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 چکيده
عملكرد شركتها از مهم ترين موضوع هاي مورد توجه سرمايه گذاران، اعتباردهندگان، مديران و دولتهاست. فساد مالی بر 

توانند با استفاده از مديريت سود و يا فعالیتهاي نوآورانه عملكرد عملكرد شركتها تاثیر گذار است مديران شركتها می
اين تحقیق تبیین رابطه بین هزينه هاي تحقیق و توسعه و عملكرد مالی با تاكید بر شركتها را مطلوب نشان دهند. هدف 

باشد.  باشد. اين تحقیق از نظر هدف كاربردي و به لحاظ ماهیت و روش علی همبستگی می نقش تعديلگر فساد مالی می
بوده  4100الی  4931ساله  5ی هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمان جامعه آماري تحقیق كلیه شركت

شركت مورد مطالعه قرار گرفتند  429گیري حذف سیستماتیک انتخاب شد و در مجموع  است كه از طريق نمونه
دهد كه  بین هزينه هاي تحقیق و توسعه و عملكرد مالی رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد  هاي تحقیق نشان می يافته

لی رابطه معنی داري وجود ندارد. همچنین فساد مالی رابطه هزينه تحقیق و توسعه و و بین فساد مالی و عملكرد ما
عملكرد مالی را تعديل نمی نمايد. بنابراين در شركتهايی كه وجوه نقد صرف فعالیتهاي تحقیق و توسعه میشود عملكرد 

 شركت بهبود  می يابد.

 .فساد مالیتوسعه، عملكرد مالی،  هزينه هاي تحقیق و کليدی: اژگانو

 

 مقدمه
موضوع جديدي نیست . اگرچه فساد درگیر كرده استجوامع را ي زيادي است كه و قرن ها ستین ديجد دهيپد کيفساد 

را به مطالعه اثرات فساد اختصاص  يشتریتوجه ب نمحققا .است افتهيدر سراسر جهان گسترش  يزیبه طور شگفت انگو 
شناخته  یمنافع خصوص يبرا یفساد معموالً به عنوان سوء استفاده از مناصب دولت(. 2020، 4)ون وو و همكارانداده اند

)رشوه،  یرقانونیغ تیفعال»فساد را به عنوان اكثرا شده است  فيتعر یمختلف يها وهیكه فساد به ش یدر حال. شود یم
سوء  قيكه از طر نمايندتعريف می( يدستكار ،يیگرا شاونديخو ،يسوء استفاده، جعل، طرفدار ،یجرم مال ،يكالهبردار
مالی ریغ اییمال ،شخصیمنافع  ي)شركت ها( برا یخصوص اي)دولت(  یقدرت توسط صاحبان مناصب عموماز استفاده 
 . (2020، 2)باهو و همكاران شود یانجام م

كه  یشود. زمان یم يو احتماالً مانع از معامالت تجار تر است نيیپا ينهاد تیفیفساد نشان دهنده ك ،ينهاد دگاهيد در
و شركت ها ممكن است  دشو یم لی، معامالت بازار تسهوجود داشته باشد نيیكشورها باال باشد و فساد پا ينهاد تیفیك
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 تعدیلگر نقش بر تاکيد با مالی عملکرد و توسعه و تحقيق های هزینه بين رابطه تبيين
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؛ 2041، 4همكاران)باراسا و  رندیو توسعه را به كار گ قیتحق يگذار هي، مانند سرماخويشها و اقدامات يراحت تر استراتژ
 يریگ میمكشور خاص غالب است، شركت هاتص کيبودن فساد در  ریكه فراگ یبرعكس، زمان(. 2020باهو و همكاران، 

 يفساد به عنوان بار گر،يد ليو دال لیدل ني(. به ا2005، 2و همكاران گزيدارند )رودر يكمتر کيو استراتژ یسازمان
)گسلیک و  دهد یم شيرا افزا يگذار هيدر بازده سرما یخارج نانیعدم اطممبادله و  يها نهيكه هز شود یشناخته م
 .(2042  ،9گوكزک

 هيسرما يبرا يیامدهایوجود دارد و پ افتهيتوسعه  يو هم در كشورها افتهيكمتر توسعه  يخطرات فساد هم در كشورها
عمدتاً از  تيريموجود تجارت و مد اتی(. ادب2024، 1و همكاران يانگآنها دارد ) یشركت ها و عملكرد مال يگذار

و به طور  (2024، 5)آنامان و بوكاري دهد یها را كاهش م شركت ینيكارآفري و كه فساد نوآور كند یم تيحماموضوع نيا
 (.2043، 1و همكاران )گودهايز دهد یم شرا كاه يرشد اقتصاد یكل

( در كشور را یخارج میمستق يگذار هي)به عنوان مثال سرما یخارج يشركت ها تیفعال نیفساد همچن ن،يبر ا عالوه
كند،  یدهد، درآمدها را محدود م یم شيو معامالت را افزا یندگينما يها نهيدهد. به طور خاص، فساد هز یكاهش م

فساد و  نیرابطه ب تیحال، ماه نيدهد. با ا یم شيرا افزا ينوآور يها نهيهزبرد و  یم نیارزش شركت ها را از ب
را  يشتری( و همچنان توجه ب2042؛ ون وو و همكاران، 2042، 1يو)وانگ و  ستیعملكرد شركت ها چندان واضح ن

 نيیكشور )به عنوان مثال سطوح پا ينهاد تیفیكه ك میممكن است انتظار داشته باش ،يكند. از نظر تئور یم جابيا
توسعه  يها برا شركت يارزشمند كه برا یدانش تیفعال کبه عنوانیو توسعه  قیتحق يها يگذار هيفساد( بر سرما

عملكرد  يو توسعه برا قیتحق يها يگذار هيسرما تیمثبت بگذارد. با توجه به اهم ریاستتأث یاساس ديجد يها ينوآور
 اثباتها را  و توسعه شركت قیتحق يها يگذار هيفساد و سرما نیب یرابطهبلق قاتینوظهور، تحق يها در كشورها شركت

(. به طور خاص، 2020و آالم و همكاران 2041؛ باراسا و همكاران، 2043، 2آالم و همكاران اند )به عنوان مثال كرده
و توسعه  قیتحق يها يگذار هيسرما نیچگونه سطح درک شده از فساد رابطه ب كهبررسی میكند كند  یم حاضر قیتحق

 ریتواند تأث یفساد م ي از طريقنهاد كاهش كیفیت كه  شودیكند.استدالل م یم ليشركت ها را تعد یو عملكرد مال
باتوجه  . (2022، 3)ويگلیونی و همكاران داشته باشد يشركت ها و عملكرد بعد يگذار هيو سرما قیبر تحق یقابل توجه

الی با تاكید بر نقش تعديلگر به مطالب ارائه شده اين تحقیق به تبیین رابطه بین هزينه هاي تحقیق و توسعه و عملكرد م
 پردازد.فساد مالی می

 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق

 عملکرد مالی 
يكی از بزرگترين مشاركت كنندگان در اقتصاد صنايع تولیدي هستند، چرا كه مهم ترين نقش و تأثیر قابل توجهی در 
توسعه اقتصادي هر كشور در سطح محلی و بین المللی دارد. بیشتر كشورهاي صنعتی بسته به صنعتی شدن و توسعه 

اقتصادي كشور را در خط توسعه يافتگی صنعتی قرار می تولید توسط بخش تولید آن ارزش افزوده به اقتصاد و توسعه 
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دهد. عملكرد مالی شركت ها نه تنها براي سرمايه گذاران بلكه براي محققان نیز مهم است، زيرا درک عوامل موثر بر 
عملكرد مالی كسب و كارها بسیار حائز اهمیت است. عملكرد مالی معیار سنجش سالمتی سازمان ها بوده و عملكرد 

بري اجرايی شركت را نشان می دهد. عملكرد مالی باالتر و موثرتر شركت در استفاده از منابع و در سطح كالن در ره
اقتصاد كشورها هم است. عملكرد مهم ترين سنجش براي شركت هاي سودآور است. بطور كلی، نتايج سازمان با استفاده 

د توسط رشد سودآوري، ظرفیت تولید، رشد فروش و استفاده از از اقدامات مالی ارزيابی می شود. عملكرد مالی می توان
(. عملكرد مالی در بانک ها تحت تأثیر عوامل بسیاري مانند 2042، 4سرمايه و منابع مالی اندازه گیري شود )متر و انیزان

ملكرد مالی (. عوامل مؤثر بر ع2020)هازيا و همكاران،  مسائل مربوط به حسابرسی و برخی از عوامل مديريت است
 شركت عبارتند از:  

بهره وري از تیم مديريت ارشد سازمان با عملكرد شركت اندازه گیري می شود و منعكس كننده نقش هرفردي است كه 
در شركت كار می كند و وظیفه خاصی را كه به او اختصاص يافته است انجام می دهد. از اين رو، عملكرد شاخص تعین 

زان كارآمدي و تأثیر ساير افراد سازمان و منابع موثر در شركت است. عملكرد شركت به عملكرد كننده میزان كارايی، می
مالی يا اقتصادي و غیرمالی تقسیم می شود. عملكرد مالی در رابطه با توسعه پیشنهادات، گردش مالی، مشاغل يا هزينه 

وي آن كار كرده و به سودآوري برسد. اين هاي سهام است. عملكرد سازمانی ظرفیتی است كه يک سازمان می تواند ر
كار عملكرد بنگاه را براي يک مدت زمان خاص اندازه گیري می كند. استمرار در ارزيابی عملكرد موجب كسب اطالعات 
مفید در رابطه با وجوه نقد شركت، استفاده از وجوه، كارايی واثربخشی است. همچنین، اين اطالعات مفید به مديران در 

 . (2042)متر و انیزان،  گیري بهینه كمک می كندتصمیم 

 

 هزینه تحقيق و توسعه 
 و ياقتصاد رشد در توسعه و قیتحق یاصل نقش رو نيا از. است یكيتكنولوژ راتییتغ یاصل محرک توسعه و قیتحق

 بازار ياقتصادها طرفداران توسط كه مدتهاست ياقتصاد رشد بر یكيتكنولوژ راتییتغ و توسعه و قیتحق ریتأث. رفاه بهبود
 و ماركس ،يدارهيسرما جوامع منتقدان نيتر سرسخت از تن دو یحت سولو و ،2نزیك مارشال، ت،یاسم آدام مانند آزاد

 و محصوالت مداوم یمعرف به خود وجود يبرا يدار هيسرما كه كردند استدالل 9ستیكمون فستیمان در انگلس،
 .است وابسته ديجد يندهايفرآ

 و رشد ياديز حد تا و است يامروز دانش اقتصاد در شركت يدیكل يتجار يها تیفعال از یكي( R&D) توسعه و قیتحق
 يگذار هيسرما متحده االتيا یدولت يها شركت ،4310 دهه از. كند یم نییتع را شركت بلندمدت ارزش تیقطع عدم

 آنها توسعه و قیتحق يها يگذار هيسرما واقع، در. اند داده شيافزا یتوجه قابل زانیم به را خود توسعه و قیتحق يها
 قیتحق در نیسنگ يها يگذار هيسرما نيا. ((2002) نریاسك ،(4339) جنسن) افتي شيافزا يا هيسرما مخارج از تر عيسر

 متحده االتيا يها داده اساس بر یقبل مطالعات رايز شود یم یتلق ارزش يدارا سهام گذاران هيسرما يبرا توسعه و
 (2022، 1)هو و همكاران هستند  همراه يباالتر بازار ارزش با فشرده توسعه و قیتحق يها شركت كه است داده نشان

 است شده گرفته نظر در اقتصادي رشد مهم مؤلفه يک عنوان به (R&D) توسعه و تحقیق همانطور كه بیان شد مخارج
 اقتصادي، توسعه و رشد بر توسعه و تحقیق گذاري سرمايه بالقوه تأثیر رساندن حداكثر به (. براي2043 همكاران، و آالم)

 بااليی سطوح مستلزم توسعه و تحقیق گذاري است. سرمايه ضروري گذاري سرمايه چنین وريبهره و كارايی از اطمینان
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 مشخص اطالعات شفافیت با و است بلندمدت آمیز و داراي ماهیت مخاطره اين، بر عالوه. است اطالعاتی تقارن عدم از
 كه كند، می مواجه نمايندگی تضاد و خارجی مالی تامین هاي محدوديت با را نوآور هاي شركت خود، نوبه به شود. اين می
 كه رسیدند نتیجه اين به( 2044) همكاران و كنند. هیلیر می كمک توسعه و تحقیق گذاري سرمايه ناكارآمدي به دو هر

 كارايی افزايش و خارجی مالی تامین هاي محدوديت و نمايندگی مشكالت كاهش به كشور سطح در حكمرانی
 قانونی، گذار سرمايه از حمايت مانند كشور سطح در حاكمیتی عوامل. كند می كمک توسعه و تحقیق گذاري سرمايه
 و تحقیق بین رابطه بر است ممكن شركت كنترل براي بازار و مديره هیئت استقالل و مالكیت ساختار مالی، هاي سیستم
 توسعه و تحقیق كارايی بر كشور سطح در حكمرانی تأثیر بر مبنی شواهدي بگذارد. اگرچه تأثیر شركت ارزش و توسعه
)آالم  است رشد حال در بیشتري سرعت با نوظهور اقتصادهاي در اخیر سال در توسعه و تحقیق گذاري دارد، سرمايه وجود

 تغییر حال در سرعت به جهانی توسعه و تحقیق انداز چشم كه كردند بیان( 2003) 4كوزيكود و لی (.2043و همكاران، 
 افزايش براي مكانی عنوان به (MNCs) ملیتی چند هاي شركت سوي از را بیشتري توجه نوظهور بازارهاي و است

 جلب خود به فناوري پذيرش سطوح افزايش و كمتر هزينه باالتر، تقاضاي دلیل به توسعه و تحقیق گذاري سرمايه سطوح
 كشورهاي از بیشتر نوظهور بازارهاي در گذاري سرمايه همان از ناشی بازده نرخ كه كرد بیان( 2044) 2لوگ. كنند می

 در را توسعه و تحقیق مراكز از زيادي تعداد چندملیتی هاي شركت اخیر، هاي سال در نتیجه، در. است يافته توسعه
 (. 2020آالم، )كنند  می ايجاد نوظهور بازارهاي

 

 فساد مالی
 آن در كه كنم یم استفاده رفتارها انواع يبند گروه يبرا یمال يها صورت در تقلب واژه از من گزارش، نيا نهیزم در

 عنوان به - كنند یم يگذار هيسرما منبع کي یمال سالمت اي یواقع تیماه درباره ینادرست اظهارات یمال بازار فعاالن
 در تقلب كه نادرست اظهارات بنده،يفر عنصر رغم یعل يگذار هيسرما محصول اي رنده،یگ وام صندوق، شركت، کي مثال،

 از را آنها نيا. شوند یم مربوط یقانون محصوالت اي گرانيباز ها، شركت به دهند، یم لیتشك را یمال يها صورت
 در تقلب. اند شده یطراح يكالهبردار يها يباز عنوان به ابتدا از كه كند، یم زيمتما يگذار هيسرما يها يكالهبردار

 منتشر را نادرست قيحقا و آشكار يها دروغ كننده، گمراه تصورات جاديا يجا به كه جهت نيا از زین یمال يها صورت
 .است زيمتما متقلبانه نادرست فروش يها وهیش از كند، یم

 وجود یمال تراكنش کي در مختلف يها طرف نیب كه یاطالعات تقارن عدم از یمال يها صورت در تقلب ،یكل سطح در
 را یاطالعات تقارن عدم نيا یمال يها صورت در تقلب نادرست، اطالعات با افشا توهم بیترك با. كند یم استفاده دارد،
 از شكل نيا محور ندهيآ تیماه بر محقق نيچند .رساند یم حداقل به را آن رسد یم نظر به كه یحال در دهد یم شيافزا
 كه كنند یم مبادله را ينامشهود حقوق صرفاً یمال معامالت در نیطرف كه كنند یم استدالل آنها .اند كرده دیتأك بيفر

 ارسال با(. 2002 كایلومن) دارد یبستگ حقوق نيا صادركننده یآت عملكرد و تیوضع به كامالً آن ندهيآ و حال ارزش
 حقوق نيا ندهيآ انداز چشم يها برداشت شوند، یم یمال يها صورت در تقلب مرتكب كه یكسان بازار، به نادرست اطالعات

 (.2041، 9)آرجان كنند یم فيتحر را

 

 و عملکرد شرکت ها مالی  فساد
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فساد را در  یو اثرات احتمال زانیم ،یاتیو عملكرد عمل يیبهبود كارا يبرا يیها ياستراتژ نيدر هنگام تدو ديشركت ها با
بر  یمنف ریتأثبه طور متوسط و  خطرات متعدد باشد يبرا يا هيفساد ممكن است پا(. 2020باهو و همكاران، ) رندینظر بگ

 يها ( با مطالعه شركت2042) يو. وانگ و ابدییم شيكه با كاهش سطح فساد، بازده افزا يبازده سهام داشته باشد، به طور
كه  یكه در مناطق یدر حال شود، یم تر افتهي توسعه یمال يبا بازارها یها در مناطق كه فساد مانع رشد شركت افتنديدر ینیچ

 یبا بررس (2042)ون وو و همكاران ن،ي. عالوه بر استین یاتیح تيمحدود کيهستند، فساد  افتهین هتوسع یمال يبازارها
 یبر عملكرد مال یكوچک و متوسط مشاهده كردند كه انواع مختلف فساد اثرات متفاوت ياز شركت ها يمجموعه ا

موارد،  یمضر است، اگرچه در برخ یوجه( نشان دادند كه فساد به طور قابل ت2020) 4یو جك نیشركت ها دارد. نور تگ
 .منافعی داشته باشدممكن است 

عملكرد  یكه فساد به طور قابل توجه دندیرس جهینت نيبه ا يیاروپا يشركت ها ی( با بررس2024) 2و بوسادا یكارمان رشد
ها وجود دارد،  فساد بر عملكرد شركت یمنف ریبر تأث یمبن ياديشواهد ز ن،يوجود ا بادهد. یشركت ها را كاهش م

 ي(، با استفاده از داده ها2020و همكاران ) آالموجود دارد كه برعكس ممكن است رخ دهد. به عنوان مثال،  يشواهد
بر عملكرد شركت ها  مثبت، مشخص كرد كه كنترل فساد به طور توسعهكشور نوظهور و در حال  نيسطح خرد از چند

مختلف متفاوت است و بر  يكنترل فساد در كشورها يها سمیدر نظر داشت كه مكان ديحال، با نيگذارد. با ا یم ریتأث
 يهاكه كنترل  يیكه كشورها نشان داد( 2001كازورا )-. كوئرووگذارد ینم ریشكل تأث کيها به  شركت يها تیفعال
 یاز فساد محدود م يیبا سطوح باال يی( خود را در كشورهاFDI) یخارج میمستق يگذار هيابر فساد دارند، سرم يیباال

 يیدر كشورها يگذار هيقرار دارند، به دنبال سرما يكه در داخل در معرض رشوه خوار یگذاران هيكه سرما یكنند، در حال
داشته باشد،  یمثبت امدیكه فساد ممكن است پ كنند یمطالعات استدالل م نياصل، ا دراست. عيهستند كه فساد در آنها شا

و  -مواجه هستند  يكه با ناكارآمد یسازمان يها طیدور زدن خطرات در مح يها برا شركت ياست برا یروش رايز
است  ریاطراف آن فق یسازمان تیفیكه ك یدهند وقت شيرا افزا يیاز فساد ممكن است كارا یاشكال ايیتا حدود ن،يبنابرا

معامالت را  يها نهيكه سطح فساد احتماالً هز میكن یم شنهادیما پ ،يظاهر يمعما ني(. با وجود ا2040 ،9ليو و ونی)م
)ويگلیونی و همكاران،  كند یها را مختل م شركت یو عملكرد مال دهد یرا كاهش م گذاران هيسرما تیامن دهد، یم شيافزا

2022). 
 

 تحقيق پيشينه

بررسی تاثیر شفافیت اطالعات بر میزان مخارج تحقیق و توسعه شركت با در نظر گرفتن (، به 4104) سروش يار وبندانی
هاي دارويی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  گذاري در شركت هاي سرمايه نقش ريسک شغلی مديران و فرصت

داري بر میزان مخارج تحقیق و توسعه شركت  اطالعات اثر مثبت و معنی دهد، شفافیت نشان می تحقیق. نتايج پرداختند
دارد. همچنین، نتايج پژوهش نشان داد هنگامی كه ريسک شغلی باال است، شفافیت تاثیر مثبت بر مخارج تحقیق و 

طه بین شفافیت هاي سرمايه گذاري، بر راب توسعه دارد. افزون بر اين، نتايج به دست آمده حاكی از اين است كه فرصت
توانند با  دهد كه شركت ها می داري ندارد. در كل نتايج پژوهش نشان می اطالعات و مخارج تحقیق و توسعه تاثیر معنی

افزايش شفافیت اطالعاتی میزان مخارج تحقیق و توسعه شركت را افزايش دهند و ريسک شغلی باال می تواند اين تاثیر 
 .را تقويت نمايد
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(، نقش مديريت كمیته حسابرسی داراري صالحیت چهارگانه بر نظارت و فساد مالی شركتها 4100) پورصبوري وكريم 
اي صالحیت چهارگانه بر داد كه مديريت كمیته حسابرسی دار مورد بررسی قرار دادند. يافته هاي تحقیق آنها نشان

قش موثري دارد و به ترتیب شاخصهاي نظارت و فساد مالی شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ن
استقالل، تجربه مديريتی، ظرفیت و مالكیت سهام، تخصص مالی مديران كمیته حسابرسی بر نظارت و فساد مالی شركت 

 تاثیر منفی دارند.
 نقش بر تاكید با توسعه و تحقیق مخارج بر عملیاتی نقد جريان تاثیر بررسی به(، 4100) قربانی حاج تحققی و راديم

 مخارج بر مثبتی و معنادار تاثیر نقدي پاداش و عملیاتی نقد جريان داد نشان پژوهش نتايج پرداختند. مديران شايستگی
 از نشان نتايج همچنین ندارد. معناداري تاثیر غیرنقدي پاداش كه است صورتی در اين و دارد شركتها توسعه و تحقیق

 پاداش كه است صورتی در اين و دارد توسعه تحقیق مخارج و عملیاتی نقد جريان بین رابطه بر نقدي پاداش منفی تاثیر
 د.ندار معناداري تاثیر غیرنقدي

(، به بررسی فساد مالی، مخارج تحقیق و توسعه و عملكرد مالی شركتها در آمريكاي التین 2022) 4ويگلیونی و همكاران
كه  یدر حال ن،يها دارد. عالوه بر ا شركت یبر عملكرد مال یو مثبت میمستق رینشان داد كه فساد تأث جينتاپرداختند. 
رابطه  یدهد كه فساد به طور منف ینشان م سندگانينو يها افتهيابد،ییم شيفساد افزا با وجودشركت ها  یعملكرد مال

 یاثر منف سندگانينو ت،يكند. در نها یم ليها را تعد كتشر یو توسعه و عملكرد مال قیتحق يها يگذار هيسرما نیب
فساد  يسطوح باال دهد ینشان م هها مشاهده كردند، ك و توسعه بلندمدت را بر عملكرد شركت قیتحق يها يگذار هيسرما

 .زند یم بیبلندمدت آس ي نوآورانه يها تیبه فعال یحت
نظارت و فساد مالی ( به بررسی نقش مديريت كمیته حسابرسی دراراي صالحیت چهارگانه بر 2024) میكائیل و همكاران

شركتها پرداختند. نتايج نشان داد هريک از ويژگیهاي مديريت كمیته حسابرسی كه شامل استقالل، تجربه مديريت، 
 داري دارد. تخصص مالی، ظرفیت و مالكیت سهام مدير كمیته میباشد بر نظارت و فساد مالی شركتها تاثیر منفی و معنی

 یتیحاكم يها سمی( و مكانیحفاظت ریگذاران در سطح كشور )تداب هياظت از سرمااثرات حف(، 2020) آالم و همكاران
نتايج تحقیق نشان داد كه تدابیر حفاظتی . ی نمودندو توسعه و عملكرد شركت بررس قیتحق نیها( را بر رابطه ب ستمی)س

 دهد ینشان م جيكند. نتا یم ليو توسعه و عملكرد شركت را تعد قیتحق نیكشور، رابطه ب کیستمیاز س شتریكشور ب کي
در سطح كشور  یتیحاكم يها سمیمكان ريو توسعه و عملكرد شركت نسبت به سا قیتحق نیرابطه ب يكه حفاظت برا

 نيباشد جذب كند. ا يكه قو یرا زمان یخارج هيسرما یبه راحت تواند یم یاول زمیمكان رايدارد، ز يشتریب ینسب تیاهم
گذار را  هياز سرما تيممكن است بخواهند حما رانيدارد. به طور خاص، مد ينوآور استیس يبرا یمهم يامدهایپ جينتا
 كنند. تيعملكرد شركت تقو شيو توسعه به منظور افزا قیتحق يباال يگذار هيسرما جيترو يبرا
 

 روش تحقيق
طريق رگرسیون، و روش  تحقیق حاضر، از نظر نوع، همبستگی می باشد، يعنی وجود رابطه و همبستگی بین متغیرها از

 شناسی پژوهش از نوع پس رويدادي )بااستفاده از اطالعات گذشته( می باشد.
براي جمع آوري داده هاي مربوط به فرضیات پژوهش، به گروه بانكهاي پذيرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و 

بانكهاي اطالعاتی سازمان بورس و سايت كدال و  پس از استخراج اطالعات مورد نیاز از طريق نرم افزار ره آورد نوين و
به آزمون و تحلیل و تفسیر نتايج جهت تصمیم گیري در خصوص فرضیات  Excelتجمیع داده ها در ستون هاي 

 پژوهش می پردازيم.
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به است كه با توجه 4100تا  4931در بورس اوراق بهادار تهران سال  شده رفتهيپذهاي  جامعه آماري اين تحقیق شركت
 شوند. ويژگی زير انتخاب می

 باشد. هرسال اسفندماهها پايان  دوره مالی شركت( 4
 طی سالهاي مورد بررسی تغییر سال مالی نداشته باشد. ( شركت2
 مورد نیازبراي استخراج متغیرهاي پژوهش در دسترس باشد. ( اطالعات9
 بیمه نباشند. شركتگذاري، لیزينگ و  گري مالی و سرمايه هاي واسطه ها، شركت جزو بانک( 1

 باشد.( می429*5) مشاهده 145شركت و  429با توجه به محدوديتهاي فوق نمونه نهايی تحقیق شامل 

 

 فرضيه های تحقيق

 رد.بین هزينه هاي  تحقیق و توسعه شركت و عملكرد مالی رابطه معنی داري وجود دا 

 .بین فساد مالی و عملكرد مالی رابطه معنی داري  وجود دارد 

 نمايد.فساد مالی رابطه بین هزينه تحقیق وتوسعه شركت و عملكرد مالی را تعديل می 

 

 متغيرهای تحقيق

 متغير وابسته

 (:ROA) مالی عملکرد
دارايیها نرخ بازده  الیات / كل دارايیها =سودپس از كسر م  

 

 تحقيقمتغير مستقل 

 (R&D) هزینه های تحقيق وتوسعه
 برابر است با هزينه هاي تحقیق توسعه تقسیم بر كل دارايیهاي شركت 

 

 (CPI) فساد مالی
)صبوري و كريم پور،  شودبراي محاسبه اين متغیراز چک لیست ارائه شده در مورد متغیر نظارت و فساد مالی استفاده می

)بیشتر شركتهاي در دسترس و تعمیم به كل شركتها(  شركتهاي پذيرفته شده دربورس(.  چک لیست ارائه شده در 4100
و از كمیسیون بورس اوراق بهادار و وزارت دادگستري براي اندازه گیري اين متغیر استفاده میشود. چک لیست ارائه شده 

 باشد:به شرح زير می
 چک لیست مراحل دستورالعمل

پذيرش رشوه، سوء جرائم ثبت شده در خصوص اخراج و 
 استفاده از قدرت و محرومیت

 نوع تخلف

 عدم تخلف جزئی كلی

    جرائم قانونی بررسی فعالیتهاي كلی

    فرار مالیاتی بررسی فعالیتهاي اجرائی

    دستكاري در صورتهاي مالی بررسی صورتهاي مالی

    غیرصحیحفرار از كار با گزارشات ساعت كاري  بررسی گزارشات پیوست
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( اگرشركتها در هريک از موارد فوق داراي تخلفات منظور شده 2041) ( و اسمیت2001) با توجه به مدل مونت و پاپنگی
 (.2024)میكائیل و همكاران،  جزئی و يا كلی باشند عدد يک و در غیر اين صورت صفر در نظر گرفته میشود

 

 متغيرهای کنترلی
Size است با لگاريتم كل دارايیها: اندازه شركت برابر 

Leverageاهرم مالی برابر ايت با كل بدهیها تقسیم بر كل دارايیها : 
Sale برابر است با فروش تقسیم بركل دارايیها: فروش شركت. 
Age.سن شركت برابر است با تعداد سالهاي پذيرش شركت دربورس اوراق بهادار : 

 

 مدل آزمون فرضيه ها
 ( به شرح زير است:2022توجه به  تحقیق ويگلیونی و همكاران )فرضیه هاي تحقیق با 

                                                                      
                    

 
ROAi,t نرخ بازده دارايیها در دوره :t. 

ROAi,t+1 نرخ بازده دارايیها در دوره :t+1. 
R&D هزينه هاي تحقیق و توسعه در دوره :t. 

R&Dt-1 هزينه هاي تحقیق و توسعه دردوره :t-1. 

CPI فسادمالی دردوره :t. 
Controlsمتغیرهاي كنترلی :. 

4اين مدل با استفاده از روش مدل رگرسیون 
GMM   برآورد میگردد. در معادالتی كه در تخمین آنها اثرات غیر قابل

و وجود وقفه ي متغیّر وابسته در متغیّر هاي توضیحی مشكل اساسی است از تخمین زن مشاهده ي خاص هر كشور 
. براي 2(4331 ، كه مبتنی بر مدل هاي پوياي پانلی است استفاده می شود )بارو و لی،(GMMگشتاور تعمیم يافته )

دل مشخص شوند. سازگاري تخمین مدل به وسیله ي اين روش الزم است ابتدا متغیّر هاي ابزاري به كار رفته در م
تواند به   به معتبر بودن فرض عدم همبستگی سريالی جمالت خطا و ابزارها بستگی دارد كه می GMMتخمین زننده 

( آزمون شود. 4332) 1و بلوندل و باند (4335) 9(، آرالنو و بوور4334وسیله دو آزمون تصريح شده توسط آرالنو و باند )

 2Mآماره  كند. دومی  ويت هاي از پیش تعیین شده است كه معتبر بودن ابزارها را آزمون میاز محد 5اولی آزمون سارگان
كند. عدم رد فرضیه صفر   است كه وجود همبستگی سريالی مرتبه دوم در جمالت خطاي تفاضلی مرتبه اول را آزمون می
 GMMكند. تخمین زننده   هر دو آزمون شواهدي را دال بر فرض عدم همبستگی سريالی و معتبر بودن ابزارها فراهم می

 خطا از معادله تفاضلی مرتبه اول وجود نداشته باشد. سازگار است اگر همبستگی سريالی مرتبه دوم در جمالت
 
 

                                                           
1
 Generalized Method of Moments 

2
 Barro and Lee 

3
 Arellano and Bover  

4
 Blundell and Bond  

5
 Sargan test  
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 یافته های تحقيق

 آمار توصيفی مدل تحقيق
 آمار توصيفی متغيرهای مدل تحقيق: (7جدول )

 كمینه بیشینه میانه میانگین متغیر/آماره
انحراف 

 معیار
 كشیدگی چولگی

ROA 411/0 422/0 19/0 52/0- 451/0 19/0 93/1 

ROAT1 403/0 039/0 109/0 109/0- 422/0 14/0 9/1 

RD 0004/0 0 045/0 0 004/0 1/44 3/45 

RDT1 0002/0 0 045/0 0 004/0 1/40 3/49 

CPI 041/0 0 4 0 421/0 1/1 35/5 

RDT1*CPI 000204/0 0 004/0 0 00122/0 1/21 42/1 

SIZE 41/41 02/41 09/20 13/40 10/4 195/0 415/1 

LEVERAGE 55/0 512/0 22/4 094/0 24/0 19/0 32/1 

SALE 31/0 12/0 11/5 093/0 11/0 91/2 4/42 

AGE 29/2 29/2 34/9 10/4 93/0 011/0 94/9 

 145 145 145 145 145 145 145 تعداد مشاهدات

متغیر برابر ومیانه اين  411/0مشاهده می شود میانگین متغیر بازده دارايیها در دوره آتی برابر با  4همانگونه ک در جدول 
می باشد كه نشان میدهد كه اكثر داده هاي نمونه تحقیق نزديک به اين  مقدار میباشد. انحراف معیار متغیر  422/0با 

دهد است كه نشان می 10/4( برابر با Size) و براي متغیر اندازه شركت 004/0( برابر RDهزينه هاي تحقیق و توسعه )
داراي بیشترين و كمترين میزان پراكندگی میباشند. همچنین ضريب چولگی متغیر  در بین متغیرهاي پژوهش، به ترتیب

باشد، يعنی اين متغیر چولگی به راست دارد و به اين اندازه از مركز تقارن می 1/44( برابر با RD) هزينه تحقیق و توسعه
( و سن RD*CPI) سعه*فساد مالیمربوط به متغیر هزينه تحقیق و تو 1/21انحراف دارد. بیشترين چولگی برابر با 

كمترين عدم تقارن را نسبت به توزيع نرمال دارد. با توجه به مشاهدات كشیدگی تمامی 011/0( با مقدار Age) شركت
( و RD) مربوط به متغیر هزينه تحقیق و توسعه 3/45متغیر هاي اين مدل مثبت است. بیشترين مقدار كشیدگی برابر با 

دهد برجستگی را نسبت به ( میباشد كه نشان میAge) مربوطبه متغیر متغیر سن شركت 94/9با كمترين كشیدگی برابر 
 منحنی نرمال دارد.

 

 آزمون مانایی متغيرهای مدل تحقيق
در آزمون ريشه واحد فرضیه صفر بیانگر وجود  گیرد.صورت می لوين، لین و چو آزمون ريشه واحد با استفاده از روش

درصد فرضیه صفر پذيرفته نمی شود.  35باشد به احتمال  05/0در صورتیكه احتمال جدول كوچكتر از ريشه واحد بوده و 
 باشد:( می2نتايج حاصل از آزمون ريشه واحد براي متغیرهاي مدل به شرح جدول )

 ، با عرض از مبدأ و روندLLC(Levin, Lin & Chu)  ریشه واحد نتایج آزمون :(2) جدول
 Levin,lin & chut متغیر

 احتمال آماره

ROA 1/11- 0000/0 

ROAT1 29/39- 0000/0 

RD 02/39- 0000/0 

RDT1 33/95- 024/0 
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CPI 10/93- 0000/0 

RDT1*CPI 95/25- 0000/0 

SIZE 2/34- 0000/0 

LEVERAGE 50/41- 000/0 

SALE 49/21- 0000/0 

Age 11/52- 000/0 

( مشخص گرديد كه تمامی متغیرها بر اساس  آزمون لوين لین و چو انجام شده در 2با توجه به نتايج حاصل از جدول )
 سطح مانا هستند. 

 

 آزمون هم خطی متغيرهای مستقل مدل تحقيق
 نتایج آزمون مانایی متغيرهای مدل :(3جدول )

 متغیر

ACSIZE 

ACIND

P 

ACME

ET 

ACEX

PER SIZE LEV 

EXT

ERN

AL 

CE

OD

UA

L 

ACSIZE 4        

ACINDP 43/0- 4       

ACMEET 045/0 005/0 4      

ACEXPER 02/0 12/0 043/0- 4     

SIZE 01/0- 42/0 012/0 02/0 4    

LEV 41/0 092/0 042/0 059/0 29/0- 4   

EXTERNAL 052/0 021/0 013/0 033/0 022/0- 092/0- 4  

CEODUAL 004/0- 025/0 022/0 093/0- 422/0- 409/0 012/0 4 

( كه نتايج -4+ يا 4( مشخص گرديد ضريب همبستگی خیلی زياد يا خیلی كم )نزديک به 9با توجه به نتايج جدول )
تحلیل رگرسیونی را تحت تأثیر قرار دهد مشاهده نمی شود. در نتیجه همبستگی و هم خطی میان متغیرهاي مستقل 

 وجود ندارد.

 

 سارگان  آزمون
در اين پژوهش براي بررسی مناسب بودن ابزارهاي به كار رفته در الگو با توجه به استفاده از روش رگرسیونی گشتاورهاي 

( نشان داده شده است. در صورتی كه 1است. نتايج اين آزمون در جدول ) تعمیم يافته از آزمون سارگان استفاده شده
ره دهنده مناسب بودن ابزارها است؛ بنابراين با توجه به احتمال آمانشان باشد، 05/0احتمال آماره محاسبه شده بیشتر از 

 .( مشخص شد كه الگوها بیش از حد مشخص نبوده و ابزارها مناسب است1بدست آمده آزمون كه در جدول )
 سارگان نتایج آزمون :(0) جدول

 احتمال آماره آزمون 

 12/0 52/25 4-1مدل 

 
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 ابداری و مدیریتفصلنامه چشم انداز حس

     (                                                                                                                            )جلد چهارم7047، زمستان 17، شماره 5دوره 
 

441 
 

 آزمون خود همبستگی 
باند استفاده شده  -بررسی آزمون خود همبستگی در روش رگرسیونی گشتاورهاي تعمیم يافته از آزمون آرنولدبراي 
باشد،  05/0محاسبه شده بیشتر از  احتمال آمارهدر صورتی كه است. شده   ( نشان داده5نتايج اين آزمون در نگاره )است.

 -15/9 براي مدل به ترتیب باند مرتبه دوم كه -از آزمون آرنولدخود همبستگی وجود ندارد. با توجه به آماره بدست آمده 
 است، خود همبستگی وجود ندارد. -42/2و 

 آزمون خودهمبستگی مدل اول :(5جدول )
 احتمال آماره آزمون مرتبه خودهمبستگی  رديف

4 
 4-1مدل

 054/0 -15/9 مرتبه اول

 422/0 -42/2 مرتبه دوم 

 

 های پژوهش آزمون فرضيه
 نتایج حاصل از برآورد مدل :(6) جدول

 متغیر ضريب برآورد شده خطاي استاندارد آماره احتمال

042/0 21/2 05/0 01/0 
ROAT1 

091/0 01/2 11/4 11/9 RD 

92/0 21/0- 13/4 12/4- RDT1 

121/0 13/0 094/0 021/0 CPI 

292/0 244/0- 91/11 19/49- RDT1*CPI 

000/0 45/3 001/0 01/0 SIZE 

000/0 12/41- 091/0 109/0- LEVERAGE 

000/0 12/1 049/0 019/0 SALE 

023/0 1/4- 045/0 021/0- AGE 

( به لحاظ آماري معنادار ROAt1) ( نشان داده شده است، ضريب نرخ بازده دارايیها دوره قبل1طور كه در جدول )همان
نرخ بازده دارايیها در دوره قبل و نرخ بازده دارايیها در دوره دهد كه بین (. اين نتايج نشان میP-value<0/05) است

و  11/9( كه برابر با RD) جاري رابطه مثبت و معنی داري وجود دارد. همچنین با توجه به ضريب هزينه تحقیق و توسعه
د مالی رابطه است میتوان نتیجه گرفت كه بین هزينه هاي تحقیق و توسعه و عمكلر 05/0سطح معنی داري آن كمتر از 

 )تايید فرضیه اول تحقیق(.داري وجود دارد مثبت و معنی
كند كه بین فساد مالی و عملكرد مالی رابطه معنی داري وجود دارد. همانطور كه در نتايج  فرضیه دوم تحقیق بیان می

مالی و عملكرد مالی  ( كه نشان دهنده رابطه بین فسادCPIگردد، ضريب متغیر مستقل فساد مالی )مشاهده می  1 جدول
توان نتیجه گرفت كه اين است. بنابراين می 05/0( اين متغیر بیشتر از p-valueداري )( و سطح معنی021/0برابر با )

ی را رابطه معنی داري وجود داري ندارد. به عبارت ديگر بین فساد مالی و عملكرد مالمتغیر با متغیر وابسته رابطه معنی
 فرضیه دوم تحقیق(.)عدم تايید ندارد 

-كند كه فساد مالی رابطه بین هزينه تحقیق وتوسعه شركت و عملكرد مالی را تعديل میفرضیه سوم تحقیق بیان می

گردد، ضريب متغیر مستقل فساد مالی*هزينه تحقیق و توسعه نمايد. همانطور كه در نتايج  جدول باال مشاهده می
(RD*CPIكه نشان دهنده تاثیر فساد ما ) لی بر رابطه بین هزينه تحقیق و توسعه شركت و عملكرد مالی برابر با
توان نتیجه گرفت كه اين متغیر بر است. بنابراين می 05/0( اين متغیر بیشتر از p-valueداري )( و سطح معنی-19/49)
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مالی را وسعه شركت و عملكرد داري ندارد. به عبارت ديگر فساد مالی رابطه بین هزينه تحقیق وتمتغیر وابسته تاثیر معنی
 )عدم تايید فرضیه سوم تحقیق(.نمايد تعديل نمی

( رابطه مثبت و معنی دار و متغیر Sale( و فروش شركت)SIZEاز بین متغیرهاي كنترلی نیز متغیرهاي اندازه شركت )
 .( رابطه منفی و معنی داري متغیر وابسته تحقیق داردLeverageاهرم مالی )

 

 بودن جمالت خطا مدل آزمون نرمال

 BJ يا به اختصار  (Jarque- Bera) برا-يكی از متداول ترين آزمون هاي به كار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک
2میباشد. آماره آزمون از يک توزيع 

χ  با فرض صفري مبنی برنرمالیتی توزيع خطاها، تبعیت میكند. در  2با درجه آزادي
معنی دار  BJصورت نرمال توزيع شده باشند، هیستوگرام بايد به صورت زنگوله اي بوده و آمارهصورتیكه پسماندها به 

 05/0داده شده در پايین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی بايد بزرگتر از  p-valueنخواهد بود. اين بدين معنی است كه 
(. جدول زير نتايج حاصل از آزمون نرمالیته 4923 )بدري و عبدالباقی، % رد نشود5باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح 

 است، در نتیجه فرضیه  05/0براي باقیمانده هاي مدل بزرگتر از  p-valueپسماند مدل را نشان میدهد. با توجه به اينكه 

H0 (. 4923)بدري و عبدالباقی،  مبنی برنرمال بودن جمالت خطا در مدل مذكور پذيرفته میشود 
 آزمون نرماليته باقيمانده نتایج :(1) جدول

 احتمال آماره جارک برا مدل رديف

 425/0 32/41  4-1مدل  4

 

 آزمون همسانی واریانس جمالت خطا مدل

 در مدل، ناهمسانی واريانسيكی از پیش فرض هاي مدل رگرسیون، ثابت بودن واريانس خطا است. به طوري كه با وجود
كند. در اين تحقیق میتغییر  واريانس متغیر وابسته كه برابر با واريانس پسماند است ،متغیر مستقل در افزايش يا كاهش

شود. در اين روش، فرض صفر مبنی استفاده می 4براي بررسی همسانی واريانس ها  در داده هاي تركیبی از روش بارتلت
( نتايج حاصل از 2شود. جدول ) بر همسانی واريانس ها و فرض مخالف آن ناهمسانی واريانس ها در نظر گرفته می

 آزمون ناهمسانی مدل را نشان می دهد.
 نتایج آزمون مانایی متغيرهای مدل :(8جدول )

 احتمال مقدار روش فرضیه
Method Value P-value 

 Bartlett 20/2 132/0 4مدل 

نتیجه گرفت كه جمالت خطاي است میتوان  05/0داري بدست آمده در جدول باال كه بیشتر از با توجه به سطح معنی
 مدل داراي واريانس همسان میباشند.

 

 نتيجه گيری 
تواند با انحراف منابع از  فساد يک موضوع مهم اقتصادي در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه است. اين امر می

وري و عملكرد كلی  رشد، بهرهوكار، بر  هاي انجام كسب هاي رانت جويانه، و افزايش هزينه هاي تولیدي به فعالیت فعالیت
 از. است گرفته قرار بحث مورد اتیادب در گسترده طور به شركت عملكرد و فساد نیب ارتباطشركت تأثیر منفی بگذارد. 

 سو، کي از. كرد ینیب شیپ اي داد حیتوض موجود هينظر کي با توان ینم را شركت عملكرد بر فساد ریتأث ،ينظر لحاظ
                                                           

1
 Bartlett 
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 شيفرسا شامل تواند یم فساد يها نهيهز مثال، عنوان به. باشد مضر ها شركت يبرا مدت دراز در است ممكن فساد
 نيا .باشد ها شركت ينوآور يبرا زهیانگ و منابع كارآمد صیتخص ها، شركت فرهنگ و شهرت مانند یاتیح منابع

 یكاف اندازه به ينوآور و يفناور استعداد، شود باعث و كند دور آنها از اي داده كاهش را ها شركت سود است ممكن ها نهيهز
 از دارند ليتما انيمتصد رايز شود، یم ديجد يها شركت ورود از مانع فساد كه كنند یم استدالل یبرخ.. نشود يگذار ارزش
 خدمات كاربران از شتریب رشوه گرفتن يبرا را معامالت كنند یم یسع فاسد مقامات و كنند يبردار بهره خود فاسد روابط
 ارائه را رشوه نيباالتر كه شود یم داده صیتخص یكسان به اشتباه به یعموم منابع جه،ینت در .ندازندیب ریتاخ به یعموم

 (.2041 ،4وو و همكاران) دهند ارائه جامعه يبرا را پول يبرا ارزش نيبهتر توانند یم كه یكسان به نه دهند، یم
يابد. با افزايش هزينه هاي تحقیق و توسعه، عملكرد مالی شركت بهبود میيافته هاي اين تحقیق نیز نشان داد كه 

بنابراين میتوان استنباط كرد كه مشاركت شركتها در فعالیتهاي نوآورانه ظرفیت شركت براي تولید  محصوالت با كیفیت 
د. اين يافته ها  با يافته و بهبود فرآيند تولید محصوالت بهبود میبخشد و از اين طريق سودآوري شركت افزايش می ياب

( همخوانی دارد. داليل 4931( همخوانی ندارد اما با تحقیق خانقاه و همكاران )2022هاي تحقیق ويگلیونی و همكاران )
( میتواند به دلیل عدم تطابق شرايط اقتصادي و 2022) عدم همخوانی اين يافته هاي با تحقیق ويگلیونی و همكاران

كشور مورد بررسی با شرايط كشور ايران باشد. در مورد رابطه بین فساد مالی و عملكرد شركت رابطه بازارهاي مالی در 
( همخوانی ندارد. اين مغايرت 2022) معنی داري يافت نشد اين يافته ها با يافته هاي تحقیق ويويگلیونی و همكاران

راي پوشش فساد شركت، عملكرد كوتاه مدت شركت میتواند به اين علت باشد كه در شركتهاي دچار فساد مالی مديران ب
 را تحت پوشش قرار میدهند ولی اين موضوع در عملكرد بلند مدت شركت نمايان خواهد شد. 

 

 پيشنهادات کاربردی تحقيق

  باتوجه به يافته هاي تحقیق و تاثیر مثبت هزينه هاي تحقیق و توسعه بر عملكرد مالی شركت به شركتهاي پذيرفته
شود كه وجوه بیشتري را صرف فعالیتهاي مربوط به تحقیق و توسعه نمايند و بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشده در 

 بدين ترتیب سود آوري شركت را افزايش دهند.

 توجه به اثرات نامطلوب فساد مالی و اتالف و و عدم استفاده بهینه از وجوه نقد شركت و تاثیر نامطلوب آن بر  با
بلند مدت به حسابرسان و بازرسان قانونی و نهادهاي نظارتی از جمله سازمان امور مالیاتی   عملكرد شركت در

تر و رعايت قوانین و الزامات قانونی از فعالیتهاي غیر قانونی شركت شود با نظارت و پیگیري سختگیرانهتوصیه می
 پیشگیري نموده و اقدام به كشف تخلفها نمايند.

 

 آیندهپيشنهاد برای تحقيقات 

 شود در تحقیقات آتی انواع فساد شامل جرايم قانونی، اختالس، تقلب در صورتهاي مالی و تخلفات پیشنهاد می
 مالیاتی به تفكیک مورد بررسی قرار گیرد.
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 محدودیت تحقيق

محدوديت تحقیق حاضر عدم دسترسی آسان و سريع  و فقدان اطالعات جامع و كامل مربوط به شركتهاي دچار فساد 
باشد كه موجب محدود شدن تعداد شركتهاي دچار  فساد مالی مشابه ساير كشورها كه از بانكهاي استفاده مینمايند، می
 مالی كه امكان دسترسی به اطالعات آنها وجود داشت، گرديد.
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