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  *یفروغ وشیدار                               

  اصفهان دانشگاه يحسابدار گروه اریاستاد و یعلم ئتیه عضو                                                          

  **يفرزاد دیسع                               

  اصفهان دانشگاه يحسابدار ارشد کارشناس                            

  

  چکیده                                  

 کالن و خرد سطوح در هاشرکت گذاريسرمایه رفتار پیرامون بسیاري هاينظریه اقتصاد علم در
 نئوکالسیکی هاينظریه مهمترین از یکی توبین q الگوي امروز به تا .است شده مطرح اقتصادي
 در توبین جیمز .است گرفته قرار استفاده مورد بیشماري هايپژوهش در که است گذاريسرمایه

 در گذاريسرمایه رفتار از کاملی الگوي ارائه در سعی نظریه این ارائه با 1969 و 1968 هايسال
 و نقدي هايجریان رابطه روي بر اخیر تجربی هايپژوهش دنبال به پژوهش این در .نمود هاشرکت
-اندازه خطاي بروز مشکل ایران، مالی حسابداري هاي پژوهش در بار نخستین براي ها،گذاريسرمایه

 در گیريبهره جهت آن بودن نامناسب و توبین تئوري بودن کامل ضنق توبین، Q شاخص در گیري
  .گرددمی طرحم هاگذاريسرمایه انجام راستاي

      

  

  

    

 خطاي سهام، ذاتی ارزش توبین، Q گذاري سرمایه تئوري توبین، Q شاخص :کلیدي واژگان
  .گیري اندازه

توبین، معیاري تاثیرگذار بر انجام تصمیمات  Qگیري شاخص مشکل خطاي اندازه
 هاسرمایه گذاري در شرکت
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  مقدمه

 طرف در هم و تقاضا طرف در هم کهیطور به است، اقتصاد يدیکل اریبس ریمتغ کی يگذارسرمایه  
 در حیصح لیتحل نیبنابرا .کندیم فایا يابرجسته نقش اقتصاد هر رشد ییایپو در هم و اقتصاد عرضه
 يگذار هیسرما مورد در تاکنون .است يگذار هیسرما از حیصح یلیتحل داشتن مستلزم کالن اقتصاد
- یم بهره نرخ تابع را يگذارهیسرما ياعده .است امدهین بوجود پردازان هینظر انیم یتوافق و اجماع
-یم یمعرف يگذار هیسرما کننده نییتع عامل را کار و کسب به اعتماد و انتظارات گرید یبرخ دانند،
 نظریه لذا .دانندیم موثر يگذار هیسرما بر را کل درآمد سطح و یاتیمال يها استیس یبعض کند،

 هاي واقعیت زیاد دقت با بتواند که یابند دست جامعه اي نظریه به مورد این در اند نتوانسته پردازان
 هاآن در که هاییپراکندگی همه با نیز گذاري سرمایه نظریات حال هر در اما .دهد توضیح را بیرونی
 توضیح خوب نسبتا را خود مختص پردازي نظریه محیط واقعیات حداقل، کدام هر شودمی مشاهده

 يهامیتصم یاصل تیماه لیتحل و هیتجز مستلزم ،يگذار هیسرما ندیفرآ ).1387 شاکري،( است داده
 ،يریگ میتصم ندیفرآ به مربوط يهاتیفعال لیتحل و هیتجز ضمن حالت نیا در .است يگذار هیسرما

 .ردیگیم قرار یبررس مورد زین يگذار هیسرما تیفعال طیمح يریگ میتصم بر گذار ریتاث مهم عوامل
 به که است اقتصاد در یینها مخارج از دسته آن کالن اقتصاد در يگذار هیاسرم از منظور نجایا در

 اغلب امروزه گرچه .انجامدیم اقتصاد خدمات و کاالها دیتول تیظرف شیافزا ای تداوم و حفظ
 فرض یسادگ يبرا اما دارند، یهتوج قابل نقش يگذار هیسرما انجام در یدولت موسسات ای هادولت

 .ردیگیم صورت یخصوص کنندگان دیتول ای يتجار يواحدها توسط يگذار هیسرما که شودیم
 ،یرحمان( است خدمات و کاالها دیتول توان شیافزا ای حفظ زین يگذار هیسرما انجام از هدف
1382.(   

 در ياکننده ینتع اریبس نقش که است کل يتقاضا ياجزا نیمهمتر از یکی يگذارهیسرما واقع در  
 هیسرما ک،ینئوکالس يهايتئور در .کندیم فایا کشور کی ياقتصاد رشد و ياقتصاد يهانوسان
  :اند نموده میتقس دسته سه به ياهیسرما يکاالها تیماه و نوع نظر از را کل يگذار

  زاتیتجه در يگذار هیسرما )الف

   ساختمان در يگذار هیسرما )ب

  کاال يموجود در يگذار هیسرما )ج

 انبار يکاال يموجود و یمسکون يها ساختمان و دیتول ابزار سات،یتاس زات،یتجه يموجود معموال
 شده انباشته نیمع لحظه آن تا گذشته از که است يموجود ای رهیذخ ریمتغ کی نیمع لحظه کی در

 يگذارهیسرما اما .شودیم يریگاندازه )سال( دوره يانتها ای ابتدا در هیسرما يموجود معموال .است
 دوره کی در یمسکون يهاساختمان و دیتول ابزار سات،یتاس زات،یتجه يبرا شده صرف مخارج ای

 شود یم يریگ اندازه )ساله کی معموال( یزمان فاصله کی یط که است يجار ریمتغ کی یزمان
  ).1382 ،یرحمان(
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 خود ازین مورد هیسرما که دارد قرار یبزرگ یسهام يهاشرکت کنترل در کشورها از ياریبس اقتصاد  
 اریاخت در را خود ياندازهاپس که گذارانهیسرما نیا .اندکرده نیتام گذارهیسرما هاونیلیم از را

 هاشرکت توسط که یفصل ای انهیسال یلما يهاصورت به توجه با اند،داده قرار یهامس يهاشرکت
 به تا .کنندیم حاصل نانیاطم خود شده يگذار هیسرما وجوه موثر و درست استفاده از ابد،ییم انتشار
 بوده ياقتصاد گذاراناستیس و اقتصاددانان توجه مورد اریبس يگذاریهسرما رفتار شناخت امروز،
 يگذارهیسرما رفتار بتواند تا اندبوده ییالگو هیته درصدد پردازان هینظر ربازید از اساس، نیا بر .است

 يارهایمع اساس بر گذارانهیسرما .کند ییشناسا را آن بر رگذاریتاث عوامل نیمهمتر و نییتب را
 هاشرکت سهام متیق .کنندیم يگذار هیسرما یخاص سهام در سهام، انواع يسهیمقا ضمن مختلف،

 بنابر .است گذارهیسرما يبرا شرکت ارزش نیمب که است يگذارهیسرما يارهایمع نیبارزتر از یکی
 با گذارانهیسرما .است يگذارهیسرما ندیفرآ بهبود يهاروش از یکی هاشرکت ارزش يسهیمقا ن،یا

 شیپ را شرکت ارزش راتییتغ و متیق راتییتغ روند ها،شرکت سهام متیق بر موثر عوامل شناخت
 البته .کنندیم اتخاذ سهام دیخر عدم ای دیخر يبرا را الزم يهامیتصم اساس، نیا بر و کنندیم ینیب

 ارزش، سنجش يهاشاخص از یکی .است موثر هامتیق روند بر زین ياقتصاد کالن يهاشاخص
 مانند شرکت یمال يهاییدارا ارزش نییتع يلهیوس به شرکت ارزش نییتع .است نیتوب  Qشاخص
 ارزش میمفاه اساس بر هاییدارا نیا .است یبررس قابل يعاد سهام و ممتاز سهام قرضه، اوراق
 کی سهام یذات ارزش و انحالل فرض با ارزش ت،یفعال تداوم فرض با ارزش بازار، ارزش ،يدفتر

 مجموعه" عنوان با پژوهشی در زین )2006( 1گویال و آدام ).1373 نوو،( شودیم ارزش نییتع شرکت
- هسرمای فرصت دهنده نشان متغیرهاي بررسی به "آن نماینده متغیرهاي و گذاريهسرمای فرصت
 عملکرد هادارایی دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت که رسیدند نتیجه این به و پرداختند گذاري
 محتواي باالترین همچنین نسبت این .دارد گذاريسرمایه فرصت نماینده متغیرهاي سایر از بهتري

  .پذیردمی دیگر فاکتورهاي از را تاثیر کمترین و دارد را گذاريسرمایه فرصت با رابطه در اطالعاتی

 تصمیمات در تاثیرگذار مهم جنبه چند است، شده ارائه گذاريسرمایه مورد در تاکنون که نظریاتی  
 تعدیالت ها،وقفه با که است ايگونه به ماهیتا گذاريسرمایه .بودند نگرفته نظر در را گذاريسرمایه

 هامحدودیت این باید گذاريسرمایه مقدار و زمان انتخاب براي لذا است، همراه تعدیل هايهزینه و
 نظر در را عوامل این یتمام ضمنی طور به که کرد مطرح اي نظریه توبین جیمز لذا .گردد لحاظ
 نیا یبررس به مقاله نیا در ).1387 شاکري،( است معروف توبین Q يتئور به نظریه این .است گرفته

 مورد در گیريتصمیم و گذاريسرمایه در کننده تعیین عوامل یتمام ایآ که شودیم پرداخته موضوع
  است؟ شده گرفته نظر در نیتوب Q شاخص در آن

  

    نیتوب Q يگذار هیسرما يتئور

   
1  - Adam & gual 
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- چالش از یکی همواره درآمد، از حاصل وجوه گذاري سرمایه چگونگی خصوص در گیري تصمیم

 که یاتینظر .است اقتصادي- مالی هاي حوزه در حقوقی و حقیقی اشخاص همه روي پیش مهم هاي
 هیسرما ماتیتصم در رگذاریتاث مهم جنبه چند اند دهیگرد ارائه يگذار هیسرما مورد در نیا از شیپ

 و التیتعد ها،وقفه با که است ياگونه به تایماه يگذار هیسرما .بودند نگرفته نظر در را يگذار
 هاتیمحدود نیا دیبا يگذارهیسرما مقدار و زمان انتخاب يبرا لذا است، همراه لیتعد يهانهیهز
 و هاپروژه یابیارز در هانهاده متیق چه و محصول متیق چه ها،متیق از ياریبس .گردد لحاظ

 ندهیآ به مربوط يهامتیق ،يگذار هیسرما یینها ییکارا محاسبه و هاپروژه یفعل ارزش محاسبات
 قابل یروش به را هاآن مورد در خود انتظارات دیبا و ندارند قیدق اطالع آن از گذارانهیسرما و هستند
 احتمال توزیع شکل به بسته رهایمتغ نیا مورد در ینانینااطم حال هر به .بدهند شکل مقبول و اعتماد
 ها،وقفه وجودیکه با لذا .شودمی ریسک هزینه و مخاطره موجب هاآن واریانس و احتمالی مقادیر

-تعیین آن مورد در گیريتصمیم و گذاريسرمایه مقدار تعیین در همه ریسک، و انتظارات تعدیالت،

 آن کنار از سازيساده فرض با و نیاوردند حساب به را آن هیچکدام قبلی نظریات اما هستند، کننده
 طور به عوامل این همه تاثیرات نمود ادعا که کرد مطرح اي نظریه توبین جیمز سرانجام .گذشتند
 فرصت واقع در .)1387 ،يشاکر( است معروف توبین Q به نظریه این .است گرفته نظر در را ضمنی
 سودآور کارگیري به براي را شرکت یک توانایی که است نسبتی شرکت، یک گذاري سرمایه
-مناسب .باشدمی شرکت عملکرد ارزیابی مهم معیارهاي از یکی و دهدمی نشان شده جذب سرمایه

 دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت شرکت یک گذاريسرمایه فرصت دادن نشان براي معیار ترین
   ).2002 ،2کیم( دارد توبین Q نسبت با باالیی همبستگی که باشدمی هادارایی

 هاينههزی و آالت ماشین خرید هزینه و يتجار يواحدها سهام بازاري قیمت از استفاده با توبین  
 یک از بیشتر آن مقدار اگر که گویدمی و کندمی معرفی q عنوان به را مالکی سرمایه، جایگزینی

 آن مقدار اگر و شود انجام باید و است سودآور اضافی گذاريهسرمای که است این گویاي بود
 به باشد یک از کمتر آن مقدار اگر باالخره و است گذاريهسرمای تعادل بیانگر ،باشد یک مساوي
  :کرد تعریف زیر صورت به توان می را توبین Q .یابد کاهش باید گذاري سرمایه که است این معنی

                                               q= 
     

 بازار در سرمایه واحد این قیمت P و يتجار واحد سرمایه واحد یک بازار ارزش MV آن در که
 می تعریف آن جایگزینی هزینه به سرمایه واحد یک بازاري قیمت نسبت عنوان به q اینجا در .است
 بازار در سرمایه واحد یک قیمت معادل که دارد جایگزینی هزینه یک تجاري دواح سرمایه .شود

 گذار سرمایه و کارآفرین یک توسط اي سرمایه کاالي این وقتی اما است، سرمایه کاالهاي
 که کندمی پیدا ارزشی شود، می ترکیب وي تولید و کار سازمان و مدیریت با و شود می خریداري

 در بازار نیروهاي که شودمی گفته .است متفاوت کامال آن اولیه بازاري قیمت و جایگزینی هزینه از
   

2- Kim  
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 فنی، شرایط تواندمی که )باشد رقابتی و قوي سهام بازار اگر البته( هستند قوي چنان سهام بازار
 با و کند ارزیابی خوبی به را آن آینده اقتصادي اندازهاي چشم و يتجار واحد رقابتی و مدیریتی
 بازار در را تجاري واحد سرمایه قیمت یا سهام قیمت ریسک، و انتظارات تعدیالت، ها، وقفه لحاظ

 هیسرما به یوقت تا گذار هیسرما مسلما .سازد منعکس آن در را فوق عوامل و کرده تعیین خوبی به
- یم يداریخر P متیق به ياهیسرما يکاالها بازار در که هیسرما واحد هر که دهدیم ادامه يگذار
-یم دایپ شیافزا آن ارزش رد،یگیم کار به يتجار واحد ینیکارآفر و تیریمد چارچوب در و کند
  .شود واحد برابر q تا دهد ادامه يگذارهیسرما به که است صرفه به يو يبرا پس .کند

  q فرمول يبرا يدیمف روش دارد دیتاک آن بر یتعادل يگذار هیسرما سطح نییتع يبرا يو که نیتوب 
 .کرد محاسبه و گرفت اندازه را آن ياجزا توانیم یآسان به رایز کند،یم ارائه يگذار هیسرما يبند
 توانیم نیبنابرا .است دسترس قابل یآسان به سهام بورس از معموال سهام متیق به مربوط يهاداده

 تیوضع از یخوب اسیمق دارند، یرقابت و قیعم بورس يبازارها که ییاقتصادها در نیتوب q که گفت
 q داشت، رونق يگذار هیسرما کایآمر اقتصاد در که 1983 سال در مثال .دهدیم ارائه يگذار هیسرما

 عنوان به( هیسرما يااجاره متیق و شده يریگ اندازه یقیحق بهره نرخ تیوضع اما بود، کی از بزرگتر
 شاکري،( بود يگذارهیسرما طیشرا بودن نامناسب انگریب )يگذار هیسرما میتصم يبرا گرید یمالک

 شده وارد توبین q نظریه بر که ایرادي ترین اصلی .باشدمی نیز ایراداتی داراي نظریه این اما .)1387
 به و کندمی منعکس را گذشته بازاري اقتصادي اطالعات سهام، بازار ارزش آیا که است این

  ندارد؟ کاري است موثر ریسک کاهش و انتظارات دهی شکل در که آینده به مربوط اطالعات

  

  نیتوب Q شاخص يریگ اندازه يخطا

-سرمایه روي بر )1998( 4هوبارد و )1988( 3همکاران و يرفازا جمله از اخیر تجربی هايپژوهش  

 به مالی، تامین محدودیت داراي هايشرکت توسط گذاريسرمایه انجام که دهدمی نشان هاگذاري
 است؛ هاشرکت آن نقدي هايجریان تاثیر تحت زیادي میزان به توبین، Q متغیر از تاثیرپذیري جاي
 تمامی تاثیرات توبین، Q مقدار محاسبه در که کندمی بیان توبین Q گذاريسرمایه تئوري حالیکه در

 است شده گرفته نظر در نقدي هايجریان اهمیت جمله از گذاريسرمایه هايتصمیم به مربوط عوامل
 نسبت( آنها توبین Q شاخص که نمود خواهند گذاريسرمایه به اقدام صورتی در تنها هاشرکت و

 وجود نتایج این کسب .باشد یک از بیش ،)شرکت جایگزینی ارزش به شرکت سرمایه بازار ارزش
 و ریدیک .داد نشان را هاگذاريسرمایه توجیه راستاي در توبین Q گذاريسرمایه تئوري در ضعف
- اندازه خطاي از ناشی توبین Q تئوري در نقص این که نمودند بیان خود پژوهش در )2000( 5وایتد

   
3- Fazzay et al. 

 - ۴ Hubbard 
5- Riddick and Whited 
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 که رسیدند نتیجه این به موجود گیرياندازه خطاي رفع از پس و است توبین Q شاخص 6گیري
 بروکز .نمود پیدا گذاريسرمایه تصمیمات توجیه براي خوبی دهندگیتوضیح توان توبین Q تئوري

 مدل عملکرد به مربوط موضوعات جمله از گیرياندازه خطاي نویسد،می خود کتاب در )1389(
 حاصل و گرفته قرار توجه مورد حسابداري در کمتر که است اقتصاد علم حیطه در اقتصادسنجی هاي

 Q شاخص .است هاداده این ارزیابی هايروش یا و حسابداري هايداده برخی در پیوسته تعدیالت
 سرمایه نجاما جهت معیاري ارائه براي فعلی و گذشته مقادیر از که است معیارهایی جمله از توبین

 که کندمی بیان Q شاخص براي را ایراد این نیز خود تئوري در توبین .کندمی استفاده هاگذاري
 آینده به مربوط طالعاتا به و کندمی منعکس را گذشته بازاري قتصاديا اطالعات سهام، بازار ارزش

 همه طبق ).1387 شاکري،( ندارد کاري است، موثر ریسک کاهش و انتظارات دهیشکل در که
 قدر چه هر که است این بیانگر باشد یک از بزرگتر Q وقتی شد، توبین Q مالك از که تفاسیري
 در که مهمی نکته .کندمی اضافه شرکت ارزش به خود هزینه از بیش ،شودمی انجام گذاريسرمایه
 شرکت بازاري ارزش و مسها ارزش از Q محاسبه براي وقتی که است این شود توجه آن به باید اینجا

 هايدوره همه هايبازدهی به مربوط انتظارات باید بازاري شده مشاهده ارزش این شود،می استفاده
 شاکري،( باشد شده تعدیل هم اطمینان عدم و ریسک به نسبت و باشد داشته خود درون در را آینده
 که نمایند گذاريسرمایه اي اندازه تا باید هاشرکت که نمود بیان پژوهشی در )1936( 7کینز ).1387
 و لوکاس .دهند افزایش را شرکت بازار ارزش و شرکت هايدارایی بازار ارزش کارایی بتوانند

 باید که کردند بیان توبین Q تئوري پشتوانه شواهد مبناي بر نیز )1977( 9موسا و )1971( 8پرسکات
 توبین Q متغیر و باشد برابر هاگذاريسرمایه این نهایی ارزش با هاشرکت گذاريسرمایه هايهزینه

 آینده در سودآوري براي ايسرمایه کاالهاي ترکیب از شرکت مدیران انتظار دهنده نشان باید نیز
 از نشان هامدل این در پایین R2 ضریب که داد نشان تجربی هايمدل بررسی دیگر سوي از .باشد
   .دهدمی توبین Q تئوري پایین دهندگی توضیح توان

 خطاي داراي متغیرهاي ورود با ،)OLS( ساده مربعات حداقل روش مانند کالسیک هايمدل در  
 به .شودمی برآورد )صفر( کمتر مقادیر سوي به گیري جهت با مدل )R2( تعیین ضریب گیري،اندازه
 گیرياندازه خطاي این و آمده بوجود مدل در ربط بی متغیرهاي برخی متغیرها نوع این ورود دنبال

 تغییر باعث ناهمگن هايداده تولید .دهدمی نتیجه را ناهمگنی هايداده تولید پیوسته هم به ايگونه به

   
6- Measurment Error 

7- Keynes 
8- Lucas & Prescott 

9- Mussa 
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 مدل تخمین از را ضعیفی نتایج نتیجه در و شده غیرخطی تابع به رگرسیون مدل خطی تابع شکل
   .دهد می نتیجه توبین Q رگرسیون خطی

 پژوهشی انجام با )1993( 10همکاران و بالنچارد گیري،اندازه خطاي ایجاد لیدال معرفی راستاي در  
 سرمایه ارزش از مدیر متفاوت ارزیابی موجب تواندمی سرمایه بازار ناکارآمدي که نمودند اشاره
 وایتد و ریدیک .دارد شرکت سهام ذاتی ارزش از بازار که شود ارزیابی به نسبت شرکت سهام

 دارد، ادامه همواره خطا داراي متغیر در گیرياندازه خطاي این که داشتند اظهار پژوهشی در )2000(
 استفاده مورد هايروش و است متفاوت شرکت سهام ذاتی ارزش از سهام بازار انتظارات همواره زیرا
  .داشت خواهند نقش گیرياندازه خطاهاي این ایجاد در نیز توبین Q معادله اجزاي تخمین براي

  

  يریگاندازه يخطا جادیا دالیل

 شرح به روابط نیا از یکی .اندگردیده ارائه نیتوب q محاسبه يبرا يمتعدد معادالت تاکنون            
  :است ریز

  
 K و ها يموجود ینیگزیجا ارزش  N ه،یسرما بازار ارزش S ها؛یبده بازار ارزش D آن در که

 بازار ارزش از ینیتخم تنها کسر صورت که داشت توجه دیبا .است سهام سرمایه ینیگزیجا ارزش
 شرکت بازار ارزش با برابر سهام صاحبان حقوق و هایبده بازار ارزش کهیحال در ،است سهام سرمایه
 از شرکت ارزش بانیپشت يهاییدارا تمام يجار ارزش کسر از زین هیسرما سهام بازار ارزش .است
 یکیزیرفیغ يهاییدارا ارزش اما د؛یآیم بدست کاال و مواد يهايموجود ینیگزیجا ارزش جمله
 ،آن به مربوط يهاداده يآور جمع تیمحدود رایز شود،ینم گرفته نظر در یانسان هیسرما مانند

 انتظار مورد ارزش در تفاوت وجود لیدل به نیا بر عالوه .سازدیم رممکنیغ را ریمقاد نیا برآورد
 اندازه به عوامل نیا کهنیا و تیریمد دییتا مورد يحسابدار يها داده و K و  D،N عوامل از بازار
 در يریگ اندازه يخطا جادیا لیدال و منابع عنوان به ند،ستین ياقتصاد میمفاه دهنده نشان یکاف

   .گردندیم مطرح نیتوب q شاخص

 رایز ؛دارند یهمبستگ هم به یالیسر صورت به يریگاندازه يخطاها که دهدیم نشان بحث نیا  
 .دارد ادامه مستمر ياگونه به یذات ارزش از بازار انتظارات انحراف و بوده شتریب شهیهم بازار قدرت
 مقدار محاسبه يبرا ریمتغ کی قبل يدوره برآورد از که عوامل نیا يریگ اندازه يهاروش نیهمچن

   
١٠- Blanchard et al 



8 

 

 انیم يریگ اندازه يخطاها در یهمبستگ نیا وجود بر داللت کند،یم استفاده يجار دوره در آن
  .دارد متفاوت یمال يها دوره

  

  شنهادهایپ و يریگجهینت

 چنین ایجاد دالیل و توبین Q شاخص در گیري اندازه خطاي وجود بررسی به پژوهش این در  
 ماتیتصم کامل دهندگی توضیح ییتوانا بر نیتوب Q يتئور يادعا تاکنون .شد پرداخته خطایی
 باالترین از نشان زین هاپژوهش اغلب  .بود توبین Q شاخص از استفاده با هاشرکت در يگذار هیسرما

 اما .دهدمی ها شرکت در گذاريسرمایه يها فرصت با رابطه در شاخص نیا اطالعاتی محتواي
 مدیر متفاوت ارزیابی ،سرمایه بازار ناکارآمدي لیدل به ،داد نشان ریاخ دهه در شده انجام يهاپژوهش

 مشکل بروز موجب شرکت سهام ذاتی ارزش از بازار ارزیابی به نسبت شرکت سهام سرمایه ارزش از
 به توبین Q شاخص دهد،می نشان پژوهش این نتایج .گرددمی شاخص نیا در يریگاندازه يخطا
 هايداده مبناي بر که هابدهی و هادارایی شرکت، سهام سرمایه گذشته هايارزش بر اتکا دلیل

 بهره جهت الزم قابلیت از باشد، اقتصادي محتواي فاقد است ممکن و اندگردیده لحاظ حسابداري
    .بود نخواهد برخوردار هاآن توسط گذاري سرمایه تصمیمات اخذ و سهامداران گیري

  :گردد یم ارائه پژوهشگران به ییشنهادهایپ حاضر پژوهش جینتا يمبنا بر

 q و متوسط q نظیر توبین نظریه در مطرح هاي شاخص دیگر در گیري اندازه خطاي وجود بررسی - 
 .نهایی

 .ها شرکت توسط گذاري سرمایه تصمیات انجام در توبین Q شاخص اتکاي قابلیت بررسی - 

 خطاي مشکل گرفتن نظر در با نقد وجه نگهداشت سطح و گذاري سرمایه هايفرصت رابطه بررسی - 
 .هاشرکت توبین Q شاخص گیري اندازه

  :منابع
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Abstract 

In economics many theories about the behavior of economic investment 
companies in the micro and macro levels is discussed. Tobin's q model to 
one of the most important neoclassical theory of investment that has been 
used in numerous studies. James Tobin in 1968 and 1969 presented in this 
thesis attempts to provide a complete model of investment behavior at the 
firm. This followed the recent empirical research on the relationship 
between cash flow and investment for the first time in the study of 
financial accounting, Difficulties of measurement error in Tobin Q index 
violations, the theory being that Tobin and inappropriate investments for 
exploitation in direction are presented. 
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