتفاده شنده در این پنژوهش

استفاده شده در ای پژوهش (متغيرهای وابسنته) بنا

همان الگوی معرفیشده برای چسبندگی هزینهها از

توجه به نوع خاص موضوع برای ارزیابی به شنرح

اندرسون و همکاران [ ]2هست .بهعبارتدیگنر ،بنا

زیر است:

استفاده از جندول اطالعنات مربنوط بنه  29شنعبۀ

ال ) شاخص تطابق : 4از همبستگی بي پيش بيننی

قدیمی الگوی  ABJدر مورد رابطه بي درآمندها و

الگننوی محيطننی (الگننوی چسننبندگی هزینننههننا) و

مقادیر واقعنی

پيش بينی الگوی تصميم گيرنده (الگوی به کنارگيری

هزینه ها ت مي زده میشود و سپ

درآمنندها و هزینننههننای  29شننعبۀ بننهتننازگی

روش یا الگوی تصميم فرد) بهدست میآید.
3

1

تحصيلشده در آن الگنو قنرار منیگينرد و مقنادیر

ب) یکنواختی ینا خطنیبنودن قضناوت  :سننجۀ

به دست آمده هزینههای قطعی را نشان میدهند کنه

یکنواختی است و از همبستگی بي قضاوت واقعی

همگی بر اساس یک الگوی مشن ص هسنتند .بنه

فننرد بننا پننيشبينننی بننهدسننتآمننده از الگننوی

ای ن الگننوی ت منني زده شننده الگننوی موضننوع،

تصميم گيرنده (الگوی به کنارگيری روش) محاسنبه

فعاليت یا محيطی گفته میشود .همنني  ،با استفاده

میشود.

از مقادیر پيشبينیشندۀ هزیننههنا بنرای  29شنعبۀ

ج) شننناخص دسنننتاورد :1از همبسنننتگی بننني

جدیننند تحصنننيلشنننده و سنننایر اطالعننننات

قضاوتهای فرد با نتایج واقعی محاسبه میشود.

نشانههای اطالعاتی
تصمیمگیرنده

محیط

شکل  -2ساختار الگوی عدسی برانزویک

. Environmental model
. Policy-capturing
3
. Matching index
4
. Consistency
5
. response linearity
6
. Achievement index
1
2
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یافتههای پژوهش

ت طی از فرض کرویت) حاکی از تأثير معنادار رفتنار

تحلیل متغیر وابسته اول (دقت قضاوت)

هزینه ها بنه عننوان ینک متغينر درون گروهنی (متغينر

عناملی بنرای

مسننتقل اول) بننر دقننت قضنناوت هزینننههاسننت.

سنننطوح عامنننل درونگروهنننی (درونآزمنننودنی)،

بهعبارت دیگر ،رفتار هزینهها یک عامل مؤثر بر دقنت

بي گروهی (بني آزمنودنی) و تعامنل بني عوامنل در

قضاوت افراد است و درنتيجه بهطورکلی فرضنيۀ اول

نگارۀ ( )6نمنایش داده شنده اسنت .در ب نش الن

پژوهش تأیيد میشود.

نتایج مربنوط بنه تحلينل وارینان

نگارۀ ( )6آمارۀ آزمون گری هوس -گيسنر (بنهدلينل
نگارۀ  -1تحلیل واریانس با سنجۀ تکراری

الف -آزمون تأثیر متغیر درونگروهی (درون آزمودنی یا رفتار هزینهها)
رفتار هزینهها

رفتار هزینهها × تجربه حرفهای

آماره F

معناداری

فرض کرویت

4/136

9/963

گری هوس– گيسر

4/136

9/922

فرض کرویت

9/341

9/121

گری هوس– گيسر

9/341

9/112

ب -آزمون تأثیر متغیر بینگروهی (تجربۀ حرفهای)
تجربۀ حرفهای

9/232

9/132

منبع :یافتههای پژوهش

همنني متغير تجربۀ حرفهای (ب ش ب نگارۀ )6

بررسی شده است .همنني  ،مينانگي دقنت قضناوت

تأثير معناداری بر دقت قضاوت و تصميمگيری دربارۀ

دانشجویان نسبت به افراد حرفهای پایي تر اسنت کنه

پيش بيننی هزیننه هنا نندارد و درنتيجنه فرضنيۀ سنوم

باید ای تفاوت از نظر آماری بررسی شود.

پژوهش به طورکلی رد میشود .بي رفتار هزیننههنا و

برای تجزیه و تحليل جزئی فرضيههای اول و دوم

تجربۀ حرفه ای هم تعامنل معنناداری وجنود نندارد و

پژوهش باید به آزمون زوجی (مقایسۀ ميانگي

دو

درنتيجه فرضيۀ چهنارم پنژوهش رد منی شنود .بنرای

متغير در یک جامعه) در هر گروه مبادرت کرد .در

بررسی جزئیتر فرضيههنای پنژوهش آمنار توصنيفی

نگارۀ ( )4و ( )3تفاوت بي دقت پيشبينی هزینهها

متغير وابستۀ اول به تفکينک در هنر گنروه و در هنر

در ساختارهای (رفتارهای) هزینهای متفاوت در گروه

ساختار هزینه در نگارۀ ( )2ارائه شده است .هرچقندر

حرفهایها (مدیران) و کمتجربهها (دانشجویان) ارائه

ميانگي قدر مطلق خطای پيش بينی هر فرد (به رینال)

شده است.

در هر گروه و رفتار هزینۀ کمتر باشد ،دقت هزیننههنا

نتایج آزمون مقایسۀ زوجی در هر دو گروه گویای

در آن گروه بيشتر است .بهطور عينی دقنت قضناوت

تفاوت معنادار دقت قضاوت ساختار (رفتار) خطی بنا

افراد در رفتنار خطنی هزیننههنا بناالتر اسنت کنه در

ضنندچسننبنده و سنناختار شننبهچسننبنده بننا سنناختار

ب شهای بعدی ای تفاوتها بهطنور کامنل و مجنزا

ضد چسبنده دارد .همنني  ،بني سناختار چسنبنده و
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ضد چسبنده تفاوت معناداری در هر دو گنروه وجنود

چسبنده در مقابل ضدچسنبنده رد منی شنود .سناختار

ندارد .با ای اوصناف فرضنيۀ اول پنژوهش مبننی بنر

ذهنی افراد بيشتر به صورت خطی اسنت و هني گوننه

تفاوت معنادار در دقت قضناوت در رفتنار خطنی بنا

واکنش بيش از حد ینا کمتنر از حند در ذهن خنود

رفتارهای نامتقارن رد نمیشود و فرضيۀ دوم پنژوهش

ندارند.

مبنی بر تفاوت معنادار بني دقنت قضناوت در رفتنار
نگارۀ  -2آمار توصیفی دقت قضاوت (میانگین قدر مطلق خطای پیشبینی فرد)
رفتار هزینهها
ضدچسبنده

خطی

چسبنده

شبهچسبنده

گروه

میانگین (ریال)

انحرافمعیار

مدیران

626،161

643،234

دانشجویان

611،131

611،213

کل

643،136

613،362

مدیران

13،121

691،211

دانشجویان

12،414

631،636

کل

19،199

626،112

مدیران

691،114

632،111

دانشجویان

693،669

31،111

کل

691،116

623،916

مدیران

14،669

19،932

دانشجویان

31،914

633،134

کل

12،124

662،119

منبع :یافتههای پژوهش
نگارۀ  -3مقایسۀ زوجی دقت قضاوت در گروه حرفهایها (مدیران)
مقایسۀ زوجها

میانگین تفاوتها

آماره t

معناداری

ضدچسبنده– خطی

82,247

2/ 2

2/28

ضدچسبنده  -چسبنده

ضدچسبنده – شبهچسبنده

18,,42

2/84

2/48

84,828

2/ 7

2/21

خطی -چسبنده

-27,128

- 2/ ,

2/34

4,814

2/84

2/84

33,882

1/ 3

2/21

خطی – شبهچسبنده

چسبنده– شبهچسبنده

منبع :یافتههای پژوهش
نگاره  -8مقایسۀ زوجی دقت قضاوت در گروه کمتجربهها (دانشجویان)
مقایسۀ زوجها

میانگین تفاوتها

آماره t

معناداری

ضدچسبنده– خطی

14،361

2/33

9/96

ضدچسبنده -چسبنده

11،111

6/41

9/2

ضدچسبنده– شبهچسبنده

.13،131

2/41

9/94

خطی -چسبنده

-21،121

-9/11

9/3

-64،113

-9/23

9/11

64،911

9/4

9/11

خطی– شبهچسبنده

چسبنده– شبهچسبنده
منبع :یافتههای پژوهش
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در نگارۀ  ،1تفاوت بي دقت قضناوت در بني دو

نداشت ِ ای متغير ،تعامنل معنناداری هنم بني تجربنۀ

هزیننه ارائنه شنده

افراد با رفتار هزینه ها وجود ندارد و درنتيجنه فرضنيۀ

است .همانطور که مالحظه شند (تحلينل وارینان )،

چهارم پژوهش رد میشنود .بنهعبنارتدیگنر ،تجربنۀ

بي دقت قضاوت افراد در دو گروه تفاوت معنناداری

افراد در فهم روابط بي درآمد و هزینهها مؤثر نيسنت

وجود نداشت و ای متغير عاملی مؤثر مطنرح نشند و

و همنني  ،افراد حرفه ای و دانشنگاهی بنه طنورکلی،

درنتيجه فرضيۀ سوم پژوهش رد میشود .با توجنه بنه

فهم بهتری در رفتار خطی دارند و تجربۀ حرفهای آنها

متفاوت نبودنِ دقت پيش بينی هزیننه هنا در رفتارهنای

به بهبود فهم رفتار نامتقارن هزینهها منجنر نمنیشنود.

گروه در تمامی رفتارهای م تلن

م تل

هزیننهای در بني دو گنروه و تنأثير معننادار
نگارۀ  -8مقایسۀ میانگین دقت قضاوت در بین گروهها (افراد حرفهای در مقابل کمتجربه)
رفتار هزینه

آماره t

معناداری

تفاوت ميانگي ها

ضدچسبنده

-9/11

9/43

-33،612

خطی

-9/91

9/33

-2،113

چسبنده

-9/91

9/31

-25311

شبهچسبنده

-9/12

9/13

-22،332

منبع :یافتههای پژوهش

تحلیل متغیهر وابسهتۀ دوم :شهاخص ههای الگهوی

دانشجویان نسبت به حرفهایها درک بهتری نسبت به

عدسی برانزویک

روابط خطی داشته و سویۀ کمتری نسبت به تش يص

در نگننارۀ ( )1و ( )1آمننار توصننيفی مربننوط بننه

سایر رفتارهای نامتقارن دارند.

شاخص هنای الگنوی عدسنی برانزوینک ،متغيرهنای

بهمنظور بررسی بيشتر و تحليل فرضيههای ،آزمون

وابسته در هنر دو گنروه افنراد حرفنهای (مندیران) و

مقایسۀ زوجی در هر گروه برای شاخصهای الگنوی

کمتجربه (دانشجویان) ارائه شده اسنت .مينانگي هنر

عدسی برانزویک در نگارۀ ( )1و ( )3ارائه شده است.

سه شاخص الگوی عدسی برانزویک در هر دو گنروه

بهطورکلی ،نتایج نگارۀ ( )1و ( )3نشان میدهد افنراد

پژوهش برای رفتار خطی بيشتر از سایر رفتارهاسنت.

ازنظر برخی شناخص هنای م تلن

الگنوی عدسنی

ميننانگي شنناخص تطننابق و یکنننواختی در رفتننار

برانزویک رفتار خطنی را نسنبت بنه رفتنار نامتقنارن

ضد چسبنده پایي تر از سنایر رفتارهاسنت .همننني ،

(چسبنده و ضدچسبنده) بهتنر عمنل منیکننند .افنراد

ميانگي شاخص دستاورد در رفتار چسبنده در گنروه

حرفهای دارای تطابق ذهنی بيشتر در فهم رفتار خطنی

حرفه ایها پایي تر از سایر رفتارهای هزیننههاسنت و

نسبت به چسبنده هستند و شاخص یکننواختی افنراد

در گننروه دانشننجویان شنناخص دسننتاورد در رفتننار

در رفتننار خطننی بهتننر از رفتننار ضنندچسننبنده اسننت.

چسبنده و ضد چسبنده برابنر اسنت .بنا بررسنی این

همنني  ،ازنظر شاخص تطابق و یکنواختی بي رفتار

شنناخص مننیتننوان تننا حنندودی نتيجننهگيننری کننرد

ضدچسنبنده و شنبهچسنبنده افنراد حرفنهای تفناوت
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معناداری وجود دارد .دانشجویان هم ازنظنر شناخص

برانزویننک بنني گروههننا ،یعنننی افننراد حرفننهای و

یکنواختی و دستاورد در رفتار خطی نسبت بنه رفتنار

دانشجویان در هرکدام از رفتارهای هزینهها ارائه شده

چسبنده و ضد چسبنده بسيار بهتنر عمنل منی کننند و

اسننت .هنني تفنناوت معننناداری در سننطوح م تل ن

نتننایج آمنناری هننم حنناکی از تفنناوت معنننادار اینن

رفتارهای هزینه ها در بي ای دو گروه در هرکندام از

شاخص ها در رفتار خطی نسبت بنه سنایر رفتارهنای

ای شاخص ها وجود ندارد و درنتيجنه فرضنيۀ سنوم

نامتقارن است .بهطورکلی ،فرضيۀ اول پژوهش با این

ای پژوهش رد می شود .همنني  ،با بررسی ای نتایج

تحليل رد نمیشود .همننني  ،بني رفتنار چسنبنده و

و نتایج قبلی نتيجهگيری میشود که تعاملی بي تجربه

ضنندچسننبنده ازنظننر شنناخصهننای الگننوی عدسننی

حرفهای افراد و رفتار هزینه ها در تأثير بر شاخصهای

برانزویک تفاوت معناداری وجود ندارد و بنه عبنارتی

الگوی عدسی برای ارزیابی قضاوت و تصنميمگينری

فرضيۀ دوم پژوهش رد میشود.

افراد وجود ندارد و درنتيجه فرضنيۀ چهنارم پنژوهش
رد میشود.

در نگارۀ ( )66( ،)69و ( )62نتایج آزمون مقایسنه
ميننانگي دو جامعننه شنناخصهننای الگننوی عدسننی

نگارۀ  – 4آمار توصیفی شاخصهای الگوی عدسی برانزویک در گروه حرفهایها
رفتار هزینهها

تطابق

یکنواختی

دستاورد

ضدچسبنده

خطی

چسبنده

شبهچسبنده

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

( انحرافمعیار)

( انحرافمعیار)

( انحرافمعیار)

( انحرافمعیار)

9/11

9/33

9/34

9/34

()9/43

()9/94

()9/63

()9/49

9/11

9/31

9/33

9/31

()9/22

()9/93

()9/64

()9/63

9/36

9/31

9/11

9/36

()9/23

()9/91

()9/24

()9/23

نگارۀ  – 7آمار توصیفی شاخصهای الگوی عدسی برانزویک در گروه کمتجربه (دانشجویان)
رفتار هزینهها

تطابق
یکنواختی
دستاورد

ضدچسبنده

خطی

چسبنده

شبهچسبنده

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

( انحرافمعیار)

( انحرافمعیار)

( انحرافمعیار)

( انحرافمعیار)

9/14
()9/43

9/33
()9/94

9/11
()9/31

9/31
()9/66

9/11

9/31

9/11

9/31

()9/49

()9/94

()9/22

()9/93

9/1
()9/42

9/31
()9/91

9/19
()9/46

9/33
()9/66
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نگارۀ  -4آزمون مقایسۀ زوجی شاخصهای الگوی عدسی برانزویک در گروه حرفهایها

تطابق
یکنواختی
دستاورد

ضدچسبنده-

ضدچسبنده–

ضدچسبنده–

خطی–

خطی–

چسبنده–

خطی

چسبنده

شبهچسبنده

چسبنده

شبهچسبنده

شبهچسبنده

آماره t

-6/16

-6/61

-2/11

2/913

6/94

9/611

معناداری

9/62

9/21

9/96

9/91

9/46

9/11

آماره t

-2/41

-6/626

-2/94

6/196

6/61

-9/43

معناداری

9/94

9/21

9/91

9/61

9/21

9/19

آماره t

-6/13

9/34

-9/63

2/13

6/61

-9/11

معناداری

9/64

9/41

9/13

9/96

9/21

9/41

نگارۀ  -,آزمون مقایسۀ زوجی شاخصهای الگوی عدسی برانزویک در گروه کمتجربه (دانشجویان)

تطابق
یکنواختی
دستاورد

ضدچسبنده-

ضدچسبنده–

ضدچسبنده–

خطی–

خطی–

چسبنده–

خطی

چسبنده

شبهچسبنده

چسبنده

شبهچسبنده

شبهچسبنده

آماره t

-9/61

-9/92

-9/64

9/63

9/94

-9/66

معناداری

9/69

9/36

9/26

9/24

9/21

9/21

آماره t

-9/29

-9/93

-9/61

9/62

9/94

-9/93

معناداری

9/96

9/61

9/96

9/93

9/66

9/69

آماره t

-9/61

9/99

-9/63

9/61

9/94

-9/63

معناداری

9/94

9/33

9/91

9/93

9/91

9/91

نگارۀ  -12مقایسۀ شاخص تطابق در بین گروهها
رفتار هزینه

آماره t

معناداری

ضدچسبنده

9/23

9/12

خطی

-9/21

9/13

چسبنده

9/14

9/36

شبهچسبنده

-9/36

9/11

نگارۀ  - 11مقایسۀ شاخص یکنواختی در بین گروهها

رفتار هزینه

آماره t

معناداری

ضدچسبنده

6/24

9/24

خطی

-9/93

9/34

چسبنده

6/46

9/29

شبهچسبنده

-9/92

9/31

نگارۀ  -12مقایسه شاخص دستاورد در بین گروهها

رفتار هزینه

آماره t

معناداری

ضدچسبنده

6/24

9/24

خطی

9/21

9/19

چسبنده

9/13

9/31

شبهچسبنده

-9/43

9/19
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یکی دیگر از نتنایج فرعنی این پنژوهش اسنتفاده از

نتیجهگیری
ای پژوهش بهدنبال بررسی تأثير رفتار هزینههنا و

دانشجویان بهجای افراد حرفهای بنهعننوان جنایگزی

تجربۀ افراد بر دقت پيشبينی هزینههاست .بهعبنارتی،

مناسب در پژوهشهای آزمایشگاهی است .نتایج این

در ای پژوهش بنا تمرکنز بنر تحلينل ذهننی افنراد و

پننژوهش مطننابق بننا پننژوهش اشننتون و کرامننر [ ]4و

سویه های شناختی آنها به بررسی عوامل مؤثر بر دقت

لياناراچی چی [ ]61است.

قضنناوت و تصننميمگيننری در پننيشبينننی هزینننههننا
میپردازد .بهطورکلی ،نتایج ای پژوهش نشان میدهد
دقت قضاوت و تصميم گيری افراد زمنانی کنه رابطنۀ

به منظور انجام پژوهش های آتی پيشنهاد منیشنود
تأثير سبک شناختی افراد به عنوان عامل فردی مؤثر بنر
دقت پيشبينی هزینهها ،بهعنوان یک متغير مسنتقل در

درآمدها و هزینهها بهصورت خطنی (متقنارن) اسنت،

کنننار سننایر متغيرهننای ای ن پننژوهش بررسننی شننود.

نسبت به رفتنار نامتقنارن (چسنبنده و ضندچسنبنده)

همنني  ،شکل ارائۀ اطالعات (جندولی و نمنوداری)

باالتر هسنت و افنراد در پنيش بيننی هزیننه هنا دارای
الگوی ذهنی به طور خطی هستند که بيشنتری مينزان
یکنننواختی ،تطننابق و بنناالتری کيفيننت قضنناوت و

در کنار سبکشناختی افنراد از عوامنل منؤثر در فهنم
روابننط نامتقننارن در مقابننل متقننارن اسننت درنتيجننه،
پيشنهاد میشود در پژوهشهای آتی متغير شکل ارائنۀ

تصننميمگيننری نسننبت بننه سننایر رفتارهننای هزینننهای

اطالعات و تأثير سبک شناختی در فهم رفتار هزینههنا

نامتقارن (چسبنده و ضد چسبنده) را دارند .ای نتيجنه

بررسی شود.

و ميلنر [ ]61و برمنر و

بننا توجننه بننه ماهيننت ای ن پننژوهش کننه از نننوع

همکاران [ ]3است .همنني  ،درزمينۀ فهم بهتر رفتنار

آزمایشگاهی هست ،امکان جمنعکنردن تمنامی افنراد

مطابق با پژوهش های شنيت

چسبنده در مقابل ضد چسبنده شواهدی یافت نشد که
مطننابق بننا فرضننيۀ اول پننژوهش اسننت .چننون افننراد
به طورکلی روابط خطی را بهتر از هرگونه رابطۀ خطی

حرفهای و باتجربۀ بناال در ینک محنيط آزمایشنگاهی
وجود نداشت (به دليل نبود امکاننات و نبنودنِ امکنان
هماهنگی حضور همگی افراد با یکدیگر) .بنا وجنود

درک میکنند و درنتيجه ،واکنش بيشازحد و کمتنر از

ای  ،تمامی افنراد ريرحرفنهای ( دانشنگاهی) در ینک

حد به کاهش در درآمندها ریشنه در ذهنينت از قبنل

کالس جمعآوری شده و آزمایش در یکزمان مقرر و

تعيي شدۀ افراد بهعننوان ینکسنویه شنناختی نندارد.
به عبارتی  ،تصميمات تعدیل مننابع تصنميماتی کنامالً
سننجيده و بنر اسناس معيارهنای رينر از سنویههننای

نظر گرفت فرایند جستوجو و بازینابی اطالعنات در
الگوی عدسی برانزویک یکی از محدودیتهنای این
پژوهش است .چون افراد در جسنتوجنو و بازینابی

شناختی افراد است.
همنني  ،نتایج نشان میدهد بي افراد حرفنهای و
بدونِ تجربۀ کاری از حي

با محدودیتهای خاص آزمایشی انجام شد .ثابنت در

دقت قضاوت در پيشبينی

اطالعات متفاوت هستند.

منابع

هزینه ها تفاوتی وجود ندارد و تجربۀ حرفنهای افنراد،
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عامل مؤثری نيست .همنني  ،تجربنۀ حرفنهای افنراد

در روانشناسی و علنوم تربيتنی .انتشنارات رشند،

نتوانسته است به فهم بهتر رفتارهای نامتقارن هزینههنا

تهران.

نسبت به متقارن یا برعک

منجر شود و تعناملی بني

تجربۀ حرفهای افراد و رفتار هزیننههنا وجنود نندارد.
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