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﹊﹫︡ه
﹨︡ف ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ︫︣ح ︨﹫︣ ︑﹊︀﹝﹏ ︧︀︋︨︣﹩ و ︑︀ر ﹤︙︧︀︋︨︣﹩ ︨﹠︐﹩ ا︨️. ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، دو﹝﹫﹟ 
 (CICA) ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹋︀﹡︀دا ﹟﹝︖﹡روزر︨︀﹡﹩ ︫ــ︡ه ﹎︤ارش ︎︥و﹨︪﹩ ︨ــ︀ل 1999 ا ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞
 ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟﹝︧ــ︐﹞︣ ا︨️. ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹠﹫﹞در ز (AICPA) ︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا ﹟﹝︖﹡و ا
︋︀ ﹨︡ف ارا﹥ د︡﹎︀ه ﹨︀﹩ ︋﹥ رو﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︨ــ﹠︐﹩، ︑ ﹩﹍﹡﹢﹍ــ﹢ل آن و ﹡﹢ه ادا﹝﹥ ︑﹢ل 
آن در آ﹠︡ه ︧︀︋︨︣ــ﹩، از ︨ــ﹢ی ﹋﹞﹫︐﹥ ا︗︣ا﹩ ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ 
ا﹝︣﹊︀ ﹝﹠︐︪ــ︣ ︫︡ه ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹨︡ف ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ارا﹥ درک ︋︐︣ی از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ 
و ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی در ︀ل و﹇﹢ع در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹁﹠︀وری ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡؛ ︋﹥ ︑︣︑﹫︊﹩ ﹋ــ﹥ ︠﹢ا﹡﹠︡ه در ︭︠﹢ص ﹡﹢ه 
 ﹩﹡︀︗ در ا﹇︐︭︀د ﹩︪︋ ︡ه ︠︡﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︤﹎︣︋ ︧ــ︀︋︡اران ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤﹞ادا
﹫︡ا ﹋﹠﹠︡. ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ ︑︭﹢︫︣︡ه  ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ا︻︱︀ی  ︐︣ی︎  ︋﹥ روز، درک︋ 

ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا﹝︣﹊︀ و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ا︻︱︀ی  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری ا︨️.
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︡ی  ︀︲ ︡  ا ا ﹎ ﹤ ︑ 

 ︤﹋︣﹞ ︤﹋︣﹞
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

ر︨﹫︡﹎﹩ ا︗﹞︀﹜﹩ر︨﹫︡﹎﹩ ا︗﹞︀﹜﹩

﹩︨︣︋︀︧﹩︨︣︋︀︧
وو

﹎﹢ا﹨﹩ د﹨﹩﹎﹢ا﹨﹩ د﹨﹩

︠︡﹝︀ت︠︡﹝︀ت
﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن﹩︪︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن

وو
︑﹠︷﹫﹛︑﹠︷﹫﹛﹝︪︀وره ای﹝︪︀وره ای

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩

 ﹩﹨︡︋︀︧ ﹩﹨︡︋︀︧
وو

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩
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﹤﹞︡﹆﹞
در ︀ل  ،︣︲︀︧︀︋︨︣﹩ در ︫ــ︣ا︋ ︳︣ا﹡﹩ ﹇︣ار دارد؛ ︋﹥ و︥ه 
ا﹟ ﹋﹥ ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت در 
﹋﹠ــ︀ر رو﹊︣د﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ز﹝︀ن وا﹇︺﹩ ︋ــ︣ای ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی 
﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ رود. ﹨︡ف  ︣ای  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩︋  ︑︖︀ری، ︀﹜︪ــ﹩︋ 
او﹜﹫﹥ ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹡﹫︤ ︋︣ر︨ــ﹩ ︡ود ︎﹫︪ــ︣﹁️ ر︫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ در 
ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝︣﹊︀ و ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝︧﹫︣ی ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︵﹩ ︫﹢د؛ ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ا﹟ ︫︣ط ﹋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︎﹫︪︣﹁️ ︠﹢د ادا﹝﹥ 
.︡﹠﹋ ﹤دراز﹝︡︑﹩ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ارا ﹟︣﹁د﹨︡ و در ﹋﹏، ︠︡﹝︀ت ارزش آ

︀﹊︣﹞ا ︡︐﹞ ت﹐︀در ا ﹩︨︣︋︀︧ ︭︣︐﹞ ﹤︙︀ر︑
︡ه  ﹥ ا︨︐﹀︀ده از رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا︑﹊︀︫  ︀﹜︀ی ز︀دی︋   ︨﹤︣﹎
ا︨️، ا﹝︀  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣﹩ ر︨﹞﹩، ︻﹞︣ ︋﹥ ﹡︧︊️ ﹋﹢︑︀﹨﹩ دارد. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، در ︵﹢ل ︑︀ر، ︋︣ رو﹊︣د ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹡﹍︣ و دوره ای 
︑︃﹋﹫︡ ︫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ در آن ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و رو︡اد﹨︀ی ا︮﹙﹩، ا︾﹙︉ 
﹝︡︑︀ ︋︺︡ از و﹇﹢ع ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ︀ ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ﹋︪︿ ﹡︪︡ه 
︋︀﹇ــ﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ و ﹁﹠︀ور︀ی ا︠﹫︣ ﹋﹥ ︋﹥ 
︩ ﹋﹠︪﹩ دا︫️  ︗﹠︊︪﹩ ﹋﹞﹉ ﹋︣د ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹫﹏ ︋﹥ رو﹊︣د ︎﹫
و از ا﹜﹍﹢ی ︑︀ر﹩ ﹁︀︮﹙﹥ ﹎︣﹁️، ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن 
︋﹀ ︡﹠﹝︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه در ︠﹢د ــ﹥ دارد و ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︎﹫︪︣﹁️ ﹝﹠︴﹆﹩ ︋﹥ ︨﹞️ ﹠﹫﹟ و︲︺﹫︐﹩ را ︑︖︧﹛ ﹋﹠﹠︡. ︋︣ای 
درك ︋︐︣، ︠﹢ب ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹢ه ︎﹫︪︣﹁️ ︧︀︋︨︣﹩ از ︫︣وع 

.﹜︣﹫﹍︋ ︣︷﹡ ︣ن ︋﹫︧︐﹛ را در﹇ ﹏ر︨﹞﹩ آن ︑︀ اوا
︢︣ش   ︎﹤ ︀زر﹎︀﹡﹩︋  ﹠︺︐﹩ و ر︫ــ︡ ا﹡﹀︖︀ری ﹁︺︀﹜﹫️︋  ا﹡﹆﹑ب︮ 
﹎︧︐︣ده رو︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹠︖︣ ︫︡. راه آ﹨﹟، در ︑﹑ش ︠﹢د 
︋︣ای ﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹋﹠︐︣ل ﹨︤﹠﹥ ﹨︀، ︑﹢﹜﹫︡ و ﹡︧︊︐︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩، 
وا︨ــ︴﹥ ا︮﹙﹩ ︎﹫︪︣﹁️  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری در ا︀﹐ت ﹝︐︡ ︋﹢د 
(Chandler, 1977). ︋﹥ و︥ه، ︋︀ آ︾︀ز ︫︣﹋️ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ در ︋︀زار 

︨ــ︀م، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹋︪︿ 
 ︣︐︪﹫︋ ﹤︣﹨ ،︢اران﹎ ﹤︀﹞︨︣ آ﹎︀﹨︀﹡﹥ و ﹩﹛︀﹞ ﹩﹢﹍︨︀︎ و ︉﹚﹆︑
︋﹥ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︐﹊﹩ ︫ــ︡﹡︡. ﹎︣﹥ ا︀︧﹞ ﹟﹏ ﹎︧︐︣ش 
 ︹︧︣︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︧ــ︀︋︡اری و ا︨︐﹀︀ده از ︨ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹋ ︣د﹡︡، ا﹝︀ ︋︺︡ از ︨ــ﹆﹢ط ︋︀زار در ︨︀ل 1929 ︋﹢د﹋

.︫︡ ﹏︡︊︑ ︡︐﹞ ت﹐︀︡ی ا︗︊︀ری در ا﹠︣ا﹁ ﹤︋
︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ﹇︀﹡ــ﹢ن ︋﹢رس و اوراق ︋︀دار ︨ــ︀ل 1934، 

 (SEC) ︀دار︋ ︧ــ﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق﹫﹝﹋ ﹏﹫﹊︪︑ ︉︗﹢﹞
︀دار در ا︋︐ــ︡ا ا︠︐﹫︀ر داده  ﹢رس و اوراق︋  ﹥ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن︋  ︫ــ︡.︋ 
︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹫︀ن د﹍︣ ﹝︧ــ︐﹫﹛﹢︀، و︸﹫﹀﹥ ︑﹫﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹡︷︀رت ︋ــ︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن را ︋﹥ ︻︡ه 
دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝﹙︤م ︫︡ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ را ︋﹥ 
ا︗︣ا ﹎︢ارد ﹋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ا︀﹐ت ﹝︐︡، ﹎︤ار︫︀ی 
﹝︐﹙︿ دوره ای در ﹝﹆︀︵︹ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︷﹛ را ︋﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︋︡﹨﹠︡. 
 ﹟﹫﹠ ﹤﹋ ﹟ــ﹟ از ا︐﹁︀ ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن در ا︵﹞﹫﹠︀ن
﹎︤ار︫ــ︀﹩ در ﹝︴︀︋﹆️ ︋︀ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری 
︑ (GAAP)﹫﹥ ︫︡ه، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ﹡︀️ ﹝﹙︤م 

 ﹩︪︋ ︫ــ︡ه، ﹎︤ارش ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹤در︋︀ره ا︵﹑︻︀ت ارا ﹤﹋ ︡﹡︫︡
.︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ ﹩︮︀︠

︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹢︗﹢د در دوره ︎︦ 
از ا﹟، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹏ اداره ﹡﹞﹩ ︫ــ︡﹡︡؛ ا﹝ــ︀ در ︻﹢ض، ︋﹥ 
ا︵﹑︻︀ت در︀﹁︐﹩ از ﹋︀ر﹋﹠︀ن ﹝︣︡️ ا︑﹊︀ دا︫ــ︐﹠︡. ا﹁︤ون ︋︣ 
ا﹟، ا︮﹑ح ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︀﹝﹏ 
﹥ رو︡اد﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ︑︖︀ری   ︋︨︀ ﹢د ﹋﹥ در︎  ا﹇︡ا﹝︀ی وا﹋﹠︪﹩︋ 
︣ای ﹝︓ــ︀ل، ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی  ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ رخ ﹝ــ﹩ داد.︋ 
 (Mckesson & ︤آ﹝﹫︤ در﹇︱﹫﹥ ﹝﹉ ﹋︧ــ﹟ و را︋﹫﹠ــ ︉ ﹚﹆︑
 ︿︀︸در ︨ــ︀ل 1939، ﹋︪︿ ﹡︪︡ه ︋﹢د، ا﹡︖︀م و Robbins)

 ︡﹫︃︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︻﹫﹠﹩ ︋﹥ ﹝﹢︗ــ﹢دی ﹋︀﹐ و
︋︀︧︀ی در︀﹁︐﹠﹩، ا︠︐﹫︀ری ︋﹢د﹡︡. 

در ﹡︐﹫︖﹥، ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا﹝︣﹊︀، در اول ا﹋︐︊︣ 
1939، ︋﹫︀﹡﹫﹥ رو ﹤︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره1 (SAP 1) را ︮︀در 
﹋︣د و ︧︀︋︨︣ــ︀ن را ﹝﹙︤م ︨︀︠️ ﹋﹥ ﹝﹢︗﹢دی  ﹋︀﹐ را ︋︀زر︨﹩ 
و ︧ــ︋︀︀ی در︀﹁︐﹠﹩ را ︑︃﹫︡ ﹋﹠﹠︡. در ︎﹩ آن، ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
︋﹥ ︗ــ︀ی ا︑﹊︀ی ︨ــ︀ده ︋ــ︣ ︑︡﹫︃﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︣︡️، ﹝︧ــ﹢ل 

︧︀︋︨︣﹩ ︠﹢د وا︡ ︑︖︀ری ︫︡﹡︡.
︀زر︨﹩ و ﹝︪︀﹨︡ه،   ︋﹅︣︵ از ﹩︨︣︋︀︧ ،﹤﹚︧ــ﹞ ﹟از ا ︡︺︋
︑︡︊﹏ ︋﹥ ﹝︺﹫︀ری ﹝︐︺︀رف ︫ــ︡. ︐﹩ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی 
︠ــ﹢د﹋︀ر ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ︑︡ر︕ در د﹨ــ﹥ 1950 ︋ــ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ 
︫︡﹡︡، ا︨ــ︐﹀︀ده از رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ د︨︐﹩ ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ادا﹝﹥ 
︎﹫ــ︡ا ﹋︣د. ︋︣ای ﹝︓︀ل، در ︨ــ︀ل 1954، ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹢﹡﹩ واک 
(UNIVAC) ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از او﹜﹫﹟ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ 

︧ــ︀︋︡اری ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ در ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡ رو﹡﹞︀ــ﹩ ︫ــ︡. 



٣۶

١٣
٩۵

ن  
 آ︋︀

 ٨۵
ره 
︀﹝︫

﹨ ﹤﹋ ︡﹠︧︣︀︋︨︣ــ︀ن ︑﹠︀ در اوا﹏ د﹨ــ﹥ 60 ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ی 
︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︑﹢︗﹥ ﹋︣د﹡︡؛ دو رو︡اد 

︠︀ص، ︋︀︻︒ ا︑ ﹟﹢ل ︫︡.
اول ا﹟ ﹋ــ﹥ ﹁﹙﹫﹊︦ ﹋︀﹁﹞ــ﹟ (Felix Kaufman) در 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ل 1961، ﹋︐︀︋﹩ در ︭︠﹢ص ︎︣دازش داده ﹨︀ و
﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣   ︋﹩︨︣︋︀︧ ،︀ب︐﹋ ﹟ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹡﹢︫ــ️. ا
را ︋︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︎﹫︣ا﹝ــ﹢ن ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر 
︑︀ر ،﹩︧︀︋︨︣ــ﹩ ︎﹫︣ا﹝ــ﹢ن ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣، ︫ــ︀﹝﹏ رو﹥ ﹨︀ی 
﹢د﹋︀ر ﹡︀د︡ه  ﹠︐﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در آن و︗﹢د ︑︖﹫︤ات︠  د︨ــ︐﹩︨ 
 ﹤︊︺︗ ﹉ ﹏︓﹞ ︣ــ︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ︀ ﹥ اــ﹟ ︑︣︑﹫︉،︋  ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د.︋ 
 ﹤ ︣︠ــ﹢رد ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ا﹀﹞ ﹟﹢م، ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋  در︋︧ــ︐﹥︋ 
ورود︀ و ︠︣و︗﹫︀ی ︻﹫﹠﹩ د︨︐﹍︀ ه ﹨︀ی ︠﹢د﹋︀ر ا︑﹊︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 
 ،︀﹝︐︧﹫︨ ه ︎︣دازش وا﹇︺﹩ رخ داده درون﹢﹡ ︣﹫﹎و ︠﹢د را در
﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︣︻﹊︦، ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣، ﹝︧︐﹙︤م 
ا︨ــ︐﹀︀ده وا﹇︺﹩ از ︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی در آز﹝﹢ن ﹋﹠︐︣﹜︀ و 
 ﹩︋︀ارز ﹏﹞︀  ︫︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋ ︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ،︀ن︀ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ ا︨️. در︎ 
︣داز︫︀ ﹝﹩ ︫﹢د.  ️ ا﹁︤ار و︎   ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹡︣م ا﹁︤ار ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی،︨ 
در ﹡ ،️︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣،  ︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ 
﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣، در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋︀ ︧︀︋︨︣﹩ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣، ﹝﹞﹊﹟ 

ا︨️ ︨︴ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︧﹫︀ر ︋︀﹐︑︣ی ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زد. 
دوم ا﹟ ﹋﹥ ︫ــ︣﹋️ آی ︋ــ﹩ ام (IBM) در ︨ــ︀ل 1963 
﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣﹨︀ی ﹝︡ل 360 ︠ــ﹢د را ﹝︺︣﹁﹩ و ︋﹥ ︋︀زار ︻︣︲﹥ ﹋︣د 
﹋﹥ ا﹟ د︨ــ︐﹍︀ه ﹋︀ر ︎︣داز︫﹍︣ی را ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹆︣ون 
︋﹥ ︮︣﹁﹥ ︑︣ ︨︀︠️. ︡︋﹩ ا︨ــ️ ا︐﹁︪︣﹫︎ ﹟︀ در ﹝︖﹞﹢ع، 
︑︽﹫﹫︣ ا﹜﹍﹢﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ داد ﹋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︧︀︋︡اری در آ﹠︡ه 
 ﹩︐︗ در ️﹋︣ ﹤︋ ﹤﹋ ا﹡︖︀م ︫﹢د و ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ داد ︡︀︋ ﹤﹡﹢﹍

︗︡ای از ︧︀︋︨︣﹩ د︨︐﹩ ︨﹠︐﹩ ︑﹢︗﹥ ︫﹢د.
 ︋︧ــ﹫︀ری از ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹥  ر︾﹛ ︗︣︀ن ︎﹫︪ــ︣﹁️ ︋﹥ ︨﹞️ 
﹫︣ا﹝﹢ن ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ادا﹝﹥  ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩︎  ︧ــ︀︋︡اری ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی،︋ 
داد﹡ــ︡ و ︑︺︡اد ﹋﹞﹩ از آ﹡ ﹤﹋ ︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی را ا﹡︐︀ب 
 ،﹤﹠︤﹨︣︎ ﹩︮︀︭︐︠︣ده ︋﹢د﹡︡ ︋﹥ ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ای از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا﹋
︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧﹩ دا﹞﹩ ﹡﹫︀ز   ︋﹤ ︎︣درد︨ــ︣ و ﹡︀﹋︀را﹝︡ ا︑﹊︀ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و︋ 
دا︫︐﹠︡. ︋︺︡ از آن، در د﹨﹥ 1970، دو ︎﹫︪︣﹁️ ا︨︀︨﹩ ﹝﹣︔︣ رخ 

داد و ﹢زه ﹨︀ی ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ را ︑︽﹫﹫︣ ا︨︀︨﹩ داد.
ــ︀ل  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در︨  ﹠︡و﹇︀ی︨   ︮﹩ر︨ــ﹢ا ﹤﹋ ﹟اول ا

 ﹤︙ــ︡اد در ︑︀رــ﹟ رو︣︐﹝﹞ 1973 ﹋ــ﹥ ا︾﹙ــ︉ ︋﹥ ︻﹠﹢ان
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝ــ﹩ رود، رخ داد و ︵﹩ آن 
﹝︺﹙﹢م ︫︡ 2 ﹝﹫﹙﹫︀رد د﹐ر ︋﹫﹞﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗︺﹙﹩ ︮︀در ︫︡ه ا︨️ 
﹠︡وق   ︮﹟67 در︮ــ︡ از ﹝︖﹞﹢ع ﹝︀﹡︡ه ا ً︀ ︊︣﹆︑ ،﹜﹇ر ﹟ــ﹥ ا﹋
︋﹢د . ︋︣ر︨ــ﹫︀ ﹡︪︀ن داد﹡︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ﹝﹞﹊﹟ 
︋﹢د ︋﹥ ︨ــ︣︻️ ︎︣ده از اــ﹟ ﹋﹑﹨︊︣داری ︋ــ︣دارد؛ ز︣ا ︑﹞︀م 
︋﹫﹞﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︗︺﹙﹩ ︋﹥ ︫︺︊﹥ ︫﹞︀ره 99 ا︠︐︭︀ص ︀﹁︐﹥ ︋﹢د. 
 ︀︋ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︤رگ ﹋﹥ ︎﹫︩ از ا در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی
 ﹏﹊︪︐﹞ ﹩︀﹨︡ان 8 ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫︡﹡︡، وا﹢﹠︻
 ﹤︋ ،﹅︣︵ ﹟︭︭︀ن ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی راه ا﹡︡ازی ﹋︣د﹡︡ ︑︀ از ا︐﹞ از

﹝︐︧﹫︨ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋︍︣داز﹡︡.
دوم ا﹟ ﹋ــ﹥ ﹇︀﹡﹢ن ا﹇︡ا﹝︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹁︧ــ︀د ︠︀ر︗﹩ 
 ﹩︗﹢︑ ب ︨ــ︀ل 1977، ︎﹫︀﹝︡﹨ــ︀ی در︠﹢ر﹢︭﹞ (FCPA )

︋︣ای ︧ــ︀︋︡اران دا︫ــ️. در ا︮﹏، ﹇︀﹡﹢ن ا﹇︡ا﹝︀ی ﹁︧ــ︀د 
︠︀ر︗﹩، ︫ــ︣﹋︐︀ی ا﹝︀﹊︣﹩ را از ر︫ــ﹢ه د﹨﹩ ︋﹥ ﹝﹆︀﹝︀ی 
︠︀ر︗ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧ــ︉ درا﹝︡ ﹝﹠︹ ﹝﹩ ﹋︣د و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ︨ــ︀︠️ ︨ــ︀زو﹋︀ر﹨︀﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ 
﹋﹥ ا︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟︀ را ﹋︪ــ︿ ﹋﹠﹠︡. ا﹁︤ون  ︋︣ ا﹟، ﹇︀﹡﹢ن ︀د︫ــ︡ه 
︫ــ︣﹋︐︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه در ︋ــ﹢رس اوراق ︋ــ︀دار را ﹝﹙ــ︤م 
 ﹤︋ ︤︖﹞ ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹣︔︣︑︣ و ︀ی﹝︐ا︨ــ︐﹀︀ده از ︨﹫︧ــ ﹤︋

︨﹫︧︐﹞︀ی ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹝﹩ ﹋︣د.
︑︭﹢︉ ﹇︀﹡﹢ن ︨ــ︀ر︋﹠︤ ا﹋︧﹙﹩ (SOX) در ︨︀ل 2002، 
︋︀︻︒ ︑︽﹫﹫︣ ︨︣︹ ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م و  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری 
︫︡. ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن، ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ در ﹝﹢رد ︻﹞﹙﹫︀ت 
و رو﹥ ﹨︀ی ﹋﹠︐ــ︣ل دا︠﹙﹩ و ﹡﹫︤ ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را 
︋﹥ ︻︡ه ﹝︡︣ و ︧ــ︀︋︣س ﹇ــ︣ار داد. ﹎︫︢ــ︐﹥ از ا﹟، ﹇︀﹡﹢ن 
︨︀ر︋﹠︤ ا﹋︧﹙﹩ ︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹆﹙︉ 

.︡﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ︣︐︪﹫︋ ﹩︨︣︋︀︧ در
 ،﹩﹡︀︗ ︉﹚﹆︑ ︀ی ﹋﹙﹩ ﹡︀︫ــ﹩ از﹡︀︋︣اورد ︫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ ز
 (ACFE, ️︨ن د﹐ر در ︨︀ل 2009 ︋﹢ده ا﹢﹫﹚︣︑ 2/9 از ︣︐︪﹫︋
(2010 و از ﹨﹞ــ﹥ ﹝﹞︐︣ ا﹟ ﹋﹥ ا﹁︤ا︩ اــ﹟ ر﹇﹛ ادا﹝﹥ دارد. 

 ︶﹀ ارزش ︠﹢د را ﹩︐﹠︨ ﹩︨︣︋︀︧ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹩︱︺︋ ︡﹠︣﹨
 ︩︋︣ای ا﹁︤ا ﹩︀︐︮︣﹁ ︀د︖︡ه ︋︀︻︒ ا﹠آ ﹩︨︣︋︀︧ ︀﹞︣ده، ا﹋
ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︋︤ار ︠﹢د﹋︀ر و ︻︀﹝﹙﹩ ︋︣ای ︋︊﹢د ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥ 
﹝︧﹞ ︣︡﹢ل و ا︨︐﹀︀ده از دارا﹫︀ی ︨︀﹝︡اران، ︋︀﹇﹩ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. 
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﹩︐﹠︨ ﹩︨︣︋︀︧
︋︺ــ︡ از ا︖ــ︀د ︑﹢ا﹁﹆︀ی او﹜﹫﹥ ︋﹫﹟ ︧ــ︀︋︣س و 
︀︮︊﹊︀ر، ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋︀ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ و ︮﹢رت ︋﹠︡ی ﹉︧ر ﹩︋︀ارز
﹋﹥ دا﹝﹠﹥ و ﹨︡ف ︧︀︋︨︣﹩ را ﹝︪︬ ﹝﹩ ︨︀زد، 
﹢ا﹨︡  ﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ادا﹝﹥ آن، ︧︀︋︨︣︀ن︫  ادا﹝﹥︎ 
︧︀︋︨︣﹩ را ︗﹞︹ آوری و ︑﹙﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹡︷︣ 
︠﹢د در︋︀ره ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ و ا︑﹊︢︎︀︣ی ا︵﹑︻︀ت 
﹊﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡.  ــ﹢ی ﹝︣︡️ را︫  ︑﹫﹥ ︫ــ︡ه از︨ 
در ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫ــ︣ی از ﹇︣ارداد، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹎︤ارش 
ر︨ــ﹞﹩ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ا︸︀ر﹡︷ــ︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در 
﹆﹫﹆️، ا﹟ رو﹊︣د ︋︀ز︑︀ب روش ︫﹠︀︨ــ﹩ ﹇︣ن 
︋﹫︧ــ︐﹞﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ آن، ﹨︤﹠﹥ ︋︀﹐ و 
﹁︀︮﹙﹥ ز﹝︀﹡ــ﹩ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ز﹝︀﹡ــ﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ 
︗﹞︹ آوری ا︵﹑︻︀ت، ︎︣دازش و ﹎︤ار︫﹍︣ی آن، 
 ،﹩و ﹁︀︮﹙﹥ ز﹝︀﹡﹩ ︑︀ر ﹤﹠︤﹨ ﹤︣﹎ و︗﹢د دارد؛
ا﹝︣وزه ︻︀دی ﹡﹫︧️. ︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د، در ﹁︱︀ی 
︉ و﹋︀ر ﹋﹠﹢﹡﹩، ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨︀ ا︾﹙︉ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ︔︊️  ︧﹋
 ﹩︺︣ ︀ز︠﹢رد︨  و ا﹡︊︀︫︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن دارد︋ 
 ،﹟د﹨︡. ﹎︫︢︐﹥ از ا ﹤︡اران ﹝︣︋﹢ط ارا﹞︀︨ــ ﹤︋
دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن و ﹝︐︭︭︀ن ا︑ ﹟﹢ل ا︵﹑︻︀︑﹩ 
 ﹩︀ی ﹝︐︺︡دی ︵︣ا﹚ داده و راه ︬﹫را ︑︪ــ
︉ و﹋︀ر  ﹋︣ده  ا﹡ــ︡ ﹋﹥ ︋︀ز︑︀ب ︋︐︣ی از ﹝﹫︳ ﹋︧ــ

﹁︺﹙﹩ ا︨️.

﹩︨︣︋︀︧ د﹋︀ر︨︀زی﹢︠
︨︀ز﹝︀﹡︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︑︀ر﹩ ︋﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ د︨ــ︐﹩ ︻︀دت دار﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ 
︋﹥ ︮﹢ر︑ــ﹩ ا﹁︤ا︪ــ﹩ از ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه ︋︣ه 
 ︣︖﹠﹞ ﹟︣دی در ا︨ــ︀س ︋﹥ ا﹊رو ﹟﹫﹠ .︡﹡︣︊︋
︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ﹋﹥ ا︋︐︡ا ﹉ ﹝︴︀﹜︺﹥ آز﹝︀︪﹩ ︮﹢رت 
 ،﹩︨︣︋︀︧ د﹋︀ر︨︀زی﹢ ︀﹜﹆﹢ه︠  ︢︎︣د ︑︀ از ﹝︤ا︀ی︋ 
︣ا︋︣  ﹢د. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹆︀و﹝️ در︋   ︫﹏︮︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن
 ،﹩︖ا︨️، ︎﹫︪︣وی ︑︡ر ﹩﹡︀︗ ︡ه ای︡︎ ︣﹫﹫︽︑
﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡.  و د﹇﹫﹅ رو﹊︣دی ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ︑︣︋ 

︎ــ︦ از ﹝︡︑﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ اــ﹟ ا﹝︣ ﹝﹠︖︣ 
︋﹥ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹨︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︺︡ی ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و 
︠﹢د﹋︀ر   ﹩︨︣︋︀︧ ﹎︧︐︣ش   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  رو﹥ ﹨︀ی 
 ﹤︋ ️︀﹡ در ﹤﹋ ﹟︫ــ︡ه و ︫ــ︀﹡︦ ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ا
︧︀︋︨︣﹩ آ﹠︡ه د︨ــ️ ︀︋﹫﹛ را ︋﹥ ︫﹊﹏ در︠﹢ر 

︑﹢︗﹩ ا﹁︤ا︩ د﹨︡. 

︧︀︋︨︣﹩ آ﹠︡ه 
 ﹩︨︣︋︀︧ ر ﹋﹥ ︎﹫︪ــ︐︣ ا︫︀ره ︫ــ︡، ا︋︤ار﹢︴﹡︀﹝﹨
 ️﹢﹆︑ ︋ــ︣ای ﹩︀﹫︀﹡ــ﹉ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑ــ︣، ︑﹢ا﹝﹋ ﹤︋
ا︔︋︪︣ــ﹩ و ﹋︀را ﹩︧︀︋︨︣ــ﹩ دار﹡︡. ︋︀ و︗﹢د 
ا﹟، ︋﹥ ︮﹢رت ︑﹞︀م و﹇️ و 24 ︨ــ︀︻️ در ﹨﹀️ 
 ︳﹫﹞ ︡﹠﹡روز ﹋︀ر ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠ــ︡ و در ﹡︐﹫︖ــ﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹞︣ی را ︋﹥ و︗﹢د آور﹡ــ︡ ﹋﹥  ﹋﹥ 
︋︐﹢ان در آن، ا︨ــ︐︓﹠︀﹨︀ و ﹡︀﹨﹠︖︀ر︀ را ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م 
 ﹩︀﹡ا﹢︑ ︀﹡آ ،︣﹍︣د. ︋﹥ ︋﹫︀ن د﹋ ﹩︀︨︀﹠︫ ،و﹇﹢ع
 ﹉︤د﹡ ︀ ــ︀ی داده ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م﹡︀︣︗ ︀︋ ︀ر ﹋ــ︣دن﹋
︋﹥ ز﹝︀ن و﹇﹢ع را ﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡؛ در ﹡︐﹫︖﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ی ﹨﹞︙﹢ن ا︐﹞︀ل ︑﹆﹙︉ و  ︨︣︎ ︹︀﹇و
﹫﹠﹥، ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار  ــ﹫﹢ه ای︋   ︫﹤ ﹡︀﹨﹠︖︀ر︀ را︋ 
د﹨﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ا︠﹫︣ در ﹁﹠︀ور︀ی 
︑︖︀ری، ︑︃﹋﹫︡ ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ ︋︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ﹡﹍︀ه ︋﹥ 
﹎︫︢︐﹥، ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ای ︑︀ر ﹝︭︣ف ﹎︫︢︐﹥ ا︨️ و 

.﹜︀ج دار﹫︐︀م ا﹍﹠﹨ ﹤︋ ﹩︀﹚ در ︻﹢ض، ︋﹥ راه
︠﹢︊︫︐︀﹡﹥، راه ︀﹚﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︎﹫︪﹠︀د 
︫︡ه ا﹡︡، ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ︋︐︣ی ︋︀ ا﹟ د︡﹎︀ه دار﹡︡. 
در ﹋﹏، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ــ﹩ ﹋ــ﹥ در اــ﹟ د︨ــ︐﹥ ﹇︣ار 
﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ا﹟ ︑﹢ان را دار﹡︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︎﹫﹢︨ــ︐﹥ 
﹝﹢ارد ا︨ــ︐︓﹠︀ و وــ︥ه را در ﹝︖﹞﹢︻﹥ داده ﹨︀ی 
ا︵﹑︻︀ت  داده،   ︬﹫︪︑  ︿﹚︐﹞ ︨﹫︧︐﹞︀ی 
و ︨ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ا︠︴ــ︀ری را ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︗︀ری 
︋︣ای ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ﹝︣︋﹢ط ﹁︣ا﹨﹛ آور﹡︡ و درا︨ــ︀س 
︋﹥ ︮﹢رت ︋﹩ در﹡﹌ ︋︀ ﹝ــ﹢اردی ﹨﹞︙﹢ن ︑﹆﹙︉، 
︠︴ــ︀ و ︨﹢ءا︨ــ︐﹀︀ده از ﹝﹠︀︋ــ︹، ﹝﹆︀︋﹙ــ﹥ ﹋﹠﹠︡. 
 ﹏﹫﹚︑ ︀︋ ︡﹠﹡ــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟ا ،﹟ا﹁︤ون ︋︣ ا
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︣︲︀ ︀ل ︣در︲︀ ︀ل در

︧︀︋︨︣﹩ در︧︀︋︨︣﹩ در

︫︣ا︋ ︳︣ا﹡﹩︫︣ا︋ ︳︣ا﹡﹩

﹇︣ار دارد﹇︣ار دارد

﹤﹋ ﹟︥ه او ﹤︋﹤﹋ ﹟︥ه او ﹤︋

︎﹫︪︣﹁︐︀ی ︎﹫︪︣﹁︐︀ی 

︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در

ز﹝﹫﹠﹥ز﹝﹫﹠﹥

﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت

در ﹋﹠︀ر در ﹋﹠︀ر 

رو﹊︣د﹨︀یرو﹊︣د﹨︀ی

︣︋ ﹩﹠︐︊﹞︣︋ ﹩﹠︐︊﹞

 ز﹝︀ن وا﹇︺﹩ ز﹝︀ن وا﹇︺﹩

 ︋︣ای ا﹡︖︀م ︋︣ای ا﹡︖︀م

﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︑︖︀ری﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︑︖︀ری

︀﹜︪﹩ ︋︣ای︀﹜︪﹩ ︋︣ای

﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣

︋﹥ ︫﹞︀ر︋﹥ ︫﹞︀ر

﹝﹩ رود﹝﹩ رود
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﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی   ︋﹤  ︋،︀﹡ــ﹩ ﹝︊︀د﹜﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ در ز﹝︀ن ر︠︡اد آ﹞︀﹝︑
︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟، ا﹟ رو﹊︣د 
 ︀︐︮︣﹁  و ︀﹚﹊︪﹞ ︬﹫︪ــ﹩ در ︑︪ــ︋︣︔︣ه وری و ا︋ ،︀ل︺﹁
 ︩﹫︎ ،﹟د﹨ــ︡. ︋︀ و︗﹢د ا ﹩﹞ ︩و﹋︀ر را ا﹁︤ا ︉ ︋︣ای ︋︊﹢د ﹋︧ــ
از ورود ︋﹥ ا ﹟﹢زه ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣، ﹝﹑︷﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ 

︉ و﹋︀ر ︲︣وری ﹨︧︐﹠︡. ︻﹞﹙﹫︀ت ﹋︧
در ︣﹋️ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه، ﹝﹫︤ان ︠﹢د﹋︀ر ︋﹢دن 
داده ﹨︀، ﹋﹠︐︣﹜︀ و ︎︣داز︫ــ︀︋ ︀︡ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د. ︫︣﹋︐﹩ ﹋﹥ 
از ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ د︨︐﹩ ︧︠︐﹥ ︫︡ه ا︨️، ا﹎︣ ا﹟ ﹨︡ف 
 ،︡﹠﹋ ︉︧﹋ ﹤﹠﹫︋ ︹﹁︀﹠﹞ ︡ه﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ آ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از
﹢د. درا︨︀س،  ︀ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ رو︋﹥ رو︫  ︀︡ در ﹡﹆︴﹥ ای،︋  ︋︀﹔︠︣ه︋ 
﹫﹢ه ای   ︫﹤ ﹢د را︋  ︣داز︫ــ︀ی︠  ــ︀ز﹝︀﹡﹩ داده ﹨︀، ﹋﹠︐︣﹜︀ و︎  ا﹎︨︣ 
ــ︀ ︻﹞﹙﹊︣د﹨︀ی ﹁﹠︀وری  ــ︀زد ﹋﹥ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹝﹠︀︨ــ︊﹩︋  ︠﹢د﹋︀ر︨ 
︉ و﹋︀ر آن ︨︀ز﹝︀ن در  ︋﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︋﹥ ا︐﹞︀ل ﹋︧
﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را ︋﹫﹠﹥ ︨︀زد.

︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︗︀︨︀زی ︫︡ه
 ،(EAM) ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︗︀︨︀زی ︫︡ه ︣د ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی﹊رو
︫︀﹝﹏ ﹡︭︉ ︎︣و﹡︡ه ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ︀ ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ر﹝︤ی درون 
︨﹫︧ــ︐﹛ ﹝﹫︤︋︀ن ا︨ــ️. ︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، در روش ا︋︤ار آز﹝﹢ن 
︣و﹡︡ه ا︮﹙﹩ «︨ــ︀︠︐﹍﹩»  ﹊︍︀رــ﹥ (ITF)، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از︎ 
︑﹫﹥ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س، در ︨﹫︧︐﹛ در ︀ل ﹋︀ر ﹝︪︐︣ی 
﹥ ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︧︀︋︣س   ︋،﹩︪︀﹞︀ی آز︪﹠﹋ر ﹝﹩ ︫﹢د و ︑︣ا﹢︷﹠﹞
︋﹢ا﹨︡، وارد ا﹟ ︨﹫︧︐﹛ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︨︍︦ ا﹟ ا︨﹠︀د ︵﹢ری 
﹥ و︨﹫﹙﹥  ︣و﹡︡ه ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ا︖︀د︫︡ه︋   ︎︀﹠︑ ﹤﹋ ︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︎︣دازش

︧︀︋︣س، ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡.
﹨ ﹤﹋ ︡﹠︣﹠︡ ︨ــ︀﹜﹩ از ︎﹫︪ــ﹠︀د ا﹟ رو﹊︣د﹨︀ ﹝﹩ ﹎︢رد، 
﹝︪ــ﹊﹙︀ی ﹝︐︺ــ︡د آن ﹝﹢︗︉ ︢︎︣﹁︐﹥ ﹡︪ــ︡ن آ﹡ــ︀ در ︗︀﹝︺﹥ 
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︗︀︨︀زی ︫︡ه  ︡ه ا︨️. روش︋   ︫﹩︨︣︋︀︧
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ︻﹞﹙﹊︣د ︨﹫︧ــ︐﹛ ﹝︪︐︣ی ︫﹢د، 
﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ داده ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ در ﹁︨︣ــ️ ︔︊ــ️ رو︡اد﹨︀ درج 
︫ــ﹢د و ر﹝︤ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ در ﹝︺︣ض د︨︐﹊︀ری  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹢︧︀ن ︠︊︣ه 
﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹠﹫ــ﹟ ﹝﹢︲﹢︻︀﹩، در ︀ل ︀︲︣، روش 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︗︀︨︀زی ︫ــ︡ه ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞ــ︡ه ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

رو︫﹩ دا﹡︪﹍︀﹨﹩، ﹝﹢︗﹢د️ ︠﹢د را ﹀︶ ﹋︣ده ا︨️. 

﹐﹥ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل
﹝︺﹞ــ︀ری ﹐﹥ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐ــ︣ل (MCL)، ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ا︋︤ار 
︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ﹨︡ا️ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در 
﹫︧ــ︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀ت  ﹫﹢︨ــ︐﹥︨  ﹁︣ا﹨﹛ آوردن ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل︎ 
 .(Debreceny et al., 2005) ﹋﹠ــ︡  ﹋﹞ــ﹉  ︧ــ︀︋︡اری 
︣ای   ︋﹩﹠︤﹍︀︗ ان﹢﹠︻ ﹤ ︨ــ︀︠︐︀ر ﹐﹥ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل، ا︋︐ــ︡ا︋ 
روش ︫﹠︀︨ــ﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︗︀︨︀زی ︫ــ︡ه ﹝︺︣﹁﹩ ︫︡. 
︋﹥ و︥ه آن ﹋﹥ ﹞ ﹟︡﹠﹆﹅ ا︫ــ︀ره ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ ︋︣︠﹑ف ︋︣﹡︀﹝﹥ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︗︀︨︀زی ︫ــ︡ه، ﹐﹥ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐ــ︣ل ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی 
﹋﹞︐︣ی را در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹡﹍︡اری ﹡︣م ا﹁︤ار، ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩، 
ا︨︐﹆﹑ل ﹝︪︐︣ی و وا︋︧︐﹍﹩ ︋﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︫︣﹋️، ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ 

 .(Alles et al., 2006; Kuhn & Sutton, 2010)

﹐ــ﹥ ﹡︷ــ︀رت و ﹋﹠︐︣ل، ︋﹥ ﹜ــ︀ظ ︻﹞﹙﹊︣د، درا︨ــ︀س 
 ︀﹝︐︧﹫︨ ا︨️ ﹋﹥ داده ﹨︀ را از ﹏﹆︐︧﹞ ︀ن ا﹁︤اری﹫﹞ ﹏ راه
ا︨ــ︐︣اج ﹋︣ده و ︑﹚﹫﹚︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ را ︋﹥ ︮ــ﹢رت ﹝﹢رد 
﹡︷︣ روی آ﹡ــ︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨ــ︡. ︻﹞﹙﹊︣د ا︮﹙ــ﹩ رو﹊︣د 
﹐﹥ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل، ︑﹙﹫﹏ ﹝︧ــ︐﹞︣ و ﹝﹆︀︧﹥ داده ﹨︀ی 
️ آ﹝︡ه ︋︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝︪ــ︬ و ︀ د﹍ــ︣ ﹝︺﹫︀ر﹨︀  ︋﹥ د︨ــ
ا︨ــ️. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ﹝﹢ارد ا︨ــ︐︓﹠︀ ︑︪ــ﹫︬ داده ︫﹢﹡︡، 
︣ر︨﹩  ︣ای ︧︀︋︨︣︀ن ار︨︀ل ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ﹝﹢رد︋   ︋﹩︀︫︤ار﹎
و ︑﹆﹫ــ﹅ ﹇︣ار ﹎﹫ــ︣د. در ﹡︐﹫︖﹥، رو﹊︣د ﹐ــ﹥ ﹡︷︀رت و 
﹋﹠︐︣ل از ︋︧﹫︀ری ﹜︀ظ، از ︗﹞﹙﹥، ︗︡ا ︋﹢دن ﹝︐﹆︀︋﹏ ︋︣﹡︀﹝﹥ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ︣د﹊︧︀︋︣س و ︨﹫︧︐﹛ ﹝︪︐︣ی، ︋﹥ رو

︗︀︨︀زی ︫︡ه ار︗﹫️ دارد.
﹫︧︐﹞︀ی  ︋︧﹫︀ری از وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری، از ا﹡﹢اع ﹎﹢﹡︀﹎﹢﹡﹩ از︨ 
︣وز  ــ﹢د ﹝﹢︗︉︋  ﹋︀﹝ــً﹑ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ ا﹝︣،︠ 
︨ــ﹫︐︀ و ︪﹛︀︀ی ا︨︀︨ــ﹩ در ا︖︀د ار︑︊︀ط ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝﹫︀ن 
﹐﹥ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل و ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︪︐︣ی ﹝﹩ ︫﹢د. 
ا﹁︤ون ︋︣ اــ﹟، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︲︺﹫️ ذا︑ــ﹩ ا﹟ روش، ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹉ راه ﹏ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣︠﹩ ا︋ ﹟︒ را 
 ﹤﹐ ︳﹫﹞ ︧︀︋︣س در ︡اری و ا︨ــ︐﹆﹑ل﹍﹡ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ︣ح︴﹞

﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل، در ذات ︋︀ ﹝︪﹊﹏ ﹝﹢ا︗﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
︋﹥ ﹨︣ــ︀ل، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ︫ــ︣ا︳، رو﹊︣د ﹐﹥ ﹡︷︀رت و 
︀ً ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︗︀︨︀زی ︫︡ه، ﹨﹠﹢ز در  ︊︣﹆︑ ،︣ل︐﹠﹋

︻﹞﹏ ﹝﹢رد ︢︎︣ش ﹎︧︐︣ده ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️.
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﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︊︀ر داده ﹨︀ی
ا﹜﹍ــ﹢ی ا﹡︊ــ︀ر داده ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹉ روش 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹞﹊﹟، ︋︣ای آ﹠︡ه ارا﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ️؛ ︋﹥ و︥ه 
آن ﹋﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ اــ﹟ روش، ﹝︪ــ﹊﹙︀ و ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی 
︣﹡︀﹝﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︗︀︨︀زی ︫ــ︡ه و  ︀ ﹨︣ دو روش︋  ﹝︣︑︊ــ︳︋ 
﹐﹥ ﹡︷︀رت و ﹋﹠︐︣ل را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. ︵︊﹅ ︑︺︣︿، ا﹡︊︀ر 
 ﹉ ︀﹠︑ -︀﹨ ︤ن ︋︤ر﹎﹩ از داده﹞” :داده ﹨︀ ︻︊︀رت ا︨ــ️ از
 ﹏﹫﹚︑ ︣اج و︐︨︫ــ︣﹋️- ︋︀ ا︋︤اری ︋︣ای ا ︴ا﹡︊︀ر در ︨ــ
داده ﹨︀“ (David & Steinbart, 1999, 30). درا︨︀س، 
ا﹡︊︀ر داده ﹨︀، ︋︀ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹝︐﹙︿ و ﹝︐﹀︀و︑﹩ در ︫ــ︣﹋️ 
در ار︑︊︀ط ا︨ــ️؛ ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋ــ﹥ داده ﹨︀ی ﹝︣︑︊ــ︳ را ﹋﹥ در 
︨︣︑︀︨︣ ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ا﹡︡، ︋﹥ را︐﹩ ︗﹞︹ آوری ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
(Rezaee et al., 2002). ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹋﹥ 

درون ا﹡︊︀ر داده ﹨︀، ﹢︲︙﹥ ﹨︀ی داده ︑︺︊﹫﹥ ︫ــ︡ه ︋︀︫︡ ﹋﹥ 
ا ﹟﹢︲︙﹥ ﹨︀، ا﹡︊︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹊︐︣ و ﹝︐﹞︣﹋︤︑︣ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ 
﹨︣ ﹋︡ام ︋﹥ ﹢زه ︻﹞﹙﹊︣د ︋﹥ ︭︠﹢︮﹩، ﹨﹞︙﹢ن ︧︀︋︡اری 
﹢ا﹨﹠︡ دا︫️. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ا﹟ ا﹝﹊︀ن  ︀زار︀︋﹩ ا︫ــ︀ره︠   ︋︀
و︗ــ﹢د دارد ﹋﹥ ا﹡︊︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹢︲︙﹥ ﹨︀ی داده، روی 

︦ د﹨﹠︡ه ︧︀︋︣س ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︨︣و ︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋

﹩︨︣︋︀︧ ︣د ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی﹊رو
︎﹫︪ــ︣﹁️ ︗︡︡︑︣ ︫ــ︀﹝﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی 
 ﹩︡ه ا︨️. ﹋﹞﹫︐﹥ ا︗︣ا﹠︀ی آ﹫︧︀︋︨︣ــ در ا﹡︖︀م (Apps)

 ︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡ارن ر︨ــ﹞﹩ ا ﹟﹝︖﹡︪ــ﹩ ا︋ ﹝︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن︡︠
(Zhang et al., 2012)، اــ﹟ ا︡ه را ︑︣و︕ داده ا︨ــ️ ﹋﹥ 

 ،﹤︠︣ ﹟︡﹠ ا︨︐︀﹡︡ارد︫︡ه ای از داده ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ﹤︻﹢﹝︖﹞
از ︨﹢ی ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از «︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩» ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده 
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︀ اد︻︀﹨︀،   ︋︀ ﹍﹫︣﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︋  ﹇︣ار︋ 
︨ــ︀︠︐﹥ ︑ ︀﹫﹥ ︫︡ه ︋︀︫ــ﹠︡ ︑︀ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه را ︋﹥ ︮﹢رت 
 ﹤︤︖︑» ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹛︀︺﹁ ︣ای ﹝︓︀ل، در ﹝﹣︔︣ی ا﹡︖︀م د﹨﹠︡.︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉ ان از﹢︑ ﹩﹞ «﹩﹠︐﹁︀︀ی در︋︀︧ــ ﹩﹠︨
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣د ﹋﹥ ︗︤﹫︀ت ︑︣ا﹋﹠︪︀ی ︧ــ︋︀︀ی در︀﹁︐﹠﹩ را 
 ﹤︤︖︑ ﹝﹢رد ︎︨︣ــ︩ ﹇︣ار داده، در︮︡﹨︀ی ︑﹞︀﹝﹩ ﹎︣وه ﹨︀ی
︨ــ﹠﹩ را ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ﹝﹆︀︧﹥ ﹋︣ده 
 ︀︋ ﹩︗﹢︑ و ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋ــ﹥ در︮︡﹨︀ی وا﹇︺ــ﹩ ︑﹀︀وت در︠ــ﹢ر

ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه دار﹡︡، ︧︀︋︨︣ــ︀ن را ﹝︴﹙︹ ﹋﹠︡. 
ا﹁︤ون ︋︣ اــ﹟، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁ــ﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︑﹊﹞﹫﹏ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹞︀﹡︣︋ ط ︋﹥ ا﹡︖︀م﹢︋︣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ ︣﹍د

و اد︻︀﹨︀ی ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹨︧︐﹠︡ را ا︖︀د و ︀ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋︣د.

د﹑﹞ ︣﹍︷﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ آ﹠︡ه
︑ــ︀ ا﹠︖︀ی ︋︒ ﹡︪ــ︀ن داده ︫ــ︡ ﹋ــ﹥ ﹁﹠︀ورــ︀ی ︎﹫︙﹫︡ه 
 ﹤﹫︑ ــ︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و﹇ ﹅﹫﹆︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋﹥ ︮﹢رت ﹁︺︀ل ﹝﹢رد
 ،﹟و︗﹢د ا ︀︋ .︡﹠﹠﹋ ﹏﹫︡ه را ︑︧ــ﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ آ ︀︑ ︡﹡︫ــ︡ه ا
︋︧﹫︀ری از ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀︋ ︀︡ ︎﹫︩ از ︣﹋️ ︋﹥ ︨﹞️ ا ﹟﹢زه، 
︋︣ ﹝﹢ارد ︋︧ــ﹫︀ری ﹁︀﹅ آ﹠︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ ا﹝︣﹊︀ و ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ︠︊︣ه ﹋︀﹡ــ︀دا (1999)، 
 ️﹝︨ ﹤︋ ️﹋︣ ︫ــ︣ط ﹐زم ︋︣ای ︩︫ ﹏﹞︀︫ ︨︣︣ــ️ ز﹁

︧︀︋︨︣﹩ آ﹠︡ه را ︑︡و﹟ ﹋︣ده ا﹡︡:
• ﹝﹢︲ــ﹢ع ا︮﹙﹩ ︋︀ و﹫﹎︥︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉؛ ︋ــ︣ای ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن 
︠﹢د﹋︀ر،  ﹋︀﹝ــً﹑  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی  ﹡﹫︀ز﹝﹠ــ︡  ا︑﹊︢︎︀ــ︣،  ا︵﹑︻ــ︀ت 

︋﹩ در﹡﹌ ︎︦ از و﹇﹢ع ر︠︡اد﹨︀ و ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ ﹨︧︐﹫﹛.
︉ و﹋︀ر﹨︀، در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣دن ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︋︣ای  •• ﹋︧ــ
﹢ده ا﹡︡؛ ا﹝︀ ا︨︐﹀︀ده  ﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی ﹝﹢﹁﹅︋  ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی،︋ 

از آ﹡︀ ︋︣ای ︧︀︋︨︣﹩، ﹨﹞︙﹠︀ن ︋︀ د︫﹢ار︀﹩ ﹨﹞︣اه ا︨️.
• ا︑﹊︢︎︀︣ی ︨﹫︧︐﹞︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ را ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ 
ا︐﹞︀ل ا﹟ ﹋﹥ ︨﹫︧ــ︐﹛ در ﹉ ︋︀زه ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹣︔︣ ﹋︀ر 
﹋﹠︡؛ ا︑﹊︢︎︀︣ی ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ︋﹫﹠﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︫︣﹋︐﹩، 
﹝﹣︔︣ ︋﹢ده و ︨﹫︧ــ︐﹛ ا︵﹑︻ــ︀ت ﹋︀﹝﹏ و د﹇﹫﹆ــ﹩ را در ز﹝︀﹡﹩ 

﹝﹠︀︨︉، ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زد. 
•• ﹨︣  ︡﹠﹉ د﹨﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︠︡﹝ــ︀ت ︑︱﹞﹫﹟ ا︻︐﹞︀د︢︎︣ی 
︨﹫︧︐﹛ (SysTrust) از دور ︠︀رج ︫︡ه، ︑﹠︀ در ا﹟ ز﹝︀ن ا︨️ 
﹋﹥ ︑﹢︗﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ی در را︋︴﹥ ︋︀ ︑︱﹞﹫﹟ ا︻︐﹞︀د︢︎︣ی ︨﹫︧ــ︐﹛، 

︗﹙︉ ︫︡ه ا︨️. ا﹟ ︑﹢︗﹥ ﹡﹫︤ ﹨﹠﹢ز دارای ا︀﹞︀︋﹩ ا︨️.
﹢د﹋︀ر ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؛  ﹢ی رو︫︀ی ﹋︀﹝ً﹑︠  ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ از︨   ︫•
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋︡ ︠﹫﹙﹩ ︨ــ︣︹ د﹐﹏ ︑﹞︀م ﹡︀﹨﹠︖︀ر︀ و ︠︴︀﹨︀ را 
 ﹩︐﹝︧﹇ ﹤ در ﹤︪ر ،﹏﹐د ﹟د﹨﹠︡ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا ︬﹫︪ــ︑

دار﹡︡ و ا﹇︡ا﹝︀ی ا︮﹑﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را ︋︀ ﹝︣︡️ ﹝︴︣ح ﹋﹠﹠︡.
•• ﹨﹠﹢ز ﹝﹢﹁﹅ ﹡︪︡ه ا﹛ ﹋﹥ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣﹩ را در ز﹝︀ن وا﹇︺﹩ 

﹁︣ا﹨﹛ و ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛.
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 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︫رو ︕︀︐﹡ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨︣ای د  ︋︣︢︎︀﹊︑ا ﹏︀و︨ــ •
︵︊﹅ ﹉ ز﹝︀ن ︋﹠︡ی ﹝﹠︀︨ــ︉؛ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی رو︫ــ︀ی ︠﹢د﹋︀ر 
︀︋ ﹩︨︣︋︀︧︡ ︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ا︔ ﹤︋ ︩︋︧︣︀︋︨︣︀ن ﹝﹠︐﹆﹏ ︫﹢د؛ 
 ﹟﹫﹠﹫︤ی ︋﹥ ﹝︺﹠﹩ دا︫ــ︐﹟ رو︫ــ︀ی ار︑︊ــ︀ط ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

ا︑﹊︢︎︀︣ و ﹝﹣︔︣ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا﹝﹠﹫︐﹩ ا︨️. 
••  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏، ﹨﹠﹢ز ﹁﹠︀ور︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
«﹡︤د﹉ ︋﹥ رو︡اد» را ︋﹥ ︠︡﹝️ ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨ــ️؛ ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ در 
︀ل ︑﹢︮﹫﹥ ︋﹥ ︪︋︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ دا︠﹙﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ﹡﹢ه 

ا﹡︖︀م ا﹟ ﹋︀ر ا︨️.
• ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀︠︐﹟ ﹎︤ار︫︀ی ︧︀︋︨︣﹩ و ﹋﹠︐︣ل دا︫︐﹟ 
 ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀یآن؛ ا︵﹑︻︀ت ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ و ﹎︤ار︫ــ ︣︋
آن، ︀︋︡ ︋﹥ ︮﹢رت ︗︀ری در د︨︐︣س ︋︀︫﹠︡ و ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 

﹝︖︀ز ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ را︐﹩ ︋﹥ آ﹡︀ د︨︐︣س دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡.
 ︹و ︑﹢ز ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︊︀ر﹨︀ی ،︀﹎︣︋︀ر﹎﹫︣ی ﹎︧ــ︐︣ده ﹋︀ر﹋ ﹤︋ ••
 ︹︀ی ︑﹢ز︪ــ﹛︀ ،︤ارش دا︠﹙﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︠﹢د﹋︀ر﹎

﹎︤ارش را ︋﹥ ︫﹊﹏ در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ ﹋︀﹨︩ داده ا︨️.
︀﹐ی ﹝︀رت ︧︀︋︣س در ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت و در ﹝﹢︲﹢ع  • در︗﹥︋ 
ا︮﹙﹩ در د︨️ ︧︀︋︨︣ــ﹩؛ ︧︀︋︣س ﹞ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ︡︀︋︀ر︑︀ی 

﹐زم ︋︣ای ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣﹩ را دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
•• ︋︧ــ︐﹥ ﹨︀ی ﹝︀ر︑ــ︀ی ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻ــ︀ت ﹋﹥ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
﹝︐︭︭︀ن ︑﹫﹥ ︫ــ︡ه ا︨ــ️؛ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ آ﹎︀﹨﹩ رو︋﹥ ر︫ــ︡ی 
از ﹡﹫︀ز ︋ــ﹥ ا﹁︤ا﹞ ︩︀ر︑︀ی ﹁﹠ــ︀وری ا︵﹑︻︀ت و ︑﹙﹫﹙﹩ در 

︧︀︋︨︣︀ن، ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه ا︨️.
︋﹠︀︋︣اــ﹟، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝︐︽﹫︣﹨︀ و و﹫﹎︥ــ︀ ︀︋︡ ︋﹥ ﹝﹫︤ان 
﹋︀﹁ــ﹩ ﹝ــ﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇ــ︣ار ﹎﹫︣﹡︡ ︑ــ︀ ﹝︤ا︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه 
﹋︀﹝َ﹑ً ﹝︪ــ︬ ︫ــ﹢﹡︡. ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ﹝︺﹞︀ری ︨﹫︧︐﹛ و ا︗︤ای 
 ︣︮︀﹠︻ ،︡﹠︐︧﹨ ﹜﹞ ︀ی ︋︧ــ﹫︀ر﹨ ﹤︷﹑﹞ ﹤﹚﹝︗ ︣م ا﹁︤اری، از﹡
︑﹊﹞﹫﹙﹩ ﹨﹞︙﹢ن آ﹝﹢زش ︧ــ︀︋︣س، ﹝﹫︳ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁﹠﹩ 
︫ــ︣﹋️ و ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝﹆︀﹝︀ی ︋︀﹐ی ︨︀ز﹝︀ن ﹡﹫︤ ︋︧﹫︀ر ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
﹨︧ــ︐﹠︡. در ﹡︐﹫︖﹥، ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی را﹨︊︣دی ︗︀﹝︹ ﹋﹥ ﹝﹢ارد ﹁﹠﹩ 
و ا﹡︧ــ︀﹡﹩ را ︋﹥ ︡﹊﹍︣ ﹝︣︑︊︳ ﹝﹩ ︨︀زد ﹡﹫︤ از ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹐زم 

︋︣ای ︑︱﹞﹫﹟ ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ︧︀︋︨︣﹩ آ﹠︡ه ا︨️.

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
︧︀︋︨︣ــ﹩ در د﹨﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹎︀﹝︀ی ︋︤ر﹎﹩ ︋︣دا︫ــ︐﹥، ا﹝︀ 

︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ ﹡︐﹢ا﹡︧ــ︐﹥ ا︨ــ️ ︠﹢د را ︋︀ ا﹇︐︭︀د ز﹝︀ن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︣د﹨︀ و ﹁﹠﹢ن﹊وا﹇︺﹩ ﹨﹞︣اه ︨ــ︀زد. ︋︣︠﹩ از رو
﹋﹥ در ﹎︫︢︐﹥ ارز︫﹞﹠︡ ︋﹢د﹡︡، ا﹋﹠﹢ن ﹇︡﹞﹩ و ︑︀ر ﹝︭︣ف 
 ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹏﹞︀﹊︑ ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹠ر︨ــ ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋ ﹤︐︫︢ــ﹎
﹡﹆︴﹥ ای ︧ــ︀س ر︨﹫︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ در آن، ︧︀︋︨︣︀ن ︀ در 
︑︣و︕ و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه، ︎﹫︪︐︀ز ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د و 
︀ ﹨﹞︙﹠︀ن ︫ــ﹫﹢ه ای ︋︣ای و﹁︀دار ﹝︀﹡︡ن ︋﹥ ا﹜﹍﹢ی ︨﹠︐﹩ ︑︣ 
﹝﹩ ︀︋﹠︡. رو﹊︣د﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه، ︋﹥ ا︐﹞︀ل ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ 
آن ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ﹝﹆︣رات ﹎︢اران و و︲︹ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
 ﹟﹫﹠ .︡ــ﹩ را ا﹡︖ــ︀م د﹨﹠ــ﹝﹞ ــ︀ی﹝﹫︷﹠︑ ،ا︨ــ︐︀﹡︡ارد

︑﹠︷﹫﹞︀﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︫︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ︋︀︫﹠︡:
،﹩︨︣︋︀︧ در ز﹝︀ن ︋﹠︡ی و ︑﹠︀وب ︣﹫﹫︽︑ •

• آ﹝﹢زش ︋﹫︪︐︣ در رو︫︀ی ︑﹙﹫﹙﹩ و ﹁﹠︀وری،
• ︋﹥ ﹋︀ر ︋︧︐﹟ روش ر︨﹫︡﹎﹩ ﹋﹏ ︗︀﹝︺﹥ ︋﹥ ︗︀ی ﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︣داری،

• آز﹝﹢ن دو︋︀ره ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا﹨﹞﹫️ و ا︨︐﹆﹑ل، و
.﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد داده ﹨︀ی ﹟﹫﹞︃︑ ﹤︋ ︡︺︑ •

︧︀︋︨︣︀ن ﹞ ︡︀︋︀ر︑︀ی ﹁﹠﹩ و ︑﹙﹫﹙﹩ ﹐زم ﹋﹥ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن 
در ︋﹫︪ــ︐︣ دوره ﹨︀ی ︀ر︨︀﹜﹥ ︧ــ︀︋︡اری دا﹡︪﹍︀﹨﹩ و︗﹢د 

﹡︡ار﹡︡ را ﹁︣ا ﹎﹫︣﹡︡.
﹇︀﹡ــ﹢ن ︨ــ︀ر︋﹠︤ ا﹋︧ــ﹙﹩، او﹜﹫﹟ ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹝ــ﹛ را در ︲﹢ا︋︳ 
 ︣︋ ،︡︡︗ ﹤︧﹡ ﹟︀د ﹋︣د. ا︖︀ی دو﹜︐﹩ ا︐﹋︫︣ــ ﹩︨︣︋︀︧
ارز︀︋ــ﹩ ︧ــ︀︋︣س از ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ ︑﹞︣﹋ــ︤ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹎︀م 
﹝﹞﹩ در ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ︋﹥ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی آ﹠︡ه ای ا︨️ ﹋﹥ 
ز︨︣﹫︧ــ︐﹞︀ی ﹝︧ــ︐﹆﹏ دار﹡︡، ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی  ﹨︧︐﹠︡ و ا︾﹙︉ از 
﹝﹠︀︋︹ ︋﹫︣و﹡﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ︫︡ه ا﹡︡.  ﹤﹁︧︣︀︋︡اری، ا﹋﹠﹢ن در ﹝﹆︀︋﹏ 
︀﹐︑︣ی   ︋︴  ︨﹤  ︋︣︐︪﹫  ︋﹤ ︣﹨ را ﹩︨︣︋︀︧ ︀︑ ︣ار دارد﹇ ﹩︐︮︣﹁
 ️︀﹡ ︧︀︋︡اران در ﹤﹋ ️︨از ︠﹢د﹋︀ر ︋﹢دن ︋︨︣︀﹡︡. ︲︣وری ا
ا﹟ ﹝︧﹫︣ را در ︢︎︣ش و ︎﹫︀ده ︨︀زی ︧︀︋︨︣﹩ آ﹠︡ه ︋﹥ ﹡﹢ی 
﹨︡اــ️ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در ار︑︊ــ︀ط ︋︀ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹠︡ه، 

 .︡﹠︀ب ︋﹥ ︫﹞︀ر آ︐﹡ا ﹟︣︐︋
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