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︑︣︗﹞﹥: د﹋︐︣ ﹝︡ی ﹡︀︸﹞﹩ ارد﹋︀﹡﹩   
K.L. Bills & L.M. Cunningham

︣︋ ︀﹨ ﹤︀د︑و ا ︀﹨ ﹤﹊︊︫ ،︀﹠﹝︖﹡در ا ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ️﹢︱︻ ︣﹫︔︃︑ ﹩︨︋︣︋︣ر ︀﹨ ﹤︀د︑و ا ︀﹨ ﹤﹊︊︫ ،︀﹠﹝︖﹡در ا ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ️﹢︱︻ ︣﹫︔︃︑ ﹩︨︋︣ر

︀﹡آ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ و ️﹫﹀﹫﹋︀﹡آ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ و ️﹫﹀﹫﹋

﹤﹞︡﹆﹞
در ︨ــ︀ل 2008، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹡︷︀رت ︋︣  ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ1﹩ (ACAP) ︋ــ﹥ اداره ︠︤ا﹡﹥ داری ا︀﹐ت ﹝︐︡ ﹎︤ارش ﹋︣د ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ در ا﹡︖︀م ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋︤رگ ︋︀ ﹝︪ــ﹊﹙︀﹩ رو︋﹥ رو ﹨︧︐﹠︡؛ ز︣ا ”︫︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ در ﹋︪﹢ر﹨︀ی 
 ﹩︀ی ﹐زم در رو︋﹥ رو︑︀ر﹞ و ﹩︐︺﹠ ﹝︐﹙︿ د﹡﹫︀ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ︗﹞ ،﹩﹡︀︀ر︑︀ی︮ 
﹫︙﹫︡ه ا﹟ روز﹨︀ دار﹡︡“(ACAP, 2008). ﹨﹞︙﹠﹫﹟، در ا﹟ ﹎︤ارش ︡﹠﹟ ︑﹢︮﹫﹥ در را︨︐︀ی  ︉ و ﹋︀ر و ﹝﹫︳ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︎  ︧﹋ ︀︋
︀ ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اران و ︑︃︨﹫︦  ﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋   ︋﹅﹢︪︑ ﹤﹚﹝︗ ا﹡︹ ︾﹙︊﹥ ﹋﹠﹠︡؛ از﹢﹞ ﹟ا ︣ ︐﹢ا﹡﹠︡︋  ﹢د ︑︀︋  ︡ه︋   ︫﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹤  ︋﹉﹝﹋
︀ره ا︨️   ︋﹟در ا ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫  ︎﹤ارا ،﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟︀ی ︗﹙﹢﹎﹫︣ی و ﹋︪ــ︿ ︑﹆﹙︉. ﹨︡ف از ا︫ا︫ــ︐︣اک ﹎︢اری رو ﹏﹫︣ای ︑︧ــ  ︋﹩﹚﹞ ︤﹋︣﹞
﹋﹥ آ﹢︱︻ ︀️ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ در ا﹡︖﹞﹠ ،︀﹨ ﹤﹊︊︫ ،︀︀ ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری (﹋﹥ در ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹡︖﹞﹟ ﹡︀﹝﹫︡ه 

.(ACAP, 2008; GAO, 2008) ︡﹡︀︨︀ری ر ︹﹡ا﹢﹞ ﹟را در ︾﹙︊﹥ ︋︣ ا ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︫︡ه ا﹡︡)، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا
 (BDO ︦﹠﹐ا ﹟﹞︡﹫ ﹩ دی او︨   ︋،(AGN International) ︧︀︋︡اری (﹝︀﹡﹠︡ ای ︗﹩ ان ا﹡︐︣﹡︐︪﹠︀ل ︀ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹠﹝︖﹡ا
 ،(Nexia International) ︧ــ﹫︀ ا﹡︐︣﹡︪ــ﹠︀ل﹊﹡ ،(IGAF Worldwide) ︡آی ︗ــ﹩ ای اف وردوا ،Seidman Alliance)

︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ و د﹍︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ︊﹊﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀ر ﹝﹣︨︧﹥︋  ︣ا﹛ ﹎﹙﹢︋︀ل (PrimeGlobal) از︫  ︎︣﹋︧﹫︐﹩ (Praxity)   و︎ 
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︧ــ︀︋︡اری ︋︤رگ ﹝︐﹀︀وت و ﹝︐︪﹊﹏ از ا︻︱︀﹩ ﹝︧︐﹆﹙﹠︡ ﹋﹥ از 
﹡︷︣ ﹡︀م ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︨︀︠︐︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ﹨﹛ ﹝︖︤ا ﹨︧︐﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
ا﹟ ا﹡︖﹞﹠︀ ︋︣ای ︑﹞︀م ا︻︱︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀﹩ در ﹎︧ــ︐︣ه 
ا﹡︖﹞﹟2 و︲︹ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ ا ﹟︀ل، ا﹡︖﹞﹠︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹢د ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ از  ︣ای ا︻︱︀ی︠  ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹠︀﹁︺ــ﹩ را︋ 
︗﹞﹙﹥، ﹁︣︮︐︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︪ــ︐︣ک، ارا︀﹨ ﹤﹫︮﹢︑ ﹤﹩ در︋︀ره 
 ︀﹠﹝︖﹡ا ،﹟︀ر3. ا﹁︤ون  ︋ــ︣ ا﹫︺﹞ ــ︀ و ا︵﹑︻︀ت﹨ ﹤رو ﹟︣︐︋
︋︣ای ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︻︱ــ﹢ آ﹡︀ ا﹝﹊︀ن د︨ــ︐﹫︀︋﹩ 
︋﹥ ︫ــ︊﹊﹥ ای از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در︠﹢ر ا︑﹊︀ ﹁︣ا﹨﹛ 
︀ ﹀︶ ا︨︐﹆﹑ل  ﹢د را︋  ︐﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩︠  ﹝﹩ آور﹡︡ ︑︀︋ 
از ﹡︷︣ ﹡︀م ﹇︀﹡﹢﹡﹩4 و ︨ــ︀︠︐︀ر ﹇︀﹡﹢﹡﹩5 ︋︣ون ︨ــ︍︀ری ﹋﹠﹠︡. 
︩ ︑︭﹢6︉  ا︨ــ️  ﹫︎ ︡﹠ط ︋﹥ ﹁︣ا﹢﹠﹞ ︀﹠﹝︖﹡ــ️ در ا﹢︱︻
و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی ﹨﹞︍﹫︪﹍︀ن، ︋︣ر︨﹫︀ی 
﹨﹞︍﹫︪ــ﹍︀ِن ا﹡︖﹞﹟ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا﹝︣﹊︀، ﹎︤ار︫︀ی 
 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ︧ــ︀︋︡اری ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨ ﹩︨︋︀زر
︻ــ︀م (PCAOB) و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︎︣دا︠️ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︨ــ︀﹐﹡﹥ 
 ﹫︲﹢︑ ﹏︊﹇ ا︨ــ️. ا﹁︤ون  ︋︣ د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︖﹞﹟ ﹋﹥ در
داده ︫ــ︡، ︻︱﹢️ در ا﹡︖﹞﹟، ﹡︀م ︑︖︀ری ︋︣ای ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︻︱﹢ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در را︨︐︀ی 

﹨︡﹁︀ی ︋︀زار︀︋﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎﹫︣د.
  ﹤﹫︮﹢︑ ،(Bills et al., 2015) در ﹝︴︀﹜︺﹥ ︋﹫﹙ــ︤ و ﹨﹞﹊︀ران
اداره ︠︤ا﹡ــ﹥ داری ا︀﹐ت ﹝︐︡ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا﹢︱︻ ﹤﹋ ﹟️ در ا﹡︖﹞﹟ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ــ﹢ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉ ﹋︧ــ︉ ﹝﹠﹀︺️ از︨ 
 ︩︨︣︎ ﹟ر، ا﹢︷﹠﹞ ﹟︡︋ .د، ﹝﹢رد آز﹝﹢ن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د﹢︫ ﹉﹢﹋
﹝﹢رد آز﹝﹢ن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ آ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟، در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ د﹍︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹊﹩ ﹋﹥ ︻︱ــ﹢ ا﹡︖﹞﹟ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡، ︋︀﹐︑︣ ا︨ــ️؟ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︋ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ️﹫﹀﹫﹋ ،﹟﹫﹠︙﹝﹨
︀ ا﹡︡ازه ﹝︪︀︋﹥  ︀︊﹊︀را﹡﹩︋  ︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ از︮  ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥︋ 
 ﹟ــ﹟ ︎︥و﹨︩ ا︧ــ﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ادا﹝﹥، در ا︀﹆﹞ ،︡﹡ردار﹢︠︣︋
︎︨︩︣ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ آ ︀﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︖﹞﹟ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹢︱︻ ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧
 ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ،﹟ــ︀ ︠﹫︣ و ﹨﹞︙﹠﹫ــ ️ا︨ــ ︣︑﹐︀︋ ﹢︱︻︣﹫︾ ﹉﹢﹋
 ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︀︋ــ ﹟﹝︖﹡ــ﹢ ا︱︻ ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞
︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︤رگ ﹡﹫︤ ﹝﹢رد ﹝﹆︀︧﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 

در ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥، ︵︣ح ︎︥و﹨︪ــ﹩ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده در ︎︥و﹨︩ ︋﹫﹙︤ و 
 ️︀﹡ ︀ی ︑︖︣︋﹩ ︠﹑︮﹥ و در﹨ ﹤︐﹁︀ ،﹩︨︀ران (2015) ︋︣ر﹊﹝﹨

﹋︀ر︋︣د﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ از ا︀︐﹡ ﹟︕ ارا﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.

﹝︤ا︀ی ارا﹥ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹡︖﹞﹠︀ی ︧︀︋︡اری و 
﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟︀رر﹁︐﹥ در ا﹋ ﹤︋ ️﹢︱︻ داده ﹨︀ی

︋︣ای درک ︋︐︣ ا﹡﹢اع ︠︡﹝︀ت در د︨︐︣س ︋︣ای ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ︋﹥ ﹁︨︣️ ارا﹥ ︫︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︫︣﹋️ 
︨﹩ ︨ــ﹩ اچ (CCH) در︋ــ︀ره ﹝︤ا︀ــ﹩ ﹋﹥ ا﹡︖﹞﹠ــ︀ ﹁︣ا﹨﹛ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡. ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹁︨︣️ ︨ــ︀﹐﹡﹥ ا﹡︖﹞﹠︀ی 
︮﹠︺️ ︧ــ︀︋︡اری، ﹨﹞︣اه ︋ــ︀ ︗︤﹫︀︑﹩ در︋︀ره ︑︺ــ︡اد ا︻︱︀ و 

︠︡﹝︀ت ﹇︀︋﹏ ارا﹥ را ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
︡﹝︀ت   ︠﹤ارا ﹤ ︀ل 2011،︋  ︋﹫︩ از 75 در︮︡ از ا﹡︖﹞﹠︀ در︨ 

ز︣ ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡:
• ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ﹨︀ و ﹨﹞︪︀︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا︻︱︀،
• ︋︣﹇︣اری ︫︊﹊﹥ دا︠﹙﹩ (ا﹠︐︣ا﹡️) ﹁﹆︳ ︋﹫﹟ ا︻︱︀،

︣﹇ــ︣اری ار︑︊︀ط و ﹝︊︀د﹜﹥ ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ در ﹇︀﹜︉ ﹎︣وه ﹨︀ی و︥ه   ︋•
﹨﹞︍﹫︪﹍︀ن،

• ارا﹥ آ﹝﹢ز︫︀ی ︣﹁﹥ ای ﹝︧︐﹞︣ در را︨︐︀ی ار︑﹆︀ی ﹝︀ر︑︀ی 
،(﹩︋︀︋︣ای ﹝︓︀ل، ر﹨︊︣ی ︋︀زار) «︀ی ﹡︣م︑︀ر﹞» و ﹩﹠﹁

︣و﹡︡ه ﹨︀ی ︑︭﹢︣ی  ﹢︑﹩ د︖﹫︐ــ︀ل،︎  ︣و﹡︡ه ﹨ــ︀ی︮  • ︑﹫ــ﹥︎ 
ا﹠︐︣﹡︐﹩ و ﹋﹠﹀︣ا﹡︧︀ی ︑﹙﹀﹠﹩ ︋﹫﹟ ﹎︣وه ﹨︀ی ذ﹠﹀︹، و

• ار︗︀ع ﹋︀ر ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩.
ا﹟ ﹎﹢﹡ــ﹥ ﹝︤اــ︀ی ارا﹥ ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹡︖﹞﹠ــ︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︣ ﹝﹢ا﹡︹ ︀د ︫︡ه در  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ را در ︾﹙︊﹥︋ 
︣  (2008) ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣︀ری ر︨︀﹡︡؛ ﹝﹢ا﹡︺﹩  ﹋﹞﹫︐﹥ ﹡︷︀رت︋ 
از ﹇︊﹫﹏: ﹝︀ر︑︀ی ﹁﹠﹩ و ︑︭︬ در ︮﹠︺️ و ︠︡﹝︀ت ر︨︀﹡﹩ 

︋﹥ ﹝︪︐︣︀ن ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︻﹞﹙﹫︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩.
 ﹟ا︨ــ︐﹀︀ده از ا ︀  ︋︀﹠﹝︖﹡در ا ️﹢︱︻ ﹤ داده ﹨ــ︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹝﹢ارد ︀︮﹏ ︫ــ︡ه ا︨ــ️: ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︨︀﹐﹡﹥ ︫︊﹊﹥ ﹨︀ و 
ا﹡︖﹞﹠︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢ ︗︀﹝︺﹥ ︧︀︋︡اران ر︨﹞7﹩ 
﹩ ︨ــ﹩ اچ و ﹨﹞﹠︪﹫﹠﹩   ︨️﹋︣ ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥︫  ــ︀﹐﹡﹥︋  ﹥ ︵﹢ر︨   ︋﹤﹋
و  ﹝﹩ ︫﹢د  ﹝﹠︐︪ــ︣  ر︨﹞8﹩،  ︧ــ︀︋︡اری   ﹤﹁︣  ️︣︡﹞
«﹎︤ارش 30 ا﹡︖﹞﹟ و ︫︊﹊﹥ ︧ــ︀︋︡اری ︋︣︑︣» ︋︣ای ︨︀﹜︀ی 
 ︕2010 ︑︀ 2013 ﹋﹥ ︨ــ︀﹐﹡﹥ از ︨ــ﹢ی ﹝︖﹙﹥ ا﹋︀﹡︐﹠︧ــ﹩ ا
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(Accountancy Age) ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای ︫︣وع ﹋︀ر ︋︀ 

 ️︨︣﹁ ︀س ﹎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ ︑︀ رو﹡﹢︫︐﹩ از﹝︑ ︀﹠﹝︖﹡از ا ﹉ ︣﹨
ا︻︱︀ی ︨︀﹐﹡﹥ ︠﹢د را در ا︠︐﹫︀ر ﹇︣ار د﹨﹠︡ و ︋︣ای آن د︨︐﹥ از 
ا﹡︖﹞﹠﹁ ﹤﹋ ﹩︀︨︣️ ا︻︱︀ را ارا﹥ ﹡﹞﹩ داد﹡︡، ︑﹑ش ︫︡ از 
 ﹤︋ ︀﹠﹝︖﹡︀ی در د︨︐︣س ︻﹞﹢م در ︑︀ر﹡﹞︀ی ا︐︨︣ــ﹁ ﹅︣︵

ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ﹡︷︣ د︨️ ︀﹁︐﹥ ︫﹢د.

︀﹨ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎ ﹜﹫︷﹠︑
در ︎︥و﹨ــ︩ ︋﹫﹙ــ︤ و ﹨﹞ــ﹊︀ران (2015)، ︋﹫︀ن ︫ــ︡ ﹋ــ﹥ ︋﹥ دو 
️ ︑︣ی ﹡︧ــ︊️  د﹜﹫﹏، ا︻︱ــ︀ی ا﹡︖﹞﹠ ︀︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ︋︀﹋﹫﹀﹫
︋﹥ د﹍︣ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉، ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. اول 
 ︀﹡آ ،﹩︨︣︋︀︧ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ️﹢︱︻ از ︩﹫︎ ︀﹠﹝︖﹡ا ﹤﹋ ﹟ا
را ︋︣ر︨ــ﹩ و در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی آ﹡︀ را ا︣از ﹡﹊﹠﹠︡، 
 ️﹢︱︻ ،ــ︣و﹠ــ︀ را رد ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. از ا﹡ــ️ آ﹢︱︻ ️در︠﹢ا︨ــ
﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا﹡︖﹞﹟، ︠﹢د ︋﹥ ﹝︺﹠ــ︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐︑︣ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ آن ا︨ــ️. دوم ا﹟ ﹋﹥ ا﹡︖﹞﹠︀ ︋ــ︣ای ا︻︱︀ ﹝﹠︀︋︹ 
﹁︣اوا﹡﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨ــ︀ز﹡︡ و در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹠︀︋︹ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ آ﹡︀ را 
در را︨ــ︐︀ی ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️  ،﹩︨︣︋︀︧︀ری ر︨︀﹡﹠︡. از ا﹠︣و، در 
﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹢︨ــ︳ از ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩   ︋︀﹠﹝︖﹡ا︻︱︀ی ا ﹤﹋ ﹩﹛︀
︀ ا ﹟︀ل  ︣︠﹢ردار﹡︡،︋  ︡ون ︻︱﹢︋  ﹥ ا﹡︖﹞﹠︀ی︋  ︋︀﹐︑︣ی ﹡︧︊️︋ 
︦ از ︻︱﹢️ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ در ا﹡︖﹞﹟، ﹋﹫﹀﹫️  ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︫﹢د︎  ﹫︎
︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹡︋ ︀︊﹢د ︀︋︡. در را︋︴﹥ ︋︀ ﹅ ا﹜ ﹤﹝︧︤︀︋︨︣ــ﹩ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹠ ︀﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋﹫︪︐︣ی را از  ﹫︎ ︤﹫﹡
︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د ︵﹙︉ ﹋﹠﹠︡ و ︀︮︊﹊︀ران ﹡﹫︤ ︑﹞︀﹏ ︋﹥ ︎︣دا︠️ 
﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋﹫︪︐︣ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ د﹜﹫﹏ آن، د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ 
﹝﹠︀︋︹ (︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︑︭︬ در ︮﹠︺️ و ﹎︧︐︣ش 
د︨︐︨︣ــ﹩ ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩) و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻﹑﹝️ ارا﹥ ︫ــ︡ه ﹡︀︫ــ﹩ از 

﹝︺︣و﹁﹫️ ﹡︀م ︑︖︀ری ︻︱﹢️ در ا﹡︖﹞﹟ ا︨️.

﹅﹫﹆︑ ︣ح︵
﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋

 ﹩︨︣︋︀︧ در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ در ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹀︀وت
︻︱ــ﹢، ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣︻︱ــ﹢ و ــ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋ــ︤رگ 
 ﹅︣︵ از ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋ ️︨ا ﹟︣ض ︋︣ ا﹁ ،﹩︨︣︋︀︧

︨﹥ ﹝︺﹫︀ر ﹡︪︀ن داده ﹝﹩ ︫﹢د:
️ ﹡︷︀رت  ﹫﹨ ﹩︀ی ︋︀زر︨ــــ﹥ در ﹎︤ار︫ــ﹋ ﹩︀﹫︐1- ﹋︀︨ــ
︀﹝﹩ ︻︀م، ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁︐﹥ ا︨️  ــ︣﹋︐︀ی︨  ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری︫ 

(Gunny & Zhang, 2013)؛

︣︑ -2︿ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋ــ﹥ در ︑︖︡︡ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩ ︨︀﹐﹡﹥ ﹝﹠︺﹊︦ ﹝﹩ ︫﹢د (Cao et al., 2012)؛ و

 ﹩︨︣︋︀︧ ︡ی ا︠︐﹫︀ری ﹋﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی︺︑ 3- ا﹇﹑م
.(Reichelt & Wang, 2010) ️︨︤ارش ︫︡ه ا﹎

ا﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹝﹢رد ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︤ارش 
︥و﹨︩، ا︋︐︡ا ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی   ︎﹟د. در ا﹢︫ ﹩﹞
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢ــ﹉ ︻︱ــ﹢ ا﹡︖﹞﹟ ︋ــ︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ ︾﹫︣︻︱﹢ ﹝﹢رد ﹝﹆︀︧﹥ ﹇︣ار 
﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د. در ادا﹝﹥، ︀︮︊﹊︀را﹡﹩ ﹋﹥ از ︨ــ﹢ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢ــ﹉ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹠ ︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ︫ــ︡ه ا﹡︡، ︋︀ 
︀︮︊﹊︀ران ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ از ﹡︷︣ ا﹡︡ازه 
 ﹤︧︀﹆﹞ ︫︡ه ﹝﹢رد ﹤ارا ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︷﹡ از ،︡﹠︐︧﹨ ﹤︋︀︪﹞
﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ (︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ا﹡︡ازه ︀︮︊﹊︀ران از ﹝︖﹞﹢ع 
︣ای  دارا﹫︀ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د). ﹡﹞﹢﹡﹥ آ﹝︀ری ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده︋ 
ا﹡︖︀م آز﹝﹢﹡︀ی ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨﹞ ﹩︀︡ود ︫︡ه ا︨️ 
﹋﹥ ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م را ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︣ده ا﹡︡ و در داده ﹨︀ی 
﹝﹢رد ﹡︷︣ در ︀︎﹍︀ه داده ︑ ﹩﹚﹫﹚︧︀︋︨︣﹩9، در د︨︐︣س 
 ︣ ︋︀︫ــ︡. در ا﹡︖︀م آز﹝﹢ن، د︀﹨︣﹫︽︐﹞ ︣﹍﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋ 
 ﹟︀ر﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ا︔︣ ︋﹍︢ار﹡︡، ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹫︺﹞
﹝︐︽﹫︣﹨︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︫︀﹝﹏ ا﹟ ﹝﹢ارد ﹨︧︐﹠︡: ا﹡︡ازه ︧︀︋︣س، 
ا﹡ــ︡ازه ︀︮︊﹊︀ر، ︨ــ﹢دآوری ︀︮︊ــ﹊︀ر، ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت 
︀︮︊ــ﹊︀ر (︫ــ︀﹝﹏ ︑︺︡اد ﹇︧ــ﹞︐︀ی ︑︖︀رِی واــ︡ ︑︖︀ری 
︀︮︊ــ﹊︀ر و و︗﹢د ︻﹞﹙﹫︀ت ︠︀ر︗﹩)، و ﹁︺︀﹜﹫️ ︧ــ︀︋︣س در 
 ︀﹛︀︨ ︀ی ﹝﹫︀ن︑︀ی اول دوره ︑︭︡ی. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︑﹀︀و﹛︀︨ــ
و ﹡﹢ع ︮﹠︺️ ﹡﹫︤ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ و﹫﹎︥︀ی 

﹋︀﹝﹏ ا﹜﹍﹢ ︋﹥ ︎︥و﹨︩ ︋﹙﹫︤ و ﹨﹞﹊︀ران (2015) ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د.
﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅

 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︀ن﹫﹞ ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹀︀وت
﹋﹢ــ﹉ ︻︱﹢ و ︾﹫︣︻︱ــ﹢ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ آز﹝﹢ن ︀  ︋﹤︋︀︪﹞ ﹩﹡︀︧﹊ از روش ،﹩︨︣︋︀︧
﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫︉ ﹋﹥ ا︋︐︡ا ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د؛︋ 
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 ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ︀︋ ﹢︱︻ ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ
︾﹫︣︻︱﹢ ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ︨ــ︍︦ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ︀︋ ﹢︱︻ ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹅ ا﹜ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤︀ر ﹝﹣︨︧﹥ 
︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ از ︀︮︊﹊︀را﹡﹩ ︋︀ ا﹡︡ازه ﹝︪︀︋﹥ ︋︣︠﹢ردار﹡︡، 
﹝﹢رد ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. د﹍︣ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ 
️ ﹎︢اری ︑︃︔﹫︣ ︋﹍︢ارد و ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫﹢د، ︫︀﹝﹏ ا﹡︡ازه  ﹝﹫﹇ ︡﹠︣ا﹁
 ︀) ﹩﹎︡﹫︙﹫︎ ،︀ر﹊︊︀︮ (﹩﹛︀﹞ ﹉︧ر ︀) ︀ر، ︨﹢دآوری﹊︊︀︮
 ﹫︲﹢︑ ﹐︀︋ ︀ر (﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در﹊︊︀︮ ︧ــ﹉ ذا︑﹩) ︻﹞﹙﹫︀تر
︡)، و︗﹢د ︀ ﹡︊﹢د ﹛︣︐﹠﹋ ﹩︨︣︋︀︧︀ی دا︠﹙﹩ (﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  داده︫ 
︑﹑ش ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪︐︣ی ا︨️)، ︧ــ︀︋︣س در ﹥ ز﹝︀﹡﹩ از 
دوره ︑︭︡ی ﹇︣ار دارد، ︨ــ﹛ ︋︀زار ︧︀︋︣س، و ا﹨﹞﹫️ ﹡︧︊﹩ 
︣ ﹇︡رت  ︣︑﹀﹢ی ︧ــ︀︋︣س (﹋﹥︋  ︀︮︊﹊︀ر در ﹇︀﹜︉ در︮︡ی از︎ 
︀﹡﹥ ز﹡﹩ وی ︑︃︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد) ا︨️. ︋︣ای ﹝︪︀﹨︡ه ا﹜﹍﹢ی ﹋︀﹝﹏ 

︋﹥ ︎︥و﹨︩ ︋﹫﹙︤ و ﹨﹞﹊︀ران (2015) ﹝︣ا︗︺﹥ ︫﹢د.
ا﹡︐︀ب ﹡﹞﹢﹡﹥

در ︑﹞ــ︀م آز﹝﹢﹡︀﹩ ﹋ــ﹥ در اــ﹟ ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝﹆︀︧ــ﹥ 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  و  ︻︱ــ﹢  ﹋﹢ــ﹉  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︡ه ا︨️، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی  ︣دا︠︐﹥︫   ︎﹢︱︻︣﹫︾ ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ
︣ ︧︀︋︡اری  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت︋  ــ︀﹐﹡﹥︋  ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥︨ 
︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ﹝﹢رد ︋︀زر︨ــ﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ا︨︐︓﹠︀ء 
︫ــ︡ه ا﹡︡؛ از ︗﹞﹙﹥ ︋﹩ دی او ︨ــ﹫︡﹝﹟ ال ال ︎ــ﹩، ﹋︣و ﹨﹢وارث 
ال ال ︎ــ﹩ (Crowe Horwath LLP)، د﹢﹚️ ا﹡︡ ︑︀ش 
 ،(EY) ای وای ،(Deloitte & Touche LLP) ﹩︎ ال ال
 ،(Grant Thornton LLP) ﹩ر﹡︐ــ﹢ن ال ال ︎ــ﹢︑ ️﹡︣﹎
﹋﹩ ︎﹩ ام ︗ــ﹩ ال ال ︎ــ﹩ (KPMG LLP)، ﹝︀﹜﹢ن ︋﹫﹙ــ﹩ 
ال ال ︎ــ﹩ (MaloneBailey LLP)، ﹝﹉ ﹎﹙︡ری ال ال ︎﹩ 
ال ال ︎﹩  ︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  ︎︣ا  ،(McGladrey LLP)

 .(PricewaterhouseCoopers LLP)

ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، در ا﹟ ︎︥و﹨︩، ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ آ﹁︣﹠﹠︡ه 
ا﹡︖﹞﹠︀ی ︠﹢د ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫︡﹡︡، ا︨︐︓﹠︀ء ︫︡﹡︡؛  از ︗﹞﹙﹥ ︋﹫﹊︣ ︑﹫﹙﹩ 
 ﹤︋ ︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹟︣ا ا؛ ز(Baker Tilly International) ا﹡︐︣﹡︪﹠︀ل
﹢د را راه ا﹡︡ازی ﹋﹠﹠︡. در  ︐﹢ا﹡﹠︡ ا﹡︖﹞﹠︀ی︠  ︤رگ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥︋  ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ️﹢︱︻ ︀ی︎︥و﹨︩ ︋︣ ﹝︤ا ﹟ا ︤﹋︣﹝︑ ،﹟﹝︲
﹋﹢﹉ در ا﹡︖﹞﹠︀ ا︨️. ︨︍︦ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه در 
︀︎﹍︀ه داده ﹨︀ی ︑ ﹩﹚﹫﹚︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت د︨︐﹩ از 

﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ︋︣ای ︨︀﹜︀ی 2010 ︑︀ 
2013 ︗﹞︹ آوری ︫ــ︡ه ︋﹢د، ﹝﹆︀︧﹥ ︫ــ︡. ︋︣ای ︗﹞︹ آوری داده ﹨︀ی 
﹝︣︋﹢ط ︋ــ﹥ ︑︖︡︡ ارا﹥ و ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ︀︎ــ﹍︀ه داده ﹨︀ی 
︑ ﹩﹚﹫﹚︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫ــ︡ و داده ﹨︀ی ︋︀زر︨﹩ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ 
 ﹤﹋ ️﹫﹨ ﹟︀زر︨﹩ ا ︀﹝﹩ ︻︀م از ﹎︤ار︫︀ی︋  ︣﹋︐︀ی︨  ︧ــ︀︋︡اری︫ 
 ﹤︊︨︀﹞ ︋︣ای ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡در د︨ــ︐︣س ︻﹞﹢م ﹇︣ار دارد، ا︨︐﹀︀ده ﹎︣د
 (Compustat) ︀ه داده ﹋︀﹝︍﹫﹢︨ــ︐︀ت﹍︀︎ ︡ی ا︠︐﹫︀ری از︺︑ ا﹇﹑م
ا︨︐﹀︀ده ︫ــ︡. ︋︣ای ا﹡︖︀م آز﹝﹢﹡︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹇﹑م ︑︺︡ی ا︠︐﹫︀ری 
و ﹅ ا﹜︤﹞ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩، از ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹎︣د︡ و 

﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︮﹠ ،﹩﹛︀﹞ ︹︀︢ف ︫︡.

︕︀︐﹡
︀ً 49 در︮︡  ︊︣﹆︑ ﹤﹋ ︡﹨︎︥و﹨︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د ﹟از ا ﹏︮︀ ︕︀︐﹡
︀﹝﹩ ︻︀م  ــ︣﹋︐︀ی︨   ︫﹤﹋ ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی
را ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︻︱﹢ ﹉ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︧ــ︐﹠︡. ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ 
ا﹡︐︷︀ر﹨︀، ا ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︀︮﹏ ︫ــ︡ ﹋﹥ ا︐﹞ــ︀ل در︀﹁️ ﹎︤ارش 
 ﹩﹞︀ ︣﹋︐︀ی︨  ︣ ︧︀︋︡اری︫  ︀زر︨﹩ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت︋  ﹋︀︨︐﹩ در︋ 
︻︀م، ا︐﹞ــ︀ل ︑︖︡︡ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹇﹑م 
︑︺︡ی ا︠︐﹫︀ری ︀︮︊﹊︀ر، در ﹨︣ ︨ــ﹥ ﹝﹢رد، در ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹢︱︻ ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ
 ﹤﹡﹢﹎ ﹟︣و، ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ا﹠ــ﹉ ︾﹫︣︻︱ــ﹢، ﹋﹞︐︣ ا︨ــ️. از ا﹢﹋
﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹅ ا﹜ ﹤﹝︧︤︀︋︨︣ــ﹩ 
﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ ︻︱﹢ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
 ︕︀︐﹡ ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .️ا︨ــ ︣︑﹐︀︋ ،﹢︱︻︣﹫︾ ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ
︀﹋ــ﹩ از آن ا︨ــ️ ﹋﹥  ا﹇﹑م ︑︺ــ︡ی ا︠︐﹫ــ︀ری ︀︮︊﹊︀ران 
︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹨﹛ ا﹡︡ازه ︋︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ ︻︱﹢ ﹨︧ــ︐﹠︡، ﹝︪︀︋﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡ (︋﹥ ︋﹫︀﹡﹩ 
 ﹟دو ﹎︣وه و︗﹢د ﹡︡ارد). ︋︀ ا ﹟︀وت ﹝︺﹠﹩ داری ︋﹫﹟ ا﹀︑ ،︣﹍د
︀︊﹊︀ران ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی  ︣ای︮  ︀ل، ﹅ ا﹜ ﹤﹝︧︤︀︋︨︣ــ﹩︋ 
﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︻︱﹢ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ 
︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹋﹞︐︣ ا︨ــ️. از ا﹠︣و ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ 
 ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋
︻︱﹢ و ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ﹝﹢رد ︀︮︊﹊︀ران 
 ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︡ازه، ﹝︪ــ︀︋﹥ ا︨️؛ ا﹝︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹜﹨
︻︱﹢، ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹋﹞︐︣ی را از ︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
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 ﹤ ︀︊﹊︀ران در ﹡﹞﹢﹡﹥ آ﹝︀ری ﹝︣︋﹢ط︋  ︠︀︵︣﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ا﹡︡ازه︮ 
 ︀﹡︀م ﹝﹠︐︪︫︣︡ه10 آ︀ران ﹨﹛ ا﹡︡ازه، از ﹡︷︣ ارزش ︋︀زار ︨ــ﹊︊︀︮
︋﹫ــ﹟ 75 ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر ︑︀ 2/7 ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد د﹐ر و ﹝﹫︀﹡﹥، 156 ﹝﹫﹙﹫﹢ن د﹐ر 
︋﹢د. از ا﹠︣و، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹨︣ ﹠︡ ﹋ــ﹥ ︋︤ر﹎︐︀︮ ﹟︣︊﹊︀ران 
 ،️︊︧﹡ ﹤ ︀ ا ﹟︀ل︋  ︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ را ﹡︪︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡،︋  ︀ر ﹝﹣︨︧﹥︋ 

︋︤رگ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︠﹑︮﹥ ا︀︐﹡ ﹟︕ در ︗︡ول 1 آ﹝︡ه ا︨️.
︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ ا﹟ ﹋﹥ آ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︺︡ از ︻︱﹢️ آ﹡︀ در ا﹡︖﹞﹠︀ی ︧︀︋︡اری ︋︊﹢د 
 11︀﹨︣﹫﹫︽︑ ﹏﹫﹚︑) ︡ ﹫︣، از دو روش ا︨ــ︐﹀︀ده︫   ︠︀ ️ا︨ــ ﹤︐﹁︀
و ︵︣ح ︑﹀ــ︀وت در ︑﹀︀و︑12︀) ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ﹋﹠︐ــ︣ل ﹝︐︽﹫︣ ﹋﹫﹀﹫️ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹇︊﹏ از ︻︱﹢ ️﹉ ﹝﹣︨︧ــ﹥ در ا﹡︖﹞﹟، ﹁︣ا﹨﹛ 
﹝﹩ ︨ــ︀زد. در ︑﹙﹫ــ﹏ ︑︽﹫﹫︣﹨ــ︀، از ﹡﹞﹢﹡ــ﹥ ای از ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︵﹩ دوره آز﹝﹢ن، ︀ ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ 
︎﹫﹢︨︐﹥ و ︀ از آن ︗︡ا ︫︡ه ا﹡︡. ︨︍︦ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ارا﹥ ︫︡ه 
︋﹥ ︀︮︊﹊︀ران ا﹟ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ ︵ــ﹩ دوره ︻︱﹢️ و دوره ﹇︴︹ 

︻︱﹢ــ️ ︋︀ ︀﹆﹞ ︣﹍︡﹊︧ــ﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ︑﹙﹫ــ﹏ ︑﹀︀وت در 
 ️﹢︱︻ ﹤︋ ﹤﹋ ︫︡ ا︨︐﹀︀ده ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹤﹡﹢﹝﹡ از ﹨﹞︀ن ،︀︑︀و﹀︑
 ﹩︵ ﹩︀﹨ ﹤︨︧ــ﹣﹞ ︀︋ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹟ا ︀﹞ا﹡︖﹞ــ﹟ درآ﹝︡ه ︋﹢د﹡︡؛ ا ﹉
︡ ﹋﹥ ﹨︣﹎︤ ︻︱﹢ ﹉ ا﹡︖﹞﹟ ﹡︊﹢ده ا﹡︡   ︫﹤︧︀﹆﹞ ﹩﹡︀﹞︀ن دوره ز﹝﹨
و ︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫﹟ دو ﹎︣وه ﹝﹢رد ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹇︣ار 
️ آ﹝︡ه،  ﹎︣﹁️. ا﹡︖︀م ا﹟ آز﹝﹢ن ︨ــ︊︉ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨
﹡︀︫ــ﹩ از رو﹡︡﹨︀ی ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹙﹩ در ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︊︀︫︡ (︋﹥ 
 .(︡︋︀ ﹩﹞ د﹢︊︋ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ﹎︫︢️ ز﹝︀ن ️﹫﹀﹫﹋ ،︣﹍د ﹩﹡︀﹫︋
︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ آز﹝﹢﹡︀ی ︗ ︕︀︐﹡ ،﹟︤﹍︀︀﹋﹩ از آن ا︨ــ️ 
 ﹤︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︺︡ از ︎﹫﹢︨︐﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ️﹫﹀﹫﹋ ﹤﹋
﹉ ا﹡︖﹞﹟، ار︑﹆︀ ︀﹁︐﹥ ا︨️. از ا﹠︣و، ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ 
 ﹏︊﹇ ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ︉﹢︭︑ ︩ ﹋ــ﹥ ︑﹠ــ︀ ︎﹫
از ︻︱﹢ــ️ آ﹡︀ در ا﹡︖﹞﹟، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
﹙﹊﹥ ︻︱﹢️ در  ﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︾﹫︣︻︱﹢ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د؛︋  ﹡︧ــ︊️︋ 

ا﹡︖﹞﹟ ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹢د.

ا﹨﹞﹫️ آ﹝︀ریو︥﹎﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢︫︣ح

++﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐︑︣﹋︀︨︐﹫︀ در ︋︀زر︨﹩ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م

(﹤ارا ︡︡︖︑) ︿︣︑︣︑﹐︀︋ ️﹫﹀﹫﹋+++

++﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐︑︣ا﹇﹑م ︑︺︡ی ا︠︐﹫︀ری

﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅︣︑﹐︀︋ ﹤﹝︤﹛ا ﹅+++

︕︀︐﹡ ﹤︮﹑︠ -︡ول ١︗
 ﹢︱︻︣﹫︾ ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ︀︋ ﹢︱︻ ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹣﹞ ﹤︧︀﹆﹞

﹝﹆︀︮ ﹤︧︀︊﹊︀ران ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︀︮ ︀︋ ﹢︱︻ ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧︊﹊︀ران ﹨﹛ ا﹡︡ازه در ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︤رگ 

ا﹨﹞﹫️ آ﹝︀ری﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︻︱﹢︫︣ح

﹝﹢رد ﹡︡ارد﹝︐﹀︀وت ﹡﹫︧︐﹠︡ا﹇﹑م ︑︺︡ی ا︠︐﹫︀ری

﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹝︤﹛ا ﹅︡﹡︣ی دار︐﹝﹋ ﹤﹝︤﹛ا ﹅+++

Bills et al., 2015 :︹︊﹠﹞
︻﹑﹝️ + ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ (﹅ ا﹜ ﹤﹝︧︤︀︋︨︣﹩) از ﹡︷︣ آ﹝︀ری ︋﹫﹟ دو ﹎︣وه ︑﹀︀وت دار﹡︡.

﹨︣ ﹥ ︑︺︡اد ︻﹑﹝️ + ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫︡، ار︑︊︀ط آ﹝︀ری ﹇﹢ی ︑︣ی را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.
«﹝﹢رد ﹡︡ارد»، ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑﹀︀وت آ﹝︀ری ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋﹫﹟ دو ﹎︣وه و︗﹢د ﹡︡ارد.
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﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی و ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀ی ﹋︀ر︋︣دی
﹋﹞﹫︐﹥ ﹨ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ا︑ــ︀ذ ︑︭﹞﹫ــ﹛ ︋ــ︣ای ا﹡︐ــ︀ب 
 ﹩د را در رو︋﹥ رو﹢︠ ﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋ِ︣س ﹋︀ر︋﹙︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ ﹋︀ر
︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹫︀ی ︻﹞﹙﹫︀ت ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ا﹡︖︀م د﹨︡، ︋︀ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︀﹨︡︮ ﹤﹋ ﹟ا︗﹥ ﹨︧︐﹠︡. ︋︀ ا﹢﹞ ﹩︀د︫﹢ار
در ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︔︊️ 
ر︨﹫︡ه ا︨️، ︻﹞︡ه ﹋︀ر﹨︀ی ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م 
︤رگ  ﹩︨︣︋︀︧︀ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی رد︿ دوم13  ︋﹥ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥︋ 
﹩ دی او، ﹎︣﹡️ ︑﹢ر﹡︐﹟ و ﹝﹉ ﹎﹙︡ری).  ︨ــ︍︣ده ﹝﹩ ︫﹢د (﹝︀﹡﹠︡︋ 
︋ــ﹥ ︎﹫︣وی از اداره ︠︤ا﹡ــ﹥ داری ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡ (2008)، ﹋﹞﹫︐﹥ 
 ﹟︐﹁︀ ︪ــ﹢ر︑﹩ ︑﹢︮﹫﹥ ﹋︣د ﹋ــ﹥ ﹝︣ا︗︹ ﹡︷︀ر︑ــ﹩14 ︋﹥ د﹡︊︀ل﹞
راه ﹨︀﹩ ︋︣ای ر﹇︀︋️ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ در ︋︀زار 
﹫︪﹠︀د﹨︀  ﹫﹙︤ و ﹨﹞﹊︀ران  ،(2015)﹊﹩ از︎  ︥و﹨︩︋  ︋︀︫﹠︡. در︎ 
 ﹉﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧ آ﹝﹫︤ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ️ در را︨︐︀ی ر﹇︀︋️ ﹝﹢﹁﹆﹫
 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ️﹢︱︻ ﹩﹠︺ در ︋︀زار ﹝︴︣ح ︫ــ︡؛
﹋﹢﹉ در ﹉ ا﹡︖﹞﹟، ︫ــ︊﹊﹥ ︀ ا︑︀دــ﹥. در ا﹟ ︎︥و﹨︩، 
 ︕︀︐﹡ ،︫ــ︡. ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ﹤︮﹑︠ ﹤︐﹁︀ ﹟︀︮ــ﹏ از ا ︕︀︐﹡
﹡︪ــ︀ن داد ﹋﹥ ︻︱﹢️ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ در 
 ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︴ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹢︗︉ ار︑﹆︀ی ︨ــ ﹉
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ ︾﹫︣︻︱﹢ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹁︤ون ︋︣ 
ا ️﹫﹀﹫﹋ ،﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ در 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︋︤رگ ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︀︋ ﹤︧ــ︀﹆﹞
︋︣ای ︀︮︊﹊︀ران ﹨﹛ ا﹡︡ازه (از ﹡︷︣ ﹝︖﹞﹢ع دارا﹫︀)، ﹝︪ــ︀︋﹥ 
︀︊﹊︀ران  ︡﹊﹍︣ ا︨ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹡︐︀︕ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︮ 
 ،︀﹠﹝︖﹡در ا ﹉﹢﹋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞ ️﹢︱︻ ︋︣ای
ارزش ﹇︀﹏ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؛ ز︣ا ﹨ ﹤﹋ ︡﹠︣﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹢﹉ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹠︀ ﹡︧︊️ ︋﹥ د﹍︣ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی 
﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︾﹫︣︻︱﹢ ︋﹫︪︐︣ ا︨️، ا﹝︀ ا﹟ ﹝︊﹙︼ در ﹇﹫︀س 

︋︀ ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩، ︋﹥ ﹝︣ا︑︉ ﹋﹞︐︣ ا︨️.
﹡︐︀ــ︕ ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ︵ــ﹢ر ︠︀ص ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋ــ︣ای ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س را ︋︣ ︻︡ه دار﹡︡، ︨﹢د﹝﹠︡ 
﹥ ︵﹢ر ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟  ︥و﹨︩ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡︋   ︎﹟ا ︕︀︐﹡ ﹤﹋ ︣ا د؛﹢ وا﹇︹︫ 
 ︀ ﹤﹊︊ ︻︱﹢ ️﹉ ﹝﹣︨︧﹥ ﹢﹋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ در ﹉ ا﹡︖﹞﹟،︫ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹣﹞ ︧︀︋︡اری، ﹝﹠︀︋︹ ا︲︀﹁﹩ را در ا︠︐﹫︀ر ﹤︀د︑ا
️ ︑︣ی  ﹫﹀﹫﹋︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︣ار ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹣︨︧ــ﹥ را ﹇︀در ︋﹥ ارا﹇

﹝﹩ ︨ــ︀زد. ︋﹥ ﹨︣ ︀ل، ︫ــ︣﹋︐ ﹤﹋ ﹩︀﹉ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ را ︋︣ای 
 ﹤︗﹢︑ ︤﹫﹡ ︀︻﹢︲﹢﹞ ﹩︠︣︋ ﹤︋ ︡︀︋ ،︡﹡︣﹫﹎ ﹩﹞ د ︋﹥ ﹋︀ر﹢︠ ﹩︨︣︋︀︧
دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ︎︥و﹨︩ ︋﹫﹙︤ و ﹨﹞﹊︀ران (2015) 
︑﹢︲﹫ ︋﹫︪ــ︐︣ی داده ︫ــ︡، ︑﹞︀﹝ــ﹩ ا﹡︖﹞﹠︀ ︋﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ︋︣ا︋︣ 
︡﹝︀ت و   ︠︿﹚︐﹞ ــ︀ از ا﹡﹢اع﹠﹝︖﹡ری ﹋﹥ ا﹢︵ ﹤ ا︖︀د ﹡︪ــ︡ه ا﹡︡؛︋ 
ا﹡︡ازه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︣ای ︻︱﹢️ ︋︣︠﹢ردار﹡︡. در ا﹟ ﹇︧ــ﹞️، 
︀︪︨︣︎﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︠﹢د  ︀︧︀︋︨︣ــ︀ن ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹋﹥ ︻︱﹢ ﹉ ا﹡︖﹞﹟ 
︣ ا﹡︖︀م  ︍︨︣﹠︡ ︑︀ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︃︔﹫︣﹎︢اری ︻︱﹢️ آ﹡︀ را︋  ﹨︧ــ︐﹠︡،︋ 

﹋︀ر ︧︀︋︣س ︠︀ص، ︋︐︣ درک ﹋﹠﹠︡:
ــ﹥ د﹍︣ ا︻︱︀ی   ︋﹤﹞︀﹡︣ • ــ﹥ ﹋︀ر﹨︀ــ﹩ را ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫ــ︡ ︵︊﹅︋ 

ا﹡︖﹞﹟، ︋︣ون ︨︍︀ری ﹋﹠﹫︡؟
• ﹍﹢﹡﹥ ︫ــ﹞︀ ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه از ︨﹢ی د﹍︣ ا︻︱︀ی 

ا﹡︖﹞﹟، ﹡︷︀رت ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟
﹥ ﹨﹞﹊︀ری   ︋﹤﹋ ︡ا﹡︖﹞﹟ را دار ﹢︱︻ ︀ ﹞︀ ︑︖︣︋﹥ ﹇︊﹙﹩ ﹋︀ر︋   ︫︀آ •

وی در ا﹟ ﹋︀ر ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟
 ︀ ️︺﹠ • ا﹡︖﹞﹟ ﹥ ﹡﹢ع ﹝︀رت ﹁﹠﹩ در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝︧ــ︀﹏ ︠︀ص︮ 
در ﹝﹢رد ﹝ ﹏︀︧︧︀︋︡اری و︥ه ا﹟ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩، ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡؟
• ﹍﹢﹡ــ﹥ ︻︱﹢ــ️ در ا﹡︖﹞ــ﹟، ﹋﹠︐ــ︣ل ﹋﹫﹀﹫️ را در ﹝﹣︨︧ــ﹥ 
 ️︑ (﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ﹟ر ︠︀ص ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ا﹢︵ ﹤︋) ︀﹝︫ ︧︀︋︡اری

︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡؟
︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی اــ﹟ ︎︥و﹨ــ︩، ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ︋ــ︣ای 
 ︀︋ ︀﹡︣ا ﹋﹥ آ ︨ــ﹢د﹝﹠︡ وا﹇︹ ︫ــ﹢د؛ ﹩︨︣︋︀︧ ︨︧ــ﹥ ﹨︀ی﹣﹞
︻︱﹢️ در ﹉ ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹠︀︋︹ و ︫ــ︣ت ﹡︀م ︑︖︀ری 
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︠﹢د را ار︑﹆︀ ︋︪ــ﹠︡. در︨️ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥  ﹟﹫︋ ︡︀︋︧︀︋︨︣︀ن 
و ︀︮︊﹊︀ران ﹨﹞﹢ا﹡﹩ و ︑﹠︀︸︣ در︨ــ︐﹩ و︗﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡، 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ز﹝ــ︀ن ا﹡︐ــ︀ب ا﹡︖﹞ــ﹟ ︋︣ای 
︻︱﹢﹝﹨ ︡︀︋ ،️﹢ا﹡﹩ را ︋﹥ در︨︐﹩ در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. ︋︣ا︨︀س 
 ﹩︀﹨ ﹤︧︨﹣﹞ در ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹋︣  ︫︀ ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥︋  ﹝︀︊︓﹥ ﹨︀ی︮ 
﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︧ــ︐﹠︡، ﹝﹢اردی و︗﹢د دارد ﹋﹥ 
 ﹉ ︀ب︐﹡︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹇︊﹏ از ا ﹤︧︨﹣﹞ ﹉ ︡ر︨ــ ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋

ا﹡︖﹞﹟ ︠︀ص ︋︣ای ︻︱﹢︀︋ ️︡ ︋︡ان ︑﹢︗﹥ ﹋﹠︡: 
• در ︀ل ︀︲︣ در ﹝﹠︴﹆﹥ ︗︽︣ا﹁﹫ ﹟﹞ ﹩︀﹥ ︑︺︡اد ︻︱﹢ و︗﹢د 
دارد؟ آ︀ ا﹡︖﹞ــ﹟ ا︗︀زه ا﹡︭︀ری ︋︣ای ارا﹥ ︠︡﹝️ در ﹝﹠︴﹆﹥ 

︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ ﹝﹩ د﹨︡؟
 ﹤︧︀﹆﹞ ︀︱︻ا ︣﹍د ︀ • ﹍﹢﹡﹥ ا﹡︡ازه ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹟︋ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د؟ (︋﹥ ︋﹫︀﹡﹩ د﹍︣، آ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︀ ا﹡︡ازه ﹝︪ــ︀︋﹥ 
 ︣﹍د ︀ ︪ــ︀︋﹥ ا﹡︡؟﹞ ﹏︀︨︧ــ﹥ ﹝﹟ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در﹎﹫︣ ﹝︧ــ﹣﹞
ا︻︱ــ︀ از ﹡︷︣ ا﹡︡ازه، ︋﹥ ︵﹢ر در︠﹢ر ︑﹢︗﹩ ︋︤ر﹎︐︣ ﹢﹋ ︀﹊︐︣ از 

﹝﹣︨︧﹥ ﹝︀ ﹨︧︐﹠︡؟)
• ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹟ ــ﹥ ﹝﹆ــ︡ار ز﹝︀ن (︸︣﹁﹫ــ️ ﹋︀ر) 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ای ﹋﹞﹉ ︋﹥ د﹍︣ ا︻︱︀ ︋︣ای ﹋︀ر﹨︀ی ار︗︀︻﹩ 
ا︠︐︭︀ص د﹨︡؟ آ︀ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ ︋︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ و ا﹡︐︷︀ر﹨︀ی ا﹡︖﹞﹟، 
︪︨︣︀ی ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ و  ﹨﹞︧ــ﹢ ا︨ــ️؟ ︑﹢︗﹥: ار︗︀ع ﹋︀ر در ﹝﹢رد︎ 

﹡︷︀رت ︋︣ ا﹡︊︀ر﹎︣دا﹡﹩ ﹝︨︣﹢م ا︨️.
• آ︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹟ ︋︣ای ارا︀︮ ﹤︋ ️﹞︡︠ ﹤︊﹊︀ران 
︀ص و ــ︀ ﹝﹠︴﹆﹥   ︠️︺﹠ ﹝﹢︗ــ﹢د ــ︀ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︪ــ︐︣︀ن در︮ 

︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ ︠︀ص، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹋﹞﹉ ا︨️؟
 ️﹢︱︻ ︀︧️؟ آ﹫ رو ︩ • ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ر︫︡ ﹝﹣︨︧﹥ ︋︣ای ︨︀﹜︀ی ︎﹫
در ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹣︨︧﹥ ﹝︣ا در د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا ︀﹁︡﹨ ﹟︀ری ر︨︀﹡︡؟

• ﹥ ﹡﹢ع ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︱﹢ری ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ 
ا﹡︖﹞ــ﹟ ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ﹝ــ﹟ در ار︑︊︀ط ︋︀ د﹍ــ︣ ا︻︱︀ و 

د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀﹁︺﹛، ︀ری ﹝﹩ ر︨︀﹡︡؟
 ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ در ﹟﹝︖﹡︫ــ︡ه از ︨﹢ی ا ﹤ز︫﹩ ارا﹢﹞︀ی آ﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ •
﹢دن، ﹝︡ت ز﹝︀﹡﹩،  د﹍︣ ا﹡︖﹞﹠︀ از ﹡︷︣ ا﹝﹊︀﹡︀ت، در د︨︐︣س︋ 
﹎︧︐︣ه ﹝﹢︲﹢︻︀، ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی و ﹝︀رت، ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟

• ﹥ رو︫ــ︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︋︣ای آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای ﹝︧ــ︐﹞︣ 
 ︀رو︫ــ ﹟ا ︀︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د و آ﹎︣ (CPE) ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹡︖﹞ــ﹟︋ 

﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ام را ︋︣اورده ﹝﹩ ︨︀زد؟

• آ︀ ا﹡︖﹞﹟، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ︀ ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹩ ︠﹢د را (﹝︀﹡﹠︡ 
 ﹤از د﹁︀︑︣ ﹋︀ر16) ︋﹥ ا︻︱︀ ارا ︡︋︀زد ︀ 15︋︣ر︨﹩ ﹨﹞︍﹫︪﹍︀ن

﹝﹩ د﹨︡؟
︣ای  ︣وز ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹁﹠ــ﹩ ا︲︴︣اری،︋  • آــ︀ ا﹡︖﹞﹟ در ز﹝︀ن︋ 
 ︳︠ ︀ ︤﹋︣﹝︐﹞ ﹩﹠﹁ ﹩︑ام از ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︪﹢ر ﹤︧︨﹣﹞ ﹤︋ ﹉﹝﹋

و︥ه ﹁﹠﹩17، ︋︣︠﹢ردار ا︨️؟
• آــ︀ ا︨ــ︐﹀︀ده ا﹡︖﹞ــ﹟ از ﹁﹠︀وری ︋ــ︣ای ا﹡︐︪ــ︀ر ا︵﹑︻︀ت، 
﹁︣︮︐︀ی ︫ــ︊﹊﹥ ای و ﹋﹞﹊︀ی ﹁﹠﹩، ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹝︣ا 

︋︣اورده ﹝﹩ ︨︀زد؟
• آ︀ ا﹡︖﹞﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و/︀ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹙︀ی ﹁﹠﹩ 

ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹠︴︊﹅ ︋︀ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝﹣︨︧﹥ ﹝﹟ ︋︀︫︡؟
﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ا﹡︖﹞﹟   ︋︣︑︣ • ــ﹥ ﹡﹢ع ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︺﹫︀ر و رو﹥ ﹨︀ی︋ 

︗﹞︹ آوری و ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ︫﹢د؟

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Advisory Committee on the Auditing Profession
2- Association-Wide Standards
3- Benchmarking Data
4- Legal Name
5- Legal Structure
6- Preapproval Process
7- Annual Directory of CPA Firm Associations and 
Networks
8- CPA Practice Management Forum
9- Audit Analytics Database
10- Market Capitalization
11- Changes Analysis
12- Difference-In-Differences Analysis
13- Second-Tier Firms
14- Regulators
15- Peer Reviews
16- Office Visitations
17- Technical Hotline

:︹︊﹠﹞
Bills K.L., L.M. Cunningham, How Small Audit Firm 
Membership in Association, Networks, and Alliances 
Can Impact Audit Quality and Audit Fees? American 
Accounting Association, Current Issues in Auditing, Vol. 
9, Issue 2, 2015, pp. 29-35
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