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های عمر در چرخه های وقد آزاد و حاکمیت شرکتیرابطه بیه جریان 

 شرکت

 اقبال صفت رووقیاسماعیل 

 حسابذاری داوشگاٌ لم کارشىاسی ارشذ

 

 چکیده

تحميك حاضز اس لحاظ َذف تحميك، تحميمی کاربزدی است، یعىی با َدذف زسمدًن ومدًدن يزضديٍ َدا، ت يديه       

ايشيدن بٍ داوش مًجًد در یك سميىٍ خاص صًرت پذیزيتٍ اسدت  ایده تحميدك    ريابط بيه پذیذٌ َا ي در وُایت 

ایده تحميدك اعاعدات مدالی حسابزسدی       در اس وًع مطالعٍ کتابخاوٍ ای ي تحميمی تًصيفی ي تحميمی علی است 

 8در بداسٌ سمداوی   1391تدا   1384شزکت پذیزيتٍ شذٌ در بًرس ايراق بُادار تُزان در عی ديرٌ سماوی  95شذٌ 

سال(  در ایه تحميك با استفادٌ اس ريیكزد پس ريیذادی بٍ دو دال زسمدًن    -شزکت 760لٍ بزرسی شذٌ است )سا

رابطٍ بيه حاکميت شزکتی ي جزیان َای ومذ زساد با تًجٍ بٍ چزخٍ َای شزکت َای پذیزيتدٍ شدذٌ در بدًرس    

ن یك متغيز مسدتم  ي جزیاوُدای   ايراق بُادار تُزان َستيم  در ایه تحميك بزرسی اثز حاکميت شزکتی بٍ عىًا

ومذ زساد بٍ عىًان یك متغيز يابستٍ ي چزخٍ َای عمز بٍ عىًان متغيز ع مٍ بىذی صًرت گزيتٍ است  بدا تًجدٍ   

َم ستگی( اس تجشیٍ ي تحلي  رگزسيًن چىذ متغيزٌ بٍ مىظدًر تعيديه   ) تحميكبٍ وًع رابطٍ مًرد زسمًن در ایه 

   اصلی ي متغيز َای کىتزلی با متغيز يابستٍ اسدتفادٌ گزدیدذٌ اسدت    ميشان يشذت َم ستگی بيه متغيز مستم

اسدتفادٌ   Eviewsتجشیٍ ي تحلي  وُایی با استفادٌ اس مذل رگزسيًن چىذ متغيزٌ ي با استفادٌ اس ودز  ايدشار   بزای

ر شذٌ است  وتایج تحميك وشان می دَذ کٍ بيه حاکميت شزکتی ي جزیان َای ومذ زساد در شزکت َدایی کدٍ د  

مزحلٍ بلًغ ي ايًل لزار داروذ رابطٍ معىاداری يجدًد دارد امدا رابطدٍ معىدا داری در مزحلدٍ رشدذ يجدًد ودذارد          

َمچىيه بذين در وظز گزيته چزخٍ َای شزکت، رابطٍ معىاداری بيه جزیاوُدای ومدذزساد ي حاکميدت شدزکتی     

 يجًد دارد 

 ، بًرس ايراق بُادار، عمز شزکت، حاکميت شزکتیَای ومذجزیان: کلمات کلیدی
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