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The existence of firms' excess cash causes resources to stagnate, and cash
deficit causes loss of investment opportunities. Therefore, firms generally try
to maintain an optimal level of cash holdings. In addition, firms attempt to
quickly correct any deviations from the optimal level of cash holdings. The
level of cash holdings and the speed of correcting the gap between the actual
and the optimal level of cash holdings depend on several factors. The
purpose of this study is to investigate the effect of the firm's business
strategies (defenders and prospectors) on the level of cash holding and its
speed of adjustment. In this regard, the data of 120 firms listed in the Tehran
Stock Exchange (TSE) during 2013-2020 (960 firm-years) have been used.
The static models are estimated using ordinary least squares (OLS) estimator
and, the system generalized method of moments estimator (GMM) is used to
estimate dynamic models. The results show that the prospectors have a
smaller cash holdings ratio than defenders. Also, the prospectors have lower
cash holdings’ speed of adjustment than defenders. The results of
supplementary tests that confirm the research's main findings are consistent
with the predictions made in trade-off theory.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

راهبرد تجاری شرکت ،نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن

زهرا نیکبخت

استادیار حسابداری ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.

کفسان منصوری

دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

وجود مازاد وجه نقد در شرکت موجب راکد ماندن منابع میشود و کسری وجه نقد باعث از دست رفتن
فرصتهای سرمایهگذاری میگردد .به همین دلیل ،شرکتها عموماً سعی میکنند سطح بهینهای از وجه
نقد را نگهداری کنند .افزون بر آن ،شرکتها تالش میکنند هرگونه انحراف نگهداشت وجه نقد از سطح
بهینۀ آن را بهسرعت ،تصحیح کنند .سطح نگهداشت وجه نقد و نیز سرعت تصحیح شکاف بین نسبت
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استادیار حسابداری ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران.

نگهداشت وجه نقد واقعی و نسبت بهینه ،تابع عوامل مختلفی است .هدف این پژوهش بررسی تأثیر
راهبردهای تجاری (تدافعی و آیندهنگر) شرکت بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است .در
این راستا ،از دادههای  021شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 0912-0911
و جهت تخمین مدلهای پویا از رویکرد گشتاورهای تعمیمیافتۀ سیستمی استفاده شده است .نتایج پژوهش
نشان میدهد شرکتهایی که از راهبرد تجاری آیندهنگر بهرهمند هستند ،در مقایسه با شرکتهایی با راهبرد
تدافعی ،نسبت نگهداشت وجه نقد کوچکتری دارند و فاصلۀ بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و
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( 161سال ـ شرکت) استفاده شده است .جهت برازش مدلهای ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی

نسبت بهینه را با سرعت بیشتری تصحیح میکنند .نتایج آزمونهای تکمیلی که یافتههای اصلی پژوهش را
تأیید میکنند با پیشبینیهای مطرح در نظریۀ توازن ،سازگاری دارند.

توازن.
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کلیدواژهها :راهبرد تدافعی ،راهبرد آیندهنگر ،نگهداشت وجه نقد ،سرعت تعدیل ،نظریۀ
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مقدمه
وجه نقد از مهمترین داراییهای جاری شرکتها محسوب میشود .شرکتها وجه نقد را
با سه انگیزۀ معامالتی( 0وجه نقد برای معامالت جاری) ،احتیاطی( 2وجه نقد بهعنوان سپری
در برابر شوکهای اقتصادی و عدم قطعیت آتی) و سفتهبازی( 9وجه نقد برای کسب
فرصتهای سودآور آینده) نگهداری میکنند ( .)Keynes, 1936در سالهای اخیر،
شرکتها وجه نقد بیشتری نگهداری میکنند ( )Zuckerman, 2005بهطوریکه نسبت
نگهداشت وجه نقد در شرکتهای آمریکایی از  0191تا  2116بیش از دو برابر شده است
( .)Orlova, & Rao, 2018بهعالوه ،بحران مالی  2112و  2119و اختالفنظر درخصوص
مالیات شرکتهای چندملیتی ،اهمیّت مدیریت وجوه نقد را بیشازپیش ،افزایش داد و
توجه پژوهشگران را به این حوزه جلب نمود .در این مسیر ،برخی پژوهشها ( Opler et

 )al., 1999; Bates et al., 2009; Chen et al., 2015متغیرهای تبیینکنندۀ نگهداشت
وجه نقد و برخی دیگر ( Pinkowitz et al., 2006; Kalcheva et al., 2007; Orlova et

 )al., 2017ارزشگذاری وجه نقد 4را بررسی کردند .همچنین ،مارتینزسوال 5و همکاران
( )2109دریافتند سطح بهینهای از نگهداشت وجه نقد وجود دارد که در آن ،ارزش شرکت
بیشینه میشود و مدیران هرگونه انحراف از آن را بهسرعت تصحیح میکنند .ولی جیانگ

6

و همکاران ( )2102نشان دادند که فرآیند تعدیل به سمت نسبت بهینه (هدف) 2هزینهبر و
تدریجی است و این موضوع ،سرعت تعدیل 9را کاهش میدهد .برای نمونه،
اصطکاکهای تأمین مالی )Dietmar and Dachin, 2011; Batis et al., 2018( 1و
شوکهای اقتصادی و هزینههای نمایندگی( 01گائو و همکاران ،)2109 ،میتوانند سرعت
1. Transaction
2. Precautionary
3. Speculative
4. Valuation of Cash
5. Martínez-Sola
6. Jiang
)7. Optimal (Target
8. Speed of Adjustment
9. Financing Frictions
10. Economic Shocks and Agency Costs
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تعدیل نگهداشت وجه نقد را کاهش دهند.
با آنکه پژوهشهای داخلی متعدد (مانند دستگیر و همکاران0912 ،؛ فخاری و
اسدزاده0916 ،؛ معطوفی و گلچوبی0916 ،؛ کامیابی و همکاران0919 ،؛ کامیابی و محسنی
ملکی رستاقی0911 ،؛ صابرماهانی و همکاران )0411 ،و نیز پژوهشهای خارجی فراوانی
( Venkiteshwaran, 2011; Jiang & Li, 2016; Chou et al., 2018; Martínez-Sola

)et al., 2018; Orlova & Rao, 2018; Bugshan et al., 2021عوامل اثرگذار بر سرعت
تعدیل وجه نقد را موردبررسی قرار دادهاند ،ولی آنها نسبت وجه نقد را بهعنوان یک
مفهوم ایستا 0لحاظ نموده و پویایی موجود در فرآیند تغییرات نسبت وجه نقد را مدنظر قرار
ندادهاند .ازاینجهت ،پژوهشهای فوق توان پاسخ دادن به برخی پرسشهای اساسی مطرح
درخصوص تغییرات نسبت وجه نقد را ندارند (برای مثال ،آیا شرکتها نسبت وجه نقدی
هدف برای خود تعیین میکنند؟ آیا شرکتها نسبت وجه نقد خود را به سمت نسبت
هدف ،تعدیل مینمایند؟ آیا این تعدیل بهصورت تدریجی است یا آنی؟ و درنهایت چه
مؤلفههایی می توانند سرعت تعدیل نسبت وجه نقد را دستخوش تغییر قرار دهند؟) .برای
پاسخ به این سؤاالت ،نسبت وجه نقد باید بهعنوان یک مفهوم پویا 2لحاظ شود ،ولی
پژوهشهای معدودی ()Orlova & Sun, 2018; Orlova, 2020به این موضوع توجه
داشتهاند و در پژوهشهای داخلی نیز به این امر اقدام نشده است.
از سوی دیگر ،در پژوهشهای داخلی ،راهبرد تجاری 9که درواقع راه و روش تحقق
مأموریت سازمانی شرکت تلقی میشود (نمازی و همکاران ،)0916 ،بر بهبود موقعیت
رقابتی محصوالت شرکت در یک صنعت یا بخشی از بازار تأکید دارد ( Hambrick,

 )2003و انتظار میرود شیوۀ مدیریت وجه نقد و سرعت تعدیل آن را تحت تأثیر قرار دهد
( ،)Magrakis and Zelpis, 2020مدنظر قرار نگرفته است .این موضوع میتواند درک
پژوهشگران را از میزان صحیح سرعت تعدیل نسبت وجه نقد مخدوش کند ( & Orlova
1. Static
2. Dynamic
3. Business Strategy
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)Sun, 2018؛ بنابراین ،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع راهبرد تجاری بر سطح
نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن است .در ادامه ،به ترتیب مبانی نظری و پیشینه
پژوهش ،روش پژوهش ،یافتهها و بحث و نتیجهگیری ،ارائه شده است.

مبانی نظری و ادبیات پژوهش
در یک بازار کامل و کارا ،0بین سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش واحد تجاری رابطۀ
خاصی وجود ندارد ولی در یک دنیای واقعی ،اصطکاکهای تأمین مالی و نواقص بازار،2
موجب می شوند سطح نگهداشت وجه نقد ،بر ارزش شرکت اثر بگذارد ( Opler et al.,

 .)1999برای تبیین رفتار نگهداشت وجه نقد ،پژوهشگران عموماً از نظریههای توازن
4

9

5

( ،)Miller, 1997نمایندگی ( ،)Jensen & Mackling, 1976سلسله مراتبی ( & Myers

)Majluf, 1984و زمانبندی بازار )Baker & Wurgler, 2002( 6استفاده میکنند .بر
اساس نظریۀ توازن ،یک نقطۀ تعادل بین مزایا و مخاطرات نگهداشت وجه نقد وجود دارد
که میتواند ارزش شرکت را به حداکثر برساند و شرکتها هرگونه انحراف از سطح
نگهداشت بهینۀ وجه نقد را تصحیح میکنند ( .)Dittmar & Duchin, 2011مطابق با
نظریۀ نمایندگی ،مدیران از وجه نقد تنها برای افزایش توان تصمیمگیری خود بهره
میگیرند ( )Gao et al., 2013و عالقهای به تأمین مالی برونسازمانی ندارند؛ زیرا این کار
رفتار آنان را در کانون توجه رقبا و بررسی نهادهای ناظر قرار میدهد ( Orlova and Rao,

 .)2018طبق نظریۀ سلسله مراتبی ،به دلیل هزینههای عدم تقارن اطالعاتی 2ناشی از
تأمینمالی برونسازمانی ،شرکتها وجوه نگهداری شده در واحد تجاری را به منابع
برونسازمانی ترجیح میدهند ( .)Myers & Majluf, 1984بر اساس نظریۀ زمانبندی
بازار ،میزان نگهداشت وجه نقد بیانگر آن است که برخی از ابزارهای تأمین مالی شرکت
1. Perfect and Efficient
2. Market Frictions and Imperfections
3. Trade-Off
4. Agency
5. Pecking Order
6. Market Timing
7. Information Asymmetry
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صرفاً به دلیل ارزشگذاری نادرست بازار  ،منتشر شدهاند ( Baker & Wurgler,

.)2002سه نظریۀ اخیر ،اعتقادی به وجود سطح بهینه برای نگهداشت وجه نقد ندارند.
ادبیات جاری نشان میدهد که هر یک از نظریههای فوق قادر است صرفاً بخشی از رفتار
مدیران را در مدیریت وجه نقد ،تبیین کند ( )Dittmar & Duchin, 2011و در این بین،
نظریۀ توازن توجه بیشتری را به خود جلب کرده است (.)Orlova & Rao, 2018مطابق با
این نظریه ،شرکت ها تنها زمانی نسبت نگهداشت وجه نقد را به سمت نسبت بهینه تعدیل
میکنند که مزایای این کار بیش از هزینههای آن باشد .به بیان دیگر ،هزینههای تعدیل
میتوانند از سرعت تعدیل بکاهند (.)Orlova, 2020
از سوی دیگر ،راهبرد تجاری بهعنوان نقشۀ راه و دورنمایی از اهداف آتی شرکت،
میتواند هزینههای تعدیل و بهتبع آن ،سرعت تعدیل و نیز سطح نگهداشت وجه نقد را
تحت تأثیر قرار دهد ( .)Magerakis & Tzelepis, 2020به عقیدۀ مایلز و اسنو،)0129( 2
شرکتها برای حفظ و افزایش توان رقابت خود ،یکی از چهار راهبرد تدافعی،9
آیندهنگر ،4تحلیلگر 5و منفعل 6را برمیگزینند .بااینحال ،راهبردهای تدافعی و آیندهنگر
بهعنوان دو سر طیف ،شرکتها را در معرض سطوح متفاوتتری از نظارت و اختیارات
مدیران قرار میدهند (برزیده و همکاران )0912 ،و ازاینجهت ،با درنظر گرفتن این دو
راهبرد کامالً متفاوت ،می توان اثر مفهوم کلی راهبرد تجاری را بر سایر متغیرها سنجید
( .)Magerakis & Tzelepis, 2020شرکتهای تدافعی طیف محدودی از محصوالت را
ارائه می کنند؛ سعی در حفظ جایگاهی با ثبات در بازار دارند و این کار را با کاهش بهای
تمامشدۀ محصول انجام میدهند؛ در طراحی محصوالت جدید پیشقدم نمیشوند و
مدیران در این شرکتها از اختیارات چندانی برخوردار نیستند ( .)Chen et al., 2017در
مقابل ،شرکتهای آیندهنگر محصوالت متنوعی عرضه میکنند که هرازچندگاهی نیاز به
1. Market Mis-Valuation
2. Miles and Snow
3. Defender
4. Prospector
5. Analyzer
6. Reactor
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بازتعریف دارد؛ در تولید محصوالت جدید پیشگام هستند حتی اگر چندان سودده نباشند؛
بخش عظیمی از بودجۀ خود را به تحقیق و توسعه و بازاریابی اختصاص میدهند و تمایل
دارند ترکیب محصوالت خود را بهسرعت تغییر دهند .در این راهبرد ،مدیران از اختیار
عمل زیادی برخوردارند ( .)Navissi et al., 2017با توجه به موارد فوق ،در قیاس با
شرکتهای تدافعی ،شرکتهای آیندهنگر ریسک پذیرترند ،سرمایهگذاریهای بیشتری
دارند و بهتبع ،وجه نقد کمتری نگهداری میکنند ،هزینههای نمایندگی بیشتری دارند ،عدم
تقارن اطالعاتی باالتری درخصوص آنها وجود دارد ،بابت انحراف از سطح بهینۀ
نگهداشت وجوه نقد ،کمتر توسط بازار جریمه میشوند و هزینههای تعدیل بیشتری را
تجربه میکنند؛ بنابراین ،سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد در آنها کمتر از
شرکتهای تدافعی است(.)Magerakis & Tzelepis, 2020
در پژوهشهای پیشین خارجی ،اوپلر 0و همکاران ( )0111دریافتند شرکتهایی که
با کسری مالی مواجهاند ،سرعت تعدیل کمتری دارند .دیتمار و داچین )2100( 2نشان دادند
که در مراحل مختلف چرخۀ عمر شرکت ،نظریههای متفاوتی رفتار نگهداشت وجه نقد
شرکت را تبیین میکنند .ونکیتشواریان )2100( 9دریافت که اندازۀ شرکت و کسری مالی
آن ،به ترتیب اثر منفی و مثبتی بر سرعت تعدیل دارند .فالکندر 4و همکاران ( )2102نشان
دادند که با افزایش محدودیتهای مالی ،سرعت تعدیل افزایش مییابد .اورلوا و رائو

5

( )2109نشان دادند که وجود وجوه نقد مازاد و درعینحال محدودیت در تأمین مالی
برونسازمانی ،سرعت تعدیل را افزایش میدهد .یافتههای اورلوا و سان )2109( 6بیانگر
تأثیر مثبت عوامل نهادی (مانند حاکمیت شرکتی قویتر) بر سرعت تعدیل است .نتایج
دیائو )2121( 2از سرعت تعدیل پایین در شرکتهای فعّال در بازارهای نوظهور ،حکایت
1. Opler
2. Dittmar and Duchin
3. Venkiteshwaran
4. Faulkender
5. Orlova and Rao
6. Orlova and Sun
7. Diaw
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دارد .یافتههای اورلوا )2121( 0نشان میدهند که محیط نهادی و شرایط کالن اقتصادی
بهتر ،سرعت تعدیل باالتری را نتیجه میدهد .نتایج مگراکیز و زلپیس )2121( 2بیانگر
سرعت تعدیل آهستهتر نگهداشت وجه نقد در شرکتها با راهبرد آیندهنگر است.
یافتههای باقشان 9و همکاران ( )2120بیانگر سرعت تعدیل باالتر در شرکتهایی است که
از قوانین شریعت اسالم پیروی میکنند .در پژوهشهای داخلی ،نتایج دستگیر و همکاران
( )0912بیانگر تأثیر اندازۀ شرکت ،عدم تعادل مالی ،جریان وجه نقد آزاد و حاکمیت
شرکتی بر سرعت تعدیل است .نتایج فخاری و اسدزاده ( )0916حاکی از تأثیر اهرم مالی
بزرگتر و جریان وجوه نقد آزادِ بیشتر ،بر افزایش سرعت تعدیل است .معطوفی و
گلچوبی ( )0916دریافتند که سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد در شرکتهایی با
مالکیّت خانوادگی ،بیش از سایر شرکتها است .یافتههای کامیابی و همکاران ()0919
نشان داد که سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد در شرکتهای کوچک بیش از
شرکتهای بزرگ است .کامیابی و محسنی ملکی رستاقی ( )0911دریافتند در قیاس با
سایر واحدهای تجاری ،شرکتهایی که مقادیر کمتر از حد بهینه ،وجه نقد نگهداری
میکنند؛ سرعت تعدیل وجه نقد باالتری دارند ولی با لحاظ نمودن اهرم مالی،
شرکتهایی که وجه نقدی بیش از سطح بهینه نگهداری میکنند ،از سرعت تعدیل وجه
نقد باالتری برخوردار خواهند بود .نتایج صابرماهانی و همکاران ( )0411بیانگر تأثیر
برخورداری از مشتریان عمده بر افزایش سرعت تعدیل وجه نقد است .در ادامه ،بر اساس
مبانی نظری و پیشینه ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر ارائه میشوند:
فرضیۀ اول :شرکتهای آینده نگر ،نسبت نگهداشت وجه نقد کمتری در مقایسه با
شرکتهای تدافعی دارند.
فرضیۀ دوم :شرکتهای آیندهنگر ،سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد آهستهتری در
مقایسه با شرکتهای تدافعی دارند.
1. Orlova
2. Magerakis and Tzelepis
3. Bugshan
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روش پژوهش
بر اساس نتایج ،پژوهش حاضر کاربردی است؛ ازنظر هدف ،از نوع تحلیلی ،شبهتجربی و
همبستگی است و ازنظر بُعد زمانی دادهها ،گذشتهنگر و پسرویدادی است .در این
پژوهش ،برای گردآوری دادههای مالی و حسابداری از بانک اطالعاتی رهآورد نوین و
گزارشهای منتشره در سایت کُدال 0استفادهشده و جهت تجزیهوتحلیل دادهها ،نرمافزار
استاتا 2بهکاررفته است .برای تخمین مدلهای ایستا از برآوردگر حداقل مربعات معمولی و
جهت برازش مدلهای پویا ،برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافتۀ سیستمی 9بالندل و بوند

4

( )0119بهکاررفته است .در برآورد مدلها ،اثرات سالها و صنایع کنترل گردیده است .با
پیروی از اورلوا و رائو ( ،)2109در برازش مدلهای پویا ،وقفۀ دوم متغیر وابسته و وقفۀ اوّل
متغیرهای مستقل (بهجز متغیرهای مجازی سالها و صنایع) بهعنوان متغیر ابزاری ،بهکار
رفتهاند .همچنین ،نتایج تحلیلهای تکمیلی با استفاده از برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافتۀ
تفاضلی 5آرالنو و بوند )0110( 6و بهکارگیری رویکرد دومرحلهای 2ارائهشده توسط اورلوا
و رائو ( )2109گزارش شده است .در برازش تمام مدلها ،جهت تخفیف اثر ناهمسانی
واریانس و خودهمبستگی سریالی احتمالی در اجزای اخالل مدلها ،با پیروی از فوزو 9و
همکاران ( )2106از انحراف استاندارد تقویتشده ،1استفاده شده است .جامعۀ آماری
پژوهش ،کل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ  0992تا
 0911است که بهمنظور دستیابی به مجموعهای از مشاهدات همگن ،پایان سال مالی آنها
منتهی به پایان اسفندماه بوده و در طول دورۀ مطالعه ،تغییر سال مالی نداشته باشند؛ به دلیل
ماهیّت خاص فعالیّت ،از شرکتهای فعّال در صنایع بیمهای ،بانکی و سرمایهگذاری مالی،
1. Codal.Ir
2. Stata
3. System-Gmm
4. Blundell and Bond
5. Difference-Gmm
6. Arellano and Bond
7. Two Stage Approach
8. Fosu
9. Robust
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هدلینگها و لیزینگها نباشند؛ ارزش دفتری سهام آنها منفی نباشد و دادههای مورد نیاز
برای دورۀ زمانی پژوهش ،در دسترس باشد .با اعمال شروط فوق ،حجم جامعۀ آماری در
دسترس برابر  021شرکت (معادل  161مشاهده) شده است.
جهت مقایسۀ نسبت نگهداشت وجه نقد در شرکتها با راهبرد آیندهنگر و تدافعی
(آزمون فرضیۀ اول پژوهش) ،با پیروی از اورلوا و رائو ( )2109و مگراکیز و زلپیس
( )2121از مدل زیر استفاده شده است:
مدل ()0

∑

که در آن ،با پیروی از آقایی و امری اسرمی (،)0411
نقد به کل داراییها (
شده است .همچنین،

به دو صورت نسبت وجه

) و نسبت وجه نقد به کل داراییهای غیرنقد (

) تعریف

متغیر دو ارزشی نوع راهبرد تجاری است که برای شرکتها با

راهبرد آیندهنگر مقدار  0و برای شرکتها با راهبرد تدافعی ،مقدار صفر دارد .همانطور
که پیشازاین بیان شد ،چون راهبردهای تدافعی و آیندهنگر در دو سر طیف راهبردهای
چهارگانۀ مایلز و اسنو ( )0129قرار میگیرند و با لحاظ نمودن این دو راهبرد میتوان اثر
مفهوم کلی راهبرد تجاری را بر سایر متغیرها سنجید (مگراکیز و زلپیس ،)2121 ،در ادامه
برای تعریف عملیاتی راهبرد تجاری ،با پیروی از تنانی و محبخواه ( )0919از رویکرد
امتیازدهی ترکیبی ایتنر و لرکر )0112( 0استفاده شده است .در این رویکرد ،به مشاهدات
واقع در پنجک اول تا پنجم میانگین پنج سال اخیر متغیرهای نسبت تعداد کارکنان به
فروش شرکت جهت سنجش کارایی شرکت در تولید و توزیع محصوالت (شرکتهای
آیندهنگر نسبت تعداد کارکنان به فروش بیشتری نسبت به شرکتهای تدافعی دارند؛ بنتلی
و همکاران ،)2109 ،رشد فروش (شرکتهای آیندهنگر رشد فروش بیشتری نسبت به
شرکتهای تدافعی دارند؛ سعید و همکاران ،)2119 ،نسبت هزینههای عمومی ،اداری و
1. Ittner and Larcker
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فروش به کل فروش (نسبت هزینههای عمومی ،اداری و فروش به کل فروش در
شرکتهای آیندهنگر بیش از شرکتهای تدافعی است؛ کوتا و نایر )0115 ،به ترتیب
امتیازات  0تا  5و به مشاهدات واقع در پنجک اول تا پنجم میانگین پنج سال اخیر انحراف
استاندارد تعداد کل کارکنان جهت سنجش ثبات سازمانی (در شرکتهای آیندهنگر که
کارها تخصص محور است ،انحراف استاندارد کل کارکنان کمتر از شرکتهای تدافعی
است ،بنتلی و همکاران )2109 ،و نسبت داراییهای ثابت به کل داراییها جهت سنجش
کارایی فناوری و میزان سرمایهبر بودن (شرکتهای آیندهنگر نسبت داراییهای ثابت
کمتری در مقایسه با شرکتهای تدافعی دارند ،هیگینز و همکاران )2105 ،به ترتیب
امتیازات  5تا  0تعلق میگیرد و سپس ،امتیازات هر سال ـ شرکت که بین  5تا  25قرار دارد،
تجمیع میشود .در پایان ،شرکتها با امتیازات  5تا  05بهعنوان دارندۀ راهبرد تدافعی و
شرکتها با امتیازات  06تا  ،25دارندۀ راهبرد آیندهنگر ردهبندی میشوند .افزون بر آن،
نماد متغیرهای کنترلی است که با پیروی از اورلوا و رائو ( )2109شامل
(نسبت مجموع ارزش دفتری بدهیها و ارزش بازار سهام به ارزش

فرصتهای رشد

دفتری داراییها) ،اندازۀ شرکت
نقد عملیاتی
گردش

(لگاریتم کل داراییها در مبنای ده) ،جریان وجوه

(نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی به کل داراییها) ،خالص سرمایه در
(نسبت تفاضل داراییهای جاری غیرنقد و بدهیهای جاری بر کل

داراییها) ،مخارج سرمایهای
داراییها) ،نسبت اهرمی
نقد عملیاتی در سطح صنعت

(نسبت تغییرات در داراییهای ثابت بر کل
(نسبت کل بدهیها بر کل داراییها) ،نوسان جریان وجوه
(میانۀ انحراف معیار سه سال اخیر نسبت جریان

وجوه نقد عملیاتی بر کل داراییها در سطح صنعت) و توزیع سود نقدی

(متغیر

مجازی که برای شرکتهای توزیعکنندۀ سود نقدی ،مقدار  0و در سایر موارد مقدار صفر
دارد) است .بر اساس فرضیۀ نخست پژوهش ،انتظار میرود ضریب متغیر
معنادار باشد.

منفی و
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جهت سنجش سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد ،با پیروی از اورلوا و رائو
( )2109و افالطونی و نیکبخت ( ،)0911رویکرد تعدیل جزئی 0بهکار رفته است:
رابطۀ ()0
که در آن،

(

)

بخشی از انحراف از سطح بهینۀ نگهداشت وجه نقد است که
مقدار انحراف از سطح بهینۀ نگهداشت

در یک دوره تصحیح میشود،

وجه نقد است که شرکت باید آن را تصحیح کند .بنابراین ،کس؛ از انحراف است که
نسبت

در یک دوره ،رفع میگردد و لذا ،معادل سرعت تعدیل تعریف میشود.
وجه نقد هدف و معادل مقادیر برازش شدۀ متغیر وابستۀ مدل ( )2است:
مدل ()2

∑

که در آن تمام متغیرها پیشازاین تعریف شدهاند .با جایگذاری مقادیر مذکور ،در رابطۀ
( )0و اندکی محاسبات جبری ،مدل ( )9حاصل میشود که در عمل برای سنجش سرعت
تعدیل به کار میرود:
مدل ()9

)

(

∑

(

)

در پایان ،برای بررسی معناداری تفاوت سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد در
شرکتها با راهبردهای تجاری تدافعی و آیندهنگر (آزمون فرضیۀ دوم پژوهش) ،از مدل
زیر استفاده شده است:
مدل ()4

)

(
)

(

∑

1. Partial Adjustment
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که در آن ،تمام متغیرها پیشازاین تعریف شدهاند .مطابق با فرضیۀ دوم پژوهش ،انتظار
میرود که سرعت تعدیل برای شرکتها با راهبرد آیندهنگر (

) کمتر از شرکتها

با راهبرد تدافعی ( ) باشد .بهبیاندیگر ،انتظار میرود که ضریب متغیر تعاملی
 ،مثبت و معنادار باشد.

یافتهها
آمارههای توصیفی
برای ارائۀ شمایی کلی از وضعیت توزیع دادهها ،آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در
جدول  0گزارش شدهاند.
جدول  .1آمارههای توصیفی
متغیرها

میانگین

میانه

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

نسبت وجه نقد به کل داراییها

1/1402

1/1299

1/1119

1/9099

1/1491

نسبت وجه نقد به داراییهای غیرنقد

1/1460

1/1244

1/1119

1/4612

1/1609

فرصتهای رشد

2/1196

0/6919

1/2994

01/2119

0/9011

اندازۀ شرکت

6/2611

6/2125

4/5596

9/0055

1/6566

جریان وجوه نقد عملیاتی

1/0000

1/1166

-1/2610

1/5019

1/0262

خالص سرمایه در گردش

1/0050

1/0219

-1/5410

1/6992

1/2222

مخارج سرمایهای

1/1990

1/1129

-1/0920

1/5191

1/1129

نسبت اهرمی

1/5922

1/6192

1/1659

1/1611

1/2119

نوسان جریان وجوه نقد عملیاتی صنعت

1/1654

1/1644

1/1295

1/0001

1/1094

متغیر مجازی توزیع سود نقدی

1/1604

0/1111

1/1111

0/1111

1/0129

حدود  91درصد مشاهدات ( 929سال ـ شرکت) راهبرد آیندهنگر دارند.
حدود  60درصد مشاهدات ( 592سال ـ شرکت) راهبرد تدافعی دارند.

نتایج نشان میدهد که شرکتها حدود  4درصـد از دارایـیهـای خـود را بـهصـورت نقـد،
نگهــداری مــیکننــد ،نســبت مجمــوع ارزش بــازار حقــوق صــاحبان ســهام و ارزش دفتــری
بدهیها بیش از  2برابر داراییهـا اسـت ،جریـان وجـوه نقـد عملیـاتی و خـالص سـرمایه در
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گردش به ترتیب رقمـی معـادل  00و  00/5درصـد دارایـیهـا هسـتند و مخـارج سـرمایهای
حدود  9درصد داراییها است .افزون بر آن ،نتایج نشان میدهد کـه شـرکتهـا حـدود 59
درصـد از منـابع مـالی خـود را از محـل بـدهیهـا تـأمین کـردهانـد و در  16درصـد سـال ـ
شرکتها ،سود نقدی توزیع شده است .همچنین ،نتایج نشان مـیدهـد کـه از مجمـوع 161
سال ـ شرکت 929 ،مورد دارای راهبرد آیندهنگـر هسـتند و  592سـال ـ شـرکت از راهبـرد
تدافعی بهره میبرند.

نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش
برای آزمون فرضیۀ اول پژوهش ،نتایج برازش مدل ( )0در جدول  2گزارش شدهاند.
جدول  .2نتایج برازش مدل ( )1و آزمون فرضیۀ نخست پژوهش
نماد متغیرها
BS

متغیر وابستهCHTA :

متغیر وابستهCHNA :

ضریب

آمارۀ t

ضریب

آمارۀ t

**-1/1012

-2/49

**-1/1090

-2/99

***

***

MTB

1/1012

2/94

1/1049

2/95

SIZE

-1/1190

-1/55

-1/1122

-1/99

CFO

*1/1949

0/29

1/1992

0/56

NWC
CAPEX

**

-2/12

-1/1945

**

-2/09

-1/1925

**

**

-2/11

-1/1499

**

-2/19

-1/1451

**

-1/1516

-2/42

-1/1625

-2/91

ICFOV

1/2629

0/65

1/9995

0/64

DIVD

1/1162

1/26

1/1165

1/66

عرض از مبدأ

1/1402

0/09

1/1926

1/92

LEV

اثرات سالها

کنترل شد

کنترل شد

اثرات صنایع

کنترل شد

کنترل شد

ضریب تعیین تعدیلشده ()%

22/61

22/91

آمارۀ فیشر
میانگین عامل تورّم واریانس

***

2/49

0/61

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  0درصد 5 ،درصد و  01درصد

***

2/41

0/61
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نشان میدهد که ضریب متغیـر فرصـتهـای رشـد ( )1/1012در

نتایج با متغیر وابستۀ

سطح  0درصد ،ضریب متغیرهای راهبرد آیندهنگر ( ،)-1/1012خالص سـرمایه در گـردش
( ،)-1/1945مخارج سرمایهای ( )-1/1925و نسبت اهرمی ( )-1/1516در سطح  5درصد و
ضریب جریانهای نقد عملیاتی ( )1/1949در سطح  01درصد ،معنادارند و میـانگین آمـارۀ
تورّم واریانس ( )0/61نشان میدهد که متغیرهای مستقل ،هـم خـط نیسـتند .ضـریب تعیـین
تعدیلشده بیان میکند که متغیرهای مستقل قادر به تبیـین  22/61درصـد از تغییـرات متغیـر
وابسته هستند و معناداری آمـارۀ فیشـر ( )2/49بیـانگر معنـاداری کلـی مـدل اسـت .منفـی و
معنادار بودن ضریب متغیر مجازی راهبرد آیندهنگر ( )-1/1012نشـان مـیدهـد کـه نسـبت
نگهداشت وجه نقد در شرکتها با راهبرد آیندهنگر بهصورت معناداری کمتر از شرکتهـا
 ،نتـایج مشـابهی دربـر دارد و

با راهبرد تدافعی است .برآورد مدل ( )0با متغیر وابستۀ
بیانگر عدم رد فرضیۀ اوّل پژوهش است.

نتایج آزمون فرضیۀ دوم پژوهش
در جـدول ( 9جـدول  ،)4نتـایج بـرآورد مـدل ( )9بـا متغیـر وابسـتۀ

) جهـت

(

سنجش سرعت تعدیل نگهداشت وجـه نقـد در شـرکتهـا بـا راهبـرد تـدافعی (سـتون  )0و
آیندهنگر (ستون  )2ارائه شده است.
جدول  :7آزمون فرضیۀ دوم پژوهش (متغیر وابسته)CHTA :
نماد متغیرها

CH

()1

()2

()3

راهبرد تدافعی

راهبرد آیندهنگر

مقایسۀ ( )1و ()2

ضریب

آمارۀ t

***1/4991

00/99

ضریب
***

1/6294

آمارۀ t
02/21

BS

ضریب
***

1/2511

5/65

-1/1152

-0/02

**

1/0161

BS*CH

آمارۀ t

2/29

MTB

1/1194

0/94

1/1102

1/12

1/1125

0/99

SIZE

1/1191

0/21

-1/1151

-1/64

-1/1012

-0/56

CFO
NWC

***

-1/1591

***

1/1695

-5/06
9/96

***

-1/0191

**

-1/1291

-5/19
-0/12

***

-1/1429

1/1225

-5/15
0/59

 | 36فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی | سال نوزدهم |شماره  | 37بهار 1061

نماد متغیرها

()1

()2

()3

راهبرد تدافعی

راهبرد آیندهنگر

مقایسۀ ( )1و ()2

CAPEX

**1/1921

2/09

1/1025

1/99

LEV

1/1421

0/59

-1/1192

-1/45

ICFOV

-1/1511

-1/61

DIVD
عرض از مبدأ

**

-1/1009

-1/1615

***

1/2516

**1/1240

2/01

***

4/60

1/1294

5/21

-2/90

-1/1100

-1/14

-0/25

1/1921

1/61

1/96

1/1969
**

-2/19

-1/1040

-0/40

-0/0149

اثرات سالها

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

اثرات صنایع

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

سرعت تعدیل ()%

56/60

92/06

نیمه عمر (ماه)

1/16

02/11

معناداری آمارۀ سارگان ـ هنسن:
1/9261

1/9915

1/0016

معناداری آمارۀ آرالنو ـ بوند:
1/9299

در وقفۀ دوم

1/2920

1/4610

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  0درصد 5 ،درصد و  01درصد

جدول  .0آزمون فرضیۀ دوم پژوهش (متغیر وابسته)CHNA :
نماد متغیرها

()1

()2

مقایسۀ

راهبرد تدافعی

راهبرد آیندهنگر

(  )1و ( ) 2

ضریب
CH

آمارۀ t

***1/9990

ضریب

آمارۀ t

ضریب

آمارۀ t

***1/6216

04/62

***1/2264

6/92

*

-1/1164

BS

***

1/0962

BS*CH
MTB
SIZE
CFO
NWC

**

1/1162

1/1146
***

-1/1651

***

1/1919

1/66

1/1101

1/01

**

-5/64
9/66

***

-1/0242

**

-1/1416

-5/99
-2/96

1/1142

-1/1924

***

-1/1599

1/1246

2/25

1/1141

1/29

**

LEV

1/1429

0/44

-1/1062

-1/92

***

ICFOV

-1/1524

-1/52

CAPEX

**

2/29

1/1125

0/09

*

1/1920

***

1/1292

6/59

1/1210
1/1900

1/1190

-0/69
9/29
0/12
-2/96
-5/22
0/59
2/46
4/55
1/94
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نماد متغیرها

()1

()2

مقایسۀ

راهبرد تدافعی

راهبرد آیندهنگر

(  )1و ( ) 2

DIVD

**-1/1092

-2/55

-1/1024

-1/44

***-1/1201

-2/96

عرض از مبدأ

-1/1996

-1/24

-1/1112

-1/10

-1/1902

-1/11

اثرات سالها

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

اثرات صنایع

کنترل شد

کنترل شد

کنترل شد

سرعت تعدیل ()%

60/61

99/14

نیمه عمر (ماه)

9/62

02/99

معناداری آمارۀ سارگان ـ هنسن:
1/9109

1/0022

1/0996

معناداری آمارۀ آرالنو ـ بوند:
در وقفۀ دوم

1/4199

1/2111

1/1614

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  0درصد 5 ،درصد و  01درصد

بهمنظور آزمون فرضیۀ دوم پژوهش ،نتایج برآورد مدل ( )4در ستون ( )9گـزارش گردیـده
است .نتایج برآورد مدل ( )9در ستون ( )0نشان میدهد که ضریب نسبت نگهداشـت وجـه
نقد در دورۀ جاری ( ،)1/4991جریان وجوه نقد عملیاتی ( )-1/1591و خـالص سـرمایه در
گردش ( )1/1695در سطح  0درصد و ضریب مخارج سرمایهای ( )1/1921و متغیر مجازی
توزیع سود نقدی ( )-1/1009در سطح  5درصد ،معنادارند .معنادار نبودن آمـارۀ سـارگان ـ
هنسن ( )1/9261بیانگر اعتبار ابزارهای مورداستفاده در برآورد مدل است .بهعالوه ،معنـادار
نبودن آمارۀ آزمون آرالنوـ بوند در وقفۀ دوم ( )1/9299بیانگر عدم وجـود خودهمبسـتگی
سریالی در باقیماندۀ مدلها است .یافتههای دو آزمون فوق مبیّن اعتبـار نتـایج بـرآورد مـدل
است .0نتایج نشان میدهد که سرعت تعدیل در شـرکتهـا بـا راهبـرد آینـدهنگـر ()92/06
کمتر از شرکتها با راهبرد تدافعی ( )56/60است .بـهبیـاندیگـر و بـر اسـاس نتـایج تحلیـل
نیمهعمر 2مطرح در پژوهش اورلوا و رائو ( ،)2109شرکتهای آیندهنگر (تدافعی) نیمـی از
فاصلۀ بین نسبت نگهداشت وجه نقد واقعی و هدف را در بازۀ زمـانی حـدود  )01( 09مـاه،
 .0شیوۀ تفسیر نتایج سایر مدلهای پویا نیز به همین صورت است که بهمنظور حفظ فضای مقاله ،ارائه نشدهاند.
)2. half-life=12*ln(0.5)/ln(1-λ
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تصحیح میکنند  .این نتایج مؤیّد وجـود نسـبت نگهداشـت وجـه نقـد بهینـه اسـت .مثبـت و
معنادار بودن ضریب متغیر تعاملی

( )1/0161در مـدل ( )4نشـان مـیدهـد کـه

سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکتهای آیندهنگر بهصورت معناداری آهستهتر از
شرکتهای تدافعی است .نتایج برازش مدلهـای ( )9و ( )4بـا متغیـر وابسـتۀ

کـه در

جدول  4گزارش شدهاند ،مشابه نتایج جدول  9است .بهطور خالصه ،نتایج جـدول  4نشـان
می دهند که سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکتها با راهبـرد آینـدهنگـر ()99/14
کمتر از شرکتها با راهبرد تدافعی ( )60/61اسـت ،بـهطـوریکـه شـرکتهـای آینـدهنگـر
(تدافعی) نیمی از فاصلۀ بین نسبت نگهداشـت وجـه نقـد واقعـی و هـدف را در بـازۀ زمـانی
حدود  )1( 02ماه ،کاهش میدهند .نتایج جداول  9و  4بیانگر عدم رد فرضیۀ دوم پـژوهش
هستند.

آزمونهای تکمیلی
جهت اطمینان از استحکام یافتهها ،نتایج آزمونهای تکمیلی در جدول  5گزارش شـدهانـد.
در بخش الف جدول  ،5برای اطمینان از حسّاس نبودن نتایج آزمون فرضیۀ دوم پژوهش بـه
نوع برآوردگر بهکاررفته در برازش مدلهای پویـا ،از برآوردگـر گشـتاورهای تعمـیمیافتـۀ
تفاضــلی آرالنــو و بونــد ( )0110اســتفاده شــده اســت .نتــایج بــرآورد مــدل ( )4بــا متغیــر
وابســتۀ

(

) نشــان مــیدهــد کــه ضــریب متغیــر تعــاملی

1/2010

( )1/2125در سطح  5درصد ( 0درصد) درصد ،معنـادار اسـت .نتـایج مؤیّـد آن اسـت کـه
سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکتهای آیندهنگر بهصـورت معنـاداری کـمتـر از
شرکتهای تدافعی است .در بخش ب جدول  ،5نتـایج آزمـون فرضـیۀ دوم ،بـا اسـتفاده از
رویکرد دو مرحلهای اورلوا و رائو ( )2109ارائه شده است .آنان عقیـده دارنـد کـه تصـریح
مدل تعدیل جزئی بر اساس رابطۀ ( )0و استفاده از رویکرد یک مرحلـهایِ مورداسـتفاده در
بخش قبل جهت آزمون فرضـیه دوم پـژوهش ،نـاهمگنی 0سـرعت تعـدیل در شـرکتهـای
1. Heterogeneity
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مختلف را در نظر نمی گیرد .برای لحاظ نمـودن ایـن موضـوع ،بـا پیـروی از اورلـوا و رائـو
( ،)2109در این بخش یک رویکرد دومرحلهای بهکاررفته است که در آن فرض مـیشـود
سرعت تعدیل ،تابعی از متغیرهای مختلف (

) است:

رابطۀ ()2
با جایگذاری رابطۀ ( )2در رابطۀ ( ،)0مدل زیر بـه دسـت مـیآیـد کـه بـا بـهکـارگیری آن
میتوان فرض همگنی سرعت تعدیل را کنار گذاشت:
مدل ()6

)

(

()

جدول  .7نتایج آزمونهای تکمیلی
بخش الف :استفاده از برآوردگر آرالنو و بوند ()0110
متغیر وابستهCHTA :

نماد متغیرها
BS*CH

ضریب

آمارۀ t

**1/2010

2/42

متغیر وابستهCHNA :
ضریب
***

1/2125

آمارۀ t
9/99

بخش ب :استفاده از رویکرد دو مرحلهای اورلوا و رائو ()2109
متغیر وابستهCHTA :

نماد متغیرها

ضریب

)
)

(
(

***

1/6204

*

-1/0519

متغیر وابستهCHNA :

آمارۀ t
01/99
-0/20

ضریب
***

1/6990

**

-1/0922

آمارۀ t
00/91
-2/09

*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح  0درصد 5 ،درصد و  01درصد

در نخستین مرحلۀ رویکرد اخیر ،مدل ( )2با برآوردگر بالندل و بوند ( )0119برآورد
میشود و مقادیر برازش شدۀ آن (

) استخراج میشوند .در مرحلۀ دوم ،مقادیر

استخراجشدۀ مرحلۀ قبل ،در مدل ( )6جایگذاری میشوند .بهاینترتیب ،تصریحی ایجاد
می شود که با رویکرد حداقل مربعات معمولی ،قابل برازش است .در مدل ( ،)6ضریب
معادل سرعت تعدیل و ضریب

بیانگر میزان اثر متغیر

(در اینجا متغیر مجازی
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راهبرد آیندهنگر) بر سرعت تعدیل است که انتظار میرود بر اساس فرضیۀ دوم پژوهش،
منفی و معنادار باشد .نتایج رویکرد دومرحلهای با متغیر وابستۀ

(

) ،سرعت

تعدیل را حدود  )64( 62درصد ارزیابی میکند .افزون بر آن ،منفی و معنادار بودن ضریب
متغیر تعاملی
وابستۀ

(

)

(

 )-1/0922( -1/0519 ،در برازش مدل ( )6با متغیر

) نشان میدهد که سرعت تعدیل در شرکتهای آیندهنگر به شکل

معناداری آهستهتر از شرکتهای تدافعی است .نتایج ،مؤیّد یافتههای پیشین پژوهش است.

بحث و نتیجهگیری
انگیزۀ شرکت ها برای نگهداشت مقادیر بهینۀ وجه نقد از این موضوع ناشی میشود که
انحراف از سطح بهینۀ نگهداشت آن ،میتواند باعث کاهش ارزش شرکت گردد؛ بنابراین،
چنانچه هزینه های انحراف از سطح بهینۀ نگهداشت وجوه نقد بیش از هزینههای تعدیل
باشد ،شرکتها بهسرعت هرگونه انحرافی را تصحیح خواهند (مارتینز سوال و همکاران،
 .)2109هزینههای تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد و به تبع آن ،سرعت تعدیل ،تابع عوامل
متعددی در سطح شرکت ،صنعت و اقتصاد کالن است .یکی از مؤلفههای شرکتی مؤثر بر
سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آنکه در پژوهشهای پیشین داخلی به آن توجه
نشده است ،راهبرد تجاری شرکت است .راهبرد تجاری بهعنوان خطمشی کلی شرکت،
بیانگر شیوههای اجرایی شرکت به منظور حفظ توان رقابتی در بازار است .در این پژوهش،
راهبرد تجاری با بهکارگیری سیستم امتیازدهی ایتنر و لرکر ( )0112بهصورت مجازی
تعریفشده و اثر آن بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل آن بررسی شده است.
یافتهها مؤیّد وجود سطح نگهداشت بهینۀ وجه نقد در شرکتها با راهبردهای تدافعی و
آیندهنگر است .افزون بر آن ،نتایج نشان میدهند که در قیاس با شرکتهایی با راهبرد
تدافعی ،شرکتهای آیندهنگر نسبت وجه نقد کوچکتری دارند و انحراف بین نسبت
وجه نقد فعلی و نسبت هدف را آهستهتر تصحیح میکنند .این نتایج که با یافتههای
مگراکیز و زلپیس ( )2121مطابقت دارند ،با مفاهیم مطرح در نظریۀ توازن ،سازگارند.
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یافتههای این پژوهش میتواند برای مدیران و سرمایهگذاران مفید باشد .نخست،
چون انحراف از سطح بهینۀ نگهداشت وجه نقد ،کاهش ارزش شرکت را درپی دارد ،به
مدیران پیشنهاد میشود برای دستیابی به نسبت فوق ،برنامهریزی کنند .بهعالوه ،به
سرمایهگذاران نیز توصیه میشود که در زمان اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری ،به بحث
انحراف نسبت نگهداشت وجه نقد از سطح بهینه ،توجه داشته باشند .همچنین ،یافتههای
پژوهش مبنی بر سطح نگهداشت کمتر و سرعت تعدیل آهستهتر نسبت نگهداشت وجه نقد
در شرکتهای آیندهنگر و درعینحال ،اهمیت نیل به نسبت هدف ،میتواند موردتوجه
مدیران سطوح عالی شرکتها جهت تصمیمگیری در خصوص تعیین راهبرد تجاری
شرکت قرار گیرد.
در این پژوهش ،جهت اطمینان از عدم تأثیر نوع برآوردگر بر نتایج برازش مدلهای
پویا ،از دو برآوردگر گشتاورهای تعمیمیافتۀ سیستمی و تفاضلی استفاده شد و بهمنظور
اطمینان از عدم تأثیر ناهمگنی سرعت تعدیل در شرکتهای مختلف بر نتایج مدلهای
پویا ،در کنار رویکرد یک مرحلهای ،از رهیافت دومرحلهای نیز استفاده گردید .افزون بر
آن ،با بهکارگیری دو سنجه برای اندازهگیری نسبت نگهداشت وجه نقد ،از عدم حساسیت
نتایج به تعاریف عملیاتی متفاوت متغیر مذکور ،اطمینان حاصل گردید .در پایان ،با کنترل
اثرات سالها و صنایع و بهکارگیری تعداد زیادی متغیر کنترلی ،از عدم ایجاد تورش
متغیرهای محذوف ،0اطمینان حاصل شد .بااینحال ،برخی موارد ممکن است مانع از تعمیم
مناسب نتایج پژوهش شود .برای مثال ،این پژوهش از رویکرد مایلز و اسنو ( )0129برای
تعیین نوع راهبرد تجاری شرکتها بهرهمند است و بهکارگیری سایر روشها مانند رویکرد
مارچ ،)0110( 2تریسی و ویرسما )0115( 9پورتر( )0119( 4که قابل توصیه به پژوهشگران
آتی است) میتواند نتایج دیگری دربر داشته باشد.
1. Omitted Variable Bias
2. March
3. Treacy and Wiersema
4. Porter
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