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 : پايان نامهعنوان  -الف

 : یفارس

 :یسيانگل

  4 یعمل                3 يکاربرد                 2 ينظر                 1 يادي:  بنیقاتينوع کار تحق -ب

 : پايان نامهتعداد واحد  -پ

 ق(:يق )مساله تحقيتحق یپرسش اصل -ت

 يها مربوط به پرسش يرهایمجهول و مبهم و متغ يها ان جنبهیق مساله، بیدق يح ابعاد، حدود مساله، معرفیان مساله )تشریب -5

 :ق(یق، منظور تحقیتحق

 سترمايه  در یمتديريت  و کنتترل  اهميتت ، دنيا سراسر در بزرگ هاي شرکت مالیِ هاي رسوايی گزارش و مالی بحران از پس         

 ارزش از هتا  ملتت  رفتاه  و ثتروت  افزايش نتيجه در و اقتصادي رشد حفظ، سرمايه بازارهاي در فراوان مدت طوالنی هاي گذاري

 ي طلبانته  فرصتت  ي استتفاده  شرکت امور نظارت براي خوب سيستم يک رود می انتظار، عالوه به. است گشته برخوردار بيشتري

 آمتدن  پتايين . ببترد  باال را شده گزارش دهايسو بودن اتکا قابل درنتيجه و کند محدود را شرکت درآمدي هاي فعاليت از مديريت

 .  باشند داشته اعتماد حسابداري ارقام و اعداد درستی به کمتر گذاران سرمايه شده باعث افشا و شفافيت، کيفيت سود سطح

 تتاثير  متعتددي  مطالعات حاليکه در و نيستند جامع و کلی سود يتکيف و مديريتی بين ارتباط پيرامون پيشين مطالعات هاي يافته اما

 Anderson, Gillan, and Deli ي مطالعته  در کته  شتواهدي  امتا ، انتد  داده نشتان  را کيفيت ستود  بر مديريتيتتی چشمگير

(2003) ،Petra (2007) ،Rainsbury, Bradbury, and Cahan (2009 )و Sarikhani and Ebrahimi 

 . ندارد سود آمار کيفيت با توجهی قابل ارتباط مديريتی که دهد می ننشا(  2011)

 ي رابطته  در( FCF) نقد وجه آزاد هاي جريان نگرفتن نظر در، پيشين تحقيقات نتايج نبودن کلی دليل که شود می تصور اينگونه

 کتاهش  در حيتاتی  ابزارهايی، کنترل و تنظار هاي مکانيزم دارد انتظار FCF ي نظريه عالوه به. باشد کيفيت سود و مديريتی بين

 امتا  دارد بااليی FCF شرکت وقتی که داشت تاکيد Jensen (1986). باشند مازاد نقد وجه تخصيص سوء در مديران توانايی

 کننتد  می گذاري سرمايه هايی فعاليت در را مازاد هاي حساب احتماال شرکت مديران، است برخوردار پايينی رشد هاي موقعيت از

 متی  متديران  غيرمطلتوب  عمتل  اين دليل  (.مطالعه اين در( SFCF) مازاد نقد وجه آزاد جريان مثل) هستندداراي بازده منفی  هک

 پنهتان  منظتور  به مديران رود می انتظار. دانند می فردي اعتبار و ثروت افزايش براي منبع يک را شرکت، مديران که باشد اين تواند

 درآمد ي دهنده افريش و کنترل تحت تعهديِ اقالم فرايند ارزش به منظور دستگاري هاي فعاليت اين منفیِ يا کم درآمدهاي کردن

 ارتبتاط  موضتوع  بتا  زيادي بارارزش تحقيقات گرچه. منفی نشان می دهد را شده گزارش  کيفيت سود نهايت در که گيرند بکار را

 .  است شده کمی توجه رابطه اين در FCF نمايندگی ي سئلهم نقش به ها آن در اما، دارد وجود کيفيت سود و مديريتی بين

 و( حسابرستی  ي کميتته  و مديتتتتره  هيئتت  هتاي  ويژگی جمله از) مديريتی ساختار بين ي رابطه که است آن دنيال به مطالعه اين

 هتي   حاضتر  حتال  در :يتک . گرفتت  نظر در سهيم عوامل عنوان به توان می را جنبه سه مطالعه اين در. کند بررسی را کيفيت سود



 

 

 مسئله بافت در درآمدها آمار گزارش کيفيت بر حسابرسی کميته و مديره هيئت هاي ويژگی تاثير که ندارد وجود تجربی ي مطالعه

 هتاي  موقعيتت  در ها شرکت ارزشگذاري ارتقا در هيئت ساختار نقشLasfer(2002 ) فقط. کند بررسی را FCF نمايندگی ي

 بتين  ي رابطته  که پرداخت مطلب اين بررسی به Chi and Scott Lee(2010) و است کرده ررسیب را کم رشد و زياد رشد

 هتاي  ويزگی دادن ارتباط طريق از مطالعه اين. دارد بستگی شرکت يک در FCF  حضور به اندازه چه تا شرکت ارزش و نظارت

 بتا  دارد تتالش  مطالعته  ايتن  :دوم. است يقاتیتحق چنين بسط درپی، بورسی در تهران هاي شرکت در هيئت و حسابرسی ي کميته

 بتراي  مطالعه اين: سوم. ببرد جلوتر گام يک را تحقيقات اين، هيئت رهبري براي پروکسی يک نقش در رياست استقالل بکارگيري

 مورد بررسی قرار می گيرد.  را کيفيت سود و SFCF، مديريتی ساختار بين ارتباط بار اولين

 هيها و نظريش تئوريا آزماين و ساخت يقوان ، رها، اصولين متغيها و روابط ب دهياء پديت اشيکشف ماهبه است که  یهشپژو ياديق بنيتحق -1

  .دينما یدانش کمک م يپردازد و به توسعه مرزهایم ها

 .شودیانجام م يا ه مطالعات کتابخانهيپا کند و بریاستفاده م یل عقالئياستدالل و تحل يهااست و از روش ياديپژوهش بن ینوع يق نظريتحق -2

ل، يها، ابزار، وسابه منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش يق کاربرديتحق -3

 .شودیانجام م یمورد استفاده جوامع انسان يدات، ساختارها و الگوهايتول

 شود.یانجام م یو با هدف رفع مسائل و مشکالت جوامع انسان ياديقات بنيج تحقياست که با استفاده از نتا یپژوهش یق علميتحق -4

 

ج بدست آمده در داخل و خارج از کشور و یقات انجام شده درباره موضوع و نتایان مختصر سابقه تحقیسوابق مربوط )ب -6

 ق(:یموجود درباره موضوع تحق يعلم ينظرها

 ،  ي :تحقیقات خارج

  می پردازند  1990جنکيگز، کين و ولريبه بررسی تاثير حسابرسان متخصص صنعت بر کاهش کيفيت سود در اواخر دهه

نقشی داشته  1990بدين صورت که حسابرسان متخصص صنعت در قطع نمودن کاهش کيفيت سود موجود در اواخر دهه 

و کاهشی معنادار در ضرايب واکنش سود  يزان اقالم تعهدي اختيارييافته هاي تحقيق آن ها بيانگر افزايش معنادار در م. اند

اما افزايش در اقالم تعهدي اختياري و کاهش در . بود که اينيافته ها به منزله ي کاهش کيفيت سود در طی اين دوره می باشد 

 .ساير شرکت ها بودضرايب واکنشی سودبراي شرکت هايی که از حسابرسان متخصص صنعت استفاده می کردند کمتر از 

 ارتباط بين جريان وجوه نقد آزاد، نقش نظارتی ديون »به بررسی  2001در تحقيق خود در سال  1فردنياند گيول و ستواي

اند که ارتباط مثبت بين جريان گيول و همکاران در اين تحقيق به اين نتيجه رسيده. پرداخته است« الزحمه حسابرسیو حق

تر و باالي مالکيت سرمايه مديرانه به ترتيب قوي/ هاي داراي سطوح پائين حمه حسابرسی در شرکتالزوجوه نقد آزاد و حق

آنها همچنين به اين نتيجه رسيدند که اثر متقابل بين جريان وجوه نقد آزاد و مالکيت سرمايه مديرانه در . باشدتر میضعيف

 .بيشتر است پائين ديون به ترتيب کمتر و/ هاي داراي سطوح باال شرکت

 را يونانی شرکت 97، مديره هيات استقالل و سود کيفيت، حسابرسی گذاري قيمت بين رابطه  ديميترپلوس و لونتيس 

                                                 
1- Gul & JudysTsui,2001. 



 

 

 بيش سود مديريت با نهادي نمايندگی در را تحقيق اين ها¬آن. دادند قرار بررسی مورد( 2000 - 2004) مالی سال پنج براي

 قيمت و حسابرسی استقالل بين که دهد¬می نشان تحقيق نتايج. دادند انجام عيفض سازوکار با شرکتی حاکميت و حد از

 براي سود مديريت و حسابرسی گذاري قيمت بين که داد نشان نتايج،  همچنين. دارد وجود مثبت رابطه حسابرسی گذاري

 دارد وجود مثبت رابطه کوچک هاي¬شرکت

  ( 2005لی ، هان ، وو و چو) توسط که درآمدي اطالعات به چينی گذاران سرمايه ينکه برا مبنی دکنن می ارائه شواهدي 

 می نشان منفی واکنش، شده تشکيل مستقل مديران از ها آن ي مديره هيئت از بااليی درصد که شده مننتشر هايی شرکت

 . دهند

  ( 2009ديستشينی و دي دوناتو ) پايين کيفيت با مدهايدرآ زياد مستقل مديران داراي هاي شرکت که است آن از حاکی 

 ..کنند می تجربه را

   ( 2007( و پيترا )2000وافيز) )کيفيت  با چشمگيري ارتباط مديره هيئت استقالل دهد می نشان که کرد ارائه شواهدي

 .ندارد سود

 :  تحقیقات داخلي

  ن جريان نقدي آزاد و رشد تأثير افزايش اهرم مالی، ميزا»به بررسی  1387احسان کمالی در کار تحقيقاتی خود در سال

دوره زمانی تحقيق مذکور بين . پرداخته است« هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت بر مديريت سود شرکت

هايی که وي در تحقيق خود به اين نتيجه رسيده است که ميزان مديريت سود در شرکت.بوده است 1386تا  1379هاي سال

. معناداري ندارند گردند تفاوتهايی که به تدريج درگير افزايش اهرم مالی میلی بااليی دارند با شرکتهمواره درجه اهرم ما

ساير نتايج تحقيقات وي حاکی از اين موضوع است که جريان نقدي آزاد و رشد شرکت عواملی تأثيرگذار بر ميزان رفتارهاي 

وي . انده رفتارها در مديريت سود بر ميزان مديريت سود مؤثر بودهطلبانه مديران هستند که با توجه به نقش اين گونفرصت

گذاري کم، مديرانرا به هاي رشد و سرمايهکند که ميزان زياد جريان نقدي آزاد و همچنين وجود فرصتاين چنين مطرح می

هاي مديريت کند و بنابراين با استفاده از تکنيککند که سود را دچار نوسان میهاي پرخطري رهنمون میگذاريسمت سرمايه

ها به عنوان عاملی شوند، بدهیها به تدريج درگير افزايش اهرم مالی مینمايند ولی زمانی که اين شرکتسود آن را هموار می

سانات سود ناشی دهد که باعث کاهش نوو ميزان آن را کاهش می طلبانه مديران عمل کردهمحدود کننده در رفتارهاي فرصت

 .انجامداز اين رفتارها شده و به کاهش مديريت سود می

 سود مديريت بر نهادي سهامداران و آزاد نقدي هاي جريان اثر بررسی "عنوان با اي مطالعه در( 1388) باقري و مهرانی 

 يک عنوان به نهادي سهامداران راث مطالعه اين در که پرداختند آزاد نقدي هاي جريان و سود مديريت بين رابطه مطالعه به "

 جريان و سود مديريت بين که داد نشان تحقيق اين نتايج. است شده بررسی مزبور رابطه تعديل بر خارجی ي کننده کنترل

 و سود مديريت بين معناداري ي رابطه اما دارد وجود مستقيمی معنادار رابطه،  کم رشد با هاي شرکت در زياد آزاد نقد هاي

 .نشد پيدا کم رشد و زياد آزاد نقد هاي جريان با هاي شرکت در نهادي انسهامدار

 شرکت در سهامداران ارزش و آزاد نقدي هاي جريان رابطه بر سود مديريت تاثير بررسی به 1389 سال در زاده آخوند 

 شده پذيرفته توليدي هاي تشرک در که داد نشان وي نتايج.  پرداخت تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته توليدي هاي

 همچنين. شود محسوب سهامداران براي ارزش از مقياسی تواند می آزاد نقدي هاي جريان،  تهران بهادار اوراق بورس در

 ثروت و ارزش، نهايت در و آزاد نقدي هاي جريان،  سود مديريت ابزار از استفاده با دارند تمايل ها شرکت اين مديران

 ..دهند يشافزا را سهامداران

 :(نوشته شود يک جمله خبریه به صورت یفرض ها )هر هیفرض -7



 

 

 .دارد مثبت ارتباط کيفيت سود با مديره هيئت استقالل: يک ي فرضيه

 ..گذارد می کيفيت سود بر مثبتی تاثير و تسا ارتباط در SFCF با مديره هيئت استقالل: دو ي فرضيه

 .دارد کيفيت سود با مثبتی ارتباط شرکت اندازه: سه ي فرضيه

 .دارد منفی تاثيري سود کيفيت بر و است ارتباط در SFCF با هيئت اندازه: چهار ي فرضيه

 .دارد مثبت ي رابطه کيفيت سود با مديره هيئت هدايت: پنج ي فرضيه

 .دارد مثبت تاثيري کيفيت سود وبر است ارتباط در SFCF با هيئت رياست: شش ي فرضيه

 ..دارد مثبت ارتباط کيفيت سود با حسابرسی ي کميته قاللاست: هفت ي فرضيه

 .دارد مثبت تاثيري کيفيت سود بر و است ارتباط در SFCF با حسابرسی ي کميته استقالل: هشت ي فرضيه

 .دارد مثبت ارتباط کيفيت سود با حسابرسی ي کميته متناوب جلسات: نه ي فرضيه

 ..دارد مثبت تاثير کيفيت سود بر و است ارتباط در FCF با حسابرسی ي کميته جلسات تناوب: ده ي فرضيه

 .دارد مستقيم ارتباط کيفيت سود با حسابرسی ي کميته اعضاي صالحيت: يازده ي فرضيه

 .دارد مثبت تاثير کيفيت سود بر و است ارتباط در SFCF با حسابرسی ي کميته صالحيت: دوازده ي فرضيه

 ( 3ق یخاص انجام تحق يها ، و ضرورت 2 ي، کاربرد 1 يق )شامل اهداف علمیاهداف تحق -8

آزاد اضافی بر  نقدي: فراهم نمودن درک بهتر ومطالعه از رابطه ميان ساختار مديريتی وجريان هاي  هدف آرماني وکلي 1

 کيفيت سود در در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

ها تحقيق، مانند جريان هاي نقدي آزاد ، کيفيت ها و وروديگيري و تخمين خروجیزه:کمک به بهبود اندا هدف کاربردي 2

 /.می باشد و برخی از سازوگارهاي حسابرسی سود ،درآمد خالص ، بدهی بلند مدت و ويژگی هاي هيئت مديره

 قيمت کند کمک ها آن به و بدهد اطالعاتی گذاران سرمايه به بايد حسابداري اطالعات از بخشی عنوان به سود اطالعات 3

 يا] ثبات درآمدها ارقام و آمار مهم ويژگی دو. دهند انجام درستی به را گذاري سرمايه هاي گيري تصميم و ها دارايی گذاري

. کنند بينی پيش را نقدي هاي جريان و آتی هايسود کند می کمک گذاران سرمايه به که باشند می بينی پيش قابليت و[ استمرار

 در مالی بحران همزمانی اما. دانند می پايين کيفيت را موقت درآمدهاي و باال کيفيت داراي را ثابت درآمدهاي گذاران سرمايه

 اصالح به نياز خود امر همين. شود کم درآمدي آمار به گذاران سرمايه اعتماد شد باعث مالی هاي رسوايی با 1997 سال اواسط

 .کند می تاييد را درآمدي آمار ثبات قاارت براي ساختار مديريتی هاي فعاليت

 و مديران بين فکري همگرايی عدم از ناشی نمايندگی تنش که است گرفته شکل منظور بدين مناسب ساختار مديريتی سيستم يک

 حسابداري و مالی اطالعات درستی و صحت نتيجه در و کند سد را مديران ي طلبانه فرصت هاي فعاليت، دهد کاهش را مالکان

 دوباره را سرمايه بازارهاي به گذاران سرمايه اعتماد، کند می همسو مديران منافع با را سهامداران منافع آن بر عالوه. کند تضمين ار

 . شود می جذب بازارها اين به بيشتري گذاران سرمايه نتيجه در و کند می جذب

 افزايش FCF نمايندگی مشکل حضور با شرکت نترلک ساختار يک کارآمدي رود می انتظار، FCF نمايندگی ي نظريه در اما

 اين نگرفتن درنظر که دهد می نشان Chi and Scott Lee (2010) ي مطالعه در موجود تجربی شواهد عالوه به. يابد

 که جايیآن از. ندارد تاثيري شرکت ارزش بر یساختار مديريتي هاي فعاليت که بيانجامد اشتباه گيري نتيجه اين به تواند می مسئله

 گذاران سرمايه ثروت رساندن حداکثر به جهت در را نقد وجه اين اينکه عوض در، آزاد نقد وجه داراي هاي شرکت مديران



 

 

 هايی شرکت چنين برايمديريتی  کنترل قويِ عناصر داشتن بنابراين؛ گيرند می بکار خود رفاه افزايش براي را آن، کنند استفاده

 بدون و عادالنه اي شيوه به را مربوطه اطالعات دارند پايين FCF که هايی شرکت رود می انتظار، مقابل در. باشد می ضروري

، مازاد نقد وجه بر عالوه. ندارد مهمی نقش ها شرکت اين در امتتتتور کنترل نتيجه در و کنند ارائه گيري جهت و ورزي غرض

 اين. شود تشديد شتتترکت يک در دخيل هاي طرف بين FCF نمايندگی چالش شود می باعث تر پايين رشد اندازهاي چشتتم

 رشد انداز چشم داراي هاي شرکت از دسته آن، دارند کمتري رشد هاي موقعيت که هايی شرکت با مقايسه در که است دليل بدان

 .کنند گذاري سرمايه مثبت بازده با هاي پروژه در را موجود نقد وجه تمام قادرند باال

 با هاي شرکت بين در ساختار مديريتی هاي فعاليت دهند می نشان که قوي تجربی شواهد مبناي بر و شد گقته چه آن اساس بر

 يک در FCF نمايندگی مشکل هرچه که کرد استدالل چنين توان می، است برخوردار کارايی از FCF نمايندگی ي مسئله

. کند حل را مشکل بتواند که رود پيش کنترلی هاي کانيزمم سمت به شرکت آن که است باالتر نيز احتمال اين، باشد بيشتر شرکت

 بيشتر سود کيفيت و شرکت کنترل بين ارتباط متعاقبا و گذارند می ارج بيشتر را مکانيزم اين در پيشرفت گذاران سرمايه نتيجه در

 .بود خواهد

  

 ره(یو غ یياجراو  يوران )اعم از موسسات آموزش ان نام بهرهیب يدرصورت داشتن هدف کاربرد -9

 نوع استفاده نام سازمان ردیف

 تحليل هاي مالي سازمان بورس 1

 تصميم گيري هاي مالي سرمایه گذاران 2

 بسط تئوري هاي بازار سرمایه اساتيد و دانشجویان مالي 3
 

 ل شود(ين قسمت توسط استاد راهنما تکمي)است؟ یق در چید بودن تحقیو جد يجنبه نوآور -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء                                                                                                                 



 

 

 روش کار: -11

 ق:ینوع روش تحق -الف

 

 در مندرج  واقعی اطالعات بر مبتنی توصيفی تحقيقی،  روش لحاظ واز استقرايی - قياسی استدالل نظر از تحقيق اين

 ذيل مراحل طی در تحقيق اين .شود می تلقی  کاربردي تحقيقی،  هدف نظر از همچنين،  باشد می شرکتها مالی صورتهاي

 : گرديد خواهد اجرا

 نياز مورد هاي¬داده سپس و گرديده انتخاب نمونه براي شده مشخص شرايط به توجه با نمونه هاي¬شرکت ابتدا -1

 .شوند می آوري جمع مربوطه اطالعاتی منابع به مراجعه با تحقيق هاي¬فرضيه آزمون براي نظر مورد هايمدل اجراي براي

 اساس بر شده آوري¬جمع هاي¬داده از استفاده با تحقيق هاي¬فرضيه آزمون براي نياز مورد هاي معيار سپس -2

 . شوند می محاسبه، ها¬آن از يک هر براي شده معرفی هاي¬فرمول و ها¬روش

 .شوند می برآورد چندگانه رگرسيون تحليل و تجزيه از استفاده با مدل پارامترهاي بعدي مرحله در -3

 آن اساس بر و شده مقايسه انتظار مورد نتايج با آمده دست به نتايج، آزمون مورد رگرسيونی مدل برازش از پس -4

 .شد خواهند تاييد يا رد تحقيق هاي¬فرضيه

 

 

 

 ره(: یو غ يا، کتابخانهيندایاطالعات )م يروش گردآور  -ب

 :گرديد استفاده زير روشهاي از اطالعات آوري جمع براي

، ايمنابعکتابخانه از، موضوع تحقيق ادبيات و نظري مبانی زمينه در اطالعات گردآوري جهت: ايکتابخانه روش. الف

 . است شده استفاده اطالعات جهانی شبکه از نيز و نياز مورد کتابهاي، مقاالت

 مالی هاي صورت طريق از بورس در شده پذيرفته هاي شرکت توسط شده منتشر گزارشات و سازمانی هاي داده .ب

 .نوين آورد ره افزار نرم و تهران بهادار اوراق بورس رسمی سايت در مندرج هاي شرکت شده حسابرسی

  و  يشگاهیزات آزمای، تجهيبردار مونهش، جدول، نیاطالعات )پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، ف يابزار گردآور -پ

 ره( یو غ يا و ماهواره يوتریکامپ يها و شبکه ياطالعات يها بانک

 استتقالل ، مديره هيئت اندازه، مديره هيئت استقالل: مديريتی ساختار متغير شش تحقيق اين هاي فرضيه تست منظور به -1

 هتر . حسابرستی  ي کميتته  صالحيت و حسابرسی ي ميتهک جلسات، حسابرسی ي کميته استقالل، مديره هيئت رياست

. کنتيم  متی  بررستی  را فرضتی  روابط بر SFCF احتمالی تاثير و دهيم می ارتباط SFCF با را متغير شش اين از يک

 :باشد می صورت بدين ما ي اوليه مدل

 

 



 

 

 بعد.  سال يک درآمد  EARNit+1 که

 EARN خالص درآمد  

SFCF اگر که است دوتايی رمتغي FCF رشد اندازهاي چشم و باشد سال در نمونه متوسط ي اندازه از تر بيش (MBR )

 ،باشد نمونه متوسط زير

 SFCF ؛صفر مساوي اينصورت غير در و بود خواهد يک مساوي 

 BDIND_DUM و گيترد  یمت  قترار  يتک  مساوي باشد بيشتر يا %33 مديره هيئت استقالل اگر و است دوتايی متغير يک 

 .است صفر مساوي اينصورت درغير

 BDSIZE ؛است هيئت مديران کل تعداد 

 CHIND خواهتد  صتفر  مساوي اينصورت درغير و يک مساوي باشد مستقل هيئت رياست اگر و است دوتايی متغير يک 

 ؛بود

 ACIND ؛است حسابرسی ي کميته اعضاي کل تعداد به مستقل اعضاي نسبت 

 ACMEETINGS ؛باشد می حسابرسی ي کميته ي ساالنه ساتجل تعداد 

 ACQLFD کميتته  اعضاي کل تعداد به هستند حسابداري انجمن عضو که است حسابرسی ي کميته اعضاي تعداد نسبت 

 ؛حسابرسی ي

 LNZISE ؛است شرکت دفتري ارزش طبيعی لگاريتم 

 DEBT ؛هاست دارايی کل به مدت طوالنی بدهی 

 LOSS مساوي ها شرکت ي بقيه براي و بود خواهد يک مساوي ديده زيان هاي شرکت براي که است دوتايی متغير يک 

 ؛صفر

 CAP ؛شود می سنجش کل فروش براساس، استهالک  ي هزينه 

 YEAR مستاوي  2009 ستال  بتراي  و بتود  خواهتد  يک مساوي آن مقدار 2008 سال براي که است دوتايی متغير يک نيز 

 می باشد.؛ صفر

 شترکت . شود می استفاده ها شرکت براي رشد اندازهاي چشم و FCF عملياتی تعاريف از SFCF یارزياب منظور به -2

 را هتا  آن کته  هستتند  هتايی  شرکت نيستند برخوردار بااليی رشد هاي موقعيت از اما هستند باال FCF داراي که هايی

 :شود می حاسبهم صورت بدين شرکت هر براي FCF مختلف متون براساس. دانيم می باال SFCF داراي

 
 : آن در که

 FCF  ؛است جريان نقدي آزاد 

 INC ؛است یعمليات سود از حاصل درآمد 

 TAX ؛است درآمد بر ماليات 

 INTEXP ؛مدت بلند و مدت کوتاه بدهی ناخالصِ سود ي هزينه 

 OSDIV ؛است عادي تقسيمی سود کل مقدار 

 PSDIV وسهام ممتاز  سود 

 TAit-1 باشد می مالی سال ابتداي در ها دارايی دفتري کل ارزش. 

 

 

 



 

 

 ل اطالعات:یه و تحلیروش تجز  -ت

 هاي گزارش تک تک براي شده آوري جمع هاي داده از استفاده با نظر مورد هاي نسبت ابتدا،دادها تلخيص منظور به

 با سپس و شده انجام Excel افزار نرم از استفاده با تلخيص عمليات به مربوط هاي فعاليت کليه .می باشد ها شرکت

 هاي داده نظير هاي روش از استفاده جاي به تحقيق اين در.کنيم می فرضيات آزمون به اقدام Eviews افزار نرم از استفاده

 هم شود می باعث،ضرايب آماري قدرت افزايش عين در مزبور روش. شود می استفاده تلفيقی هاي داده روش از مقطعی

 .شود می انجام کاراتر برآوردي،آزادي درجه افزايش واسطه به و يافته کاهش متغييرها ينب خطی

 :یيب تا دفاع نهایق از زمان تصویمراحل انجام دادن تحق يبندجدول زمان -12

 خیتا تار خیاز تار بیخ تصویتار

   يامطالعات کتابخانه

   اطالعات يآورجمع

   هال دادهيه و تحليتجز

   پايان نامهو نگارش  يريگهجينت

   يیخ دفاع نهايتار

 :قیتحق يطول مدت اجرا

 

 ر:یبه شرح ز پایان نامه( مورد استفاده در يرفارسیو غ يفهرست منابع و ماخذ )فارس -13

 

  ،ه هاي پذیرفتتاثیر افزایش اهرم مالي، میزان جریان نقدي آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکت"،1387کمالي، ا

 .نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان،پایان"شده در بورس اوراق بهادار تهران

 در سود مدیریت بر نهادي سهامداران و آزاد نقدي هاي جریان اثر بررسي "( 1388. )بهروز، باقري و ساسان، مهراني 

 71 تا 50 ص،  2 هشمار،  حسابداري تحقیقات،  "تهران بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته هاي شرکت

 ( 1389آخوندزاده،میثم. رحیمیان،نظام الدین «) تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان هاي نقدي آزاد و ارزش سهامداران

پایان نامه کارشناسي ارشد ، موسسه آموزش « در شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران
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 جلد  ،محل انتشار ،مترجم ،عنوان کتاب ،سال نشر ،نام ،نام خانوادگیکتاب: 

 صفحه  ،شماره ،دوره ،سال ،هيعنوان نشر ،عنوان مقاله ،منا ،نام خانوادگیمقاله: 

 پایان نامهق یتحق يها نهیهز -14

 ره(یو غ يزاتی، تجهي، ارزيالیک )ریزان هر یو م پایان نامهن بودجه یمنابع تام -الف

 التیت و تسهزایتجه يبودجه ارز يالیبودجه ر نام موسسه فیرد

     

     

     

     

    جمع

 

 پایان نامه يها نهیهز -ب

 که در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد( يموارد ي)برا یپرسنل هزينه هاي -1ب

 تعداد افراد تینوع مسئول
کل ساعات کار 

 طرح يبرا
 جمع الزحمه در ساعتحق

     

     

     

     

 الیبه ر ينیتخم ه هايهزینجمع 

 شوند( يداريد خريق بايکه صرفاً از محل اعتبار طرح تحق یليل )وسايمواد و وسا هزينه هاي -2ب

 لهیا وسینام ماده 
مقدار 

 ازیموردن

 - يمصرف

 يرمصرفیغ

ساخت 

ا یداخل 

 خارج

شرکت 

 سازنده

 مت کلیق مت واحدیق

 يارز يالیر يارز يالیر

         

         



 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

   الیل به ریموارد و وسا هزینه هايجمع 

 

 متفرقه هزينه هاي -3ب

 يارز يالیر نهیشرح هز فیرد
 يالیمعادل ر

 يبودجه ارز
 الینه به ریکل هز

     پينه تايهز 1

     رينه تکثيهز 2

     یفنه صحايهز 3

     دينه عکس و اساليهز 4

5 
، ی، نقاشی، خطاطینه طراحيهز

 یکارتوگراف

    

     يوترينه خدمات کامپيهز 6

     گريد هزينه هاي 7

     جمع

 هانهیجمع کل هز -

 الینه کل به ریهز يارز يالیر نهینوع هز فیرد

    یپرسنل 1

    ليمواد و وسا 2

    مسافرت 3

    متفرقه 4

    جمع کل

 داتیتائ -15

 -الف



 

 

 امضاء خيتار استاد راهنما نام خانوادگینام و 

 امضاء خيتار استاد مشاور نام خانوادگیام و ن

 امضاء خيتار رگروهيمد نام خانوادگینام و 

 

 : درباره دانشکده يلیالت تکمیتحص يشوراه ینظر -ب

 جو:دانش یليق با رشته تحصيارتباط داشتن موضوع تحق -1

 دارد                                    ارتباط ندارد یارتباط دارد                                        ارتباط فرع       

 د بودن موضوع:يجد -2

 ريخ                                           یران بليدر ا                                                 یبل       

 :يو کاربرد يادياهداف بن -3

 ستيست                                   مطلوب نين يقابل دسترس است                               قابل دستر       

 ف مساله:يتعر -4

 ستيرسا است                                          رسا ن       

 ات:يفرض -5

 ن نشده و ناقص استين شده است                       درست تدويدرست تدو       

 ق دانشجو:يروش تحق -6

 ستيمناسب است                                      مناسب ن       

 محتوا و چارچوب طرح: -7

 تسيبرخوردار است              از انسجام برخوردار ن یاز انسجام خوب       

 :در نظر گرفته شده هزينه هاي -8

 اد است                   کم استياست            ز یکاف       

 :یيد نهاییتا -پ

 امضاء ينوع را سمت و تخصص نام خانوادگينام و  فیرد

  موافق      مخالف   1



 

 

  موافق      مخالف   2

  موافق      مخالف   3

  موافق      مخالف   4

  موافق      مخالف   5

  موافق      مخالف   6

  موافق      مخالف   7

 :يخانم/آقا پایان نامهق یموضوع تحق

 رشته: کارشناسي ارشد مقطع يدانشجو

 تحت عنوان: 

 يرا       از يار         تعداد اا بی      مطرح شد و به اتفاق آرا شوراي تحصیالت تکمیلي دانشکده               در جلسه مورخ

 قرار نگرفت         ب اعضاء قرار گرفتیمورد تصو

 امضاء:                               خيتار:                                                        دانشکدهعاون آموزشی پژوهشی م

 دانشگاه یه معاون پژوهشينظر -ت

 

 ءامضا خیتار معاون نام خانوادگينام و 

   



 

 

 


