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﹤﹞︡﹆﹞
در ︨︍︐︀﹝︊︣ ﹫﹨ ،2015️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ (IAASB) و ﹉ ﹎︣وه ︎︥و﹨︪﹩ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︵︣ح 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر  ــ︀﹜︀ی 2013 ︑︀ 2015، ︑﹢ا﹁﹅ ﹋︣د﹡︡. ا﹟ ﹋︀ر︋  ︥و﹨︪ــ︀ی دا﹡︪﹍︀﹨﹩ در ﹢زه ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س ︵﹩︨  ︠﹑︮﹥ ︨ــ︀زی︎ 

︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ ︎︥و﹨︪︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹡﹙︧﹢ن (Nelson, 2009) و ﹨︣ت و ﹨﹞﹊︀ران (Hurtt et al., 2013) ا﹡︖︀م ︫︡.
ا﹟ ︎︥و﹨︩، ︋︪ــ﹩ از ︵︣ح ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ︋︣ای ﹡﹢ه ︻﹢︲﹢﹞ ﹤︋ ︣︑︣︔﹣﹞ ︨︀︎︀ی 
 ﹤ ︥و﹨︪︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ️ وار از︎  ﹑︮﹥ ای ﹁︨︣ــ ︡ه ا︨️:︠   ︫﹏﹫﹊︪︑ ︬︪ــ﹞ ︩ ــ﹥︋  ︥و﹨︩ از︨  ︀ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ا︨ــ️.︎   ︋︳︊︑︣﹞
︑︣د ︡︣﹁﹥ ای، ارا﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن   ︋︪﹩ در ﹡︪︧️ د︨︀﹝︊︣ 2015، و 

️ِ د︨︀﹝︊︣ 2015 در د︨︐︣س ا︨️. ︧︪﹡ ﹩ِ︐﹡︣︐﹠ا ﹤﹀︮ ︣ح. ︠﹑︮﹥ ﹋︀﹝﹏ و ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︧︐﹠︡﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط در︵ ﹩ا︗︣ا ﹤︮﹑︠
﹥ ز︋︀ن ا︮﹙﹩ در ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩  ﹢م ﹡﹫︤︋  ﹥ ︋︪﹩ ا︨️. در︠﹢ر ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︧﹞️ اول و︨   ︨﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹉ دوم از ︩  ︋،︣ز ︩︋

ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹁︡را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اران(IFAC) و ︑︣︗﹞﹥ آ﹡︀ در ﹨﹞﹫﹟ ︫﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س در د︨︐︣س ا︨️.
ا﹜﹍﹢ی ذ﹨﹠﹩ و ﹝﹋︣︀ ( ا︨︐﹆﹑ل ذ﹨﹠﹩/︋﹫︴︣﹁﹩)

︋︣︠﹩ از ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹨︀ی ا︠﹫︣ ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︽﹫﹫︣ ا﹜﹍﹢ی ذ﹨﹠﹩ ︧︀︋︣س ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︨ــ︀زو﹋︀ر﹨︀ی ﹝﹞﹊﹟ ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 
 ﹤︋ ︀﹡︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ وادار ﹋︣دن آ ای ﹤﹁︣ ️﹢﹨ ︣ی︑︣︋ ︩ر︨ــ﹫︡ ﹋﹥ ا﹁︤ا  ﹤︖﹫︐﹡ ﹟ا ﹤︋ (Bauer, 2015) ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡ــ︡. ︋︀ور
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 ︩ــ﹥ ای، ︋︀︻︒ ا﹁︤ا﹁︣ ︀یــ︣ در︋︀ره ﹨﹠︖︀ر﹨︀ و ارز︫ــ﹊﹀︑
 (Kadous and ــ﹥ ای ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹋︀دوس و ژو﹁︣ ︡ــ︣د︑
(Zhou, 2015 ﹡﹫︤ ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ذا︑﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ﹋︀ر︫︀ن 

︣ا﹡﹍﹫︐﹟ ا﹡﹍﹫︤ه  ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ــ﹫︡﹡︡ ﹋﹥︋  ︣ر︨ــ﹩ ﹋︣ده و︋  را︋ 
ذا︑﹩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای را ا﹁︤اــ︩ داده، ﹇︱︀وت 
در︋ــ︀ره ﹋︀ر﹨ــ︀ی ︎﹫︙﹫ــ︡ه ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋︊﹢د ﹝﹩ ︋︪ــ︡ و 
وا︋︧ــ︐﹍﹩ ︋﹫︩ از ︐﹞ ﹤︋ ︭︭︡︀ن را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. و﹜︿ 
و ﹨﹞﹊︀ران ︫ ︣﹊﹀︑ (Wolfe et al., 2015)﹢دی را ﹡︧︊️ 
︋﹥ ︑﹀﹊︣ ︑﹙﹫﹙﹩ ︋︣ر︨﹩ ﹋︣د﹡︡ و در ︡﹠︐﹁︀︧︀︋︨︣︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 
︫﹢دی ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹫︪︐︣ی دار﹡︡. ا︨︐﹠︊︀ط 
﹢دی ︻﹞﹏  ﹢د︫  آ﹡︀ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︧︀︋︨︣︀ن در ادراک︠ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡، ︑﹞︀﹏ دار﹡︡ ︑︣د ︡︣﹁ــ﹥ ای ﹋﹞︐︣ی ︋﹥ ︠︣ج د﹨﹠︡. 
︎︀ر﹜﹩ و ﹨﹞﹊︀ران (Parlee et al., 2015)، ﹡﹆︩ ا︨ــ︐︺︀ره 
 ﹤︋ ︀﹡︧︀︋︨︣ــ︀ن را در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁︐﹠︡. آ ﹩﹠﹨در ︑︽﹫﹫︣ ا﹜﹍﹢ی ذ
ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥  ر︨﹫︡﹡︡ ﹋﹥ وادا︫︐﹟ ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ︠﹢ا﹡︡ن دا︨︐︀﹡﹩ 
در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ا︨ــ︐︺︀ره ای ﹋﹥ ︋︣ ︑︣﹁﹠︡﹨︀ی ︋︀﹜﹆ــ﹢ه ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︣﹋︤ دارد، ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︧︀︋︨︣︀ن در ز﹝︀ن 
︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣﹩، ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹫︪︐︣ی ︋﹥ ︠︣ج د﹨﹠︡.

﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی
• ︋︣︠ــ﹩ ﹝﹋︣ــ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹫︪ــ︐︣ی در 

︧︀︋︣س ا︖︀د ﹋﹠﹠︡، و
 ︀  ︋﹩︨︣︋︀︧ ا︨ــ️ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢زش ﹟﹊﹝﹞ ︀﹋︣﹞ ﹩︪ــ︋︣︔ا •
︉ ﹋︀ران و ﹝︧︐﹠︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ر︨﹩  ︀︮ ﹩︺﹇︫ــ﹢ا﹨︡ وا

︫﹢د.

︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹫︴﹩ و ز﹝﹫﹠﹥ ای
︣ر︨ــ﹩ ︑︃︔﹫ــ︣ ﹠︡ ︻︀﹝ــ﹏ ﹝﹫︴﹩ در   ︋﹤ ︑﹆﹫﹆ــ︀ی ا︠﹫ــ︣︋ 
︋ــ︣وز ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︎︣دا︠︐﹥ ا︨ــ️. ︋﹫︪ــ︐︣ اــ﹟ ﹝︴︀﹜︺︀ت 
 ︀ ︀﹨ــ︣﹋️، را﹨﹊︀ر  ︫︳﹫﹞ ،︀ر﹋ ︉ ︀ ﹥ و﹫﹎︥︀ی︮  ﹝︣︋ــ﹢ط︋ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹁︺﹙﹩ ︫︣﹋️ ا︨️. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋﹠️ و ﹨︀︑﹀﹫﹙︡  
(Bennett and Hatfield, 2013) آز﹝︀︪ــ﹩ ا﹡︖ــ︀م داد﹡︡ 

﹋﹥ در آن ︨ــ︴﹢ح ﹝︐﹙︿ ﹋︀ر﹋﹠︀ن  ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︋︀ز﹍︣ در 
 ﹤﹋ ︡﹠︐﹁︀︀ر، ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در﹋ ︉ ︀︮ ️︣︡﹞ ︩﹆﹡
︉ ﹋︀ر، آ﹡︀ را ︑︡︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︣ای  ︀︮ ﹤﹋ ﹩︀ر﹋﹠︀ن ز﹝︀﹡ــ﹋ ﹟ا
ا︗︐﹠︀ب از ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ﹝︀︮ ️︣︡︊﹊︀ر ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹋﹞︐︣ی ︋﹥ 

︠︣ج ﹝﹩ د﹨﹠︡ (︗﹞︹ آوری ︫ــ﹢ا﹨︡ را ﹋︀﹨︩ داد﹡︡). ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ 
 (Olsen and Stuart, 2015) او﹜︧﹟ و ا︨︐﹢ارت ،︉﹫︑︣︑
در︀﹁︐﹠ــ︡ ﹋﹥ در ﹝︴﹫︀ی ︋︀ ر︧ــ﹉ ︋︀﹐، ︫ــ︭﹫️/ر﹁︐︀ر 
︉ ﹋︀ر ﹨﹫︘ ار︑︊︀︵﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹡︡ارد؛ ا﹝︀  ︀︮
︉ ﹋︀ر ︠﹢ب و در د︨︐︣س  ︀︮ ،﹟﹫︀︎ ﹉︧︀ی ︋︀ ر︴﹫﹞ در

︋︀︻︒ ا﹁︤ا︩ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای در ︧︀︋︣س ﹝﹩ ︫﹢د. 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︃︔﹫︣ ﹝﹫︳ درون ︫︣﹋️، و︨︐︣﹝﹟ و ﹨﹞﹊︀ران 
(Westermann et al., 2015) ﹝︀﹨ ﹤︊︀︭﹩ را ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری 

 ️︊︧﹡ ︀﹡آ ﹤﹋ ︡﹡︡ ︫ــ︣﹋︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا﹡︖︀م داد﹡︡ و ﹝︐﹢︗﹥︫ 
 ︡ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︀︻︒ ﹋︀﹨︩ ︑︣د ﹤﹊﹠ا ﹤︋
︣﹁﹥ ای ︫﹢د، ا︋︣از ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ز︣ا ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︀د ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡ 
﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ «ذ﹨﹟ ﹝︣دم را ︋﹢ا﹡﹠︡»، ︋﹥ ︵﹢ر ا﹡︐﹆︀دی ﹁﹊︣ ﹋﹠﹠︡ و 

﹝︀﹡﹠︡ ﹎︫︢︐﹥ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︨︀︎︀ ︋﹍︣د﹡︡. 
︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋ــ﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀/را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︫ــ︣﹋️، ﹋﹢﹨﹟ و 
 ﹩﹠︤﹎ رت ︑︖︣︋﹩ ︑︃︔﹫︣ واژه﹢︮ ﹤︋ (Cohen, 2015) ︀ران﹊﹝﹨
در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ را آز﹝︀︩ ﹋︣د﹡︡. در ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥، د︨︐﹢ر︻﹞﹙﹩ در 
ا︠︐﹫︀ر ︧︀︋︨︣︀ن ﹎︢ا︫︐﹥ ︫︡ ﹋﹥ آ﹡︀ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋︣د ︑︀ ︫﹢ا﹨︡ی 
 ︀︋ «️﹀﹛︀﹞ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و» ︀ «️﹀﹛︀﹞» ،«﹩﹡︀︊﹫︐را ︋ــ︣ای «︎︪ــ
اد︻︀﹨︀ی ﹝︣︡ــ️ در︋︀ره ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ︋﹥ د︨ــ️ 
آور﹡︡. آ﹡︀ در ︡﹠︐﹁︀︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ از آ﹡︀ ﹨﹛ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ و ﹨﹛ 
﹝︀﹜﹀️ ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ︫ــ︡ه ︋﹢د (︀ر﹢ب ﹝︐﹢ازن)، ︑︣د︡ ︋﹫︪︐︣ی 
︑ ︣︑ ﹟﹫︀﹞﹫﹟ زد﹡︡). دا︫︐﹠︡ (︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹋﹥ ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ را︎ 

﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی
• و﹫﹎︥︀ و ا﹇︡ا﹝︀ی ﹝︣︡️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای 

﹝﹠︖︣ ︫﹢د؛
 ﹩︠︣  ︋،﹩﹚︺﹁ ︳﹫﹞ ︡︀ ︣﹋︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹍︣ان ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥︫   ︫•
از ﹋﹞︊﹢د﹨︀ در ︮﹑﹫️ و ︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︖︀د ﹋﹠︡؛ و

• ︀ر﹢ب ︋﹠︡ی ︀ واژه ﹎︤﹠﹩ ﹋︀ر﹨︀، ا﹜﹍﹢ی ذ﹨﹠﹩ ︀ رو﹊︣دی 
را ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ا︑ــ︀ذ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︑︽﹫﹫︣ ﹝﹩ د﹨﹠ــ︡ و ﹝﹠︖︣ ︋﹥ 

︑︣د ︡︣﹁﹥ ای ︋﹫︪︐︣ ︀ ﹋﹞︐︣ ﹝﹩ ︫﹢د.
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