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﹩︭︭︑ در ︻︣︲﹥ ︠︡﹝︀ت ﹩﹡﹢﹍﹝﹨︀﹡﹩︭︭︑ ︀ت﹞︡︠ ﹤︲︣︻ در ﹩﹡﹢﹍﹝﹨︀﹡

︩ ﹡١︣︢︎︀ را ︋︣ر︨﹩ ﹋︣ده و ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از داده ﹨︀ی ﹫﹨ ﹤﹡︀﹍️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧︀︋︡اری  ︎︥و﹨︩ ﹝﹢︲﹢ع ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ﹝︡ل ﹡︀﹨﹞﹍﹢﹡﹩ ا﹡﹢اع ︠︡﹝︀ت ︨ــ﹠︖
︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م (PCAOB)، ︋﹥ آز﹝﹢ن ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︎︣دا︠︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︑︧﹞ ﹉︫︣ ︬︭﹢ل ﹋︀ر در ︮﹠︺️ ︀︮︊﹊︀ر ﹥ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︑︖︣︋﹩ ︋︣ای 
 ︀  ︋،﹩︭︭︑ ︀ت﹞︡ ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ﹁︣و︫﹠︡ه︠   ︋︣︢︎︀﹡ ︩ ــ﹠︖ ︡﹝︀ت︨  ︤رگ ا︀﹐ت ﹝︐︡ دارد. ﹝﹆﹢﹜﹥ ︠  ︀ر ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
 (Emons 1997, Causholli and Knechel 2012, Causholli ٢︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ارا ︦︍ ︡﹝︀ت ﹐زم را ︑︺﹫﹫﹟ و︨  ︡﹝︀ت، ﹡﹢ع︠   ︠﹟ا ︀ ﹁︣ض ﹡︀آ︫﹠︣︐︪﹞ ﹩︀︀ن︋ 
︩ ﹡︢︎︀︣، ا﹁︤ون ︋︣ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀︨︉ ︠︡﹝︀ت، ︨﹥ ︀﹜️ د﹍︣ ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︎﹫︩ آ︡: ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︋﹫︩ از ︡ ﹐زم،  (et al. 2013. در ز﹝﹫﹠﹥ ︠︡﹝︀ت ︨﹠︖

︺﹠ــ﹩ ارا﹥ د﹨﹠︡ه ︠︡﹝︀ت ︠︡﹝︀︑﹩ ︋﹫︩ از ︡ ﹐زم ارا﹥ ﹋﹠︡؛ در ️﹁︀﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋﹫︩ از  ،︡︺﹠﹩ در ️﹁︀﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋︣ای ︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ارا﹥ د﹨﹠︡ه ︠︡﹝︀ت 
﹡︡اده ا︨️؛ و ارا﹥ ﹡︀﹋︀﹁﹩ ︠︡﹝︀ت، ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ﹋﹞︐︣ از ︡ ﹐زم ︠︡﹝︀ت.

﹫﹞︀ر-︎︫︤﹉  ﹢درو (Patterson 1992, Hubbard 1998)، را︋︴﹥︋  ﹫︪ــ﹫﹟ ا﹇︐︭︀دی در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ از ︗﹞﹙﹥ ︑︺﹞﹫︣﹋︀ران︠  ︎︥و﹨︪ــ︀ی︎ 
︡﹝ــ︀ت ﹆﹢﹇ــ﹩ (Hadfield 2000)، ﹝︪ــ︀وران ا﹝ــ﹑ک   ︠،(Emons 2001, Afendulis and Kessler 2007, Iizuka 2007 and 2012)

 (Chevalier and Ellison ︀﹡︢اران آ﹎ ﹤︀﹞︣ــ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝︪︐︣ک و︨  ﹠︡و﹇︀ی︨  ــ︣﹋︐︀ی ﹁︺︀ل در ز﹝﹫﹠﹥︮  (Levitt and Syverson 2008) و︫ 

(1997 ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ و ﹝︧︐﹠︨︡︀زی ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ روا︋︳ ︀︮︊﹊︀ر-﹝︐︭︬ ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡٣︡. ︋︀ و︗﹢د ا﹟، در ︎︥و﹨︪︀ی ﹝︨︣﹢م در ز﹝﹫﹠﹥ ︠︡﹝︀ت 
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︣ ﹝︐︭︭︀ن ﹨﹞﹍﹢ن ﹝︐﹞︣﹋︤  ︥و﹨︪﹍︣︋   ︎﹤︗﹢︑ ،︣︢︎︀﹡ ︩ ︖﹠︨
 (Wolinsky 1995, Dulleck and Kerschbamer ️ا︨ــ
 ﹩︀﹡︀ن، از ﹡︷︣ ︑﹢ا︣ا︗ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹡︀︭︭︐﹞ ،﹏2006. در ︻﹞ــ)

و ﹝﹫︤ان ︑︭ــ︬، ﹡︀﹨﹞﹍﹢ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹝﹩ آ﹠︡ و ﹝︪ــ︐︣︀ن 
︋︀﹜﹆﹢ه آ﹡ــ︀ در ا﹡︐︀ب ︗︣اح د﹜﹢اه ︫ــ︀ن اــ﹟ ﹡︀﹨﹞﹍﹢﹡﹩ را 
 ﹩︀﹡در ﹡︷ــ︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ︎︥و﹨︩ ﹝︀ ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋ــ︣ ﹡︀﹨﹞﹍﹢﹡﹩ ︑﹢ا
﹝︐︭︭ــ︀ن، ︫ــ﹊︀ف ﹝﹢︗﹢د در ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ را ︎︣ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞
︡ د﹜﹫﹏ ︋ــ︣ ︠︡﹝︀ت  ﹠ ﹤︋ ﹩ــ﹟ ︎︥و﹨ــ︩، ︋﹥ ︵ــ﹢ر ︑︖︣︋ــدر ا
 ﹩﹚﹫﹚︑ ︀ی︎︥و﹨︪ــ ﹤﹋ ﹟ــ﹉، ا .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︤﹋︣﹝︑ ﹩︧︀︋︨︣ــ
 ﹤﹁︣ ﹩︑ــ︡ و ﹝︣ا︗ــ︹ ﹡︷︀ر︡︎﹢﹡ ﹩︋︣︖︑ ︀ی︪ــ﹫﹟، ︎︥و﹨︪ــ﹫︎
︀︊﹊︀ر-﹝︐︭︬ در  ﹥ روا︋︳︮  ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︗﹢د ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط︋ 
 (Levine 2009, Causholli ︡﹡︣ده ا﹋ ︡﹫︀︑ را ﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹞︡︠
 and Knechel 2012, Causholli et al. 2013,PCAOB

(Franzel 2016, Baugh et al. 2019 ,2015. ﹝︪ــ︀︋﹥ د﹍ــ︣ 

︩ ﹡︀︺﹞ ︡﹠﹡︀﹞ ︣︢︎︀﹠﹥  و ﹝︺︀﹜︖﹥  ︎︫︤﹊﹩، ︧︀︋︣س  ︠︡﹝︀ت ︨ــ﹠︖
︀︊﹊︀ر   ︮︣︴ ︀︊﹊︀ر)︠   ︮﹤﹚︧﹞ ︬﹫︪ــ︑ ﹤﹚︣﹞ در آ︾︀ز (در ︤﹫﹡
را ارز︀︋ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︨ــ︍︦ (در ﹝︣﹙﹥ ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝︧ــ﹙﹥ ﹝︤︋﹢ر) 
︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل از ﹡︊﹢د ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩، رو ﹤︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ (ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 
 ﹩﹞︀︨ ︀ی︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︋ ︀رت︷﹡ ️﹫﹨ ١٠١۵ ﹩︧︀︋︨︣ــ
ــ︴ وا﹇︺﹩ ا︵﹞﹫﹠︀ن  د︨ــ︐﹫︀﹁︐﹠﹩ در   ︨﹟﹫﹫︺︑ ﹤﹋ ﹟د﹜﹫﹏ ا ﹤ ︻︀م).︋ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹝︪﹊﹏ ا︨️ و ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︨︐﹀︀ده ز︀د از ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای 
︀︊ــ﹊︀ران ا︾﹙︉ از  ﹋ــ﹥ ﹨︣ ﹋︀ر ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹍︀﹡﹥ ﹝﹩ ︨ــ︀زد،︮ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹫︤ان ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹐زم ︎﹫︩ از آ︾︀ز ﹋︀ر و ﹝﹫︤ان  ﹫︎

︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ در وا﹇︹ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ﹡︀︑﹢ان ﹨︧︐﹠۴︡. 
دو، ا﹟ ﹋﹥ ︋︣ای ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ﹡︀﹨﹞﹍﹢﹡﹩ ﹝﹫︤ان ︑︭︬ ︫ــ︣﹋︀، 
︡﹝︀ت   ︠،︀﹊︣﹞ا ﹩︨︣︋︀︧ ︤رگ ️ ﹋﹛ در ﹝﹫︀ن ︀ر ﹝﹢︨︧﹥︋  د︨
 ︀︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧ زه ﹝﹠︀︨︊﹩ ا︨️. ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی﹢ ﹩︧︀︋︨︣ــ
﹁︣ق ﹠︡ا﹡﹩ ︋﹫﹟ ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ ︀﹇ ﹩︨︣︋︀︧﹏ ﹡﹫︧︐﹠︡ و 
︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︣ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣﹩ ﹡︷︀رت ﹡︡ار﹡︡، ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︺﹞﹢ل ︋︣ ︑︭︬ ︫ــ︣﹉ ار︫︡ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︣︋﹢ط 
 (Beasley et al. 2009, Fiolleau et al. ︡ــ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ﹫﹊︑
(Almer et al. 2014 ,2013. از ا﹟ ﹨ــ︀ ﹝﹛ ︑︣ ا﹟ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان 

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹉︫︣ و ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹟﹫︋ ﹩︑︀︻﹑︵د ︑﹆︀رن ا﹢︊﹡

 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ︧︀︋︡اری ︬︭︑ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ️ا︨ــ ﹟﹊﹝﹞
 .(Baugh et al. 2019) ︫︡︀︋ ︀وت﹀︐﹞

︨ــ﹥، ا﹟ ﹋﹥ د︨ــ︐︣س ︋﹥ داده ﹨︀ی ︗︀﹝︹ و ﹍︀﹡ــ﹥ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت 
︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م در︋︀ره ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ 
︥و﹨︪﹩   ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹨︀ی ﹝︡ل︎  ﹫ ︧︀︋︨︣﹩ ا﹝︣﹊︀ ا﹝﹊︀ن آز﹝﹢ن ︑︖︣︋﹩︎ 
را ﹝﹩ د﹨︡. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹡︀﹩ داده ﹨︀ در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹡︀م ︫︣﹋︀ی ﹝︧﹢ل ﹋︀ر 
 ﹤﹚︣﹞ (﹩︺﹇وا) ﹤︖﹫︐﹡ ــ︣ از آن، در︋︣دار﹡︡ه︐﹝﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︣﹨ در
 ﹩︨︣︋︀︧ ︀ر﹋ ︣︴︠ ﹤﹋ ﹟ا ﹩﹠︺ ︀ر ا︨ــ️؛﹊︊︀︮ ﹤﹚︧﹞ ︬﹫︪ــ︑
 .۵﹤﹡ ︀ ️︨︀ز ا﹫﹡ ﹩︨︣︋︀︧ ︣︑ و ︋﹥ ︠︡﹝︀ت ﹎︧︐︣ده ︣﹫︠ ︀ ️︨ا ︣︑﹐︀︋
ا﹟ داده ﹨︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫︀﹝﹏ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︧︀︋︨︣﹩ (﹇﹫﹞︐﹍︢اری)، 
︨ــ︀︻️ ﹋︀ر وا﹇︺﹩ در ﹨︣ ︧︀︋︨︣﹩، ﹡︣خ ︑﹆﹅، ︫︀︬︠ ︨﹢داوری 
︧︀︋︨︣﹩، و ︑︖︡︡ ارا﹥ ا︐﹞︀﹜﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︀︮︊﹊︀ر در ︀︎︀ن 

﹋︀ر ا۶️︨. 
 ﹩﹊ ﹩︨︣︋︀︧ ،د ﹋﹥ در آن﹢︫ ﹩﹞ ﹤ارا ﹩﹚﹫﹚︑ ﹩﹛︡﹞ در ا︋︐︡ا
︩ ﹡︢︎︀︣ ︋﹥ ︫﹞︀ر ﹝﹩ آ︡ (ا﹜︊︐﹥ ︎︦ از ارا﹥ ﹝︡ل  از ︠︡﹝︀ت ︨﹠︖
 ﹏︀︧﹞ ر، ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ و︲︺﹫︐﹩ ︎︣دا︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ در آن﹢︋︤﹞
 ︣︢︎︀﹡ ︩ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ روا︋︳ ︀︮︊﹊︀ر-﹝︐︭︬ در ︠︡﹝︀ت ︨﹠︖
︫ــ︡ت ﹋﹞︐︣ی دارد). ﹝︡ل ارا﹥ ︫ــ︡ه ︀رــ﹢ب ﹝︡ل دو﹜﹉ و 
︧ــ︳  ﹋︫︣ــ︊︀﹝︣ (Dulleck and Kerschbamer 2006) را︋ 
 ︀ ︣ ا﹟ درک ا︋︐︡ا﹩ ا︨ــ︐﹢ار ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در و︲︺﹫︐﹩︋  ﹝﹩ د﹨︡ و︋ 
﹝︪ــ﹊﹏ ︀د، ︑︭︬ ارا﹥ د﹨﹠︡ه ︠︡﹝︀ت از ا﹨﹞﹫️ ︋﹫︪ــ︐︣ی 
 ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ از ﹝﹫︀ن ︫︣﹋︀ی ︡︀︋ ︀ران﹊︊︀︮ ردار ا︨ــ️ و﹢︠︣︋
﹝﹫︤ان ︑︭︬ ﹝︐﹀︀وت د︨️ ︋﹥ ا﹡︐︀ب ︋︤﹡﹠︡. در ﹨︣ ﹋︀ری، ︋﹥ 
︨ــ︴﹢ح ﹝︐﹀︀و︑﹩ از ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︀ز ا︨️، و﹜﹩ ︀︮︊﹊︀ر 
︑﹢ان ارز︴︨ ﹩︋︀ وا﹇︺﹩ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را ﹡︡ارد. 
﹨﹞﹥ ︫ــ︣﹋︀ ︑﹢ا﹡︪︑ ﹩︀﹫︬ در︨️ ︨︴ وا﹇︺﹩ ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد 
︣﹋︀ی  ︡﹝︀ت،︫   ︠︣︑﹐︀ ︴﹢ح︋   ︨﹤ ﹡﹫︀ز را دار﹡︡، و﹜﹩ در︮﹢رت ﹡﹫︀ز︋ 
️ آوردن ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل  ︬ ︑︣ ︑﹢ا﹡︀﹩ ︋﹫︪︐︣ی در ︋﹥ د︨ ︭︐﹞
از ﹡︊﹢د ︑﹀︣ــ︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ در︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ دار﹡︡. ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ 
 ﹤ا﹡﹠︡ ارا﹢︑ ﹩﹞ ﹩︨︣︋︀︧ زه، ︫︣﹋︀ی﹢ ﹟در ا ﹩︑︀︺﹛︀︴﹞ ︹︋︀﹠﹞
︨ــ︴﹩ از ︠︡﹝︀ت را ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︋︀ ︨︴ وا﹇︺﹩ ︠︡﹝︀ت 

﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡. 
 ﹤ــ︣ را ارا︢︎ ︣︋ــ﹩ آز﹝﹢ن︖︑ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ﹝ــ︡ل ارا﹥ ︫ــ︡ه ︡﹠ــ﹟︎ 
﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹡︧️، در ︀﹜️ ︑︺︀دل ﹝︡ل، ﹡︪︀ن داده ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︫︣﹋︀ی 
︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ﹝﹫︤ان ︑︭︬ ︋︀﹐︑︣ از ︪﹞ ︡ ﹉︬ ا﹁︣اد ︮︀د﹇﹩ 
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﹨︧ــ︐﹠︡ و ︨ــ︴﹩ از ︠︡﹝︀ت را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ در وا﹇︹ ︀︮︊﹊︀ر 
ــ︴﹢ح  ︡﹝︀ت در︨   ︠﹤ــ︣﹋︀ در ﹨﹠﹍︀م ارا  ︫﹟ر، ا﹢︷﹠﹞ ﹟︡ ﹡﹫︀ز دارد.︋ 
 ﹤ارا ︣︑﹐︀︋ ﹩﹚﹫︠ ️﹫﹀﹫﹋︀ ︀︎﹫﹟ ︑ــ︣ (︺﹠﹩ و﹇︐﹩ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
 ﹤ارا ﹟﹫︋ ،︉﹫︑︣︑ ﹟︡︋ ︣ی ︋﹍﹫︣﹡︡ و︐︪﹫︋ ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︡︀︋ ،(︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡
﹠︀︋︣ا﹟ در  ︡﹝︀ت ︑﹀︀وت ﹇︀﹏ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢﹡︡.︋   ︠︣︑ ﹟﹫︀  ︎︀ ︣︑﹐︀  ︋︴︨ــ
 ︬︭︑ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︲︀﹁﹥ ︑︣ ︋︀︋️ ﹝﹫︤ان ﹤﹝︤﹛ا ﹅ ،︩﹨︎︥و ﹟ا
 ،﹟﹫︀  ︎︴︀ی ︋︀ ︨ــ﹫︧︀︋︨︣ــ ︣ای  ︋﹩︐ ،︊ــ﹊︀ر︀︮ ️در ︮﹠︺ــ

︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹩ ︫﹢د٧.  ﹫︎
 ︬︭︑ دوم، ﹡︪ــ︀ن داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︋︣︠﹢رد ︫ــ︣﹋︀ی دارای
 ︡﹇︀﹁ ،︣︑﹐︀︋ ﹩﹀﹫﹋ ︴︨ ︀ی دارای﹫︨︣︋︀︧ ︀︋ ︀د︫︡ه ︡ از ︣︑ ﹟﹫︀︎
﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︣﹁﹥ ای ا︨️ (︋﹥ ︻︊︀رت د︴︨ ،︣﹍ ﹋﹫﹀﹩ ︠︡﹝︀ت 
 ﹟﹫﹠ ﹩︺﹇ا︨ــ️). ا﹜︊︐﹥ ︎︨︣ــ︩ در︋︀ره و︗﹢د وا ﹟﹫︀︎ آ﹡︀ن ﹨﹞﹢اره

︫︣﹋︀﹩ ︎︨︪︣﹩ ︑︖︣︋﹩ ا︨️. 
︡﹝︀ت   ︠﹟﹫︀  ︎︴  ︨﹤  ︋︀آ ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ︀︊﹊︀ر ﹡︐﹢ا﹡︡︎  ︨﹢م، ا﹎︣︮ 
︧︀︋︨︣﹩ ﹡﹫︀ز دارد ︀ ﹡﹥، ر﹇︀︋️ ︋︀ ︫︣﹋︀ی دارای ︑︭︬ ﹋﹞︐︣ ﹝︀﹡︹ از 
 ﹟﹫︀  ︎︴  ︨﹩︨︣︋︀︧ ️︋︀  ︋︣︑﹐︀  ︋︬︭︑ ︀ ︣﹋︀ی︋  ا﹟ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥︫ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︑︖︣︋﹩ ﹝﹛ ا﹟ ﹝︡ل  ﹫  ︎﹟︀︋︣ا﹠  ︋.︡﹡︣﹫﹍ ﹫︪ــ︐︣ی︋   ︋﹤﹝︤﹛ا ﹅
ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︫ــ︣﹋︀ی ﹝︐﹠︑ ︬︭︀ در ﹝﹢ا﹇︺﹩ ﹋﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ روا︋︳ ︀︮︊﹊︀ر-﹝︐︭︬ و︗﹢د دارد، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای ارا﹥ ︠︡﹝︀ت 

︧︀︋︨︣﹩ در ︨︴ ﹟﹫︀︎ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋﹫︪︐︣ی ︋﹍﹫︣﹡︡. 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹝﹆﹆︀ن ︎︥و﹨︩ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ︠︡﹝︀ت  ــ︀رم، ︎﹫
︩ ﹡︢︎︀︣، ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︲︀﹁﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︐﹩ ︋︣ای  ︨ــ﹠︖
︧︀︋︨︣ــ﹫︀ی ﹋﹛ ﹋﹫﹀﹫ــ️، ز﹝︀﹡﹩ ا﹁︤اــ︩ ﹝﹩ ︀︋︡ ﹋﹥ ︋︣ ا︨ــ︀س 

︩ ︋﹫﹠﹩، ︴︨ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧ ︋︀﹐ ﹡﹫︀ز ︋︀︫︡.  ﹫︎
︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︖﹞﹢︻﹥ داده ﹨︀ی ا︠︐︭︀︮﹩ ﹨﹫️ ﹡︷︀رت 
︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹫﹟ ︨︀﹜︀ی ٢٠٠٨ 
︑ــ︀ ٢٠١۴ و ︑︣﹋﹫ــ︉ آ﹡︀ ︋︀ ﹡︣م ا﹁︤ار آ﹝︀ری ﹋︀﹝︍﹫﹢ ا︨ــ︐️ 
 (Audit Analytics) ︦ ﹊︐﹫﹛︀ ️ ا﹡ ︤ار آد (Compustat) و ﹡︣م ا﹁ــ

 ﹩﹠︺ ،﹩﹛︀﹞ ︣ای د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ دو ﹝︺﹫ــ︀ر ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︋
 ︣﹫︽︐﹞ ︡﹠ ــ﹥ ︋︀ا﹨﹞﹫️ وارا ︡︡︖︑ و ﹤ارا ︡︡︖︑ ﹤︋ــ ︩︣ا﹎
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹨︀ی ﹝︡ل ︎︥و﹨︪ــ﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ︑︖︣︋﹩ آز﹝﹢ن  ﹫︎ ،﹩﹛︣︐﹠﹋
️ ﹎﹫︣ی ﹝︡ل ︎︥و﹨︪ــ﹩   ︗ ︀︋ ﹩﹢﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹨﹞︧ــ
و ﹝﹀︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣ــ﹩ ١٠١۵ ﹋﹥ ﹨︡ف ︧︀︋︨︣ــ﹩ را 
︀ا﹨﹞﹫️  ️ آوردن ا︵﹞﹫﹠ــ︀ن ﹝︺﹆ــ﹢ل از ﹡︊﹢د ︑︣ــ︿︋  ︋﹥ د︨ــ
در︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︫︣ــ﹞︣ده ا︨ــ️، ︑︖︡︡ اراــ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

 ﹩︐ .︀ر ا︮﹙﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣ده ﹝﹩ ︫﹢د﹫︺﹞
 ﹤ارا ︡︡︖︑ ︀ل﹝︐ا ﹤︣﹨ ﹤﹋ ︣ی ﹋︣د﹫﹎ ﹤︖﹫︐﹡ ﹟﹫﹠ ان﹢︑ ﹩﹞
︋﹫︪︐︣ ︋︀︫︡، ︨ــ﹢د﹝﹠︡ی ︀︮﹏ از ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹞︐︣ ا٨️︨. 
﹝︺﹫︀ر ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان ﹡﹫︤ از ﹝﹫︤ان ︑︭︬ ︫ــ︣﹉ ﹝︧ــ﹢ل 
﹋︀ر در ︮﹠︺️ ︀︮︊﹊︀ر ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ 
 (Balsam et al. 2003, Krishnan 2003, ﹤ــ﹟ ز﹝﹫﹠ــدر ا
(Reichelt and Wang 2010, Minutti-Meza 2013 و 

︋︣ا︨ــ︀س ﹋︀ر﹨︀ی ار︗︀ع ︫︡ه ︨ــ︀ل ︎﹫︩ ︫︣﹉ و ︨﹛ ︋︀زار 
﹠︺ــ️ ا︨ــ️ (﹋﹥  او از ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨ــ︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ در آن︮ 
︋︣ا︨ــ︀س ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ﹁︀﹝︀ ﹁︣﹡︘ (Fama French) ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
۴٨ ︮﹠︺️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ا︨ــ️). در ﹋﹙﹫﹥ ︑﹚﹫﹚︀ی ︎︥و﹨︩، 
ا﹟ ﹝︐︽﹫︣﹨︀ ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د: ﹝﹫︤ان ︑ ︬︭︧ــ︀︋︣س در 
 ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ﹏﹞︀︻ ︡﹠ و ﹝﹙﹩؛ ﹩﹚﹞ ︀ر در ︨︴﹢ح﹊︊︀︮ ️︺﹠︮
︭︠﹢︮﹫︀ت ︀︮︊﹊︀ر و ︠︴︣﹨︀ی ﹝︪ــ﹢دی ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
 ︣︑﹐︀︋ ﹩﹀﹫﹋ ︴︨ ︀︋ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤︋ ︀ر﹊︊︀︮ ﹤﹋ ﹟در ︑︺﹫﹫﹟ ا
︀︎ ︀﹫﹟ ︑︣ ﹡﹫︀ز دارد ︀ ﹡﹥، ︑︀︔﹫︣ ︋﹍︢ار﹡٩︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده 
︉ ︫﹠︀︨﹩ ﹝︣︡️ ︋﹢رد﹋︦  از ا︵﹑︻︀ت ﹝︡︣ان در ﹝︣﹋︤ آ︨﹫
(Boardex)، ﹝︺﹫︀ری ︋︣ای ︨﹠︖︩ ﹝﹫︤ان ︑︭︬ ا︻︱︀ی 

 ︬︭︑ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹩︐﹇︀د ︫︡. و︖ا ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︐﹫﹝﹋
︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ︋﹫︪︐︣ی دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
︣ای   ︋،︣﹫︽︐﹞ ﹟د و از ا﹢  ︫︣︐﹝﹋ ︡︀  ︫︬︭︐﹞-︀ر﹊︊︀ روا︋︳︮ 

︩ ︋﹫﹠﹩ ︑︖︣︋﹩ ︎︥و﹨︩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. آز﹝﹢ن ︨﹢﹝﹫﹟ ︎﹫
﹡︐︀︕ ︑︖︣︋﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︋︀ ﹝︡ل ︎︥و﹨︪ــ﹩  ﹨﹞︧ــ﹢ ا︨️. در 
︭︠﹢ص ︑︀﹫︡ ﹁︣ض ﹝︡ل ارا﹥ ︫ــ︡ه ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا ﹤﹋ ﹟︧︀︋︨︣︀ن 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ﹡﹫ــ︀ز ︀︮︊﹊︀ر ︋﹥ ︨ــ︴﹢ح ︋︀﹐︑︣ ــ︀ ︀︎﹫﹟ ︑︣ ︠︡﹝︀ت 
را ︋﹥ در︨ــ︐﹩ ︑︪ــ﹫︬ د﹨﹠︡ ︀ ﹡﹥، ﹝︪ــ︬ ︫ــ︡ ﹋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ 
︀﹫﹟ ︑︣ ا︨️. ا︐﹞︀ل  ︧﹫︀ر︎   ︋︣︴︠︣ ︀︊﹊︀ران︎  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︮ 
︑︖︡︡ارا﹥ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︀︮ ﹟﹫﹠︊﹊︀را﹡﹩ ٨در︮︡ 
︋﹫︪ــ︐︣ از د︀︮ ︣﹍︊﹊︀ران ا︨️. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ٣در︮︡ی 
اــ﹟ ا︐﹞ــ︀ل در ︗︀﹝︺ــ﹥ ﹡﹞﹢﹡﹥، ا﹟ در︮︡ ︋︧ــ﹫︀ر ︋︀﹐ ا︨ــ️. 
︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ︑﹢ا﹡ ﹩︀︧︀︋︨︣ــ︀ن در ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
 ﹩︐ ،︣︴︠ ﹜﹋ ︀ران﹊︊︀︮ ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ︀ران ︎︣︠︴︣ در﹊︊︀︮ ﹩﹛︀﹞

︋︀ ا﹁︤ا︩ ︨︀︻️ ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩، ﹋﹞︐︣ ا١٠️︨.
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ ﹝︡ل، ﹡︧ــ️ ﹝︪ــ︬ ︫ــ︡ ﹋﹥  ﹫︎ ︀︋ ﹅︋︀︴﹞
︧︀︋︨︣ــ︀ن دارای ︑︭︬ در ︮﹠︺️ ︀︮︊ــ﹊︀ر ︐﹩ از ︀︮︊﹊︀ران 
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﹋﹛ ︠︴ــ︣ ︠ــ﹢د ﹅ ا﹜︤﹞ــ﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡ــ︡ و ﹋︀ر﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︨﹢دآور︑︣ی در ﹇︀﹜︉ ﹡︣خ ︑﹆﹅ ︋︀﹐︑︣ (︮︣ف ز﹝︀ن ﹋﹞︐︣) دار﹡︡. ︋﹥ ر︾﹛ 
در ️﹁︀﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋﹫︪ــ︐︣ از ︀︮︊﹊︀ران ﹋﹛ ︠︴︣، ︋﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ی د︨️ 
︎﹫︡ا ︫︡ ︀﹋﹩ از ا ﹉︫︣ ︬︭︑ ﹤﹋ ﹟︧︀︋︨︣﹩ در ︮﹠︺️ ︀︮︊﹊︀ر 

︋︣ ا︐﹞︀ل ︑︖︡︡ ارا﹥ ︋︣ای ︀︮︊﹊︀ران ︎︣︠︴︣ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ا︨️. 
︀︻︐︀ی ﹋︀ر﹋︣د   ︨︬︭︐﹞︣﹫︾ ︀ی﹋︣  ︫︡  ︫︬︪﹞ ،دوم
﹥ ︵﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ی   ︋︣︑︣︴︠︣ ︀︊﹊︀ران︎  ︣ای︮  ︧︀︋︨︣ــ﹩ را︋ 
 ︣︑ ﹟﹫︀  ︎︴ ︡﹝︀ت︨   ︠﹤ارا ︀ ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 
از ︨ــ﹢ی ا﹟ ︫ــ︣﹋︀ ︋︣ای ︀︮ ﹟﹫﹠︊﹊︀را﹡﹩ ︑﹠︀﹇︰ دارد. 
︋﹠︀︋︣ا ﹟﹠﹫﹟ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ﹋﹥ ︫︣﹋︀ی ︀ر ﹝﹢︨︧﹥ ︋︤رگ 
︧︀︋︨︣﹩ ا﹝︣﹊︀ از ﹋﹞︐︑ ﹟︭︭︣﹩ ︋︣︠﹢ردار﹡︡ ﹋﹥ آ﹡︀ن را 
️ ﹋︀﹁﹩ ﹡︡ادن،  ︋︀﹐︑︣ از آ︨ــ︐︀﹡﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه در ﹝︡ل ︋︣ای ︠︡﹝
﹇︣ار ﹝﹩ د﹨ــ︡ و در ا ﹟︀﹜️، آ﹡ــ︀ن در و︲︺﹫️ ﹡﹆︴﹥ ︑︺︀دل 
وا﹇︺﹩ ا﹟ ﹝︡ل ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︨﹢﹝﹫﹟ و ︀ر﹝﹫﹟ 
 ︬︭︑ ﹤﹋ ︡ــ﹩ ︑︖︣︋﹩ ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان آ︫ــ﹊︀ر ︫ــ﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
﹋﹞﹫︐﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹝﹫︤ان ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︲︀﹁﹩ 
 ﹟﹫﹍﹡︀﹫﹞ ﹤﹋ ﹟و ا ︡︋︀ ︩﹨︀﹋ ︣︴︠ ﹜﹋ ︀ران﹊︊︀︮ ︣︋ ﹩﹚﹫﹝︑
﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︲︀﹁﹩ ﹝︤︋﹢ر ︋︣ای ︀︮︊﹊︀ران ﹋﹛ ︠︴︣، ﹝︐﹠︀︨︉ 
 .︡︋︀ ﹩﹞ ︩︀ران ︎︣︠︴︣ در ﹨︣ ︮﹠︺️ ا﹁︤ا﹊︊︀︮ ️︊︧﹡ ︀︋

د﹍ــ︣ ﹡︐︀︕ ︑︖︣︋﹩ ︋︀ اــ﹟ ﹝︡ل ﹨﹞︧ــ﹢﹩ دار﹡︡. ︋︣ای 
 ﹩﹋︀ ای ﹤﹡︀︪﹡ ،︣︴ ︦ از ﹋﹠︐︣ل ﹝︐︽﹫︣﹨︀ی ﹝︪﹢د︠   ︎،﹤﹡﹢﹝﹡
︀︊﹊︀ران ︎︣︠︴︣︑︣ از ︨﹢ی  از ا︐﹞︀ل ︋﹫︪ــ︐︣ ︧︀︋︨︣ــ﹩︮ 
 ️﹛︀ ا﹝ــ︣ در ﹟︡ه ﹡︪ــ︡. اد ،️︺﹠︮ ︬︭︐﹞ ︫ــ︣﹋︀ی
︑︺︀دل ا﹟ ﹝ــ︡ل ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی ︋﹩ ︑﹀︀و︑﹩ ︀︮︊﹊︀ران ︋︣ا︨ــ︀س 
︩ ︋﹫﹠ــ﹩ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ از ︨ــ﹢ی ︫ــ︐﹞ ﹉︭︬︣ و  ﹫︎
️ آوردن ا︵﹞﹫﹠︀ن  ︾﹫︣﹝︐︭︬ ا︨️. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣ای ︋﹥ د︨
︩ ازــ︡ ﹡︐︀ــ︕ ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋ــ﹥ ﹝︺﹫︀ر  از ︧ــ︀س ﹡︊﹢دن ︋﹫
︑ ︬︭︧ــ︀︋︣س در ︮﹠︺️ ︀︮︊﹊︀ر، ﹠︡ آز﹝﹢ن ا﹡︖︀م 
 (Minutti-Meza 2013, Audousset-Coulier et ١١︫︡

.al. 2016)

﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︩ از ︗ ︡﹠️ ︋﹥ اد︋﹫︀ت ︎︥و﹨︩ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ 
﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹡︧ــ️ ا﹟ ﹋ــ﹥، ︋︀ ︑﹞︣﹋︤ ︋ــ︣ ﹡︀﹨﹞﹍﹢﹡﹩ ا﹡﹢اع 
︑ ﹤﹋ ︀︭︭﹊﹩ از ﹢زه ﹨︀ی ︋︣ر︨﹩ ﹡︪︡ه ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز ا︨️، 
︩ ﹡︢︎︀︣ ︋︧ــ︳ ︎﹫︡ا  اد︋﹫ــ︀ت ︎︥و﹨︩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︠︡﹝︀ت ︨ــ﹠︖
️ ﹋﹛ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟،  ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︫﹢ا﹨︡ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥، د︨

﹁︣د ﹝︐︭︬ ز﹝︀﹡﹩ ︮︡ا﹇️ ︋﹥ ︠︣ج ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ز﹞️ ﹋︀رش 
︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹠︀︨ــ︉ ︗︊︣ان ︫ــ﹢د، ﹡︐﹫︖﹥ ای ﹋﹥ ︋︀ ﹝︡﹜︀ی ا﹝﹢﹡︤ 
(١٩٩٧) و دو﹜﹉ و ﹋︫︣︊︀﹝︣ (٢٠٠۶) ﹨﹞︧﹢ ا︨️. ︋︀ ا ﹟︀ل، 
 ︣︐﹝﹋ ︡︀︫ ،︫︡︀︋ ﹤︐︫︡ا﹡ ﹩﹁︀﹋ ︬︭︑ ،︀ت﹞︡︠ ︡ه﹠﹠﹋ ﹤ا﹎︣ ارا
از ﹝﹫ــ︤ان ﹐زم ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ﹋﹠︡. ︎︥و﹨︩  ︣︲︀﹊﹩ از او﹜﹫﹟ 
 ︣︋ ﹤﹋ ﹤︐﹁︀ ️ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︫﹢ا﹨︡ی ︑︖︣︋﹩ د︨ــ ﹩︀︎︥و﹨︪ــ
﹡﹆︩ ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ روا︋︳ ︀︮︊﹊︀ر-﹝︐︭︬ در ︠︡﹝︀ت 

︀︑ ︣﹞ ﹩︨︣︋︀︧﹫︡ ﹝﹩ ز﹡︡. 
﹝︀﹨﹫ــ️  در﹡︷︣﹎︣﹁︐ــ﹟  ︋ــ︀  ︎︥و﹨ــ︩  اــ﹟  ا﹟ ﹋ــ﹥،  دوم 
 ،﹩︨︣︋︀︧ زه﹢ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋﹥ ︾﹠︀ی اد︋﹫︀ت ︣︢︎︀﹡ ︩ ︖﹠︨
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤︨︧ــ﹢﹞ ︥ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︫ــ︣﹋︀یو ﹤︋
︎︥و﹨︩ ارا﹥ ︫ــ︡ه ︋﹥ و︥ه ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ و︲︺﹫︐﹩ ا﹡︖︀﹝﹫︡ه ﹋﹥ 
در آن، ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︑︀︋︺﹩ از ﹋﹫﹀﹫️ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ر ﹡﹞﹩ آ︀︐﹡ .︡︕ ︎︥و﹨︩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ 
﹋﹥ ︣ا ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︎﹫︪ــ﹫﹟ در ا﹝︣ــ﹊︀ و د﹍︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ ︋﹥ 
 ︬︭︐﹞ ︫ــ︣﹋︀ی ︀ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹋ ︡﹠︐﹁︀ ️ا﹨︡ی د︨ــ﹢︫
︮﹠︺️ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋﹫︪︐︣ی از ︀︮︊﹊︀ران ︠﹢د ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، و﹜﹩ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣﹫︔︀︑ ︣ورت ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹠︡  ︫ــ﹢ا﹨︡ی در︋︀ره︲ ﹤︋
 (Francis et al. 2005, Zerni 2012, Goodwin ــ١٢︡﹠︋︀﹫︋

 .and Wu 2014, Minui-Meza 2013)

 ،﹤﹋ ﹟︧ــ️ ا﹡ .دو ﹡﹊︐﹥ ا︫ــ︀ره ︫ــ﹢د ﹤︋ ︡︀︋ ︀ــ︖﹠در ا
 ︀﹠︑ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤﹋ ️︧ــ﹫﹡ ︀﹠︺﹞ ﹟︎︥و﹨︩ ︋﹥ ا ﹩︋︣︖︑ ︕︀︐﹡
︩ ﹡︢︎︀︣ ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︋︀ ﹋﹠︐︣ل  ︠︡﹝︐﹩ ︨ــ﹠︖
 ︬︭︑ ﹤﹋ ﹩︐﹇و ﹜﹋ ️ ︭︠﹢︮﹫︀ت ﹝︪ــ﹢د ︀︮︊﹊︀ر، د︨ــ
 ﹩︨︣︋︀︧ ︡ه﹡︀﹝﹫﹇︀︋ ︩︋ ،️︡ود ا︨ــ﹞ ﹩︧︀︋︨︣ــ ﹤︐﹫﹝﹋
︩ ﹡︢︎︀︣ را از ︠ــ﹢د ︋︣وز ﹝﹩ د﹨︡.  ︭︠﹢︮﹫︀ت ︠︡﹝︀ت ︨ــ﹠︖
دوم ا︀︐﹡ ،﹤﹋ ﹟︕ ︎︥و﹨︩ ︋︣ای ︀﹜︐﹩ ﹋︀ر︋︣د︢︎︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹡︀م 
 ️︤﹞ .د١٣﹢︪﹡ ︪︣︐﹠﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ل ﹋︀ر ︋﹥ ︮﹢رت﹢︧ــ﹞ ﹉︫︣
 ️︺﹠︮ ︬︭︐﹞ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︫ــ︣﹋︀ی ﹟ا ﹩︐﹛︀ ﹟﹫﹠ ﹩﹚︮ا
﹋﹞︐︣ ا︐﹞︀ل دارد ﹡﹍︣ان ︀︮ ﹩︨︣︋︀︧︊﹊︀ران ︎︣︠︴︣ ︋︀︫﹠︡ 

.(Dranove et al. 2013)

 :︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Credence Goods

 ︣︢︎︀﹡ ︩ 2- ﹝︪﹊﹏ ار︑︊︀ط ︋﹫﹟ ︀︮︊﹊︀ر و ﹝︐︭︬ ﹋﹥ ︠︡﹝︀ت ︨﹠︖
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︋︀ آن ﹝﹢ا︗﹥ ا︨ــ️ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ در اد︋﹫︀ت ا﹇︐︭︀دی ︑︊﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ا︨ــ️. 
﹝︭︡اق ︋︀رز ﹠﹫﹟ ﹝︪ــ﹊﹙﹩، ︎︫︤ــ﹊﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋ــ︣ای در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ر 
 ﹤﹋ ﹩ــ︣﹋︀ر ︠﹢درو﹫﹝︺︑ ︀ــ ،︋ــ︣د ﹩﹞ ︀ی ︾﹫︣︲︣وری ︋ــ﹥ ﹋︀ررو︫ــ
︑︺﹞﹫︣﹨︀ی ︾﹫︣︲︣ور را ︋﹥ ︀︮ــ︉ ︠﹢درو ︑﹞﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹨︡ف ﹨︣ 
دو ︨﹢د ︫︭﹩ ︠﹢د︫︀ن ا︨ــ️. ︻﹙️ ﹠﹫﹟ ا︑﹀︀﹇︀﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
﹥ ﹥ ﹝﹫︤ان  ﹝︪ــ︐︣︀ن در و﹨﹙﹥ ﹡︧ــ️ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹠﹠ــ︡ ﹋﹥︋ 

︠︡﹝︀ت ﹡﹫︀ز دار﹡︡.
 ︦﹫﹢(1997) آ﹝︡ه ﹋﹥ ا﹁︣اد ︻︀دی در ︨ــ ︤﹡﹢﹝ا ﹤﹛︀﹆﹞ 3- ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، در
 ﹟︣︐﹝﹞ 7 ﹡﹢ع از ︼﹫︑ ︣33در︮︡ ︋﹫︩ از ︎︫︤﹊︀ن و ا﹁︣اد ︠︀﹡﹢اده آ﹡︀ن ز
︗︣ا﹫︀ ر﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹎︣و︋︣ و او﹠﹍︤ (1996) در︀﹁︐﹠︡ ﹋﹥ ︎︫︤ــ﹊︀ن ︫ــ︀︾﹏ 
در ﹝﹠︀︵﹅ ︋︀ ﹡︣خ ︑﹢﹜︡ ︀︎﹫﹟ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︎︫︤ــ﹊︀ن ︫︀︾﹏ در ﹝﹠︀︵﹅ ︋︀ ﹡︣خ 
︋︀﹐ی ر︫︡ ︗﹞︺﹫️، ︋﹫︪︐︣ ا﹝﹊︀ن دارد ︻﹞﹏ ︨︤ار﹟ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡. ︫﹠︀︡ر 
(2012) ︋︀ ا﹡︖︀م ︎︥و﹨︪ــ﹩ در ﹝﹫︴﹩ آز﹝︀︪﹩ در︀﹁️ ﹋﹥ در 33در︮︡ 
﹝﹢ارد آز﹝﹢ن، ︑︺﹞﹫︣﹨︀ی ︾﹫︣︲︣وری ︋﹥ ︀︮︊︀ن ︠﹢درو﹨︀ ︎﹫︪﹠︀د ︫︡ه 

ا︨️.
︦ از  ﹫︪﹫﹟ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥︎  ︥و﹨︪ــ︀ی︎  ــ﹢ا﹨︡︎  ︀ ا﹟ ا︡ه،︫   ︋﹅︋︀︴﹞ -4
 ︡︣︠ ل﹢︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ن ︨︀ر︋﹠︤-آ﹋︧ــ﹙﹩ 2002، ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی﹢﹡︀﹇ ︉﹢︭︑
︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ارز︀︋ــ﹩ ︠︴︣ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑︣︿ ︫ــ︡ه ︋﹥ ︵︣ز 
 .(Beasley et al. 2009) ︡﹠︐︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐﹊ــ﹩ ﹨︧ــ ﹤︋ ︪ــ﹞﹍﹫︣ی
﹋︀︫ــ﹢﹜﹩ و ﹡ــ﹊﹏ (2012) در ︮﹀ــ﹥ 632 ﹝﹆︀﹜ــ﹥ ︠ــ﹢د ﹠﹫ــ﹟ آورده ا﹡︡: 
 ،︣︴︠ ﹩︋︀︣ی در︋︀ره ارز﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑ ل﹢︧﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︧ــ︀︋︣س در ﹁︣ا”
︋︣اورد ﹋﹏ ﹋︀ر ﹐زم، ︑﹆︧ــ﹫﹛ ﹋︀ر و ز﹝︀﹡︊﹠︡ی و ﹝﹫︤ان رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀︋︡ ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ︠︴︣ ﹡︣︑ ﹩︀︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥  
 ﹤﹁︣در ︬︭︐﹞︣﹫︾ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ﹢د. وا ︧︡︀︋︨︣﹩ ︫﹢﹡︡ه︋  ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹫︤ان ﹋︀﹨︩ ︠︴︣ ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 
را ︐﹩ ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠ــ︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ا﹠︖︀ ﹡︊﹢د 
︑﹆ــ︀رن ا︵﹑︻︀︑﹩ ︋﹫﹟ ︧ــ︀︋︣س و وا ︧︡︀︋︨︣﹩ ︫ــ﹢﹡︡ه و︗ــ﹢د دارد ﹋﹥ 

︧︀︋︣س از آن ︋︣ه ﹝﹩ ︋︣د.“ 
︩ ﹡ ،︣︢︎︀︧︀︋︣س ︋﹥ ︵﹢ر﹝︺﹞﹢ل ﹝﹫︤ان  ﹛︡﹞ ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ -5︀ی ︠︡﹝︀ت ︨﹠︖
د﹇﹫﹅ ︠︴︣ ﹋︀ر، ︺﹠﹩ ﹝﹫︤ان ︠︴︣ ﹝︐﹠︀︸︣ ︋︀ ︑︪﹫︬ وا﹇︺﹩  را ﹡︤د ︀︮︊﹊︀ر 
ا﹁︪ــ︀ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، و ﹝﹫︤ان ︠︴︣ی را ︋﹥ ︀︮︊﹊︀ر ﹎ــ︤ارش ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹫︤ان 

︠︴︣ وا﹇︺﹩ ﹁︣ق دارد.
 ﹟︣︑﹐︀  ︋︣ ــ︀ ﹋﹏ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ در︀﹁︐﹩ ︑﹆︧ــ﹫﹛︋  ︣ا︋︣ ا︨ــ️︋   ︋﹅﹆︑ 6- ﹡ــ︣خ
﹅ ا﹜︤﹞﹥ ای ﹋﹥ در ︮﹢رت ︮︡ور ︮﹢ر︑︧ــ︀ب ︋︀︋️ ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀︻︐︀ی ﹋︀ر 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︡ون ︑﹀﹫︿ در︀﹁️ ﹝﹩ ︫ــ︡ ﹋﹥ ︋︧︐﹥ ︋﹥ ار︫ــ︡︋﹢دن و ︑︖︣︋﹥ 
︡در︮︡ی   ︮﹅﹆︑ ــ︣خ﹡ ﹟︀︋︣ا﹠ ا︻︱︀ی ﹎︣وه ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹁ــ︣ق ﹝﹩ ﹋﹠︡.︋ 
︀︻️ ﹋︀ر ﹨︣ ﹁︣د ︻︱﹢ ﹎︣وه  ﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان︨  در ﹋︀ر︧︀︋︨︣ــ﹩︋ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ در آن ﹋︀ر، ︋︣ا︋︣ ︨ــ︀︻︐︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︫︡ه ︋︣ای آن ﹋︀ر ︋﹢ده و 
﹢ده ا︨ــ️. ﹨︣  ﹫︪ــ︐︣﹟ ﹡︣خ ﹝﹞﹊﹟︋  ــ︀︻️ ﹡﹫︤︋  ︣ای ﹨︨︣   ︋﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︣خ﹡
 ️︀﹡ و در ﹩︨︣︋︀︧ ︀︫ــ﹫﹥ ﹁︣وش ︠︡﹝︀ت ،︡︋︀︫ــ ︣︑﹐︀︋ ﹅﹆︑ ︣خ﹡ ﹤

.(Bedard and Johnstone 2010) ️︨دآوری آن ︋﹫︪︐︣ ا﹢︨
︩ ︋﹫﹠﹩، ︀︮︊﹊︀ر ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨ــ︴ ︠︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز  7- ︋︣ا︨ــ︀س ︎﹫
﹢ر︑﹩ ﹋﹥  ﹠︀︋︣ا﹟ در︮  ︀﹫﹟ ︑︣) را ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹋﹠︡ و︋   ︎︀ ︣︑﹐︀ ︠﹢د (︨ــ︴﹢ح︋ 
 ︣︐︪﹫  ︋﹤﹝︤﹛ا ﹅ ️︠︣دا  ︎﹤  ︋︣︲︀ ،︫︡︀ ︀﹐ ﹡﹫︀ز︋   ︋︴ــ ︡﹝︀ت︨   ︠﹤ارا

ا︨️.
︀م و ﹡﹫︤  ︀زد﹨﹩︨  ︊︣ ﹝﹠﹀﹩ در︋︀ره︋  ﹫︪﹫﹟ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡︠  ︥و﹨︪ــ︀ی︎   ︎-8

ا﹁︤ا︩ ﹡︣خ ︑︣ک ﹋︀ر از ︨ــ﹢ی ﹝︣︡️ و ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︎︦ از ا︻﹑م 
︀﹝︡اران  ︧﹫︀ری از︨  ︣ای︋  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋   ︮﹤ارا ︡︡︖︑
 (Palmrose et al. 2004, ️ــ﹢د﹝﹠︡ی ﹋﹞︐ــ︣ ا︨ــ ﹥ ﹝︺﹠︀ی︨  ︀︮︊ــ﹊︀ر︋ 
(Srinivasan 2005, Hennes et al. 2008. ︋﹠︀︋ــ︣ان ﹨ــ︣ ﹥ ا︐﹞︀ل 
 ︣︐﹝﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︡ی ﹡︀︫﹩ از﹠﹞︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹫︪︐︣ ︫﹢د، ︨﹢د︑ر﹢︮ ﹤ارا ︡︡︖︑

﹝﹩ ︫﹢د.
﹚﹫﹚︑ -9︀ی ︋﹫︪︐︣ ︀﹋﹩ از ︫ــ﹢ا﹨︡ی ا︨️ ﹋﹥ در ا﹝︋ ،︀﹊︩︣ ︻﹞︡ه ای 
از ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ ﹡︀︫ــ﹩ از ︑ ︬︭︧︀︋︣س در ︮﹠︺️ ︀︮︊﹊︀ر 
 ﹏︮︀ ،︫︡︀  ︋﹩﹚﹞ ︀ ﹩﹚﹞ ︴ــ ︋﹫︩ از ا︑ ﹟﹫﹠ ﹏︮︀ ﹤﹋ ﹟︭︭﹩ در︨ 
︑ ︬︭﹊﹩ از ︫ــ︣﹋︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️. ا ﹟︀﹁︐﹥ ︋ــ︀ ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︩ 
﹎﹢دو﹟ و وو (2014) ﹨﹞︧﹢ ا︨ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ︗︀ی ︑﹞︣﹋︤ 
 ︤﹋︣﹝︑ ﹩︨︣︋︀︧ و︗﹢د آن در ︋﹫﹟ ︫︣﹋︀ی ︣︋ ،︬︭︑ ︣︑ ﹩︺﹝︖︑ ح﹢︴︨ ︣︋

︫︡ه ا︨️.
10- ︨ــ︀︻︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ای ︀︮︊﹊︀ران ︎︣︠︴︣ 24در︮︡ ︋﹫︪ــ︐︣ 

ا︨️.
 ﹩︀ر، دارا﹊︊︀︮ ️︺﹠︮ ︧︀︋︣س در ︬︭︑ ︤ان﹫﹞ ،︬︪﹞11- ︋﹥ ︵﹢ر
 ﹟﹫︪﹫︎ ︬︭︑ ︧︀︋︣س در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹝︺﹫︀ری ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︨﹥ ︨︀ل
 ﹉︫︧︣︀︋︨︣ــ﹩، ︋﹥ ︗︀ی ︑︭︬ ︨ــ︀ل آ︠︣، آ︔︀ر ︔︀︋️ ︫︣﹉ ﹝﹠︷﹢ر 
﹝﹩ ︫ــ﹢د، و ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︗︤﹍︀ــ﹟ ﹡﹫︤ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︺﹫︀ری 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︑︺︣︿ در ︨ــ︴︫ ︣، ﹝︺﹫︀ر ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری ︧︀︋︣س ﹨﹛ 
در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، و وا︡ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی از ︫︀︬︠ «﹁︀﹝︀ ﹁︣﹡︘» ︋︣ای 48 
︮﹠︺️ ︋﹥ ﹋︡﹨︀ی دو ر﹇﹞﹩ ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︮﹠︺️ ︑︽﹫﹫︣ داده ﹝﹩ ︫﹢د، 
﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︎﹫︪﹫﹟ ا︨️. ﹡︐︀︕، ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی 

︗︤﹍︀﹟ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︋︀ ﹝︡ل ارا﹥ ︫︡ه ﹝︴︀︋﹆️ دارد. 
 -12﹩ و ﹫ــ﹟ (2011) و ﹩ و ﹨﹞﹊︀را﹡︩ (2017) ︋ــ﹥ ︑︀︔﹫︣ات ﹋﹫﹀﹫️ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︭︬ ︫ــ︣﹉ در ︑︀﹢ان ︎﹩ ︋︣د﹡︡. و﹜﹩ ا﹟ دو ︎︥و﹨︩ ︋︣ 
﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹁︪︀﹡︪︡ن ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ﹨︀ در ︑︀﹢ان، 

﹡︍︣دا︠︐﹠︡.
13- ا﹜︤ام ﹨﹫️ ﹡︷︀رت ︋︣ ︧ــ︀︋︡اری ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ا﹁︪︀ی 
︫ــ︣﹉ ا︮﹙﹩ ︧︀︋︡اری از ︨︀ل 2017 آ︾︀ز ︫︡. در ︎﹩ ا﹁︪︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︀م 
︫︣﹋︀، ا︐﹞︀ل دارد ﹋﹥ آ﹡︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹁︤ا﹇﹢︪﹞ ︩︀ی ︫︣ت، روش ︢︎︣ش 
︀︮︊﹊︀ر را ︑︽﹫﹫︣ د﹨﹠︡ (Lee and Levine 2016). ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، درا﹡﹢ف 
و ﹨﹞﹊︀ران (2003) ︋﹥ ر﹁︐︀ر ﹎︤﹠︪ــ﹩ ارا﹥ د﹨﹠︡﹎︀ن ︠︡﹝︀ت ︎︫︤﹊﹩ در ︎﹩ 
ا﹁︪︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡︐︀︕ ︨﹑﹝️ ︋﹫﹞︀ر در ︨︴ ﹁︣د ارا﹥ د﹨﹠︡ه ︠︡﹝︀ت ︎︫︤﹊﹩ 
︎﹩ ︋︣د﹡︡. ﹠﹫﹟ ﹋︀ری در ﹡︀️ ︋﹥ ︋︡︑︫︣ــ︡ن ﹡︐︀︕ ︨﹑﹝︐﹩ ︋︣ای ︋﹫﹞︀ران 

﹡︀︠﹢ش ︑︣ ﹝﹠︖︣ ︫︡. 
14- در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︀م ︧ــ︀︋︣س ا﹁︪︀ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د، ︫︣﹋︀ی دارای ︑︭︬ در 
︮﹠︺️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︭︭︪︀ن را ﹨﹞︙﹠︀ن ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︨︀زو﹋︀ر﹨︀ی ار︑︊︀︵﹩ 
︭︠﹢︮﹩ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹁﹫﹢﹜﹫﹢ و ﹨﹞﹊︀ران ︀︮ (2013)︊﹊︀ری 
︣﹋︀ی  ︣د﹡︡ ﹋﹥︫   ︋﹩  ︎︀﹡︧ــ︀︋︣س ا︨ــ️. آ ︣﹫﹫︽︑ ﹩ را در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹠︡ ﹋﹥ در︎ 
دارای ︑﹢ان ︑︭︬ ︋︀ ارا﹥ ︫ــ︣ح ︀ل، ﹝︀︭︊﹥ ︋︀ ﹝︣︡️ ︫︣﹋️ و ﹋﹞﹫︐﹥ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︋﹥ و︥ه، ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ ︀︮︊﹊︀ران ︎﹫︪﹫﹟، ︑︭︬ ︠﹢د را ﹡︪︀ن 
﹝﹩ د﹨﹠︡. آ﹡︀ ﹎︤ارش داد﹡︡ ﹋﹥ ﹝︀︮ ︣︡︊﹊︀ر ︋︀ ︑﹞︀م ﹝︺︣﹁︀ی ا︻﹑م ︫︡ه از 
︨﹢ی آن ︫︣﹉ ︑﹞︀س ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︐﹩ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹝︖︀ری ︾﹫︣ر︨﹞﹩ ︋﹥ ︨︣اغ 
 ﹉︣︀ی ︫ــ﹁︣︺﹞ ️︨︣ــ﹁ رود ﹋﹥ در ﹩﹞ ︣﹍از ﹨﹞﹊︀ران ︮﹠︺︐﹩ د ﹩︠︣︋

︧︀︋︨︣﹩ ﹇︣ار ﹡︡ار﹡︡. 


