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 ﹤ا︨︀︨﹩ در رو ︣﹫﹫︽︑ ﹅︣︵ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ﹩︪ــ︋︣︔د ﹋﹫﹀﹫️ و ا﹢︊ ﹨︡ف از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉،︋ 
 ︡﹠︀م ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ﹁︣ا﹊︐︨ا (SAS104-111) ١٠-١١١۴ ︀ره﹝︫ ﹩︨︣︋︀︧ د. ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹢︋ ﹩︨︣︋︀︧
︧︀︋︨︣ــ﹩ در  ︡﹠﹢زه ا︮﹙﹩ ︫︀﹝﹏ ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹊︀ی ذا︑﹩ و ﹋﹠︐︣ل و ︋︣﹇︣اری ︎﹫﹢﹡︡ ︋﹫﹟ ارز︀︋﹩ ر︧﹉ و رو︫︀ی ︋︺︡ی 

︧︀︋︨︣﹩، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
در ︣﹁ــ﹥، ︎﹫︪ــ︣﹁️ ز︀دی ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹨ــ︡ف ﹡︀﹩ ر︨ــ﹫︡ن ︋ــ﹥ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︑﹊︢︎︀︣︑︣ ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ا﹝︀، 
﹨﹞︙﹠ــ︀ن ﹋﹥ در ﹝ــ﹢رد ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در ︻﹞﹏ ﹫︤﹨︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی ــ︀د ﹝﹩ ﹎﹫ ،﹜︣︐ــ﹩ ︋﹫︩ از آن ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️.

 ﹩︋︀︡ار︫ــ︡ه در دوره ا︨︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز︡ ︣︐﹟ رو﹥ ﹨︀ی︎  ︣︠﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ در︨ــ︀ی آ﹝﹢︠︐﹥ ︫ــ︡ه و︋   ︋،﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ا
ر︧﹉ را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨︀زد.

 ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤رو ﹟︣︐︋ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤رو ﹟︣︐︋
﹉︧ر﹉︧ر

﹩﹝︑︀ ︡﹝ا :﹤﹝︗︣︑
M. Ramos   
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ارز︀︋﹩ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹇︊﹙﹩ ︋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن ا︗︀زه ﹝﹩ داد ︑︀ 
︋︀ ا︠︐﹫︀ر ︠﹢د، ︋﹥ ︨ــ︀د﹎﹩ ︨﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ︀︮︊﹊︀ران را 
︣ای آ﹡︀ ﹁︣ا﹨﹛  ︀﹐ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را︋   ︋﹉︧دارای ر
﹝﹩ ﹋ــ︣د ︑︀ ︡ ز︀دی ︑﹑ش ﹐زم ︋︣ای درک و ﹝︧ــ︐﹠︡ ﹋︣دن 

︨﹫︧︐﹛ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ را ﹋︀﹨︩ د﹨﹠︡.
از  را  ︧ــ︀︋︣س  ر︧ــ﹉،  ارز︀︋ــ﹩  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︩ ﹁︣ض ︡ا﹋︓︣ ︋﹢دن» ر︧ــ﹉ ﹋﹠︐ــ︣ل ﹝﹞﹠﹢ع ﹋︣ده  ﹫︎»
︀︡ در ﹨﹞﹥ ﹫︨︣︋︀︧︀ ︵︣ا﹩ و ا︨︐﹆︣ار  ا︨️. ︧︀︋︣س︋ 
﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ را ارز︀︋﹩ و ︋﹥ در︨ــ︐﹩ ر︧ــ﹉ را ︑︺︣︿ و 

.︡﹠﹋ ﹩︋︀ارز
در ︻﹞﹏، ︔︀︋️ ︫ــ︡ه ﹋﹥ ا︨︐﹆︣ار و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋︣ای ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀  ﹉︀﹜︩ ا︨ــ️ و در آن ︎﹫﹢﹡︡ 
دادن ﹋︀ر ارز︀︋﹩ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ︋﹥ آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︐﹢ا و ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی 
د﹍ــ︣ ﹇︣ارداد ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︤﹞ ﹟︐﹁︀️ ﹋︀﹁ــ﹩ ︋︣ای ︑﹢︗﹫﹥ 
ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︀︫﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد ︨︐﹍﹫︣ا﹡﹥ 
و ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹍﹢﹡﹍﹩ ارز︀︋﹩ ا︔︋︪︣ــ﹩ ︵︣ا﹩ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩، 

د︫﹢ار ا︨️.

︎﹫︪﹠︀د ﹋︀ر︋︣دی: د﹡︊︀﹜﹥ روی از ﹁︣ا﹠︡ ﹋﹢زو
︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︾﹙︉ ︋︀ ﹝︺﹞︀﹩ ا︨︀︨ــ﹩ رو︋﹥ رو ﹨︧︐﹠︡ و در 
 ﹟︀ی دا︠﹙﹩ ﹝﹢︗ــ﹥ ﹋︡ا﹝﹠︡. ر﹝︤ ا﹛︣︐﹠﹋ ︡﹠﹝﹀︋ ﹤﹋ ︡﹠︫ــ﹑︑
﹝︺﹞︀ در آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س درک ︻﹞﹫﹅ ︑︣ی از ︀ر﹢ب 
﹊︍︀ر﹥ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹋﹢زو (COSO) ︋﹥ د︨ــ️ آورد. ﹋﹢زو، 
︋﹥ ﹝︀︧﹙﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︧﹫︀ری از ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋︀ 
آ﹡ــ︀ رو︋﹥ رو﹠︡؛ ز︣ا ﹋﹢زو ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی دا︠﹙﹩ را ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︨︀زد.
 ﹩﹠︺ ــ︹ ا︵﹑︻ــ︀ت﹫﹝︖︑ ︴ــ ︀﹐︑︣ــ﹟︨  ︧ــ︀︋︣س از︋ 
 ﹅︣︵ ︧︀︋︣س از ︦︍︀ی ﹝︀﹜﹩، ︫ــ︣وع ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︨ــ︑ر﹢︮
﹥ ︵﹢ر ﹁︤ا﹠︡ه ای ر︤ ﹝﹩ ︫﹢د،  ﹙︧ــ﹙﹥ ︑﹙﹫﹏ ﹝︐﹢ا﹜﹩ ﹋﹥︋   ︨﹉
︋ــ﹥ ﹋︀ر ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ در ﹡︐﹫﹛︀︺﹁ ️︀︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ا﹡﹀︣ادی را 

ارز︀︋﹩ ﹋﹠︡ (﹡﹞︀﹥ ١ را ﹝︪︀﹨︡ه ﹋﹠﹫︡).
درک ﹁︣ا﹠︡ ﹋﹢زو

︧︀︋︣س ︋︀ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ در ︋︀﹐ی ﹡﹞﹢دار ا︨️، ︫︣وع 
﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑ــ︀ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ا﹡﹀︣ادی «︀︎﹫﹟» ﹝ــ﹩ رود. او﹜﹫﹟ ﹎︀م، 
︫﹠︀︨ــ ﹩︀︧ــ︋︀︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ و ︵︊﹆﹥ ﹨︀ی ﹝﹛ رو︡اد﹨︀ و 

 .️︨︀︋︀︧ اد︻︀﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن

︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩

دراا﹝︡

﹩︋︀دنو︗﹢دارز﹢︋ ﹏﹞︀﹋

١ #﹉︧ر ٢ # ﹉︧ر ٣ # ﹉︧ر

﹨﹨︡ف ا﹜︿ ف﹨︡ف ب ﹨︡ف ج

︀﹁︐﹠﹩︋︀︧︀ی ︎︣دا︠︐﹠﹩ ︀ی در︀︀ ︋︀ ︧︡﹆﹡﹆﹡﹆ ︀﹜﹩و︗﹥   ︮﹢ر︑︀ی ﹝

︀﹨︀ اد︻

︀﹊︧ر

﹨︡﹁︀ی ﹋﹠︐︣ل

 ﹤︋ ﹩﹢﹍︀ی ﹐زم ︋︣ای ︎︀︨ــ﹛︣︐﹠﹋
﹨︡﹁︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡

︣ای ﹋︀﹨︩ ا﹨︡اف ﹋﹠︐︣ل︋ 
ر︧﹉ ا︨️ ﹋﹥ ...

﹋﹥ ﹥ ا︫︐︊︀﹨﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ روی د﹨︡ ﹋﹥ 
︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه...

︣وع و  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩︫   ︮︀ ︧︀︋︣س، ﹋︀ر را︋ 
︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︀︨︀﹠ ﹝﹢ارد ز︣ را︫ 

︋︣ای ﹨︣ ︧︀ب، اد︻︀﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹩
﹝﹢ارد ز︣ را ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡....

 ﹜﹞ ︀ی ﹋﹙﹩ و ︵︊﹆﹥ ﹨︀ی︋︀︧
﹝︺﹝︺︀﹝﹑︀﹝﹑ت وت و...

︀﹛︣ ︐﹠﹋
﹋﹠︐︣ل ا﹜︿  ﹋﹠︐︣ل ب ﹋﹠︐︣ل ج

﹡﹞︀﹥ 1- ﹁︣ا﹠︡ ﹋﹢زو
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︠︴ــ︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︀ ︋﹥ ︻︊︀ر︑ــ﹩ آن ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 
︣اب ﹋﹠︡، ︣ه د﹍︣ی از اد︻︀ی ﹝︣︡️ ا︨️.  ا︨️ ﹋︀ر را︠ 
︋︣ای ﹝︓︀ل، در ار︑︊︀ط ︋︀ اد︻︀ی ﹋︀﹝﹏ ︋﹢دن، ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ 
 ︣︊︐︺﹞ ﹤﹚﹞︀︺﹞ ︡﹠ ︀ ﹉ ﹤﹋ ️︨ا ﹟ا︨ــ️ ﹋︀ر را ︠︣اب ﹋﹠︡، ا
در ︨﹫︧︐﹛ ︔︊️ ﹡︪︡ه ︋︀︫ــ︡. ︫﹠︀︨︀﹩ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
﹋︀ر را ︠︣اب ﹋﹠︡، ︋﹥ ︧︀︋︣س ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹨︡﹁︀ی ﹋﹠︐︣ل 
را درک ﹋﹠ــ︡؛ ︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، «ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︑﹞︀م 

﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ ︔︊️ ︫︡ه ا﹡︡».
︨︍︦ ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ︀﹛︣︐﹠﹋ ﹩︀﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد ﹋﹥ ︋︀ 
﹨︡ف ﹋﹠︐︣ل ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه، ﹝︴︀︋﹆️ دارد. در ا﹟ ﹝︧﹫︣، ار︑︊︀︵﹩ 
﹡︀﹎︧︧︐﹠﹩ ﹝﹫︀ن ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ و︗﹢د دارد و 
 ﹩﹛︣︐﹠﹋ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹉ ﹤﹋ ︧︀︋︣س ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︑︃︔﹫︣ی را
︠︀ص ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ ﹝︊﹙︼ ﹎︤ارش ︫ــ︡ه در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، درک ﹋﹠︡.
 ﹟﹫︀︎ ﹤︋ ﹐︀︋ ︣د﹊︀د ﹋︀ر︋︣دی: ا︨ــ︐﹀︀ده از رو﹠︪ــ﹫︎
︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ دا﹝﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ︧︀︋︣س در ارز︀︋﹩ ﹋﹠︐︣ل 

دا︠﹙﹩ 
︔︀︋️ ︫ــ︡ه ﹋﹥ روش ︫﹠︀︨ــ﹫︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︡و﹟ ︫︡ه در 
ار︑︊ــ︀ط ︋︀ ﹁︣ا︀︎ ﹤︋ ﹐︀︋ ︡﹠﹫﹟ ﹋﹢زو، ︋︧ــ﹫︀ر ﹋︀را﹝︡ ﹨︧ــ︐﹠︡؛ 
ز︣ا ︋﹥ ︧ــ︀︋︣س ا﹝ــ﹊︀ن ﹝﹩ د﹨﹠ــ︡ دا﹝﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ آز﹝﹢ن 
﹋﹠︐ــ︣ل دا︠﹙﹩ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹫︮ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡ و ︑﹠︀﹛︣︐﹠﹋ ︀﹩ را 

.︡﹠︐︧﹨ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︋ در︋︣﹎﹫︣د ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط
﹥ ︗ــ︀ی درک ︑﹞ــ︀م ﹋﹠︐︣﹜︀ی  ︀﹫ــ﹟،︋   ︎﹤ ــ︀﹐︋  رو﹊ــ︣د︋ 
 ️︡ا﹨ ﹩︐﹝  ︨﹤ ︀︊﹊︀ر، ︧︀︋︣س را︋  ﹥ و︨﹫﹙﹥︮  ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه︋ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹎︀م ︋﹥ ﹎︀م ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︀︧︀ و ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی 
︋﹩ ا﹨﹞﹫️، ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ اد︻︀﹨︀ی ﹡︀﹝︣︑︊︳ و ﹋﹠︐︣﹜︀ی 

︋﹫︩ از ︡ زا︡ را ︋﹥ ︧︀ب ﹡﹫︀ورد. 
﹡︐﹫︖﹥ ﹋︀ر ︻︊︀رت ا︨️ از ︗︀﹝︺﹥ ای از ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹋︀﹝ً﹑ ﹝﹢رد 
︑﹢︗﹥ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋︐﹢ا﹡ــ︡ آ﹡︀ را ︋﹀﹞︡، ارز︀︋﹩ و ﹝︧ــ︐﹠︡ 
﹡﹞︀︡ و ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 

︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ﹋︀را﹩ ا﹡︖︀م ︫﹢د.
︎﹫︪﹠︀د ﹋︀ر︋︣دی: ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹨︡﹁︀ی ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ︋︣ای 

ارز︀︋﹩ ︵︣ا﹩ ﹋﹠︐︣ل
 ﹩︣ ︎﹫︩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉، ﹨﹫︘ ا﹜︤ام︮ 
︋ــ︣ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ارز︀︋ــ﹩ ︵︣اــ﹩ ﹋﹠︐ــ︣ل دا︠﹙ــ﹩ 

︀︮︊﹊︀ر︫ــ︀ن و︗﹢د ﹡︡ا︫ــ️ و در ﹡︐﹫︖﹥، ا︾﹙︉ ︧︀︋︨︣︀ن 
︑﹠︀ درک ︠﹢د از ﹡﹢ه ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹠︐︣ل را ﹝︧ــ︐﹠︡ ﹝﹩ ︨︀︠︐﹠︡؛ 
︋︡ون ا﹟ ﹋﹥ در︋︀ره  در︨︐﹩ ︵︣ا﹩ ﹋﹠︐︣ل ﹇︱︀وت ﹋﹠﹠︡. ا﹜︤ام 
 ﹩︋︀︧ــ﹉ ︋︣ای ارزر ﹩︋︀︣ح ︫︡ه در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز︴﹞
︵︣ا﹛︣︐﹠﹋ ﹩︀، ︋︣ای ︋︣︠﹩ از ︧︀︋︨︣︀ن د︫﹢ار ︋﹢ده ا︨️.

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹩︨︀﹠︫ زو را در روش﹢﹋ ︡﹠︣ا﹁ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞
﹥ د﹇️ ا︻﹞︀ل ﹋︣ده ا﹡︡، ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹥ ا﹡︡ ارز︀︋﹩ ﹝︺﹠﹩ داری  ︠ــ﹢د︋ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ️︀﹡ ــ﹩ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙ــ﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ﹋ــ﹥ دراز ︵︣ا

.︪︡︋ ﹩﹞ د﹢︊︋ را ﹩︨︣︋︀︧
در ﹡﹞︀﹥ ١ ﹡︪ــ︀ن داده ︫ــ︡ه ﹋﹥ ﹁︣ا﹠︡ ﹋﹢زو ︧ــ︀︋︣س 
را ﹝﹙ــ︤م ﹝﹩ ︨ــ︀زد ﹨︡﹁ــ︀ی ﹋﹠︐︣﹜ــ﹩ ﹝︣︋ــ﹢ط را ︑︺︣ــ︿ 
﹋︣ده و ︨ــ︍︦ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︀ ︑︣﹋﹫︊ــ﹩ از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
﹋﹠︐︣﹜ــ﹩ را ﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹨︡﹁︀︨ــ️، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡. ︨﹫︧ــ︐﹛ 
﹋﹠︐︣﹜﹩، ا﹎︣ ︋︀ ﹨︡﹁︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︑︊﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ﹝︴︀︋﹆️ دا︫ــ︐﹥ 
︋︀︫ــ︡، ︋﹥ ︵﹢ر ا︔︋︩︣ ︵︣ا﹩ ︫ــ︡ه ا︨ــ️. ︨﹫︧ــ︐﹞﹩ 
 ︩︋︣︔ــ﹛ را ︋ــ︣اورده ﹡︧ــ︀زد، ا﹞ ﹩﹛︣︐﹠﹋ ــ︀ی﹁︡﹨ ﹤ــ﹋
﹡﹫︧ــ️. ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︋﹥ ︧︀︋︣س ا︗︀زه 
 ︉﹫﹋︣︑ ﹩ــ︡ و ︋︀ ︵︣ا﹠﹋ ﹩︋︀ارز ︣︐︋ را ︀﹊︧ــد﹨︡ ︑︀ ر ﹩﹞
﹝﹠︀︨︊﹩ از رو︫ــ︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪︐︣، وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن د﹨︡.

︑︺﹫﹫﹟ ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان آز﹝﹢﹡︀ ︎︦ از ا︨︐﹆︣ار او﹜﹫﹥
 ،﹉︧ر ﹩︋︀ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز ﹤﹋ ︡﹠︐﹁︀︧︀︋︨︣︀ن در ︉﹚︾ا
آ﹡︀ن را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ︨ــ︀زد رو︫︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫︪︐︣ی ﹡︧︊️ 
 ﹩︗﹢︑ ︫︢ــ︐﹥ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ و آ﹝︀ده ︋﹢د﹡︡ ︑︀ ︋﹥ ︵﹢ر در︠﹢ر﹎ ﹤︋
 .︡﹡﹢︫ ︀﹡︀ی ︋︀﹐︑︣ی در او﹜﹫﹟ ︨︀ل ا︨︐﹆︣ار آ﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹏﹝︐﹞
ا﹡︐︷︀ر ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ در ︨ــ︀﹜︀ی ︋︺ــ︡، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ ﹋︀﹨︩ ︠﹢ا﹨︡ 
️ آ﹝︡ه از ︀︮︊﹊︀ر  ︀﹁️؛ ز︣ا ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹥ دا﹡︩ ︋﹥ د︨ــ
 ﹟ا ﹅﹆︑ ،﹏﹝︻ ــ︡. در﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹊︑︀ی ﹇︊﹙﹩ ا﹫︧︀︋︨︣ــ در
︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ د︫﹢ار ︋﹢ده ا︨ــ️؛ ز︣ا ︧︀︋︨︣︀ن ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ 
﹝︀﹨﹫️ و دا﹝﹠﹥ رو︫ــ︀︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم ا﹡︖︀م د﹨﹠︡، 

︋︧﹫︀ر ︑﹑ش ﹋︣ده ا﹡︡.
︎﹫︪﹠︀د ﹋︀ر︋︣دی: ︫﹠︀︨︀﹩ و ارز︀︋﹩ ︑︽﹫﹫︣ات

︋︣ای ︨ــ︀﹜ ،︀︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︀ ا﹟ ذ﹨﹠﹫️ ﹝︊ــ︀رزه ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ 
 ﹏︓﹞» ﹩︨︣︋︀︧ در ︤﹫ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ر ︲﹞﹠﹩ ﹁︣ض﹢︵ ﹤︋
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︩﹨︀﹋ ﹤ ︎︀ر︨︀ل» ا︨️؛ ﹁︣︲﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره︋ 



رو﹥ ﹨︀ی ︨︀ل ︗︀ری

رو﹥ ﹨︀ی ︨︀ل ︗︀ری

رو﹥ ﹨︀ی ︨︀ل ︗︀ری رو﹥ ﹨︀ی ︨︀ل ︗︀ری

 ︣︴︠ و  ︵︣اــ﹩  ا︔︋︪︣ــ﹩   ﹩︋︀ارز
︀ا﹨﹞﹫️  ︋︿︣︑

 ﹩︋︀د︨ــ️ آوردن در﹋ــ﹩ از ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙ــ﹩، ارز ﹤︋
︀ا﹨﹞﹫️  ︋︿︣︑ ︣︴ ا︔︋︪︣﹩ ︵︣ا﹩ و︠ 

︀ا﹨﹞﹫️  ︋︿︣︑ ︣︴  ︠﹩︋︀ارز

رو﹥ ﹨︀ی ︨︀ل ︗︀ری 

﹇︱︀وت ︨︀ل ︗︀ری

﹇︱︀وت ︨︀ل ︗︀ری

﹇︱︀وت ︨︀ل ︗︀ری

آ﹎︀﹨﹩ از ︨︀ل ﹇︊﹏

آ﹎︀﹨﹩ از ︨︀ل ﹇︊﹏ آ﹎︀﹨﹩ از ︨︀ل ﹇︊﹏

آ﹎︀﹨﹩ از ︨︀ل ﹇︊﹏

︑︽﹫﹫︣ات در وا︡ ا﹇︐︭︀دی 
و ﹝﹫︳ آن

آ︀  ︑︽﹫﹫︣ات روی داده، ︠︴︣ات ذا︑﹩ 
︗︡︡ی را ﹡︪︀ن  ﹝﹩ د﹨︡؟

︵︣ا﹩ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩

﹤﹚︋

﹤﹚︋

﹤﹚︋

︣﹫︠

︣﹫︠

︣﹫︠

 ﹩﹢﹍︨︀ ︣ای︎   ︋︡︀ ︀ل ﹇︊﹏︋  آ﹛︣︐﹠﹋ ︀︀ی︨ 
︡﹠﹋ ︣﹫﹫︽︑ ︡︡︗ ︀ی﹊︧ا︨︐﹆︣ار︋﹥ ر ﹏︀︧﹞ ﹩︨︋︣ر

﹋﹠︐︣ل   ﹩︣ا︵ در   ︣﹫﹫︽︑  ︀آ
﹐زم  آن  ا︨︐﹆︣ار   ︀ دا︠﹙﹩ 

️؟ ︨ا

وا︡ ︑︖ــ︀ری و ﹝﹫︳ آن ︋﹥ 
ا︨︐︓﹠︀ی ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩

ر﹊︧︀ی ذا︑﹩

︵︣ا﹩ ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩

٣٧
١٣
٩۵

ن  
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 ٨۵
ره 
︀﹝︫

﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز︀︋﹩ ر︧﹉، ﹁︣︮︐﹩ را ︋﹥ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︀ ︑︽﹫﹫︣ ﹇︀﹜︉ ﹝︧﹙﹥، ︵︣ز 
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︢ف ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ︗︀ی ︎︀ر︨︀ل» را ﹏︓﹞ » ︣﹊﹀︑
︣وع   ︫︡︀ ︀ ا﹟ ﹁︣ض︋  ︀ل ﹎︫︢︐﹥،︋   ︨﹩︨︣︋︀︧ «﹩﹡︀︨روزر ﹤︋»
﹋︣د ﹋﹥ ﹫︤ی ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️ و او﹜﹫﹟ او﹜﹢ ️︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ل 
︗︀ری، ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ و ︑︺﹫﹫﹟ ︑︃︔﹫︣ آ﹡︀ ︋︣ ر︧﹉ از 

︵︣﹅ ︎︨︣﹫︡ن ︀︪︨︣︎﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ا︪︨︣︎ ﹟︀ ا︨️:
 ︳﹫﹞ ا﹇︐︭ــ︀دی و در ︧︡︀︋︨︣ــ﹩، در وا ﹟︣︠ــ︦ از آ  ︎•

︻﹞﹙﹫︀︑﹩ آن  ﹤﹫︤ی ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️؟
• از آ ﹟︧︣︠︀︋︨︣﹩، در ﹡︐﹫︖﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︀د︫︡ه، ︠︴︣﹨︀ی 

ذا︑﹩ ︀︮︊﹊︀ر ﹍﹢﹡﹥ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️؟
• آــ︀ ︋︣ای ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ر︧ــ﹉ ذا︑ــ﹩، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 

﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ︲︣وری ︋﹢د؟

 ﹩﹁︀﹋ ︨︀︎ ︀د︫︡ه ︀ی︪︨︣︎ ﹤︋ ︧ــ︀︋︣س ﹤﹋ از آن ︦︎ ︀﹠︑
 ﹩︋︀︀ی ارزداد، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︐﹢ا﹡ــ︡ ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان رو︫ــ

ر︧﹉ ا︲︀﹁﹩ را ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡.
 ﹟︋︣ای ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا ﹤︐﹁︀︨ــ︀︠︐︀ر ︡﹠٢ ︑﹢︮﹫︿ ﹁︣ا ﹤︀﹝﹡

رو﹊︣د ا︨️.
 ︣﹫﹫︽︑ ﹩︋︀درک و ارز

 :٢ ﹤︀﹝﹡ در
• ﹜﹢ز︀، ﹇︱︀و︑︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︮﹙﹩ ﹋﹥ ︀︋︡ در ︨︀ل ︗︀ری 

﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡ را ︑﹢︮﹫︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
• ﹝︧︐︴﹫﹙︀، ︠﹑︮﹥ ای از رو︫ــ︀ی ارز︀︋﹩ ر︧﹉ را ﹡︪︀ن 

﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︀︋︡ در ︨︀ل ︗︀ری ا﹡︖︀م ︫﹢د.
ــ︀ل ﹇︊﹏ ﹝﹠︐﹆﹏  ﹫︱﹫︀، ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋﹥ از ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی︨   ︋•
︫ــ︡ه ا︨ــ️ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︃︔﹫︣ آ﹡︀ ︋︣ ﹇︱︀وت ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ل 

︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹩︋︀و ارز ﹩︀︨︀﹠︫ -2 ﹤︀﹝﹡
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︗︀ری را ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
 ﹟﹫︀︎ ﹤ــ︣ را از ︋︀﹐ ︋ــدر︠ــ️ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ز

︋﹢ا﹡﹫︡:
• در ︫ــ︣وع ﹋︀ر، ﹝︀﹨﹫ــ️ ︑︽﹫﹫︣﹨ــ︀ی واــ︡ 
 ﹏︊﹇ ﹩︨︣︋︀︧ آن از دوره ︳﹫﹞ ا﹇︐︭︀دی و
را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣︡. ا﹟ ︎︨︣ــ︩ ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ 
︋︍︨︣ــ﹫︡ آ︀ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ﹝﹠︖︣ ︋ــ﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
ر︧﹉ ذا︑﹩ ︫ــ︡ه ا︨️؟ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋︣ان 
ا﹇︐︭︀دی ︗︀ری ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ر︧ــ﹉ ذا︑﹩ 
︋︣ای ︀︮︊﹊︀ر ︫ــ﹞︀ ا︖︀د ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ︑︀ ﹇︊﹏ از 

ر﹋﹢د ا﹇︐︭︀دی و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️.
︀︫ــ︡ (︋︀  ــ︡ون ︑︽﹫﹫︣︋  • ا﹎ــ︣ ر︧ــ﹉ ذا︑ــ﹩︋ 
اــ﹟ ﹁ــ︣ض ﹋ــ﹥ ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی ︨ــ︀﹜︀ی ﹇︊﹏ 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹣︔︣ ︵︣ا﹩ و ﹝︧ــ︐﹆︣ ︫ــ︡ه ︋︀︫﹠︡)، 
︧ــ︀︋︣س ﹐زم ا︨ــ️ ا︨ــ︐﹆︣ار ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ را 
ر︨ــ﹫︡﹎﹩ و ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ــ﹥ ︑︽﹫﹫︣ی در 
︵︣ا﹩ و ︀ ا︨ــ︐﹆︣ار آ﹡︀ و︗﹢د دا︫︐﹥ ا︨️.

• ا﹎ــ︣ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در واــ︡ ا﹇︐︭︀دی و ﹝﹫︳ آن 
ر︧ــ﹊︀ی ذا︑ــ﹩ ︗︡︺︑ ︀ ︡︡﹏ ︫ــ︡ه ای را 
ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡، در آن ︮﹢رت ︧ــ︀︋︣س ﹐زم 
ا︨ــ️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ︑︽﹫﹫︣ در ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ 
︋︣ای ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ ︋﹥ ر︧ــ﹊︀ ︲︣وری ︋﹢ده 
ا︨ــ️ ︀ ︠﹫︣. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋ــ︣ان ا﹇︐︭︀دی 
 ﹩︋︀را در ار︑︊︀ط ︋︀ ارز ﹩︀﹊︧ا︨️ ر ﹟﹊﹝﹞
دارا﹩ ﹋﹥ در ﹎︫︢ــ︐﹥ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹡︊﹢ده ا︨ــ️، 
ا︖︀د ﹋﹠︡. در ︨︀﹜︀ی ﹇︊﹏، ︀︮︊﹊︀ر ﹋︀ر﹨︀ی 
︋︧ــ﹫︀ر ﹋﹞ــ﹩ ︋ــ︣ای ارز︀︋﹩ ﹋︀﹨ــ︩ ارزش 
 ﹩﹡﹢﹠﹋ ︳﹫﹞ ا﹡︖︀م داده ︋ــ﹢د، ا﹝︀ در ︀﹫دارا
︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آــ︀ ︀︮︊﹊︀ر 
 ︴︨ــ ﹤︋ ︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ اش را در ︎︀︨ــرو︫ــ
.︣﹫  ︠︀ ️︨داده ا ︣﹫﹫︽︑ ،﹤︐﹁︀ ︣ش︐︧﹎ ﹉︧ر
در ﹇︧ــ﹞️ ︀︎﹫﹠﹩ ﹡﹞﹢دار، ︨ــ﹥ ︨﹠︀ر﹢ی 

ا︐﹞︀﹜﹩ ︑﹢︮﹫︿ ︫︡ه ا︨️:
﹫︩ در  ــ︀ل︎  • ا﹎︣ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝︧︐﹆︫︣ــ︡ه در︨ 
︀ل ︗︀ری ﹝﹣︔︣  ︋﹢ده  ﹥ ر﹊︧︀ی︨   ︋﹩﹢﹍︨︀︎

و ︧︀︋︣س ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ ︑︽﹫﹫︣ی 
﹡︡ا︫ــ︐﹥ ا﹡︡، در آن ︮ــ﹢رت ︧ــ︀︋︣س آ﹝︀ده 
.︡﹠﹋ ﹩︋︀︋︀ا﹨﹞﹫️ را ارز ︿︣︑ ︣︴︠ ️ا︨ــ

 ﹩﹢﹍︀︨ــ ــ︀ل ﹇︊﹏ در︎  • ا﹎ــ︣ ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی︨ 
︋﹥ ر︧ــ﹊︀ی ︨ــ︀ل ︗︀ری ﹝﹣︔︣ ︋ــ﹢ده، ا﹝︀ 
ا︨ــ︐﹆︣ار   ︀  ﹩︣ا︵ ﹋ــ﹥   ﹤︐﹁︀در ︧ــ︀︋︣س 
﹢رت  ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ ︑︽﹫﹫ــ︣ ﹋ــ︣ده ا︨ــ️، در آن︮ 
 ︡︡︗ ︀ی﹛︣︐﹠﹋ ﹩︧︀︋︣س ﹐زم ا︨️ ︵︣ا
را ︎﹫ــ︩ از ارز︣︑ ︣︴︠ ﹩︋︀ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، 

.︡﹠﹋ ﹩︋︀ارز
• ︋︣ا﹠︡ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز، ︋︣ای ︑﹞︀م ر﹊︧︀ی ذا︑﹩ 
 ﹩︗﹢︑ ر در︠﹢ر﹢︵ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀﹊︧ــر ︀ ︡︡︗
︑︽﹫﹫ــ︣ ﹋︣ده ا﹡ــ︡ و ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧ــ️ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹣︔︣ 
︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹋﹠︐︣﹜︀ی ︨ــ︀ل ﹇︊﹏ ︎﹢︫ــ︩ داده 
︫﹢﹡︡، ﹝︪︀︋﹥ آن ﹫︤ی ا︨ــ️ ﹋﹥ در ا︨︐﹆︣ار 
︣ای   ︋︡︀ ــ︡ه ا︨️. ︧ــ︀︋︣س︋  او﹜﹫﹥ ا﹡︖︀م︫ 
 ﹩︀﹠︊﹞ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋︀﹛︣︐﹠﹋ و ا︨︐﹆︣ار ﹩درک ︵︣ا
︋︣ای ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ ︑︣ــ︿ ︋︀ ا﹨﹞﹫️، ︋﹥ 

ا﹡︖︀م رو︫︀ی ارز︀︋﹩ ر︧﹉ ︋︍︣دازد.

︎﹫︀ده ︨︀زی ﹝︧︐﹞︣
 ﹩︋︀د﹜﹫﹏ و︨﹫︹ ︋﹢دن دا﹝﹠﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز ﹤︋
 ﹩︐ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀،  ا︨︐﹆︣ار  ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی   ،﹉︧ر
︋ــ︣ای ︑﹢ا﹡﹞﹠︡︑︣﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩، 
د︫﹢ار ا︨️. ︋﹫︪︐︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︋︣ای ︋︣︠﹢رد ︋︀ 
﹨﹠﹢ز  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀،  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی  از   ﹩︫︀﹡  ︒︀︊﹞
در ︎﹩ ا︮﹑ح رو﹊︣د﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︑﹠︷﹫﹛ 

︨﹫︀︨️ ﹝﹣︨︧﹥ ا﹡︡.
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ده ︨︀زی ︋︣ای﹫︎ ︣﹝︐︧﹞ ﹏︀︧﹞
﹫︪︐︣ی   ︋﹤︗﹢︑ ﹤  ︋﹩︐ ،﹉﹢﹋ و﹋︀ر﹨︀ی ︉ ︧﹋
︉ و﹋︀ر﹨︀ی  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︧ــ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︨ــ️. 
︧﹫︀ری  ﹫︙﹫︡﹎﹩  ﹋﹞︐︣، ︪﹛︀︀ی︋   ︎︀ ﹋﹢﹉ و︋ 
دار﹡ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊ــ﹟ ا︨ــ️ در ︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی 
︀︮︊ــ﹊︀ران ︋ــ︤رگ در ا︮﹏ و︗﹢د ﹡︡ا︫ــ︐﹥ 
︉ و﹋︀ر﹨︀ی  ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، ︧︀︋︨︣︀ن ﹋︧ ︋︀︫︡؛︋ 
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﹤﹁︣ در﹤﹁︣ در

︎﹫︪︣﹁️ ز︀دی︎﹫︪︣﹁️ ز︀دی

️﹝︨ ﹤︋️﹝︨ ﹤︋

﹩︀﹡ ︡ف﹨﹩︀﹡ ︡ف﹨

︡﹠︡ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹁︣ا﹠ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹁︣ا

︣︢︎︀﹊︑ا ﹩︨︣︋︀︧︣︢︎︀﹊︑ا ﹩︨︣︋︀︧

 ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️

ا﹝︀ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ در ﹝﹢ردا﹝︀ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ در ﹝﹢رد

﹋︀ر︋︣د﹋︀ر︋︣د

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در ︻﹞﹏ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در ︻﹞﹏

﹫︤﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی﹫︤﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی

﹜︣﹫﹎ ﹩﹞ ︀د﹜︣﹫﹎ ﹩﹞ ︀د

 ﹩︐ ﹩︐

︋﹫︩ از آن ﹨﹛︋﹫︩ از آن ﹨﹛

﹝﹞﹊﹟ ا︨️﹝﹞﹊﹟ ا︨️
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 ﹏︀︧ــ﹞ ︀ ﹫︙﹫︡﹎﹩  ﹋﹞︐︣، ا︾﹙︉︋   ︎︀ ﹋﹢ــ﹉ و︋ 
ز︣ رو︋﹥ رو ﹝﹩ ︫﹢﹡︡:

 ﹩﹑︧︮︀︋︡اری ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹝﹢ارد ا ﹅︋ا﹢︨ •
 ﹜﹞ ︀یاز ︫ــ︣وع رو︫ــ ﹏︊﹇ ﹩︗﹢︑در︠﹢ر

︧︀︋︨︣﹩ ا︨️، 
︀ ا︫ــ︀ص وا︋︧︐﹥  • ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی در︠﹢ر ︑﹢︗﹥︋ 

︧︀︋︨︣﹩ ﹡︪︡ه،
﹫︙﹫︡﹎﹩  ﹋﹞︐︣ ︀ ر︨ــ﹞﹩   ︎︀ • ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩︋ 
︋︀ ︡ا﹇﹏ ﹝︧ــ︐﹠︡﹨︀، ﹡︊ــ﹢د ︑﹀﹊﹫﹉ و︸︀︿ و 
﹁﹆︡ان ﹋﹙﹩ ︑ ︬︭︧︀︋︡اری در ︨︀ز﹝︀ن، و

• ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︴︊﹫﹅ رو ﹤︧︀︋︨︣﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︫︡ه 
وا︡﹨ــ︀ی  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︋ــ︣ای  ︑﹫﹥ ︫ــ︡ه  و 
ا﹇︐︭ــ︀دی ︋︤ر﹎︐ــ︣ ︋ــ︣ای ︫ــ︣ا︴﹩ ﹋ــ﹥ در 
︉ و﹋︀ر ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎ــ﹩ ﹋﹞︐︣ و  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︧ــ

﹋﹢﹊︐︣ و︗﹢د دارد.
︀︉ روش ︫﹠︀︠︐﹩  ︎﹫︪﹠︀د ﹋︀ر︋︣دی:︮ 

︠﹢د︑︀ن ︋︀︫﹫︡
︧︀︋︨︣﹩ ︫︀ن  روش ︫ــ﹠︀︠︐﹩   ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞  ︣︐︪﹫︋
را ︋ــ︣ ﹝︊﹠ــ︀ی ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ای از د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︀ی 
و  ﹁︣﹝ــ︀  اــ﹟  ﹡︀ده ا﹡ــ︡.  ︋﹠ــ︀  ا︨︐︀﹡︡ارد︫ــ︡ه 
︀ ا﹜︤ا﹝︀ی  ﹥ ︧︀︋︨︣︀ن در ا﹡︴︊︀ق︋   ︋︀︐︧ــ﹫﹛ ﹉
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ا﹝︀ آ﹡︀︊﹡ ︀︡ ︠﹢د︫︀ن 
را ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹎﹫︕ ﹋﹠﹠︡. ︧ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ر︻︀️ و ﹝︧︐﹠︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ را 

از راه ﹨︀ی ز︀دی آ﹝︀ده ﹋﹠︡.
﹁︣﹝ــ︀ و ر﹨﹠﹞﹢د ︑﹠ــ︀ در︮ــ︡ی از ا﹜︤ا﹝︀ را 
︎﹢︫ــ︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡ (ا﹝﹫︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹟ در︮︡ ︋︀﹐ 
︋︀︫ــ︡) و ﹡︤﹍︀︗ ︡︀︊﹠﹩ ︋ــ︣ای آ﹝﹢زش ︀ درک 
︀ ﹝︪ــ﹢رت در︋︀ره اد︋﹫︀ت ﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی ︾﹫︣﹝︺﹞﹢ل 
︀رج   ︠︀﹞︣﹁ ︧ــ︀︋︣س ﹡﹫︀ز دارد از .ــ﹢د ﹇﹙﹞︡اد︫ 
﹫ــ︩ از آ﹡︙﹥ ︑﹞︀﹏ دارد)  ︫ــ﹢د (︋﹥ ا︐﹞︀ل ز︀د︋ 
︑︀ ︋︐﹢ا﹡︡ ︋︀ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ 

(GAAS) ا﹡︴︊︀ق ︎﹫︡ا ﹋﹠︡.

﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  از  ﹁︤ا﹠︡ه ای  ︑︺ــ︡اد  ا﹝︣وزه 
 ︀︐︧﹫﹛ ﹉ و ︀﹞︣﹁ ﹤﹫︑ ﹅︣︵ از ﹩︨︣︋︀︧

︋ــ︣ای ︻︣︮﹥ ﹨ــ︀ی ﹋︀﹝ــً﹑ ﹇︱︀و︑ــ﹩، ﹝︀﹡﹠︡ 
 ﹤︋ ا﹇ــ︡ام  دا︠﹙ــ﹩،  ﹋﹠︐︣﹜ــ︀ی  ﹝︧ــ︐﹠︡﹨︀ی 
︑﹫ــ﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︀ص ﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ز﹝︀﹡﹩  ︉ ︫︡ه و︠  ︨︀﹠︐﹞
︑︭﹢ر ﹝﹩ ︫︡ ︠︀ص ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︋︤رگ ا︨️. 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ︋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای ﹋︀ر︋︣گ ﹡﹫︀ز دار﹡︡ 
︉ ︨︀زی آن،  ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ا︨︀س آن و ︋︀ ﹝︐﹠︀︨
 ﹩﹡︀︨︣︋︀︧ ﹝︓︀ل،  ︋︣ای  ︋︧︀ز﹡︡.  د︨︐﹢ر︻﹞﹏ 
ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩  ︀ ︑︺︡اد زــ︀دی︨  ﹋ــ﹥︋ 
﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡، ﹇︀﹜︊ــ﹩ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ آ﹡︀ن 
ا︗︀زه د﹨︡ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹜﹍﹢﹨︀﹩ ︋︧︀ز﹡︡ ﹋﹥ و︥ه 

︀︮︊﹊︀را﹡︪︀ن ︋︀︫︡.
︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀، ﹋﹞﹫︐ــ﹥ ای ︎﹠︕ ︑︀ 
︫︩ ﹡﹀︣ی از ︧︀︋︨︣︀ن ︋︀︑︖︣︋﹥ را ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر 
ارز︀︋ــ﹩ ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ︑﹢︨ــ︺﹥ 
﹝﹣︨︧ــ﹥  ︠︀ص  د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏  ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ای 
︑︪﹊﹫﹏ داده ا﹡︡. ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ا﹟ ﹋︀ر را در ز﹝︀ن 
 ︀﹡ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ و آ ︤﹫︀︎ ︀ ︀ری ︑︀︋︧︐︀ن﹋ ﹜﹋
 ︩︀﹞آز ︿﹚︐﹞ ︹︀﹠︮ ︀را﹡ــ﹩ از﹊︊︀︮ ︀︋ را
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ﹝︪﹊﹙︀ را ︎﹫︡ا و ﹏ ﹋﹠﹠︡ و ︨︍︦ 
در ﹇︀﹜ــ︉ آ﹝﹢زش ︣﹁ــ﹥ ای ﹝︧ــ︐﹞︣، ﹨﹞﹥ 
﹋︀ر﹋﹠︀ن را ︋︀ ﹡﹢ه ا︨ــ︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد آ﹝﹢زش 

﹝﹩ د﹨﹠︡.
 ﹉︣︀د ﹋︀ر︋ــ︣دی: ﹝︪ــ︀ر﹋️ ︫ــ﹠︪ــ﹫︎
︧︀︋︨︣﹩ در ﹝︣ا﹫︨︣︋︀︧ ﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ﹏︀ی 

︉ و﹋︀ر﹨︀ی ﹋﹢﹉ و ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩  ﹋﹞︐︣ ︧﹋
︉ و﹋︀ر﹨︀ی  ︧﹋ ﹩︨︣︋︀︧ از ﹤﹡︀﹍ ا︨ــ︐﹥ ﹨︀ی﹢︠
﹋﹢﹉ و ︋ــ︀ ︎﹫︙﹫︡﹎ــ﹩  ﹋﹞︐︣، ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︺﹞﹢ل 
﹝︪ــ︀ر﹋️ در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ︋︀︑︖︣︋﹥ ︑ ﹟︧︣︀︋︨︣︀ن 
︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︧︀︋︨︣﹩ را ︲︣وری   ︋︡﹠در ︵﹢ل ﹁︣ا
﹝﹩ ︨︀زد. ︧︀︋︨︣︀ن ︋︀︑︖︣︋﹥ ︑︣ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︑﹢ا﹡︧️ 
︀ا﹨﹞﹫︐﹩ در ﹝﹢رد را﹨︊︣د ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹇︱︀و︑︀ی︋ 

ا﹡︖︀م ︋︡﹨﹠︡ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ا︨️:
 ﹩︋︀︀ی ارز︫ز﹝︀﹡︊﹠︡ی و ﹝﹫︤ان رو ،️﹫﹨︀﹞ •
︣ای ︗﹞︹ آوری ا︵﹑︻︀ت  ر︧﹉ ︵︣ا﹩ ︫︡ه︋ 

١٣
٩۵

ن  
 آ︋︀
٨۵

ره 
︀﹝︫

︋﹥ د﹜﹫﹏︋﹥ د﹜﹫﹏

و︨﹫︹ ︋﹢دو︨﹫︹ ︋﹢د

دا﹝﹠﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀دا﹝﹠﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀

﹉︧ر ﹩︋︀ارز﹉︧ر ﹩︋︀ارز

︋﹫﹠﹥ ︨︀زی︋﹫﹠﹥ ︨︀زی

ا︨︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ا︨︐﹆︣ار ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀

︐﹩ ︋︣ای︐﹩ ︋︣ای

﹟︣︑︡﹠﹝﹡ا﹢︑﹟︣︑︡﹠﹝﹡ا﹢︑

﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞

د︫﹢ار ا︨️د︫﹢ار ا︨️



۴٠

١٣
٩۵

ن  
 آ︋︀

 ٨۵
ره 
︀﹝︫

در ﹝﹢رد ︀︮︊﹊︀ر و ﹝﹫︳ آن،
• ارز︀︋﹩ ︠︴︣﹨︀ی ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️،

• ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان ﹝︧ــ︐﹠︡﹨︀ی ︧ــ︀︋︣س از 
︠︴︣﹨︀ی ︋︣اوردی،

• ﹝︀﹨﹫️ و ا﹡︡ازه (﹝﹫︤ان) ﹝︧ــ︐﹠︡﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل 
دا︠﹙﹩ ︀︮︊﹊︀ر،

 ﹤︋ ﹤﹋ ︣︐︪﹫︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی︀ب رو︫ــ︐﹡ا •
︣اوردی ﹝︣︑︊︳ ا︨️، و ︀ ر﹊︧︀ی︋  و︲﹢ح︋ 
 ﹩︀﹨ زه﹢ ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋ــ ︹︋︀﹠﹞ ︬﹫︭︑ •
از ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︋﹫︪︐︣﹟ ر︧ــ﹉ را ﹡︪︀ن 

﹝﹩ د﹨︡.
︋︀︑︖︣︋﹥ ︑︣ــ﹟  ︑﹢︗ــ﹥  در︠ــ﹢ر  ﹝︪ــ︀ر﹋️ 
 ﹟﹊﹝﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︧︀︋︨︣ــ︀ن در آ︾︀ز ﹁︣ا
ا︨️ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹋︀را﹩ آن را ︋︊﹢د 

.︪︡︋

روش ︫﹠︀︨﹩ ︎︪︐﹫︊︀ن ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی
ا﹡︖﹞ــ﹟   ،٢٠٠٩ ︨ــــ︀ل  ︑ــ︀︋︧︐ــــ︀ن  در 
︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا﹝︣﹊︀ (AICPA) ︋﹥ ︵﹢ر 
در︠﹢ر ︑﹢︗ــ﹩ را﹨﹠﹞︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹋﹥ در 
 ﹩︋︀ا︋︐︡ا ︋﹥ ︮﹢رت ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز
﹢د، ﹝﹢رد ︑︖︡︡ ﹡︷︣ ﹇︣ار  ر︧ــ﹉ ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣ده︋ 
 ︀ ــ︣ای ا ،︣︷﹡ ︡︡︖︑ ﹟﹉ ﹎︣وه ﹨﹞﹊︀ر︋  داد.︋ 
ار︑︊︀ط ︠︳ ﹝︧︐﹆﹫﹛، از ︋﹫︩ از  ۵٠︧︀︋︣س ﹋﹥ 
 ،﹩﹠﹁ ﹏︀در ﹝﹢رد ﹝︧ــ ︒ ﹠︀︨ــ︀﹩ و︋  ︋︣ای︫ 
ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ و ﹝︴︀﹜︉ ︗︡ــ︡ ︣﹁﹥ ای ﹋︀ر 

﹝﹩ ﹋︣د﹡︡، ︫﹊﹏ ﹎︣﹁️.
 ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟در ا ﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠و ︎﹫︪ــ ﹏︀︧ــ﹞
︑﹢︮﹫ــ︿ ︫ــ︡، از ﹝︴︀﹜ــ︉ ﹋︀ر﹎︣وه ︀د︫ــ︡ه 

در︀﹁️ ︫︡ه ا︨️. 

﹩ا︗︣ا ﹤︮﹑︠
 ﹩︣ا︵ ︀﹫︨︣︋︀︧ در ︑﹞︀م ︡︀︋ ︧ــ︀︋︣س •
و ا︨ــ︐﹆︣ار ﹋﹠︐︣﹜︀ی دا︠﹙﹩ را ارز︫﹫︀︋﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ 
 ﹩︋︀و ارز ﹩︀︨︀﹠︫ را ﹉︧ا﹡︡ ︋﹥ در︨︐﹩ ر﹢︐︋

﹋﹠︡. ا︨ــ︐﹆︣ار و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد در 
︻﹞﹏ ︔︀︋️ ﹋︣ده ﹋﹥ ︀﹜︪ــ﹩ ︋︣ای ︋︧﹫︀ری از 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ا︨️.
• ﹋﹙﹫ــ︡ ا︨ــ︐﹆︣ار ا﹜︤ا﹝︀ی ارز︫ــ﹫︀︋﹩ ﹋﹠︐︣ل 
︧ــ︀︋︣س  ا︨ــ️.  ﹋﹢زو»   ︡﹠︣ا﹁» دا︠﹙ــ﹩، 
 ﹩﹠︺ ا︵﹑︻ــ︀ت ︹﹫﹝︖︑ ︴ــ﹟ ︨ــ︣︑﹐︀︋ از
︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣وع ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︨ــ︍︦ از 
︵︣ــ﹅ ︨﹙︧ــ﹙﹥ ای از ︑︖︤﹥ و︑﹚﹫﹚ــ︀ ﹋ــ﹥ 
︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ﹁︤ا﹠︡ه ر︤ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹋︀ر را د﹡︊︀ل 
و در ﹡︀ــ️ ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ﹋﹠︐︣﹜ــ﹩ ا﹡﹀︣ادی را 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︀ارز
• ︧︀︋︨︣︀ن ︑﹑ش ﹋︣ده ا﹡︡ ︑︀ ﹝︀﹨﹫️ و ﹝﹫︤ان 
رو︫ــ︀﹩ را ﹋﹥ ︀︋︡ ︋﹥ ︮﹢رت ︎﹫﹢︨︐﹥ ا﹡︖︀م 
د﹨﹠ــ︡، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠ــ︡. ︋﹥ ︗︀ی ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ﹡﹢ه 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ،﹏︊﹇ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︨︀ل ﹩﹡︀︨روزر ﹤︋
﹥ ︻﹠ــ﹢ان  ــ︀ز﹝︀ن را︋   ︨﹩︀︀︨ــ﹠ ︑︽﹫﹫︣﹨ــ︀ی︫ 

او﹜﹢️ اول ﹇︣ار د﹨﹫︡.
• دا﹝﹠ــ﹥ ﹎︧ــ︐︣ده  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ارز︀︋ــ﹩ 
ا︨ــ︐﹆︣ار  ﹁︺︀﹜﹫ــ️  ︋﹫﹠﹥ ︨ــ︀زی  ر︧ــ﹉، 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ از ︵︣ــ﹅ ︑﹫ــ﹥ ︨﹫︀︨ــ︐︀ و 
د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ را ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ د︫﹢ار ︨︀︠️. 
 ︀︐︨︀﹫︨ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ از ﹟ا ︣︋ ﹏︀﹝︑
د﹍︣ان  ︋﹥ و︨﹫﹙﹥  ︑﹫﹥ ︫︡ه  د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی  و 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠ــ︡؛ ا﹝ــ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︋︀ ︑﹫ــ﹥ رو﹊︣د ︠ــ︀ص و ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ ︠﹢د، 
︉ و﹋︀ر  دا﹡︩ ︻﹞﹫﹆︐︣ی از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ﹋︧
 ︀﹡︀ران ︠﹢د ︋﹥ د︨ــ️ آور﹡ــ︡ ﹋﹥ ︋﹥ آ﹊︊︀︮
﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ︋﹥ ︵﹢ر وا﹇︺﹩ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︠﹢د 

را ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی و ﹋﹫﹀﹫️ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡. 

:︹︊﹠﹞
Ramos M., Risk-Based Audit Best 
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ن  
 آ︋︀
٨۵

ره 
︀﹝︫

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡

 ﹤﹫︑ ︀︋ ﹤﹫︑ ︀︋

رو﹊︣د ︠︀ص ورو﹊︣د ︠︀ص و

﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︠﹢د﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︠﹢د

دا﹡︩ ︻﹞﹫﹆︐︣ی ازدا﹡︩ ︻﹞﹫﹆︐︣ی از

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ وا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و

︉ و﹋︀ر  ︉ و﹋︀ر ﹋︧ ︧﹋

︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د

︋﹥ د︨️ آور﹡︡ ﹋﹥︋﹥ د︨️ آور﹡︡ ﹋﹥

︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹡آ ﹤︋︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹡آ ﹤︋

︋﹥ ︵﹢ر وا﹇︺﹩︋﹥ ︵﹢ر وا﹇︺﹩

﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︠﹢د را﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︠﹢د را

︋﹫﹠﹥ ︨︀زی و︋﹫﹠﹥ ︨︀زی و

﹋﹫﹀﹫️ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡﹋﹫﹀﹫️ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡


