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در برابر اقالم تعهدي سنتیدرصدي اقالم تعهدي   

 چکیده

سود حسابداري از دو جزء نقدي و تعهدي تشکیل . حسابداري تعهدي قلب حسابداري دو طرفه است
تحقیقات . دهدبازار سرمایه به سودهایی که جزء تعهدي باالیی دارند واکنش کمتري نشان می. شودمی

هاي براي وارد کردن اقالم تعهدي در مدل. اندرا وارد تحقیقات تجربی کرده اي اقالم تعهديگسترده
ها همگن ي شرکت مانند متوسط ارزش داراییتجربی در رویکرد سنتی این اقالم با معیارهاي اندازه

به آن ي شرکت با قدرمطلق سود همگن شود چنانچه اقالم تعهدي به جاي معیارهاي اندازه. شودمی
استفاده از اقالم تعهدي درصدي براي تشکیل سبد سهام و پنجک . شودتعهدي درصدي گفته میاقالم 

بندي موجب کند و این تفاوت در طبقهها در مقایسه با اقالم تعهدي سنتی متفاوت عمل میکردن داده
رار هاي با اقالم تعهدي مشابه در رویکردهاي سنتی و درصدي در پرتفوهاي متفاوتی قشود شرکتمی

بر خالف روش سنتی، .شوداستفاده از رویکرد درصدي موجب تشکیل پرتفوي با بازده باالتر می. گیرند
ي شرکت و وجود اقالم استثنایی بازده سبد سهام تشکیل شده بر اساس اقالم تعهدي درصدي به اندازه

ي درصدي ارتباط اقالم تعهد. ها حساس استده بودن شرکتحساس نیست اما نسبت به سودده یا زیان
گذاري شده را شناسایی ارزشتواند سهام کمبیشتري با مفهوم رشد دارد و نسبت به روش سنتی بهتر می

  .کند

- بازده پوششی، سهام کم ارزشاقالم تعهدي سنتی، اقالم تعهدي نسبی،  :واژگان کلیدي

  .گذاري شده

  

  

  



٣ 
 

  

 مقدمه

کارا بر این فرض استوار است که تمامی ي بازار هاي نوین مالی و از جمله نظریهتئوري
-هاي مالی منعکس شده است و هیچ کس نمیاطالعات عمومی به طور کامل در قیمت دارایی

در بازار . تواند با دسترسی انحصاري به اطالعات، سود معامالتی بیش از دیگران کسب کند
توان چگونگی نمی گونه روندي در تغییرات قیمت و بازده بازار وجود ندارد وکارا هیچ

توانند با به گذاران نمیدر این شرایط سرمایه. بینی کردتغییرات آتی قیمت سهام را پیش
ها و معیارهاي مختلف به بازده بیشتر از بازده متوسط بازار دست یابند اما کارگیري استراتژي

ذاران در گي بازار کارا اکثر سرمایهواقعیت این است که در حال حاضر برخالف نظریه
هاي گوناگونی براي مدیریت سبد سهام و ي نقاط مختلف دنیا از استراتژيبازارهاي سرمایه

ها با استفاده از رفتار جمعیت و جو این استراتژي. کنندیابی به بازده اضافی استفاده میدست
-ن را در دستگذارابینی رفتار آتی سهام سرمایهکنند و با پیشبینی میبازارها، روندها را پیش

  .]10[کنندیابی به بازده اضافی یاري می

کند تا با کشف روندهاي حاکم بر بازار گذاران کمک میها که به سرمایهیکی از این استراتژي
اقالم تعهدي جزئی . است» اقالم تعهدي«بینی درستی از قیمت سهام داشته باشند، استراتژي پیش

زان پایداري دو جزء نقدي و تعهدي سود را متفاوت میاسلوآن . از سود است که نقدي نیست
داند و معتقد است ثبات سودهاي جاري به ترتیب با بزرگی جریان نقدي و بزرگی اقالم می

تعهدي در حال افزایش و کاهش است و این یعنی سودهاي جاري با افزایش جریان نقدي 
بین سطوح اقالم تعهدي  1ر اسلوآنبر اساس نظ. یابدافزایش و با افزایش اقالم تعهدي کاهش می

تر ها کمهایی که مجموع اقالم تعهدي آنو بازده شرکت ارتباط منفی وجود دارد و شرکت
هاي با اقالم تعهدي وي معتقد است با خرید سهام شرکت. است در آینده بازده بیشتري دارند
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با اهمیتی ایجاد  3ه پوششیهاي با اقالم تعهدي باال، بازدسهام شرکت 2پایین و فروش استقراضی
ها بسیار مؤثر باشد و امکان کسب بازده بینیتواند در پیشدرك این موضوع می .]13[شودمی

  .] 3[را ایجاد کند 4غیر عادي

    6و درصدي 5اقالم تعهدي سنتی

  :شوداقالم تعهدي به دو روش محاسبه می

نقدي ي تفاوت سود عملیاتی و جریان نقدي که به روش جریان از طریق محاسبه )1(
  .شودشناخته می

-محاسبه میاز طریق اطالعات گزارش شده در ترازنامه سرمایه در گردش که روش  )2(

 . شود

هاي تجربی و تشکیل ي تحقیقات علمی براي وارد کردن اقالم تعهدي در مدلتاکنون در همه
یعنی براي همگن کردن اقالم ) ]7[،]5[،]8[،]13[(شد میاستفاده » سنتی«پرتفوي از روش 

  . شدها تقسیم میي شرکت مانند متوسط مجموع داراییتعهدي، این اقالم بر معیارهاي اندازه

مطرح شد که در این » درصدي«اخیراً استراتژي جدیدي از اقالم تعهدي با عنوان اقالم تعهدي 
دو ها همگن شود با قدرمطلق سوا متوسط مجموع داراییکه اقالم تعهدي باستراتژي به جاي این

  .شودزیان همگن می

ها بندي مختلف دادهانتخاب استراتژي سنتی یا درصدي براي تشکیل سبد سهام، منجر به طبقه
هاي موجود در سبدهاي شود به طوري که ممکن است شرکتهاي مختلف میدر پنجک

 - به عنوان مثال ممکن است سال. متناظر در دو استراتژي تفاوت زیادي با هم داشته باشند
در استراتژي اقالم تعهدي سنتی در پنجک اول و در استراتژي اقالم تعهدي درصدي  xشرکت 

اد ها موجب ایجبندي دادهبدیهی است که این تفاوت در طبقه. در پنجک سوم قرار گیرد
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در جدول زیر . ]9[شودتفاوت در بازده سبدهاي مختلف تشکیل شده بر اساس هر استراتژي می
  .هاي مختلف اقالم تعهدي به تفضیل آمده استاستراتژي

  ي اقالم تعهدي سنتی و درصديي محاسبهنحوه
  

  اقالم تعهدي عملیاتی سنتی= 
  )زیان عملیاتیسود و  -جریان نقدي عملیاتی/ (هامتوسط مجموع دارایی

 

  اقالم تعهدي عملیاتی نسبی= 
 )سود و زیان عملیاتی -جریان نقدي عملیاتی/ (قدر مطلق سود و زیان عملیاتی

  
  کل اقالم تعهدي سنتی=  ]سود یا زیان خالص

  -) خالص تقسیم سود و توزیع به سهامداران یا دریافت از آنها+ ي وجه نقد افزایش در مانده(    [
  /ها مجموع داراییمتوسط 

 
  
  کل اقالم تعهدي نسبی=  ]سود یا زیان خالص

  -) خالص تقسیم سود و توزیع به سهامداران یا دریافت از آنها+ ي وجه نقد افزایش در مانده(    [
  /قدر مطلق سود و زیان خالص

  

    

  سنتی و درصدي اقالم تعهدي استراتژي يمقایسه

استراتژي درصدي برخالف استراتژي سنتی به : ي شرکتحساس نبودن به اندازه )1
ي شرکت حساس نیست و آنچه در روش درصدي مهم است نسبت اقالم تعهدي هر اندازه

به عنوان مثال دو شرکت الف و ب را در نظر . شرکت به قدرمطلق سود همان شرکت است
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رکت ب هاي بیشتري نسبت به شبگیرید که شرکت الف سود، جریان نقدي و مجموع دارایی
 .]9[ دارد اما با وجود این تفاوت، معیار اقالم تعهدي درصدي در هر دو شرکت یکسان است

و  8در تحقیقی مشابه پژوهشکرفت ]9[و همکاران 7اهللاحفیظ: بیشتر بودن بازده پوششی )2
هاي حاضر در نمونه اقالم تعهدي سنتی و نسبی را شرکت -ي سالبراي همه]12[همکارانش

سپس بازده . بندي کردندها را به صورت صعودي مرتب و دهکشرکت - محاسبه و سال
را از بازده  اولبازده دهک  ،بعد از محاسبه. پرتفوهاي مختلف در هر نمونه را محاسبه نمودند

نتیجه تحقیق این بود که بازده . کسر کردند و حاصل را بازده پوششی نامیدند آخردهک 
ساس استراتژي اقالم تعهدي درصدي بیشتر از پرتفوهاي در پرتفوهاي تشکیل شده بر اپوششی 

 .تشکیل شده بر اساس استراتژي اقالم تعهدي سنتی است

که یک شرکت اقالم تعهدي ترین دلیل اینمهم :حساس نبودن به اقالم استثنائی )3
هاي کنار گذاشته غیرهمگن منفی و بزرگ دارد وجود اقالم استثنایی غیرنقدي مانند دارایی

ي خود را ي بر روي اقالم تعهدي سنتی، نمونهادر مطالعه 9دکو و جی. ر طول دوره استشده د
هاي داراي اقالم استثنایی غیرنقدي و بدون اقالم استثنایی غیرنقدي شرکت- ي سالبه دو دسته

ها را به شرکت - تقسیم کردند و سپس در هر دو دسته اقالم تعهدي سنتی را محاسبه و سال
بعد از . مرتب کردند و بازده پرتفوهاي مختلف در هر نمونه را محاسبه نمودند صورت صعودي

کسر کردند و حاصل  آخررا از بازده دهک  اولي بازده، در هر دو نمونه بازده دهک محاسبه
- ي با شرکتنتیجه این تحقیق این بود که بازده پوششی فقط در نمونه. را بازده پوششی نامیدند

اله و همکاران همین مطالعه حفیظ. ]5[استثنایی غیرنقدي، بزرگ و با اهمیت استهاي با اقالم 
ي با اقالم استثنایی و را بر روي اقالم تعهدي درصدي انجام دادند و نشان دادند اگر دو نمونه

بدون اقالم استثنایی بر اساس استراتژي اقالم تعهدي درصدي مرتب شود بازده پوششی در 
توان بنابراین می. ]9[با اقالم استثنایی و بدون اقالم استثنایی با اهمیت نیست هايي شرکتنمونه
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گفت بازده پرتفوهاي تشکیل شده بر اساس استراتژي اقالم تعهدي درصدي برخالف 
 .استراتژي اقالم تعهدي سنتی حساسیت زیادي به وجود یا عدم وجود اقالم استثنایی ندارد

موضوع دیگري که در  :هاه بودن شرکتدحساس بودن به سودده یا زیان )4
هاي ي شرکتي برخورد دو استراتژي با نمونهي این دو استراتژي قابل ذکر است نحوهمقایسه

ده بودن به دو ده یا زیانها بر اساس سودبراي انجام این مقایسه شرکت. ده استسودده و زیان
و  10طبق نظر دوپاچ. شودمیي مرتب شوند و هر گروه بر اساس هر دو استراتژگروه تقسیم می

شود بازده پوششی در دو نمونه با ها بر مبناي اقالم تعهدي سنتی مرتب میوقتی دادههمکاران 
ها بر اساس اقالم تعهدي وقتی داده اله و همکارانبر اساس نظر حفیظ اما]7[اهمیت نیست

-ي شرکتده نسبت به نمونههاي زیاني شرکتشود بازده پوششی در نمونهدرصدي مرتب می

توان نتیجه گرفت استراتژي درصدي پس می. ]9[تر استتر و با اهمیتهاي سودده بزرگ
 .ها حساس استده بودن شرکتبرخالف استراتژي سنتی به سودده یا زیان

تفاوت در پایداري اجزاي نقدي و تعهدي سود ناشی از :ارتباط بیشتر با مفهوم رشد )5
بین اقالم تعهدي و . ]1[هاستي نقدي و تعهدي سود در رشد داراییتأثیر متفاوت اجزا

توان به ي مثبت وجود دارد و به همین دلیل اقالم تعهدي را میمعیارهاي رشد شرکت رابطه
ارتباط بین معیارهاي .]2[گذاري شرکت در نظر گرفتعنوان معیاري براي رشد و سرمایه

اگر رشد افزایش در . گیري رشد داردنگی اندازهمختلف اقالم تعهدي و رشد بستگی به چگو
اند اما اگر معنی و مترادفهاي عملیاتی تلقی شود؛ اقالم تعهدي عملیاتی سنتی و رشد همدارایی

ي اقالم تعهدي منظور از رشد افزایش متوسط فروش ساالنه در سه سال منتهی به سال محاسبه
و همکاران  11دساي. تري خواهد داشتباط قويباشد، رشد با اقالم تعهدي عملیاتی نسبی ارت

توان از رشد معتقدند اگر منظور از رشد متوسط افزایش فروش ساالنه در سه سال اخیر باشد، می
بنابراین اقالم تعهدي . به عنوان معیاري براي تشخیص ارزشی یا رشدي بودن سهام استفاده کرد
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ي آن تواند نمایندهارتباط است و میي رشد در عملیاتی درصدي با اقالم خالف قاعده
 .]6[باشد

به اعتقاد اسلوان جزء تعهدي سود نسبت  :گذاري شدهارزششناسایی بهتر سهام کم )6
تجربه، این تفاوت پایداري گذاران بیتري دارد اما ظاهراً سرمایهبه جزء نقدي آن پایداري کم

کنند و به همین دلیل ممکن است میهاي خود لحاظ نبینیاجزاي سود را به طور کامل در پیش
بنابراین . گاه به واقعیت تبدیل نشوددهند هیچهایی که بر اساس اقالم تعهدي انجام میبینیپیش

شود گذاران است موجب میتجربگی سرمایهوجود اقالم تعهدي خالف قاعده که ناشی از بی
بر این باور است که مفهوم اقالم تعهدي  12کوي. ]13[ها با واقعیت مغایر باشدهاي آنبینیپیش

گذاران سودهاي آتی را با توجه به اطالعات گذشته برآورد خالف قاعده آن است که سرمایه
شود میزان این سود با توجه به حرکت معکوس کنند و زمانی که سودهاي آینده اعالم میمی

االتر خواهد بود و به نوعی موجب تر یا بگذاران پاییناقالم تعهدي نسبت به انتظارات سرمایه
و » 14گذار مطلعسرمایه«از دو مدل  13بارث و کاالپور. ]11[شودگذاران میغافلگیري سرمایه

بینی سود آتی پرتفوهاي مختلف و شناسایی سهام به اشتباه براي پیش» 15گذار نامطلعسرمایه«
طلع سود خالص آتی، تابعی از گذار نامدر مدل سرمایه. ]4[گذاري شده استفاده کردندارزش

 :ي سهام عادي استسود خالص سال جاري و ارزش بازار سرمایه

        =   +   ×     +   ×    +    

شود و بر همین اساس گذار مطلع بین اجزاي تعهدي و نقدي سود تمایز قائل میمدل سرمایه
اقالم تعهدي عملیاتی سال جاري و سود عملیاتی آتی به جریان نقدي عملیاتی سال جاري، 

=        :ي سهام عادي بستگی داردارزش بازار سرمایه   +
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- ي سهام عادي به عنوان متغیر کنترلی به منظور کنترل اندازهدر هر دو مدل ارزش بازار سرمایه 

جا که سود خالص عملیاتی از آن. شودرد میهاي مختلف و ایجاد قابلیت مقایسه واي شرکت
به دو جزء اقالم تعهدي عملیاتی و جریان نقدي عملیاتی قابل تفکیک است در واقع در مدل 

گذار نامطلع هر دو متغیر جریان نقدي عملیاتی و اقالم تعهدي عملیاتی داراي ضریب سرمایه
شود و سود به عنوان متغیر مستقل در ییکسانی هستند، چون این مدل بین دو متغیر تمایز قائل نم

-گذار مطلع سود به دو جزء تعهدي و نقدي تفکیک میولی در مدل سرمایه. شودمدل وارد می

در این رویکرد در هر دو استراتژي . شود و ضرایب این دو جزء در رگرسیون متفاوت است
گذار مطلع کسر ل سرمایهگذار نامطلع از مدبینی شده در مدل سرمایهسنتی و درصدي سود پیش

شود تا مشخص شود کدام استراتژي بینی سود در دو استراتژي با هم مقایسه میو تفاوت پیش
ها بیشتر است بهتر بینی سود طبق دو روش ذکر شده در آنهایی را که تفاوت پیششرکت

ینی شده طبق ببینی سود مثبت باشد بدین معناست که سود پیشاگر تفاوت پیش. سازدنمایان می
سهامی . گذار نامطلع استبینی شده طبق مدل سرمایهگذار مطلع بیشتر از سود پیشمدل سرمایه

- گذار مطلع و نامطلع مثبت باشد سهام کمها طبق دو مدل سرمایهبینی سود آنکه تفاوت پیش

ي بهتر از اله و همکاران با استفاده از استراتژي درصدبه اعتقاد حفیظ. گذاري شده استارزش
  .]9[گذاري شده را شناسایی کردارزشتوان سهام کماستراتژي سنتی می

  گیرينتیجه

-ها در پنجکبندي دادهاي متفاوت به طبقهاستراتژي درصدي نسبت به استراتژي سنتی به گونه

نتایج مطالعات حاکی از آن است که بازده پرتفوهاي تشکیل شده بر . پردازدهاي مختلف می
ي شرکت و وجود اقالم استثنایی استراتژي درصدي بر خالف روش سنتی به اندازهاساس 

اقالم تعهدي درصدي .ها حساس استده بودن شرکتحساس نیست اما نسبت به سودده یا زیان
با استفاده از دو مدل  تواندارتباط بیشتري با مفهوم رشد دارد و نسبت به روش سنتی بهتر می
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بر این .گذاري شده را شناسایی کندارزشسهام کم گذار مطلع و نامطلعبینی سود سرمایهپیش
گذاري شده را ارزشسهام کم ،استفاده از این استراتژيتوانند با گذاران میاساس سرمایه
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Percent accruals against traditional accruals 
Kordestani, Gholamreza 

Associate Prof, Imam Khomeini International University,qazvin,iran 

Shahsavand, Monireh 

Msc in Accounting, Imam Khomeini International University,qazvin,iran 
Heart of  bilateral accounting is accrual accounting. Accounting 
profit is made up of  two components: cash flow and 
accruals.Capital markets react less to Profits that have higher 
accruals .By extensive researchAccruals Has entered into the 
empirical research. At the traditional approach, to insert accruals in 
experimental models, these items metrics such as average asset size 
is scaled up.If  Instead of  scaling accruals by average total assets, 
this scale by earnings,Welabel this definition of accruals as “percent 
accruals”. Using accruals percent for quintile portfolio and data 
classified works differently than traditional accruals.So that the two 
approaches with companies with similar accruals to act 
differently.Baskets made based on percent accruals have higher 
returns. Percent accruals Not sensitive to the size and special items 
but Is sensitive to the profit or loss of ten companies. Percent 
accruals have greater association with growth  and better ways to 
identify undervalued stocks. 

Key words:Traditional accruals, percent accruals, hedge returns, 
under valued stocks. 

 

 

 

 


