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 چکیده
 باازد  و مادیرا  اعتمااد  بای  بای  رابطا  بار ثابا  هاا دارایی ارزیاابی تجدید تاثیر بررسی هدف اصلی تحقیق حاضر

 متغیرهاا  شارای  اعماا  باا و حاذیی سیتاتماتی  گیر روش نمونا  از استفاد  با پژوه  نمون  و باشدگذار  میسرمای 
. پژوه  باشدیم ی یرض ی   پژوه  دارا ی ا .اس  شد  انتخاب 1390-1398  سالها  طی شرک  138 تعداد ب  پژوه 

. دباشایما یتتگهمب ییو محتوا ی اس  و روش پژوه  از نظر ماه  کاربرد ها از نظر نوع هدف جزء پژوه انجام شد  
 تجدیاد شا  می دهاد نحاصل از آزمو  یرضی  نتایج . اس  شد  گریت  کم  پانلی تحلیل از های برا  تجزی  و تحلیل یرض

 .مثب  دارد تاثیر گذار سرمای  بازد  و مدیرا  اعتماد  بی  بی  رابط  بر ثاب  ها دارایی ارزیابی

 .ثاب  ها دارایی ارزیابی تجدیدگذار   سرمای  بازد   مدیرا  اعتماد  بی : واژگان کلیدی

 

 مقدمه
 یحقوق  ها یشخص لیگوناگو  و تشک  تجار  واحدها  یدایو پ  اقتصاد  ها یروزایزو  یعال یدگیچیتوسع  و پ
  ها یواحدها و شخص  ینگرش ب  اطالعات ارائ  شد  ا یآ  چگونگ از و مهمتر قیضرورت ارائ  اطالعات دق متتقل و
ها از جنب  شرک  یابیدر ارز ییها یتکن ها وروش عشرک  منجر ب  ابدا یوخارج یداخل  ها ریگمیدرجه  تصم یحقوق
 اریدر اخت و ایت ی لیتکم توسع  و ها یها ینو  وتکنروش  یا  حتابدار شری یمختلف شد  اس . همزما  با پ  ها
مبره   محققا  بر همگا  واضح و ینق  اصل شری یپ  یا  در راستا قرار گریت  اس . رندگا یگ میو تصم یمال گرا لیتحل
از نق    سبب شد  تا حتابدار تریاستفاد  کنندگا  ب  اطالعات بهتر و علم ازیمحققا  درکنار ضرورت ن  ها. تالشس ا

و  زیو تجه ها ریگمیدر تصم ییبود  پا را یراتر گذارد و ب  عنوا  مبنا یمال  ها یویعال دادهایخود ک  ثب  وگزارش رو یسنت
اس  ک   یاطالعات یازمندن یح صح گیر یمکند. تصم فایکشور ا ییرشد و شکویا ررا د ینق  مهم  یسرما ن یبه صیتخص
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 اعتمادی بیش بین رابطه بر ثابت هایدارایی ارزیابی تجدید تاثیر بررسی

گذاریسرمایه بازده و مدیران  
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 مدرس گرو  حتابدار  و مدیری   موست  آموزش عالی ناصر خترو  ساو   ایرا .

f.khoshkar@hnkh.ac.ir 

زاده گرجی داود دکتر  
.ایرا  ییروزکو    اسالمی دانشگا  آزاد  واحد ییروزکو   استادیار گرو  حتابدار   

davoud.gorjizadeh@gmail.com 

http://www.jamv.ir/
mailto:f.khoshkar@hnkh.ac.ir


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

مدیریتفصلنامه چشم انداز حسابداری و   

)جلد دوم(                                              1400 ، پاییز47 ، شماره4دوره   

 

111 
 
 

عمد  در  غییراتپو  کشورها در طو  زما  و ت یدباشد. کاه  قدرت خر ضع موجودبر و قبود  و منطب ی واقع یانگرب
شد  در  گزارش ها  ثاب ییدارا یخیتار شد  تمام  بر بها یاطالعات مبتن شودیکاال و خدمات  موجب م ها  نتبییم ق

 ی ا  لح  . برایرندشدت یاصل  بگ ب  ها  اقتصاد  ی واقع یا  کنند  عنوا  ب ب   جار  هااز ارزش ی مال  هاصورت
بود هب  را برا ییکانادا و انگلتتا   راهکارها یکا آمر لاز کشورها مث بتیار در   حتابدار  احری   هام جمتئل   ان
 یددجت مشهود ثاب   ها ییدارا  با عنوا  حتابدار 11  بر اساس استاندارد شمار یزن یرا اند. در اکرد  ی ارائ مال  هاگزارش
 (.1395 حمید  و  یرحمان) اس  شد  یریت از پذجعنوا  روش م ثاب  ب  ها ییدارا یابیارز
 مهم تری  تهرا   بهادار اوراق بورس در پذیریت  شد  شرک  ها  سرمای  ایزای  توجیهی گزارش ها  محتوا  اساس بر

 از اما. اس  عنوا  شد  تجارت قانو  141  ماد شمو  از خروج و مالی ساختار اصالح دارایی ها  ارزیابی تجدید اهداف
 هیئ . برد نام ارزیابی تمدید انگیز  ها  سایر عنوا  ب  می توا  نیز شرک  مالی ضعی  و داد  نشا  با بهتر و سود مدیری 

 ای  ب  کمیاب هتتند   نتبتا دارایی ها برخی برا  یعا  بازارها  ک  می دارد بیا  (FASB) مالی استانداردها  حتابدار 
)کریتتنته  و کند  معی  ارزیابی روش ها  و برآورد از استفاد  با را متعارف ها ارزش باید ثالث اشخاص ک  معنی

 (.2013  1همکارا 
ود عبارت سی  نظری  ساس اادارد. بر  تجدید ارزیابی دارایی ها  ثاب  تا حدود  در قلمرو نظری  حفظ سرمای  ماد  قارار

اال یا   تولید ک  بالقوگردد ک  ظرییصورتی حفظ می زما . سارمای  دراس  از ایزای  در سرمای  ماد  در ی  دور  از 
یی واحد در عنی توانامد  ب  باقی بماند. از نظر حتابدار  حفظ سرمای  ما  خدمات ی  واحد  در طو  ی  دور  از زما  ثاب

گر چ  حفظ ر  اس . اا  دوانته اولی  خود با دارایی هایی از هما  نوع یا هما  کیفی  در جایگزی  کارد  دارایای هاا 
می  کال قاالم  دراار  اب  معنی جایگزی  کرد  عملی دارایی ها محتوب نمای گاردد  اماا ارزش هاا  ج سارمای  مااد 

ا  ثاب  در هدارایی  یرزیاباتواند ب  عنوا  جایگزینی مناسب برا  سنج  توا  تولید ب  کار رود. ب  ای  صورت با تجدید 
اقبا  و ) یت  اس قق یامؤستات تح از نظری  عنوا  شد  در انداز  گیر  سود و ارزیابی صاحیح تار کاارآیی واقع بخشی
 (. 1393همکارا   

 تماد اع بی  بی   رابط بر ثاب  ها دارایی ارزیابی تجدیددر ای  تحقیق ما ب  دنبا  بررسی ای  سوا  می باشیم ک  آیا 
 ثیر دارد یا خیر؟تا گذار سرمای  بازد  و مدیرا 

 

 تعاریف نظری
 تجدید ارزیابی

ا  هدر صورت  اریخیتارزش ها   جایگزینی ارزش ها  عادالن  دارایی ها  ثاب  در تاریخ ها  تجدید ارزیابی ب  جا 
 (.1388 و همکارا   خدامی پور) مالی می باشد
  مدیرا  بی  اعتماد 

 (.1393 )حیدر   اس  شد  تعریف منفی حوادث وقوع احتما  کمتر تخمی  و مثب  حوادث وقوع احتما  ب  ایراد تمایل
 گذار سرمای 

                                                           
1 Christensen et al 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

مدیریتفصلنامه چشم انداز حسابداری و   

)جلد دوم(                                              1400 ، پاییز47 ، شماره4دوره   

 

112 
 
 

سرمای  دیگر  عبارت ب  اس ؛ درآیند  بیشتر  ها ب  پو  دستیابی برا  دسترس در ها پو  مصرف معنا  ب  گذار سرمای 
 (.2002  1)شارپ آیند  در بیشتر مصرف امکا  ب  دستیابی برا  یعلی انداخت  مصرف تعویق ب  یعنی گذار 

 

 پیشینه تحقیق
نتایج داختند. پر   سهامحقوق صبا بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها  ثاب  بر بازد  دارایی ها و بازد ( ب  1397) طرود 

ارزیابی دارایی دید تج .دارد نادار تجدید ارزیابی دارایی ها  ثاب  بر بازد  دارایی ها تاثیر مثب  و مع رگرسیو  نشا  می دهد
حبا  سهام صا ازد  حقوقبها و ها  ثاب  بر بازد  حقوق صاحبا  سهام تاثیرمثب  و معنادار  وجود دارد و بی  بازد  دارایی

 د.رابط  متتقیم وجود دار
 دهدمی نشا  هات رداختند. یایی پها بر حق الزحم  حتابرس ییدارا یابیارز یدتجد یرتاث یبررس( ب  1396) منصور  و همکارا 

 همچنی  شرک  اس . تجدید ارزیابی دارایی ها منجر ب  ایزای  هزین  ها  حتابرسی در شرک  ها  مورد مطالع  شد 
یخی استفاد  می م شد  تار  تماهایی ک  دارایی ها  خود را تجدید ارزیابی می کنند در مقایت  با شرک  هایی ک  از مد  بها

 .حمل می شوندکنند  هزین  حتابرسی بیشتر  مت
رس بو شد  در ها  پذیریت  عملکرد آتی شرکتی درشرک  ییهادارا یابیارز یدبررسی تاثیر  تجد( ب  1396) خلقی و همکارا 

 دارد. تیتی شرکآعملکرد ییها تاثیر مثب  بر دارا یابیارز یدتجدپرداختند. نتایج نشا  داد ک   اوراق بهادار
رک  ر درآمد شب یاتمال ها و ییدارا  ر ایشاشرک  ها ب ییدارا یابیارز یدتجد یرتأث یبررس( ب  1388) پور و همکارا خدامی
 یگراز طرف د رد ا وجود داه ییرادا  ها و ایشا ییدارا یابیارز یدتجد ی ب  مؤثر و  ارتباط قوپرداختند. نتایج نشا  داد  ها
 یاتبا مال ابییارز یدجدتابط  رگذاشت  ک  البت   یرتأث یمورد بررس  بر درآمد شرک  ها یاتها برمال ییدارا یابیارز یدتجد

 رابط  معکوس بود  اس . ی بردرآمد شرک  ها 

پرداختند. نتایج  سهام یثاب  بر ارزش سهام و نقدشوندگ ها ییدارا یابیارز یدتجد یرتاث( ب  بررسی 2019) 2چینگ و همکارا 
ثاب  بر  ها ییدارا یابیارز یدتجد وتاثیر متتقیم دارد ثاب  بر ارزش سهام   ها ییدارا یابیارز یدتجددهد آنها نشا  می

 تاثیر ندارد. سهام ینقدشوندگ
ا ه ایت ی رد.ک یرا بررسگذارا   ای سرم و مدیری  اعتماد بی  ثاب  بر رابط  دارایی ارزیابی تجدید ( تاثیر2019) با  و همکارا 

 دارد. بتتگی ی مدیر انگیز  ب  سهام قیم  نقد  ریت  و ثاب  ها  دارایی ارزیابی بی  تجدید رابط نشا  داد 

نتایج نشا  اند. پرداخت  ثاب  دارایی ارزیابی تجدید بر مالی موثر غیر و مالی عوامل تحلیلب  ( 2018) 3همکارا  و سورگاو 
 استقال  اعضا  هیئ  مدیر ( وشرک   ارزش شرک   انداز  ثاب   دارایی شدت نقدینگی  )اهرم مالی  عوامل مالی ک داد 
 در دولتی( تاثیر  ها  مالکی  و مدیریتی )مالکی  مالی غیر و عوامل ندارند ثاب  ها  ارزیابی دارایی تجدید در تاثیر  هیچ
 ثاب  دارند.  ها  دارایی ارزیابی تجدید
 
 

                                                           
1 Sharp 
2 Cheung et al 
3 Surgawi et al 
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  تحقیق فرضیه
 دارد. تاثیر گذار سرمای  بازد  و مدیرا  اعتماد  بی  بی  رابط  بر ثاب  ها دارایی ارزیابی جدیدت

 

 جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری 
ردآور  خواهد ها پذیریت  شد  در بورس اوراق بهادار تهرا  گها  واقعی موردنیاز ای  تحقیق از اطالعات واقعی شرک داد 

یتتماتی  سروش حذف  د  ازشد. در ای  پژوه  برا  ای  ک  نمون  آمار  ی  نمایند  مناسب از جامع  آمار  موردنظر باش
د ب  ز کرد  باش  معیارها را احرایار زیر در نظر گریت  شد  و در صورتی ک  شرکتی کلیمع 5استفاد  شد  اس . برا  ای  منظور 

 عنوا  نمون  تحقیق انتخاب شد  و مابقی حذف می شوند. 
 در بورس یعا  باشد؛  1398در بورس پذیریت  شد  و تا پایا  سا  1390رک  قبل از سا  ش -1

اوت ار  و تفگذ گ  بیم   لیزینگ  بان  ها  موستات مالی و سرمای   دلیل ماهی  خاص یعالی  شرک  ها  هلدینب -2
 ها  یاد شد  نباشد؛قابل مالحظ  آنها با شرک  ها  تولید  و بازرگانی  شرک  انتخابی جز شرک 

 اسفند باشد و طی باز  زمانی تحقیق تغییر سا  مالی نداشت  باشد؛ 29ک  منتهی ب  سا  مالی شر -3
 ما  نداشت  باشد؛ و 3ز الی مورد مطالع  وقف  معامالتی بی  شرک  طی سا  ما -4

 طالعات موردنیاز در بخ  تعریف متغیرها در دسترس باشد.ا -5

 

 اندازه گیری متغیرها روش
 متغیر وابتت 
       INVEST گذار  شرک بازد  سرمای 

  .آیدمی دس  ب  ها دارایی مجموع بر مالیات و بهر  کتر از قبل سود تقتیم طریق از

 متغیر متتقل
 OC مدیرا  بی  اعتماد 

)بی  از مقدار  شود. اگر مدیرا  سود آیند  شرک  را بی  از حد برآوردگیر  میبینی سود آتی انداز از طریق انحراف پی 
 گیرد.تعلق می ( کنند عدد ی  )متغیر دامی ی ( و در غیر ای  صورت عدد صفر ب  آ t-1واقعی سود سا  

 متغیرها  کنترلی
 Size  انداز  شرک 

 شود.ها  شرک  محاسب  میانداز  شرک  از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دیتر  جمع دارایی
        AGE عمر شرک 

  .دیآیمعمر شرک  ب  دس    هامجموع تعداد سا  قیاز طر 
        LEV اهرم مالی

 کل دارایی محاسب  می شود.  اهرم مالی شرک  از طریق تقتیم کل بدهی ب
 متغیر تعدیلگر
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 Yثاب                                           ها  دارایی ارزیابی تجدید
 اگر شرک  اقدام ب  تجدید ارزیابی کرد  باشد ی  و در غیر ای  صورت صفر خواهد بود

 

 های پژوهشیافته
ک  شامل  از ای  جدو  ( خالص  شد  اس .1آمار توصیفی متغیرها  پژوه  اعم از وابتت   متتقل یا کنترلی در جدو  )

 شود: ها  مرکز  و پراکندگی برا  متغیرها  مختلف اس   نتایج زیر حاصل میشاخص
 (: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول )

 ها  کشیدگیشاخص ها  مرکز شاخص نام و تعداد متغیرها

انحراف  میان  میانگی  تعداد عالم  اختصار  متغیرها
 معیار

 بیشین  کمین  کشیدگی چولگی

سرمای   بازد 
 گذار 

INVEST 1242 0.30 0.26 0.81 2.17 7.23 0.61- 3.21 

 اعتماد  بی 
 مدیرا 

OC 1242 0.37 0.00 0.43 0.92 1.93 0 1 

 AGE 1242 42.57 46 14.47 0.94- 3.35 9 66 شرک  عمر

 Size 1242 14.34 14.21 1.57 0.81 4.16 11.13 19.98 شرک  انداز 

 LEV 1242 0.64 0.65 0.47 0.36- 3.47 0.03 0.98 مالی اهرم

 
کند. ها را بیا  میع داد ک  میزا  چولگی توزیع نرما  برابر با صفر اس   چولگی نزدی  ب  صفر  نرما  بود  توزیییازآنجا

نرما  نخواهد بود. شکل توزیع  مطلقاً تر باشد  آ  توزیع متغیربزرگ 2و از  تروچ ک -2همچنی  اگر چولگی متغیر  از 
ی توجهقابل  انداز ب توا  حدس زد. اگر مقدار میانگی  از میان  ها نیز می  آ قایت ها را از مقدار میانگی   میان  و مداد 
شین  نیز ها چول  ب  راس  و در حال  برعکس چول  ب  چپ هتتند. مقدار انحراف معیار  کمین  و بیتر باشد  داد بزرگ

ر رند. پراکندگی کمتها حو  میانگی  متغیر متمرکزت  داد راف معیار کمتر باشددهد. هر چ  مقدار انحپراکندگی داد  را نشا  می
ها  شد  داد یار بزرگ بااگر انحراف مع درواقعرعکس کاه . دهد و در حال  بمیزا  اعتماد ب  مقدار میانگی  را ایزای  می
 .اندحو  میانگی  نیتتند و دور از میانگی  پراکند 

 
 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق

 همچنی  ضریب تتند.همثب  بود  ضریب چولگی می توا  گف  ک  توزیع متغیرها  یاد شد  دارا  چول  ب  راس   با توج  ب  
نها را نتب  ب  توزیع نرما  آاس  وضعی   3کشیدگی تمامی متغیرها مثب  اس  ک  با توج  ب  اینک  کشیدگی توزیع نرما  برابر با 

نیتتند. میان   رکزانگی  متمحو  می ومیانگی  نیز بیانگر ای  اس  ک  داد  ها پراکند  اند دور بود  انحراف میانگی  از نشا  می دهد. 
نیمی از داد  ها آ   رگتر واز آ  بز ی  متغیر نیز ب  عنوا  یکی دیگر از شاخصها  مرکز  بیانگر عدد  اس  ک  نیمی از داد  ها

 د.کوچکتر هتتن
 .د  داربیانگر پراکندگی میانگی  ای  متغیرها از توزیع نرما انحراف معیار باال  س  شرک  و انداز  شرک 
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 شد  بینی پی  سود اختالف سب محا طریق ( میباشد. بی  اعتماد  مدیرا  ک  از30/0میانگی  بازد  سرمای  گذار  شرکتها برابر با )
سا  و حداکثر و حداقل آ  ب   42ا در حدود ( می باشد. میانگی  عمر شرکته0.37شود برابر با ) می محاسب  آ  واقعی سود با سهم هر

( و 14.34بر با )ب  شد  اس  براسا  می باشد انداز  شرکتها نیز ک  بر حتب لگاریتم طبیعی دارایی ها محاس 66و  9ترتیب برابر با 
 .( می باشد19.98بیشین  )

یر ی  امر مبی  ادعا  سای تشکیل شد  اس . ادرصد از سرمای  شرکتها از بده 64می دهد ک  در حدود میانگی  اهرم مالی نشا  
 گروهها  تامی  کنند  سرمای  ب  غیر از سهامدارا  نتب  ب  دارایی ها  شرک  می باشد. 

ارایی ثاب  را دهر  شرک  اهد شدب  ای  صورت عمل خوهمانطور ک  گفت  شد برا  انداز  گیر  متغیر تجدید ارزیابی دارایی ها  ثاب  
رسم جدو   ر نیاز ب متغی با ارزش متعارف پس از اولی  تشخیص در سا  انداز  گیر  کند. بر ای  اساس برا  درک شهود  از ای 

 یراوانی خواهیم داش .
 

 ثابت های دارایی ارزیابی (: تعداد و درصد متغیر تجدید2جدول )

 درصد تعداد متغیر

 71/19 28 ثاب  ها  دارایی ارزیابی تجدید

 29/80 110 بدو  تجدید ارزیابی دارایی ها  ثاب 

 100 138 کل

 
ی  میا  امطالع  قرار گریتند ک  از  ( در  بازار سرمای  ایرا  مورد98تا  1390شرک  در یاصل  زمانی مورد نظر ) 138( 2بر اساس جدو  )

 شد  نگهدار  کرد  اند. شرک  دارایی ها  خود را ب  بها  تمام 110شرک  دارایی ها  خود را تجدید ارائ  کرد  بودند و  28

 

 تحقیق وابسته متغیر نرمال بودنبررسی 
یونی اس  ها  رگرسر آزمو دهند  اعتباها  رگرسیونی اس  ک  نشا ها  مد  رگرسیونی یکی از یرضنرما  بود  باقیماند 

ا نرما  بود  اس . زیر ررسی شد نرما  بود  توزیع متغیرها  وابتت  ب اسمیرنوف -کولموگوروفدر ادام  با استفاد  از آزمو  
الزم اس  نرما   نجامد. پسای( میها  مد  )تفاوت مقادیر برآورد  از مقادیر واقعمتغیرها  وابتت  ب  نرما  بود  باقیماند 

ا  نرما  نمود  حل مناسبی برا ای  شرط ربود  متغیر وابتت  قبل از برآورد پارامترها کنتر  شود تا در صورت برقرار نبود  
 شود:ت  میصورت زیر نوشها )ازجمل  تبدیل نمود  آ ( اتخاذ نمود. یرض صفر و یرض مقابل در ای  آزمو  ب آ 

𝐻0 کند.ها برا  متغیر وابتت  از توزیع نرما  پیرو  می: داد 

𝐻1 کند.ها برا  متغیر وابتت  از توزیع نرما  پیرو  نمی: داد 
 ف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیقرنویاسم -کولموگوروف(: آزمون 3جدول )

  متغیر
تعداد 
 مشاهدات

 پارامترها  نرما 

 

 Zمقدار  بیشتری  تفاوت
 -کولموگوروف 

 یرنوفاسم

مقدار 
 احتما 

 منفی مثب  قدر مطلق انحراف معیار میانگی 

INVEST 1242 30/0 81/0 095/0 120/0 095/0- 78/4 000/0 
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( 000/0یعنی )  0 /05  سرمای  گذار  کمتر از ( مشاهد  می شود  سطح معنادار  برا  متغیر  بازد3طور ک  در جدو  )هما 
 برخوردار  نرما از وابتت  متغیر ک  توزیع س ا آ  گویا  و شد  رد متغیر ای  بود  نرما  یعنی صفر یرض باشد  بنابرای می

ها  داد  ساز  رما برا  ن ه پژوساز  شود. در ای   ها نرما  بنابرای  الزم اس  متغیر وابتت  قبل از آزمو  یرضی نیت   
 .اس از تابع انتقا  جانتو  بهر  گریت  شد  

 پس از نرمال سازی متغیرهای وابسته تحقیق فرنویاسم – کولموگوروف(: آزمون 4جدول )
  متغیر

 تعداد مشاهدات
 پارامترها  نرما 

 

 Zمقدار  بیشتری  تفاوت
 -کولموگوروف 

 یرنوفاسم

مقدار 
 احتما 

 منفی مثب  قدر مطلق انحراف معیار میانگی 

INVEST 1242 09/0 05/1 028/0 056/0 028/0- 308/0 176/0 

ی  گذار  با میانگبازد  سرمای شود: پس از ب  کارگیر  تابع انتقا  جانتو  متغیر ( مالحظ  می4طور ک  در جدو  )هما 
 شود.د  می  متغیر استفاشد نرما  شد. در ادام  از توزیع نرما  05/1و انحراف معیار  09/0

 

 متغیرهای تحقیق ماناییبررسی 
ی نامانایزیرا  .رار گیردقزمو    مورد آپی  از برآورد مد  تحقیق  الزم اس  مانایی تمام متغیرها  مورد استفاد  در تخمی 

بهر   ی  و چوللوی   ار از آم در ای  مطالع  برا  آزمو  مانایی متغیرها .شودمتغیّرها باعث بروز مشکل رگرسیو  کاذب می

نتایج  5 شود. در جدو  ت  میعدم مانایی یا ریش  واحد رد می شود و مانایی پذیری 0Hگریت  شد  اس . در ای  آزمو  با رد 
  . آزمو  یوق ارائ  شد  اس

-شا  میها نسطح معنی دار  آ  ها  آزمو  لوی   لی  و چاو و  بررسی مقادیر آمار 5توج  ب  نتایج ارائ  شد  در جدو  با 

د. از ای  می باش 05/0ر از درصد مانا هتتند بطور  ک  سطح معنی دار  هم  آ  ها کمت 95دهد ک  تمامی متغیّرها در سطح 
 .نبود  و مشکل رگرسیو  کاذب وجود نخواهد داش رو نیاز  ب  آزمو  هم جمعی 

 متغیرهای تحقیق آزمون مانایی :(5جدول )
 نتیج  درصد 5مقایت  با  دار سطح معنی آمار  آزمو  متغیر

INVEST 37.09- 0.000 ماناس  متغیر کوچکتر 
OC 8.21- 0.000 ماناس  متغیر کوچکتر 

AGE 39.65- 0.000 ماناس  متغیر کوچکتر 
Size 11.78- 0.000 ماناس  متغیر کوچکتر 

LEV 28.65- 0.000 ماناس  متغیر کوچکتر 

 

  برازش مدل مربوط به فرضیه پژوهش

H0 :ندارد. تاثیر گذار سرمای  بازد  و مدیرا  اعتماد  بی  بی  رابط  بر ثاب  ها دارایی ارزیابی تجدید 

H1 :دارد. تاثیر گذار سرمای  بازد  و مدیرا  اعتماد  بی  بی  رابط  بر ثاب  ها دارایی ارزیابی تجدید 
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 های رگرسیونیبررسی پیش فرض

 خطیبررسی هم
 عامل افزایش واریانس برای فرضیه اول پژوهش(: مقادیر 6جدول )

 VIF متغیر

Y 2.81 

Y* OC 2.39 

OC 1.73 

AGE 2.04 
Size 1.57 

LEV 1.68 

 
خطی وجود بی  متغیرها در مد  هتتند  ب  همی  دلیل هم 3و  1تر از بی  بینیم تمام مقادیر کوچ می VIFبا مشاهد  مقادیر 

 وجود ندارد.
 

 بررسی خودهمبستگی سریالی
 (: نتایج آزمون دوربین واتسون7جدول )

 گیر نتیج  آزمو   نتیج  آزمو   آمار 

 ندارد وجود خطاها بی  همبتتگی صفر یرض پذیرش 79/1

 
شود  زیرا مقدار بینیم ک  یرض صفر در مد  پذیریت  میپژوه  می واتتو  برا  مد  –  دوربی با نگاهی ب  مقدار آمار 

 باشد. پس بی  خطاها  ای  مد  همبتتگی وجود ندارد.می 5/2و  5/1ها بی    دوربی  واتتو  برا  آ آمار 

 

 تحلیل پانلی مدل 

 انتخاب مدل
 آزمون چاو یا لیمر جینتا(: 8جدول )

 نتیج  آزمو  P-Value درج  آزاد  آزمو مقدار آمار   آزمو  اثرات

 رد یرض صفر 0000/0 (361.09) 56/8 مریل F آزمو 
 استفاد  از مد  پانل

 
 ی(  همتان0000/0) باشدیم 05/0کمتر از  آزمو   یا P-Valueمقدار  ک ییازآنجا مر یل Fحاصل از آزمو   جیتوج  ب  نتا با

تخاب الگو    برا  انزم اسلذا الپانل استفاد  شود.   هاعرض از مبدأها رد شد  و الزم اس  در برآورد مد  از روش داد 
 شود.  می( مشاهد9ود. نتایج آزمو  هاسم  در جدو  )اثرات ثاب  یا اثرات تصادیی آزمو  هاسم  انجام ش
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 آزمون هاسمن جینتا(: 9جدول )

 نتیج  آزمو  2X  P-Valueآزمو آمار  

 رد یرض صفر 004/0 04/105
 پانل با اثرات ثاب 

 
 باشدیم 05/0کمتر از  زیآزمو  ن  یا P-Valueمقدار  ک ییحاصل از آزمو  هاسم   ازآنجا جیبا توج  ب  نتا  یهمچن

 روش اثرات ثاب  بکار برد  شود. ت یبایدر برآورد م  ی(  بنابرا004/0)
 

 نتایج برآورد مدل دوم :(10جدول )
 نتیج  مقدار احتما  tمقدار  مقدار ضرایب متغیر

OC 0.49 6.70 0.000  معنی دار و مثب 
Y 1.78 2.23 0.004 مثب  و دار معنی 

Y* OC 1.61 2.31 0.012 مثب  و دار معنی 
AGE 0.31- 1.68- 0.138 بی معنی 

Size 0.81- 7.42- 0.000 منفی و دار معنی 

LEV 0.52 2.45 0.005 مثب  و دار معنی 

 C ) معنی دار و مثب  0.000 6.07 1.95 )مقدار ثاب 

 F 0.000مقدار احتما   F 16.90مقدار 

 1.79 دوربی  واتتو  2R( 0.5380(ضریب تعیی 

 0.4985 ضریب تعیی  تعدیل شد 

       

                               

 معناداری کل مدل
شود. در صورت ک  برا  هر مد  رگرسیونی محاسب  می و مقدار احتما  آ  دارد Fها بتتگی ب  مقدار آمار  دار  مد معنی

شود و در سطح رد می« دار  معنیعدم وجود رابط »باشد  یرض صفر مبنی بر  05/0ک  مقدار احتما  برا  ای  آمار  کمتر از 
 باشد.صورت زیر میدار  مد  ب وجود دارد. یرض صفر و یرض مقابل معنی دار   معنیدرصد رابط  95اطمینا  

 :𝐻0 مد  معنادار  وجود ندارد.

  :𝐻1 مد  معنادار  وجود دارد.
 

 

 ضریب تعیین
زیاد یعنی  2Rباشد و مقدار آ  بی  صفر و ی  قرار دارد. اگر می )2R(  نیکویی برازش ضریب تعیی  تری  آمار معروف

پایی  یعنی نزدی  ب  صفر باشد  مد   2Rک  اگر خوبی برازش کرد  اس . درحالیها را ب نزدی  ب  ی  باشد  مد  داد 
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 سرمای  بازد  راتییدرصد از تغ 80/53آ  اس  ک    ایگو زیمد  ن  ییتع بیضر ها ارائ  نداد  اس .برازش خوبی از داد 
عدد   یواتت  ماب  یآمار  دورب مقدار ک ییازآنجا  یبر ا عالو . شودیم  ییواردشد  در مد  تب  رهایتوس  متغ گذاریتهام

 ا یم یخصوص هم خط در. ردیگیم قرار رشیپذ مورد زین مد   هاباقیماند  استقال  لذا( 93/1) باشدیم 5/2و  5/1
 ا یم  دیشد یگف  همخط توا یاس  م 10کمتر از  رهایمتغ یتمام  برا VIFمقدار آمار   ک ییازآنجا زیمد  ن  رهایمتغ
 .شودیم دییتأ زین  یکالس و ییرض از مفروضات رگرس  یها وجود نداشت  و اآ 

  پژوه  توس  متغیرها  درصد از تغییرات متغیر وابتت 85/49همچنی  ضریب تعیی  تعدیل شد  مد  نیز نشا  می دهد ک  
وه  می متتقل پژ بتت  وشود ک  ضریب نتبتا مناسبی برا  بیا  رابط  میا  متغیر وامتتقل و کنترلی تحقیق تبیی  می 

 باشد.
 

 فرضیه پذیرش یا رد برای یریگمیتصم نحوه
( 012/0بود  ) 05/0ز ا بزرگتر  Y* OC ریمربوط ب  متغ t( آمار  P-Value)  داریمعن سطح( 10با توج  ب  نتایج جدو  )

در  tی باشد ای  مقدار آمار  م 31/2برا  آ  برابر با  t( مثب  می باشد و مقدار آمار  61/1آ  )  ضریب یعنی معنیدار اس 
 مدیرا   اعتماد بی  ی ب رابط  بر ثاب  ها دارایی ارزیابی ناحی  رد یرض صفر قرار می گیرد. بنابرای  می توا  گف  تجدید

  .دارد تاثیر گذار سرمای  بازد  و
 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 

 و مقایسه نتایج آزمون جهینتتفسیر 
 تاثیر گذار ی سرما بازد  و یرا مد اعتماد  بی  بی  رابط  بر ثاب  ها دارایی ارزیابی نتیج  یرضی  دوم نشا  داد تجدید

 .مثب  و معنی دارد دارد
شا  داد  نا  مطلوب ی  برناب  سامانای  نتیج  نشا  می دهد ک  یرایند تجدید ارزیابی در ایرا  با و بیشتر درو  ها  

یزای  از آنجاک  یگر ادوضعی  شرک  صورت می گیرد  از طریق توانا  هایی مدیرا  تح  تاثیر قرار می گیرد. از طریی 
لب اعتماد جب  دلیل  مچنی سرمای  از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند منجر ب  ایزای  قیم  سهام شرک  شود و ه

نا  ب  عملکرد بی  اطمی   مدیردهندگا   توانایی استقراض شرک  را ایزای  دهد  ای  امر می تواند با توج  ب  اینکاعتبار 
 با بزاد  سرمای  اثیر مثب اعث تمثب  آتی شرک  اعتقاد دارد و ای  امر تمایل ب  انتشار پی  بینی سود را ایزای  می دهد  ب

 گذار  شود
 رد:شار  کصورت نگریت  اس  اما از تحقیقات مشاب  می توا  ب  موارد زیر اتحقیق مشابهی در ای  بار  

 سرمای  رضای  جلب برا  لیما وضعی  بهبود منظور ب  او  درج  در ( نشا  داد تجدید ارزیابی دارایی ها2018رشید خلیل )
 شود. ایجاد بیشتر  ها  سرمای  تا شود می انجام گذارا 
 انگیز  ب  بتتگی سهام  قیم ریت  و ثاب  ها  دارایی مجدد ارزیابی بی  رابط  ک  دهد می نشا  (2019) همکارا  و با 

 دارد ارزیابی یرآیند تجدید طی در صادقان  مدیری 
 اشد.اما آزمو  مد  نشا  داد ک  تجدید ارزیابی  می تواند بر بازد  سرمای  گذار  تاثیر گذار ب
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 سرمای  هااا  برنام  وگذار   یشااود کاا  راهباارد ساارمای م اش شناسایی ی  شاارک  عمدتاً از را  آرای  دارایی
ا از را  تجدیااد ارزیابیها  خااود ر گذار  و توا  رشد   آ  را نشا  میدهد شرکتها ممک  اس  راهبرد سرمای  گذار  آیند 

 نندک دارایاای ثاب  تقوی 
 س  ( ا1397و طرود  ) (1395  و جمشیدیا  )از ای  لحاظ ای  نتیج  مطابق با یایت  ها  علیمراد

ارزیابی  تجدید .ردعنادار  دامتجدید ارزیابی دارایی ها  ثاب  بر بازد  دارایی ها تاثیر مثب  و نشا  داد ( 1397طرود  )
 .مثب  و معنادار  وجود دارد دارایی ها  ثاب  بر بازد  حقوق صاحبا  سهام تاثیر

جب بهبود ابی دارائیها موایزای  سرمای  هم از محل تجدید ارزیب  ای  نتیج  رسیدند ک   (1395علیمراد  و جمشیدیا  )
 .عملکرد آتی شرک  می شوند

و  ارایی ها  عملکرد آتی شرک ددر پژوه  خود با عنوا  تجدیدارزیابی  (2012)پز و واکر اما در تحقیقی با نتیج  متفاوت لو
 اب  ب ثیابی داراییها  ک  تجدید ارز نشا  دادندشرک  ها: شواهد جدید  از برزیل   بند  راهبر  شرکتی در سطح طبق 
جدید ارزیابی در ای  کشور ب  تای  نتیج  نشا  می دهد ک   .ها رابط  دارد منفی با عملکرد آتی شرک   قیمتها و بازد  طور

 .منظور یریب سرمای  گذارا  انجام شد  اس 
 

 پژوهش هیجنت از کاربردی برگرفته پیشنهاد
ازد  سرمای  تماد  و بی  اعبا توج  ب  نتیج  یرضی  دوم تاثیر مثب  تجدید ارزیابی دارایی ها  بر تقوی  رابط  میا  ب
ابی دارایی ها و جدید ارزیوعد تمگذار   ب  یعاال  بازار سرمای  پیشنهاد می شود ک  در انتخاب شرکتها برا  سرمای  گذار   

د  سرمای  یزای  بازاتواند موجب  واقعی مورد توج  قرار دهند چرا ک  می سود از شد  بینی پی  ارتباط با سودمیزا  آ  را در 
 .گذار  آنها شود
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 (  ت1395علیمراد   عباس  جمشیدیا   عبدالحمید  )ها   رو  عملکرد آتی شرک  اثیرات تجدید ارزیابی داراییها  ثاب  بر
 حتابدار . و مدیری  المللی بی    کنفرانسبهادار تهرا پذیریت  شد  در بورس اوراق 

  الزحم  حق بر ها دارایی ارزیابی تجدید تاثیر (  بررسی1396  ناهید  )اسد  دوبانی   متلم سعید  گراغانی   یردی  منصور 
 .159-141  صص 31هشتم  شمار   سا  حتابدار   حتابرسی  دان 
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