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﹤﹞︡﹆﹞
︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀ در د﹨﹥ 1980، د︨︐﹢ش 
︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹎︧ــ︐︣ده ای ︫ــ︡؛ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ا﹛﹢︑ ﹟︀ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣د ︧︀︋︡اری 
︡. ا﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ ﹨﹞︣اه   ︫﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︀︪﹩ از︋   ︋︀ ﹩﹚﹋ ︡ی در ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی︺︑
 ﹅﹆︑ ︀د ︋︧︐︣﹨︀ی ﹐زم ︋︣ای︖و ا ﹩﹢﹍︨︀︎ ️﹫﹛﹢︧﹞ م﹢﹀﹞ ﹤︋ ︣︐︪﹫︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋
 ﹟ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︑︡و ﹟﹫ ﹢د. از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ︑︊﹙﹢ر ا﹟ ا﹝ــ︣، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︗﹞︀︻﹩︋  آن ﹨﹞ــ︣اه︋ 
 ︩︋ ﹤﹫﹛︀ی ﹇︀﹡﹢ن و ا︮﹢ل او﹠︊﹞ ︣ ا︮﹢ل، ︀ر﹢ب، رو︫︀ی ا︗︣ا و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︋ 
 ︿﹚︐﹞ ︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی﹫︨︣ر ︀ ﹨︡ف︋   ︋﹩︀︐﹫﹛︀︺﹁ و ︀︫﹑︑ ،د﹢  ︋﹩﹞﹢﹝︻
﹢رت ﹎︣﹁️ (Lüder, 2014). او﹜﹫﹟   ︮︿﹚︐﹞ ︀د﹨︀ی﹡ ر﹨︀ و﹢︪﹋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋
﹡︐ ﹅﹆︑ ︕︀︀﹁︐﹥ در را︨︐︀ی ﹊︍︀ر﹥ ︨︀زی و ا﹜﹍﹢︨︀زی ︎﹫︀ده ︨︀زی ا﹀﹞ ﹟﹢م در 
︻﹞﹏، ︋︀ ا﹡︐︪︀ر ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︨︀ل 2001 
ا﹡︖︀م ︫ــ︡. آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در ا﹟  ︋︀ره ︋﹥ ︻﹠﹢ان د﹐﹏ او﹜﹫﹥ ︋︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︨︀زو﹋︀ر 
﹝︪︬ ﹨﹞︧︀ن ︨︀زی ﹡︷︀﹝︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در د︨︐﹢ر︻﹞﹙︀ی 

﹨﹫️ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︴︣ح ︫︡، ︻︊︀رت ︋﹢د از:
• ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︠︐﹑﹁︀ی در ︀ل ر︫ــ︡ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی و ︻﹞﹙﹫︀ت 

،︀︐﹛دو ︿﹚︐﹞ در ︋﹫﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀، ︋﹙﹊﹥ در ︨︴﹢ح ︀﹠︑ ﹤﹡ ؛﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋
• ﹋﹞︊﹢د  ﹈︀ر﹢ب ﹡︷︣ی ﹝︡ون ︋︣ای ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، و

• ﹋﹞︊﹢د ا︵﹑︻︀ت در︋︀ره ﹡﹢ه ﹁︣ا﹠︡ ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀.
از ا﹠︣و، ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹢ارد ︀د︫ــ︡ه ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑﹑︫﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در را︨︐︀ی د︨︐﹫︀︋﹩ 
︋﹥ ﹝﹢اردی ﹨﹞︙﹢ن ﹨﹞︧︀ن ︨ــ︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︷︣﹨︀ و ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی 
﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ا︑﹑ف و﹇️، ︑﹢︨ــ︺﹥ ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹝︊﹠︀ی وا︡ ﹎︧ــ︐︣ش ﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ﹨﹞︧︀ن ︨ــ︀زی رو﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ 
﹝﹀︀﹨﹫﹛ و ا﹜︤ا﹝︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︀﹋﹞﹫︐﹩ ︫ــ︡ ︑︀ ︎︥و﹨︪ــ︀ و ﹝︴︀﹜︺︀ت ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در 
﹢زه ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩،  ﹝ــ﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. در اــ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ ︋︀ ﹨︡ف 
︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و  ︥و﹨︪﹩︋  ﹥ و︗﹢د آ﹝︡ه در ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︎   ︋︹︀﹇و و ︳ــ︣ا  ︫﹏﹫﹚︑
دو﹜︐﹩، ︋﹥ ︑﹑︫︀ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡﹀︣ادی، ﹎︣و﹨﹩ و ﹡︀د﹨︀ی ﹝︣︑︊︳، 
︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. در ادا﹝﹥، ︋︀ ︋︣ر︨﹩ ︨﹫︣ ︑﹢ل و ︎﹫︡ا︩ ︎︥و﹨︪︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه 
در ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ︋ــ﹥ ﹡︀د﹨ــ︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁︺ــ︀ل در ا﹟ ز﹝﹫﹠ــ﹥ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 

︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ از ︨﹢ی آ﹡︀ ا︫︀ره ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

  د﹋︐︣ دار﹢ش ﹁︣و︾﹩، ﹝﹞︡ ﹡﹢روزی
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﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹩﹚﹚﹝﹛︀ی ︋﹫﹟ ا︪﹨︎︥و ︩︡ا﹫︎
︎︥و﹨︪ــ︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︫ــ︀﹝﹏ آن د︨︐﹥ 
︀ ﹨︡ف  ️ داری ا︨ــ️ ﹋ــ﹥︋  ︥و﹨︪ــ︀ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨ــ︀ی ︗ــ از︎ 
 ︳﹫﹞ و ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ آ︫﹊︀ر︨︀زی را︋︴﹥ ﹡︷︀م ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی
︎﹫︣ا﹝﹢ن آن، ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د (Chan, 2002). ︋︡ون ︫ــ﹈، 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹤︴﹫ ︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در︐﹫﹛︀︺﹁ ︫︣وع
︋︀ ︑︪ــ︣ و ︑﹢︮﹫︿ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی و ︗﹞︹ آوری ا︵﹑︻︀ت 

﹝︣︋﹢ط ︋﹥ آن ︋﹢ده ا︨️. 
﹜﹢در (Lüder) در ︋︣ر︨ــ﹫︀ی ︠﹢د از ا﹟ د︨︐﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀، 
﹝︴ــ︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︑﹑︫ــ︀ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨ــ︀ در︋︀ره ︎︥و﹨︪ــ︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐ــ﹩، ︋﹥ ︵﹢ر ︠ــ︀ص از د﹨﹥ 1980 
︋︀ ︎︥و﹨︪ــ︀﹩ در︋ــ︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀ی ︋﹢د︗﹥ ︋﹠ــ︡ی، ﹡︷︀﹝︀ی 
︡ون   ︋.︡ ︩ ︻﹞﹢﹝﹩، آ︾︀ز︫  ﹎︤ار︫﹍︣ی و ︧︀︋︨︣﹩ دو﹜︐﹩ و︋ 
 ︩︋ ﹤︴﹫ ︀ی ︎︥و﹨︪ــ﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در︐﹫﹛︀︺﹁ ︫ــ︣وع ،﹈︫
︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ︑︪ــ︣ و ︑﹢︮﹫︿ ﹁︣ا﹠︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی و ︗﹞︹ آوری 
 ︀︪﹨︥و  ︎،﹩ا︋︐︡ا ﹏ده ا︨️. در ﹝︣ا﹢ ﹥ آن︋  ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط︋ 
﹢د   ︋︣︢︎ ــ︀︠︐︀ری و ︻﹞﹙﹩ ا﹡︖︀م ︡ون ﹝︊﹠︀ی︨  ︑﹠︀ ﹝﹢︲﹢︻﹩ و︋ 
﹋﹥ ︋︀ ﹎︧︐︣ش رو﹡︡ ︎︥و﹨︪︀، ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹝﹠︖︣ ︫︡ 

و  در ﹡︀️ ︋﹥ ارا ﹤﹈ ا﹜﹍﹢ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ وا︡ ا﹡︖︀﹝﹫︡. 
 ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ــ︀ ︑﹙﹫﹏ ﹋﹙﹩ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨ــ︀ی︋  وی︋ 
︫ــ︣ح داد ﹋﹥ ︋︪﹩ از ا﹟ ︎︥و﹨︪ــ︀ ︋︀ ﹋﹞︊﹢د ا﹜﹍﹢ی ﹡︷︣ی، 
﹁︣︲﹫﹥ ﹨ــ︀ی ︾﹠﹩ از ︑︖︣︋﹥ و داده ﹨︀ی ﹝ــ﹢رد ا︵﹞﹫﹠︀ن رو︋﹥ رو 
️ آ﹝︡ه از اــ﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ در ︋︣︠﹩  ︋﹢ده و از ا﹠︣و ﹡︐︀︕ ︋﹥ د︨ــ
﹝﹢ارد، ﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹠︀د و ﹝︴﹞ــ﹟ ﹡︊﹢ده ا︨ــ️. وی در ا﹟ ︋︀ره 
︋ــ﹥ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹡﹫︤ ا︫ــ︀ره دارد ﹋﹥ ا﹎︣﹥ در ﹝ــ﹢اردی ﹝﹆︡ار﹨︀ی 
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫ــ︡ه ︀ رو︫︀ی ﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡︀﹇︬ ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ 
 ﹟رت ﹎︣﹁︐﹥ از ا﹢ ︋ــ︀ ا ﹟︀ل، ا︨ــ︐﹀︀ده ﹡﹊︣دن از ا︨ــ︐﹠︐︀ج︮ 
﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨ــ︀ ﹡﹫︤ ﹋︀ر ﹫︮﹩ ﹡﹫︧ــ️؛ ︋﹙﹊﹥ در ز﹝ــ︀ن و ︗︀﹍︀ه 
﹠︀︋︣ا﹟ در ﹋﹏ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️  ︠﹢د ﹝﹀﹫︡ و ﹋︀ر︨ــ︀ز ︋﹢ده ا︨ــ️.︋ 
ا﹟ د︨ــ︐﹥ از ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ ﹡﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹇︀︋﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹢ده و ﹡﹥ 

︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︋﹩ ارزش ﹨︧︐﹠︡.
﹊﹩ از ︎︥و﹨︪ــ︀ی ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در ︀﹆﹞ ﹤︴﹫︧ــ﹥ ﹡︷︀﹝︀ی ︧︀︋︡اری 
 ،(Lüder and Streim, 1990) ️﹁︣﹎ ا﹡︖︀م ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹩ا﹜﹞﹙﹙ــ ﹟﹫︋
︎︥و﹨︪ــ﹩ ︋﹢ده ﹋﹥ ︵﹩ ︀ر ︨ــ︀ل ︋﹫﹟ ︨ــ︀﹜︀ی 1986 ا﹜﹩ 1990 ا﹡︖︀م 
︢︎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋ــ﹥ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ︋︣ر︨ــ﹩ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ 

 ،︡﹢︨ ،︀رك﹝﹡دا ،︀﹫﹡︀︐︣︋ ،︀﹊︣﹞ا ︡︐﹞ ت﹐︀︪ــ﹢ر﹨︀ی ا﹋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋
﹁︣ا﹡︧ــ﹥ و ﹋︀﹡︀دا ︋﹢د، ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︴︊﹫﹆ــ﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︻﹞﹙﹫︀︑ــ﹩ ︋﹢د︗﹥ ︋﹠︡ی، 
 ﹩︐﹛︀دو﹜️ ﹝︣﹋︤ی و ا ︴︨ ر﹨︀ در﹢︪﹋ ﹟︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا
(﹨﹞︙﹢ن ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹋︀﹡︀دا و ا﹝︣ــ﹊︀) ︎︣دا︠️. ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ︋︀ ﹝︴︀﹜︺﹥ 
︫ــ︣ا︳ ︨﹫︀︨ــ﹩، ﹡︷︀م اداری و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︗︀ری ﹋︪﹢ر﹨︀، ︑﹑ش 
﹝︧ــ︐﹞︣ی را ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥  ﹈︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی 

﹝︀﹜﹩ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ا﹡︖︀م داد﹡︡. 
 ﹩﹆﹫︊︴︑ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹟دوِم ا ﹤﹚︣﹞ ︥و﹨︪﹩ وی، در ﹜﹢در و ﹎︣وه︎ 
︋﹫﹟ ︨ــ︀﹜︀ی 1990 ا﹜ــ﹩ 1992 و ︋︀ ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی 
ا︐︀﹜﹫︀، ا︨ــ︍︀﹡﹫︀ و ژا︎﹟، ﹡︪ــ︀ن داد﹡︡ ﹋﹥ ا﹇︡ا﹝︀ی ﹎︧︐︣ده ای 
︎﹫︣ا﹝﹢ن ا︮ــ﹑ح ﹡︷︀م ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در 
را︨ــ︐︀ی ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 
ا﹟ ﹝﹢ارد ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︫ــ︀﹝﹏ و﹫﹎︥︀ی ذ﹠﹀︺︀ن و ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩، ﹁︣﹨﹠﹌ ︎︀︨ــ﹢﹍﹩، ر﹇︀︋︐︀ی ︨﹫︀︨﹩ و در 

﹝﹢اردی، ︋︣ا﹡︀ و ر︨﹢ا﹫︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡. 
در اــ﹟  ︋︀ره، ــ︀ن ︑ ︀︋ (Chan, 2002)﹙﹫﹏ رو︫ــ︀ و 
را﹨︊︣د﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩، 
در ︗﹞︹ ︋﹠︡ی ﹋﹙﹩ اــ﹟ ︎︥و﹨︩ ︋﹫︀ن ﹝ــ﹩ دارد ﹋﹥ ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی 
 ︳﹫﹞ ــ︀ی﹫﹎︨︥ــ︀︠︐︀ری ا︗︐﹞︀︻ــ﹩، ︨﹫︀︨ــ﹩، اداری و و
︑︖ــ︀ری، ا︔︣﹨︀ی در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩ ︋︣ ا﹡︐︷︀ر﹨ــ︀ و ر﹁︐︀ر ︻︣︲﹥ 
ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︀﹜﹩ دو﹜ــ️ دارد؛ ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋ــ﹥ ︎﹫﹊︣︋﹠︡ی ︠︀ص 
و﹫﹎︥︀ی ︀د︫ــ︡ه در ا︖︀د ︫ــ︣ا︳ ا︮﹑ح رو﹡︡ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
و ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹ ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی، ﹡﹆︩ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا﹡﹊︀ری را ا

﹡︀د﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹁︺︀ل
دو ﹡︀د ︗︡︡ در ﹡﹫﹞﹥ دوم د﹨﹥ 1980 ︑︃︨ــ﹫︦ ︫︡﹡︡ و ︫︣وع 
︋﹥ ﹋︀ر ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ادا﹝﹥ ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ﹡︷︣﹥ ﹨︀ و ︀ر﹢ب ﹁﹊︣ی 
 ﹟︡ه ای را دا︫ــ︐﹠︡؛ ا﹠︤ا﹁ ︩﹆﹡ ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری
﹡︀د﹨︀ ︻︊ــ︀رت ︋﹢د﹡︡ از ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران1  و ︫ــ︊﹊﹥ ︎︥و﹨︪︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐2﹩ (Lüder, 2014). ︋﹥ ︵﹢ر 
 ︕︣ا︗ــ︹، ︎﹫︣ا﹝﹢ن ︑︣و﹞ ﹟ا ️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︴﹫ ــ️ ور﹢﹞︃﹞ ،﹩﹚﹋
 ﹩︪︋ و دو﹜︐﹩ و ﹡︷︀م ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹝︀︊︓﹩ در︋︀ره ︧︀︋︡اری︋ 
︋﹥ آن ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︋︣﹎ــ︤اری دوره ﹨︀ی 
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آ﹝﹢ز︫﹩، ︨ــ﹞﹫﹠︀ر﹨︀ و ﹨﹞︪︀︀، ا﹡︐︪ــ︀ر ﹋︐︋︀︀ و ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ی 
︑︃﹜﹫︿ ︫ــ︡ه ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︣︋ــ﹢ط ︋﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛، ﹝﹆︀︧ــ﹥ و ا︋︤ار 

︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ︫﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.

﹋﹞﹫︐﹥ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران
 ️﹢﹆︑ ︧ــ︀︋︡اران، ︋︀ ﹨︡ف ﹩﹚﹚﹝﹛︫ــ﹢رای ﹁︡ار︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا
︫︊﹊﹥ ︗ ﹩﹡︀︧︀︋︡اری و ﹎︧︐︣ش، ︑﹢ز︹ و ︑﹢︨︺﹥ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
ا﹇︐︭︀د از ︵︣﹅ و︲︹ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︑︭︭﹩ ︋︀﹋﹫﹀﹫️ و ︑︃﹋﹫︡ 
︋︣ ﹇︀﹡﹢ن ﹝︡اری در را︨ــ︐︀ی ︑︽﹫﹫︣ ﹝︊﹠︀ی ︧ــ︀︋︡اری از ﹡﹆︡ی 
︋ــ﹥ ︑︺︡ی، ﹡︀د ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧︀︋︡اران را ︑︃︨﹫︦ ﹋︣د ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹆︴﹥ ︻︴﹀﹩ در ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ 
ــ︡ه ا︨ــ️. در   ︫︣︖﹠﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ︧ــ︀︋︡اری ︑︺︡ی در︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران  ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن︋  ا﹟ ︋︀ره، ﹋﹞﹫︐﹥︋ 
︣وع  ﹢د را در ︀ر ﹝︣﹙﹥ ﹝︺︣﹁﹩ و︫  ︀ل ︐﹫﹛︀︺﹁ 1986︀ی︠  در︨ 

: (Lüder, 2014) ︣د﹋
• ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛، ﹝︣ا︗︹، دا﹝﹠﹥ و رو︫ــ︀ی ﹢زه ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی 

،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹫﹢ه ﹨︀ و رو︫︀ی  ︉ ﹡︷︣ان و ﹨﹫︐︀ در︋︀ره︫  ︀  ︮︀ • ﹝︪ــ﹢رت︋ 

 ،﹩و ا︗︣ا ﹩︀︨︀﹠︫
• ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ و ︎︥و﹨︪︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ در ﹝﹢رد ﹝ ﹏︀︧︀د︫︡ه، و

 ﹩︀﹨ ︦ ﹢﹡ ︩ ﹫ ︥و﹨︪︀ در ﹇︀﹜︉︎  • ا﹡︐︪︀ر ﹡︐︀︕ و د︨︐︀ورد﹨︀ی︎ 
︉ ﹡︷︣ان. ︀︮ ︀ی﹚﹫﹚︑ ︀ر﹡︷︣﹨︀ و︸در ﹝︺︣ض ا

︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹋﹙﹩، در ﹁︣ا﹠︡ ︫ــ︣وع ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ و ا﹇︡ا﹝︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹎︧ــ︐︣ش ︗︤﹫︀ت، ︑﹞︣﹋︤ ︋ــ︣ ارا﹥ راه ﹏، و 
﹨﹞︧ـ︀ن ︨︀زی ︫﹫﹢ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹝︧ـ︀﹏ ︠︣د در ﹎︤ار︫ـ﹍︣ی 
 ︩︋ ﹤︐﹫﹝﹋ .رد ︑﹢︗ـ﹥ ﹡︊ـ﹢د﹢﹞ ︥هـــ﹢﹝﹩، ︋﹥ ︵﹢ر و﹝︻ ︩︋
︻﹞﹢﹝﹩ ︵﹩ دوره ز﹝︀﹡﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د، ا﹇︡ام ︋﹥ ا﹡︐︪ــ︀ر ﹝︡ار﹋﹩ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان را﹨﹠﹞︀ی ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ در︭︠﹢ص ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ا﹡︖ــ︀م ﹝︴︀﹜︺﹥  ︋︣ای ارا﹥ ︑﹢︮﹫﹥ در ︭︠﹢ص 
︣﹎︣﹁︐﹥ از رو︫︀ی ︻﹙﹞﹩   ︋﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در︋ 

 .(Chan, 2002) و ﹝﹣︔︣ ﹋︣د
ا︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟︀ از ︨︀ل 1996 ︋︀ ︫︣وع ︋﹥ ︑﹠︷﹫﹛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ︋︀ ﹇﹢ت و د﹇️ ︋﹫︪︐︣ی ︎﹩ ﹎︣﹁︐﹥ 
️ ﹝︡︣ه و ︫ــ﹢رای  ﹫﹨ 2004 ︫︣ــ︡. ︎ــ︦ از آن، در ﹡﹢ا﹝︊ــ
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران ︑︽﹫﹫︣ ﹡︀م ﹋﹞﹫︐﹥︋  ﹁︡را︨﹫﹢ن︋ 

﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اران ︋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ (IPSAS) را ﹝﹢رد 
 ﹟︀د ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋﹥ ︑︡و﹡ ﹟ــــ︉ ﹇︣ار داد﹡︡ ︑︀ ا﹢︭︑
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹤︋ ط﹢︋︣﹞ ﹩︀ی ا︗︣ا﹚﹝︻ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و د︨︐﹢ر
︋︍ــ︣دازد. در ︀ل ︀︲ــ︣، ا﹫﹨ ﹟️ ︑︺︡اد ز︀دی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
 ️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ️﹢﹆︑ ــ︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ را ︋︀ ﹨ــ︡ف︋ ︧ــ︀︋︡اری
️ ︋︪﹩ ︋﹥ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︎︀︨ــ﹢﹍﹩، ︔︊︀ت، ︫ــ﹀︀﹁﹫️ و ﹋﹫﹀﹫

 .(IFAC, 2000) ️︨︣ده ا﹋ ︪︣︐﹠﹞ ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹩﹛︀﹞
 ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨
 ﹟︡ی ︑︡و︺︑ ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︠﹢د را ︋ــ︣ ﹝︊﹠︀ی
﹝﹩  ﹋﹠ــ︡ و ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ را در ︣﹋ــ️ از ﹝︊﹠︀ی ﹡﹆︡ی ︋ــ﹥ ﹝︊﹠︀ی 
︑︺︡ی، ﹝﹢رد ︑︪ــ﹢﹅ و ــ︀ری ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡؛ ــ︣ا ﹋﹥ ﹝︺︐﹆︡ 
 ︩︋ ︧ــ︀︋︡اری ︧ــ︀ن در﹊ ا︨ــ️ ا︻﹞︀ل ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
︻﹞﹢﹝﹩ از ︵︣﹅ د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹊﹠﹢ا︠︐﹩، ︋︀︻︒ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹩ 
﹨︡﹁︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی و ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹟ا ﹅﹆︑ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹡﹆︪﹩ ﹋﹙﹫︡ی را ︋︣ای
﹊﹠﹢ا︠︐﹩ و د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹝︤ا︀ی ︀︮﹏، ︋ــ︣ ︻︡ه دار﹡︡. از 
ا﹠︣و ﹨﹫️، دو﹜︐︀ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اران ﹝﹙﹩ را ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ 
︑︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را در ﹇︀﹜︉ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی ︋﹥ 
 ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀︐﹛دو ﹤︋ ﹅︣︵ ﹟︡︋ ︣ان ︋︨︣︀﹡﹠︡ و﹍ا︵﹑ع د
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀﹩ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹋︪﹢ر 

.(IFAC, 2000) ︡﹠﹠﹋ ﹟د، ︑︡و﹢︠
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨
در را︨ــ︐︀ی ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده ︋︣ای ︑﹞︀م 
وا︡﹨︀ در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، 

:(IFAC, 2000) ️︨︣ده ا﹋ ︣ا﹇︡ام ︋﹥ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ز
 ﹜﹫︧﹆︑ ﹩﹀﹚︐﹞ ح﹢︴︨ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ :﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ﹉﹫﹊﹀︑
﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹟ ︑﹆︧ــ﹫﹛ ︋﹠︡ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︫ــ︀﹝﹏ ︨ــ︴﹢ح دو﹜️ ﹝﹙﹩، 
وا︡﹨︀ی ﹝﹙﹩ و وا︡﹨︀ی وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ دو﹜️ ︋︀︫︡. ﹨﹫ ️︀د︫︡ه 
 ﹤ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت︋  ︑︭︣ ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥ ﹨︡ف ا︮﹙﹩︮ 
آن د︨︐﹥ از ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨️ ﹋﹥ از ا﹝﹊︀ن د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت 

﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︠﹢د، ︋︣︠﹢دار ﹡﹫︧︐﹠︡.
• ︑﹢︗﹥ و ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ︑﹢︨︺﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹩ ︋︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ 
︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ و ﹇︀︋﹙﹫️ ﹝﹆︀︧﹥ ا︵﹑︻︀ت  ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ در را︨︐︀ی︋ 

﹝︀﹜﹩ ﹎︤ارش ︫︡ه در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿؛
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• ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی در 
را︨ــ︐︀ی ﹋︀ر︋︣دی ﹋ــ︣دن ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی، ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ 
︨ــ︀︠︐﹟ ﹝︣︡ــ️ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹡﹢ــ﹟. ﹨﹫ــ️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ در ︑﹠︷﹫ــ﹛ ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩، ﹨︣ دو ﹝︊﹠︀ی ﹡﹆︡ی و ︑︺︡ی را در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ و ا﹁︪ــ︀ی 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥  ا︵﹑︻︀ت ارز︫﹞﹠︡ی در ﹝︖﹞﹢︻﹥︮ 

﹇︣ار داده ا︨️.
در ︗﹞︹ ︋﹠ــ︡ی ﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀ی ﹨﹫ــ️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ 
︧ــ︀︋︡اری ︋ــ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان اد︻︀ ﹋ــ︣د ﹋ــ﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی 
 ﹟︣︑ و ﹁︺︀ل ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋﹤︐﹫﹝﹋ ﹟و︨﹫﹙﹥ ا ﹤ ا﹡︖︀م ︫︡ه︋ 
 ︿﹚︐﹞ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ﹡﹆︩ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢﹜﹩ را در ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹟﹫ ﹝︣ا︗︹︋ 
 ︩︋ ︡ی، در︺︑ ﹤︧ــ︀︋︡اری از ﹡﹆︡ی ︋ــ ــ﹢ر ︑︽﹫﹫︣ ﹝︊﹠︀ی︷﹠﹞ ﹤︋

.(Lüder, 2014) ︡﹠﹋ ︀﹀﹝﹩ و ︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏ آن، ا﹢﹝︻

︫︊﹊﹥ ︎︥و﹨︪︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩
︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ و ︎︥و﹨︪ــ︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه در 
﹢زه ︧ــ︀︋︡اری در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿، ﹝﹩ ︑﹢ان ا︸︀ر ﹋︣د 
﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︖﹛ ﹎︧ــ︐︣ده ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ و ﹡︷︣﹥ ﹨︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه 
﹢د︗﹥ ︋﹠︡ی،   ︋﹤︴﹫ ︀ی ﹝︺︡ودی در︪﹨︥و در︋︀ره ︧︀︋︡اری،︎ 
︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 
﹜﹢در (2014) ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨ــ︀زد ﹋﹥ و︗ــ﹢د روا︋︳ ︻﹙﹞﹩ ︾﹠﹩ در 
︨ــ︴ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠﹠ــ︡ه ﹁︣︮︐﹩ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋ــ︣ای ︑︽﹫﹫︣ و ︑︡و ﹟︀رــ﹢ب ﹡︷︣ی ︗︡︡ ︋︣ای 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری
وی ︋︀ ا︫ــ︀ره ︋ــ﹥ ︎﹫︡ا︩ او﹜﹫ــ﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨ــ︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ در 
 ︩ اوا︠︣ د﹨﹥ 1980، ﹎︧ــ︐︣ش رو﹡︡ ﹝﹀ ﹩﹞﹢︧ــ︀︋︡اری︋ 
︻﹞﹢﹝﹩ را ︋︀ ا﹡︖︀م ا﹟ ﹡﹢ع ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹣︔︣ دا﹡︧ــ️. او ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان د﹍︣ی ﹨﹞︙﹢ن ــ﹟ از ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا﹝︣﹊︀ و 
︗﹢﹡︤ (Jones) از ا﹡﹍﹙﹫︦، ﹝﹣︨︧ــ︀ن ︫︊﹊﹥ ای ︾﹫︣ر︨﹞﹩ از 
︎︥و﹨︪︀ی ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ در ︨ــ︴ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان 
﹝﹀ــ︿ ︨ــ﹩ آی ︗﹩ ای آر (CIGAR) ︋﹢د﹡︡. اــ﹟ ﹡︀د ︋︀ 
︒ و ﹎﹀︐﹍﹢ در︋︀ره   ︋،︣︷﹡ ﹤ارا ﹤  ︋︀︪︀﹝﹨ ︀ر﹨︀ و﹠﹫﹝ ︋︣﹎︤اری︨ 
︑﹛﹢︀ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︎﹫︣ا﹝﹢ن ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︡اری 
 ︀ ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، ا﹡ ﹟︀د︋  ︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد.︋  و ﹎︤ار︫﹍︣ی︋ 
 ︩︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی ﹁﹊︣ی ﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی﹡︀﹫﹠︋ ﹤︺﹛︀︴﹞ ︣︋ ︤﹋︣﹝︑

︻﹞﹢﹝﹩ ︋︣︠︀︨ــ︐﹥ از ︫ــ︣ا︳ ﹝﹫︴﹩ ا︔︣﹎︢ار ﹨﹞︙﹢ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ 
و ﹝﹆︣رات، ︫ــ︣ا︳ ︑︖︀ری، ﹁︣﹨﹠﹌ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ در 
 ︒︀︊﹞ در ︀︐﹨︀︊︫ و ︀︑︣دن ︑﹀︀و﹋ ︬ا﹝︹، ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝︪ــ﹢︗
 ﹩︀︲︣﹁ ﹟︐﹁︣﹎ ︣︷﹡ ا︨️، ︑︀ ︋︀ در ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ ︧︀︋︡اری
︠︀ص، ︋﹥ ︑︡و﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ ﹨︀ و ︨﹫︀︨︐︀ی ا︗︣ا﹩ و ︫﹫﹢ه ﹨︀ی 
﹋︀ر︋︣دی وا︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︗︣ا در ︋︪ــ︀ی ﹝︐﹙︿ ﹎︤ار︫﹍︣ی 

 .(Chan, 2002) ر﹨︀، ︋︍︣دازد﹢︪﹋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹩﹛︀﹞
︥و﹨︪ــ︀ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه  ︣ر︨ــ﹩︎   ︋︀ در ا﹟ ︋︀ره، ﹜﹢در (2014)︋ 
︫︊﹊﹥  ︨ــ﹩ آی ︗﹩ ای آر در ز﹝﹫﹠﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝ ︿﹚︐︧︀︋︡اری 
︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹫︴﹩ ﹝﹣︔︣ ︋︣ آن، ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨ــ︀زد ﹋﹥ 
︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه ︑﹢︨︺﹥ ا﹟ ︫ــ︊﹊﹥ ︗︀﹡﹩ در ارو︎︀ و ︋﹫︪︐︣ در ﹢زه 
 ﹤︐﹁︣﹎ ﹏﹊︫ (Anglo-Saxon) ︧ــ︀︋︡اری آ﹡﹍﹙﹢︨︀﹋︧ــ﹢ن
ا︨ــ️. ذ﹋︣ ا﹟ ﹡﹊︐﹥ ﹡﹫︤ ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ در ︋﹫︪︐︣ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی 
︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︫ــ︊﹊﹥  ︨﹩ آی ︗﹩ ای آر در ︵﹢ل د﹨﹥ ﹨︀ی 
ا︠﹫︣، ا︋︐︡ا ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ا﹋︐︪︀﹁﹩ در ﹨︣ ﹋︪﹢ر 
 ﹟از ا ﹤﹋ ﹩︐︊︓﹞ ︕︀︐﹡ ا﹡︖︀م ﹎︣﹁︐﹥ و ︨ــ︍︦ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︃﹋﹫︡﹨︀ و
 ﹤︋ ︀︪﹨از ︎︥و ﹩︠︣︋ ︕د︨ــ️ آ﹝︡ه، ︋﹥ ︑︡ر ﹤︋ ︀د︨ــ︐﹥ ︎︥و﹨︪ــ
 ،︀︑︣ر︨ــ﹩ ︑﹀︀و ︀ ﹨︡ف︋   ︋﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ﹩﹆﹫︊︴︑ ︨ــ﹞️ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی

︫︊︀﹨︐︀ و راه ﹋︀ر﹨︀ی ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︨︀زی، ︨﹢ق ︀﹁︐﹥ ا︨️. 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︣︠︀︨ــ︐﹥ از ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︑﹈ ﹋︪﹢ره و 
︡ ﹝﹙﹫︐﹩ از ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︫︊﹊﹥  ︨﹩ آی ︗﹩ ای آر، ا︡ه د︨︐﹫︀︋﹩  ﹠
︋﹥ ﹡︷︀م ﹝︪︐︣ك ︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︡اری ﹁︣ا﹝﹙﹩، 
 ︦﹫︨︃︑ ︀ ︀ل 2001︋  ︡ (Lüder, 2014). ا﹟ ا︡ه در︨  ﹝︴︣ح︫ 
︦ وا︑︣﹨︀وس ﹋﹢︎︣ز  ︎︣ا ﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ای ﹤﹁︣ ︫ــ︊﹊﹥ ︠︡﹝︀ت
(Pricewaterhouse Coopers)، ︋﹥ ︵ــ﹢ر ر︨ــ﹞﹩ ﹝︴︣ح 

و ︋︀ ︻﹠﹢ان ︵︣ح ا︮﹑ح ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ و ︋﹢د︗﹥ ︋﹠︡ی 
در ارو︪︣︑ ،3︀︎ ︫ــ︡. ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ا﹟ ︵︣ح ︻︊︀رت ︋﹢د از: 
︋︣ر︨﹩ و در︗﹥ ︋﹠︡ی ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و 
 ︿﹚︐﹞ در ︨︴﹢ح ︿﹚︐﹞ ︀ی ︋﹢د︗﹥ ︋﹠︡ی در ﹋︪﹢ر﹨︀ی﹞︀︷﹡
دو﹜︐︀ی ا﹞ ،﹩︐﹛︀﹙﹩ و ﹁︡رال. ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ در 
 ،️﹁︣︢ ــ︀﹜﹥ ا﹡︖︀م︎  ︣وژه ﹋﹥ در ﹞ ﹈︡وده ز﹝︀﹡﹩ دو︨  اــ﹟︎ 
 ،︦﹫﹢  ︨،︡﹢  ︨،︀﹫﹡︀︐︣  ︋،︀﹫﹛︀︐د﹡︡ از آ﹜﹞︀ن، ا︨︍︀﹡﹫︀، ا﹢ ︻︊︀رت︋ 
﹁︣ا﹡︧ــ﹥، ﹁﹠﹑﹡ــ︡ و ﹨﹙﹠︡. از ︗﹞﹙ــ﹥ ﹨︡﹁︀ی ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩، 

﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹢ارد ز︣ ا︫︀ره ﹋︣د:
﹞️ ﹝︊﹠︀ی ︑︺︡ی،  ︨﹤  ︋﹩︐﹠ ︣ر︨﹩ رو﹡︡ ︑︺﹢﹞︀︷﹡ ︰︀ی︨   ︋•
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• ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن ﹉ ﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی ︋﹥ ︗︀ی ﹡︷︀م ﹡﹆︡ی 
︨﹠︐﹩؛ ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ در ﹡︷︀م ︋﹢د︗﹥ ︋﹠︡ی ﹡﹆︡ی،

،︀﹨ ﹤﹠︤﹨ و ︔︊️ درا﹝︡﹨︀ و ﹩︀︨︀﹠  ︫︡﹠در ﹁︣ا ︀︑︣ر︨﹩ ︑﹀︀و  ︋•
• ︋︣ر︨ــ﹩ ︑﹀︀و︑︀ در ﹁︣ا﹠︡ ︫﹠︀︨ــ︀﹩، ︔︊️، ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی و 

ارز︀︋﹩ دارا﹫︀ و ︋︡﹨﹫︀، و
︴﹢ح ﹝︐﹙︿ از  • ︑︣︺︑ ﹏﹫﹚︿ ︑﹀︀وت در وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ در︨ 

﹝﹠︷︣ ﹆﹢﹇﹩، ︋﹢د︗﹥ ای و ا﹇︐︭︀دی. 
︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، ﹜﹢در (2009) در ︑﹙﹫﹏ ﹋﹙﹩ ا﹟ ︵︣ح ︎︥و﹨︪﹩ 
︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫﹊﹏ در︠﹢ر 
﹝﹑︷﹥ ای ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹫︴﹩ ﹋﹥ در آن ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︫﹊﹏ 
 ﹩︀﹨︧ــ︀︋︡اری ﹋︪﹢ر ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︑︀ در ،﹟︣د. ︋﹠︀︋︣ا﹫﹎ ﹩﹞
︊︀﹨︐︀﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥  ﹋﹥ دارای ﹝﹫︳ ︑︖︀ری ﹝︪︀︋﹥ ﹨︧︐﹠︡،︫ 
︋︀︫︡. در ا﹟ ︋︀ره، ﹝︣︑ ﹜﹟ ا﹇︡ام ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹝︊﹠︀ی 
︑︺︡ی در ﹡︷︀م ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و دو﹜︐﹩، ا︮﹑ح 
﹠︀︨︀﹩ درا﹝︡﹨︀  ﹫︪︐︣ ︋﹢د︗﹥ در رو﹡︫︡  ︋﹢د︗﹥ و ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی︋ 
و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ (﹝﹠︀︋︹ و ﹝︀رج) ︋︀ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹡﹆︩ ا︵﹑︻︀ت و 
︋︀ز﹡﹍︣ی در ﹝︀︧﹏ ︨﹫︀︨﹩ ا︨️. ا﹟ ﹁︣ا﹠︡، در ﹡︀️ ﹡︷︀م 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨ــ︡ داد. ︑﹢ا﹁﹆︀ی ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری، ا︋﹑︾﹫﹥ ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹊︍︀ر﹥ را در را︨︐︀ی 
︋︊﹢د ︫ــ﹀︀﹁﹫️ و ارا﹥ ︻︀د﹐﹡﹥ ا︵﹑︻︀ت، ﹁︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︑︀ 
در ﹡︀️ ︻﹞﹙﹫︀ت د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹈ ﹡︷︀م ﹝︪ــ︐︣ك ︧︀︋︡اری 

︻﹞﹢﹝﹩ ﹁︣ا﹝﹙﹩، ﹇︀︋﹏ ا︗︣ا ︋︀︫︡.

︎︥و﹨︪︀ و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه در ا︣ان
 ﹤︋ ﹈﹝﹋ ،﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋ در ﹩﹛︀﹞ ︡ف ا︨︀︨ــ﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی﹨
 ﹩﹢﹍︎︀︨ــ ️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ﹩︋︀و ارز ︀﹀︋ــ︣ای ا ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋
︻﹞﹢﹝ــ﹩، ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹡﹫︀ز﹨ــ︀ی ا︵﹑︻︀︑ــ﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از 
﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ و ا︖︀د ︋︧ــ︐︣ ﹐زم 
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︨ــ︐︣اج و ﹝︀︨︊﹥ د﹇﹫﹅ ︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀، 
﹁︺︀﹜﹫︐ــ︀، ︠︡﹝ــ︀ت و ﹝︭ــ﹢﹐ت در را︨ــ︐︀ی ︋﹢د︗﹥ ر︤ی 

﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ا︨️. 
︧ــ︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دو﹜︐﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ در ا︣ان 
از دو ︗﹠︊ــ﹥ ﹋﹙ــ﹩ ﹇︀︋﹏ ︋︒ و ︋︣ر︨ــ﹩ ا︨ــ️. ا﹟ ﹝﹢ارد 
 ︀﹁︡﹨ ،︊︀ر︑﹠ــ︡ از: ﹝︊︀﹡﹩ ﹡︷︣ی ︫ــ︀﹝﹏ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ﹡︷︣ی︻
و ﹝﹀︀﹨﹫ــ﹛ ︋﹠﹫︀دی، و ﹇︧ــ﹞️ د﹍︣، رو︫ــ︀ی ا︗︣ا﹩ و 
︧︀︋︡اری  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹥ ︻﹠﹢ان   ﹤﹋  ﹩︑︀﹫﹚﹝︻ رو﹥ ﹨︀ی 
دو﹜︐﹩ ﹝︴︣ح ا︨️. ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ا︮﹢ل ﹇︀﹡﹢ن 
ا︨︀︨ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر، از ﹨︡﹁︀، و﹫﹎︥︀، ﹡﹫︀ز﹨ــ︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩، 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن، ﹝︐﹢ا و ﹝︡و︐︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 

︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️. 
﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷ــ︣ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︩ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا︣ان، 
﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹋﹞﹫︐﹥ ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری  ︑︡و﹟ ︫ــ︡ه︋ 
︀﹝﹏ ﹨︡﹁︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩،    ︫،﹩︨︣︋︀︧ ــ︀ز﹝︀ن دو﹜︐﹩︨ 
وا︡ ﹎︤ار︫ــ﹍︣، ︻﹠︀︮ــ︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ و و﹫﹎︥︀ی ﹋﹫﹀﹩ 
ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︡رج در ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹆︀︮︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
ا﹟ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ︋︣ر︨﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات و ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀دی 
 ﹟︋︣ای ︑︡و ﹩︀﹨︤ی ︫︡ه ︑︀ ر﹨﹠﹞﹢د︧︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︵︣ح ر
 ﹟︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ ︋︀︫︡ (﹋﹞﹫︐﹥ ︑︡و ﹩ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︗︣ا

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری،  1395).
در ︋︣ا﹠︡ی ﹋﹙﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹠﹫ــ﹟ ﹝︴︣ح ﹋︣د ﹋﹥ در ا︣ان، 
و︗ــ﹢د ︸︣﹁﹫︐ــ︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩ دو﹜️ را ︋︣ آن دا︫ــ️ ︑︀ ا︮﹑ح 
 ﹟︨ــ︀︠︐︀ر ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ را در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ﹇︣ار د﹨︡ و ﹋﹞﹫︐﹥ ︑︡و
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری دو﹜︐﹩ از ︨ــ︀ل ١٣٨٨ و ﹋﹞﹫︐﹥ 
﹁︣︻ــ﹩ آن از ︨ــ︀ل ١٣٨٩، آ︾︀ز ︋﹥ ﹋︀ر ﹋︣ده ا﹡ــ︡ و ︋︀ در ﹡︷︣ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹎︣﹁︐ــ﹟ ︗﹢ا﹡︉ ﹝︐﹙︿ ﹝﹢︲﹢ع، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︧ــ︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ را ﹝︊﹠︀ی ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
ا︣ان ﹇︣ار داده ا﹡︡. ︑︀﹋﹠﹢ن، ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︋﹥ ﹨﹞︣اه ٩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︡و﹟ ︫︡ه 

️﹫﹛﹢︧﹞ ︥ه︀ه و﹍︀︗ ﹤︋ اذ︻︀ن ︀︋️﹫﹛﹢︧﹞ ︥ه︀ه و﹍︀︗ ﹤︋ اذ︻︀ن ︀︋

﹢﹍︨︀︎﹩ در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و﹢﹍︨︀︎﹩ در ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و

﹩︐﹫﹝﹋︀ ︣رات﹆﹞ ︀ظ ﹋︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و﹛﹩︐﹫﹝﹋︀ ︣رات﹆﹞ ︀ظ ﹋︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و﹛

﹝﹩ ︑﹢ان ا﹁﹅ رو︫﹠﹩ در﹝﹩ ︑﹢ان ا﹁﹅ رو︫﹠﹩ در

︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ز﹨︀ی ﹁﹊︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ز﹨︀ی ﹁﹊︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و

﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹢﹝﹩﹡︷︀م ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹢﹝﹩

ا﹡︐︷︀ر دا︫️ا﹡︐︷︀ر دا︫️
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 ﹤︣﹎ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ از ︨ــ︀ل ١٣٩۴ ﹐زم ا﹐︗︣ا︨️. ا ﹟ا ﹤﹋
ا︗ــ︣ای ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︑﹞ ﹩﹛﹢﹛ در ﹡︷︀م ︧ــ︀︋︡اری 
  ﹤︗﹢︑ ︡︀︋ ︤﹫﹡ آن ﹩ا︨ــ️، ا﹝︀ ︋﹥ ﹝﹢ا﹡︹ ا︗︣ا ﹩﹞﹢﹝︻ ︩︋
﹋︣د. از ﹝︣︑ ﹜﹟ ا﹟ ﹝﹢ا﹡︹ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝︡ود️ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
﹡﹫︣وی  ا﹡︧︀﹡﹩ ﹋︀رآز﹝﹢ده در ︋︩ دو﹜︐﹩، ا﹡﹍﹫︤ه ﹋﹞︐︣ ورود 
﹥ ا ﹟﹢زه، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︗︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و  ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان︋ 

﹝﹢ا﹡︹ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︫︀ره ﹋︣د.
︋︀︋︀︗︀﹡ــ﹩ (1389) در ار︑︊ــ︀ط ︋ــ︀ ︑︡و ﹟︀رــ﹢ب ﹡︷︣ی 
و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋ـــ︩ ︻ـــ﹞﹢﹝﹩، ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨ــ︀زد ﹋﹥ ︋︀ 
ا﹡︖ــ︀م ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ در ا﹟ ︋︀ره ﹝﹩ ︑﹢ان ︫ــ︣ا︳ را ︋︣ای 
ـــ﹫﹟  ︫ـــ﹫﹢ه ﹨︀ی ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن  ﹠﹫︀دی ا︖︀د ﹋︣د ︑︀ از︋  ا︮﹑ــ︀ت︋ 
︑︡و﹟ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ﹝﹀︀﹨﹫﹛  ﹡︷︣ی  و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، 
 ︩︀د﹨︀ی ︋ـ︠ـ︀ص ﹡ـ ︳و ﹝︐﹠︀︨︉ ︋︀ ︫︣ا ﹩﹠︐﹁︣︢︎ ﹩︫رو
︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪ــ﹢ر ا﹡︐ــ︀ب  و ︋﹥ ﹝﹢رد ا︗︣ا ﹎︢ا︫ــ︐﹥  ︫ــ﹢د. وی 
  ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ ا︨ــ️ ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ در ︡﹆︐︺﹞
︧ــ︀︋︡اری  ﹡ـــ︀د﹨︀ی  ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩، ﹡﹆︪ــ﹥ راه ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ 
﹝﹠︀︨ــ︊﹩ ︋︣ای ︑︡وــ﹟ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ﹝﹀﹢﹝﹩ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︩  ﹁︣ا﹨﹛  ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︊︀﹡﹩ ﹡ـ︷︣ی آن را از  ︋ـــ ﹟︧︀︋︡اری ا

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹫︧︑  را  ︀﹡ا﹡ـ︧︖︀م ﹋︀﹁﹩ ︋︣︠﹢ردار و ا︗︣ای  آ
در ار︑︊︀ط ︋︀ ︎︥و﹨︪ــ︀ و ︨ــ﹫︣ ︑︴﹢ر اــ﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ در ا︣ان، 
آ﹡︙﹥ ︋﹥  و︲﹢ح ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︎︥و﹨︪﹍︣ان، 
﹝︐︭︭︀ن و ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ر︫︐﹥ ︧︀︋︡اری، ﹋﹞︐︣ وارد ا ﹟﹢زه 
︫ــ︡ه و ا﹡﹍﹫︤ه ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ︋︣ر︨ــ﹩، ︎︥و﹨︩ و ︫﹠︀︠️ ﹝﹢﹇︺﹫️ 
︧ــ︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی دو﹜︐﹩ و ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ را ﹡︡ا︫︐﹥ ا﹡︡. ︋︀ 
ا ﹟︀ل در ︑ ﹈﹙﹫﹏ ﹋﹙﹩، ︎︥و﹨︪︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه در ا ﹟﹢زه 
 ،︿﹚︐﹞ ︀ی︪ــ ﹥ ︑︊﹫﹫﹟ و︲︺﹫️ ︻﹞﹢﹝﹩ آن در︋  ︑ــ︀ ︡ودی︋ 
 ️﹫﹛﹢︀ی ﹡﹆︩ ﹝︧ــ﹀از ︗﹞﹙ــ﹥ ﹡﹆ــ︩ ︋﹢د︗ــ﹥ و ا︗ــ︣ای آن، ا
﹢﹍︨︀︎﹩، و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹫︴﹩ ﹝﹣︔︣ در رو﹡︡ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی و ا︨︐﹆︣ار 
﹡︷︀م ︧︀︋︡اری ︑︺︡ی در ︋︩ دو﹜︐﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩، ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡.

︗﹞︹ ︋﹠︡ی
︋︣ا︨ــ︀س آ﹡︙ــ﹥ ︋﹫︀ن ︫ــ︡، ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ﹠﹫ــ﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی 
﹋︣د ﹋﹥ ا﹎︣﹥ ︑﹑︫ــ︀ی ﹝﹠︀︨ــ︊﹩ در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ︑︡و﹟ ﹝︊﹠︀ی 
 ️﹫﹛﹢︧ــ﹞ ︣  ︋︡﹫﹋︃︑ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹁﹊︣ی ﹨﹞︀﹨﹠﹌ و ﹨﹞︧ــ︀ن،︋ 
︎︀︨ــ﹢﹍﹩ و ﹡︷ــ︀م ︧ــ︀︋︡اری ︑︺ــ︡ی ︋︀ ︋︣ر︨ــ﹫︀ و 

﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ︑︴︊﹫﹆﹩ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، 
️ و︎︀﹎﹫︣ ︀﹋﹛ ︋︣ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩  و﹜﹩ ﹝﹢ا﹡︺﹩ ﹨﹞︙﹢ن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ د︨
︋︣︠﹩ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ و ﹡︊﹢د ا﹡︺︴︀ف در ︋︣︠﹩ ﹝﹀︀﹨﹫﹛، ﹝︀﹡︹ ورود 
و ﹁︺︀﹜﹫️ ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ︋﹫︪ــ︐︣ در ا ﹟﹢زه از ︧ــ︀︋︡اری 
(﹨﹞︀﹡﹠︡ د︋ ︣﹍︪ــ︀ی ︧︀︋︡اری) ︫ــ︡ه ا︨️. ︋︀ ﹜︀ظ 
ا﹟ ﹝︡ود️ در ︗﹞︹ ︋﹠︡ی ﹡︀ــ﹩، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹫︀ن ﹋︣د ﹋﹥ 
 ︩ ︀︨ــ﹢﹍﹩ در︋   ︎️﹫﹛﹢︥ه ﹝︧ــ︀ه و﹍︀︗ ﹤ ︋ــ︀ اذ︻︀ن︋ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ و ﹜︀ظ ﹋︣دن ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات ︀﹋﹞﹫︐﹩، ﹝﹩ ︑﹢ان 
ا﹁﹅ رو︫﹠﹩ در ︑﹢︨︺﹥ ﹝︣ز﹨︀ی ﹁﹊︣ی ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹡︷︀م 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹡︐︷︀ر دا︫️.
:︀︐︫﹢﹡︀︎

1- Public Sector Committee of the International Federa-
tion of Accountants. (IFAC PSC)
2- Comparative International Governmental Accounting 
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in Europe (Euro-CIGAR)
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