
١
١٣
٩٨

ن   
 آ︋︀

 ١٠
٣  
︀ره
﹝︫

 ️﹫﹀﹫﹋  ︣︋ ︋︧﹫︀ری  ︻﹢ا﹝﹏  دارد.   ﹩︨︣︋︀︧ ﹢زه  ﹨﹞︙﹢ن  ﹢زه ﹨︀  از  ︋︧﹫︀ری  در   ﹩︪︋︣︔ا و   ﹩︀را﹋ ︋︊﹢د  در   ﹩﹝﹞  ︩﹆﹡  ︬︭︑
︧︀︋︨︣﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹊﹩ از آ﹡︑ ︀︭︬ در ︮﹠︺️ ا︨️. ︑︭︬ در ︮﹠︺️، ︋﹥ دا﹡︩ ﹉ ︮﹠︺️ ︠︀ص ا︫︀ره دارد ﹋﹥ از 
︠︡﹝︀ت د﹨﹩ در ﹨﹞︀ن ︮﹠︺️ ا﹡︊︀︫︐﹥ ︫︡ه ا︨️ ︑ .(Gul et al., 2009)︭︬ ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ 
﹥ د﹡︊︀ل   ︋.(Solomon et al., 1999) ︡﹠︪ ︊﹢د︋  ︀زار ﹝︀﹡︹ ا︖︀د ﹋﹠﹠︡، و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را︋   ︋﹤ ︣ای ورود ر﹇︊︀︋  ﹋︀را﹩ را ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡،︋ 
و   ﹩︪︋ ا﹡︐︷︀م ﹝︣ا︗︹   ،(WorldCom) ور﹜︡﹋︀م  و   (Enron) ا﹡︣ون   ️﹋︫︣  ︡﹠﹡︀﹝﹨  ﹩︀︐﹋︫︣ در   ﹩︨︣︋︀︧ و  ︧︀︋︡اری   ﹩ر︨﹢ا
﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در︎﹩ ︗﹙︉ ا︻︐﹞︀د دو︋︀ره ︨﹢د︋︣ان ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹢د﹡︡. ا﹁︤ون ︋︣ا ️﹫﹀﹫﹋ ،﹟︧︀︋︨︣﹩ ︎︦ از ﹁︣و︎︀︫﹩ ︫︣﹋️ 
 .(Moroney and Carey, 2007) ️︨ا﹡︡ازه ا﹨﹞﹫️ ﹡︡ا︫︐﹥ ا ﹟ا ︀︑ ︤﹎︣﹨ ،﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ︣ ︀ل ٢٠٠١ و ︑︀︔﹫︣ ﹡︀︋︧︀﹝︀﹡﹩ آن︋  ا﹡︣ون در︨ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ️﹫﹝﹨ا ︉︗﹢﹞ ،︧︀︋︨︣︀ن ﹤﹫﹚︻︣︋ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ د︻︀وی ︩ا﹁︤ا ︡﹠﹡︀﹝﹨ ،﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ ︀ری در﹫︧︋ ︹︀﹇و ،﹟﹫﹠︙﹝﹨
︣ر︨﹩ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ﹇︣ار  ﹢د﹨︀ی ا︠﹫︣، ﹝﹢رد︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ارا﹥ دو︋︀ره︨   ︋︀︐﹋︣ ﹢د︫  ﹥ ﹨︣︀ل، ﹡﹆︩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️︨  ︫ــ︡.︋ 

.(Krishnan,2003) ️﹁︣﹎
︑﹆︀︲︀ ︋︣ای ︧︀︋︨︣ــ﹩ در ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︨ــ﹥ ︗﹠︊﹥ ﹝﹢رد ︑﹙﹫﹏ ﹇︣ار ﹎﹫︣د؛ ﹡﹆︩ ﹡︷︀ر︑﹩، ﹡﹆︩ ا︵﹑︻︀︑﹩ و ﹡﹆︩ 
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ️﹫﹀﹫﹋ ︴︨ــ ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀را ا ︀︪ــ﹆﹡ ﹟︧ــ︀︋︣س ا ی﹢﹡ ﹤ ﹤  ︋﹤﹋ ﹟ا .(Wallace, 1981) ای ﹤﹝﹫︋

 .(Fernando et al., 2010)
﹋﹫﹀﹫️  ﹩︨︣︋︀︧﹉ ︫︀︬︠ ﹝﹛ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀زار در ︋︀زار ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣﹩ ا︨️. ﹝﹫︤ان ︑︖︣︋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︮﹠︺️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︻︀﹝﹙﹩ 
︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ︋︣ای ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︀︫ــ︡ (Gramling and Stone, 2001). ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹆︩ ︑︭︬ در ︮﹠︺️ در 

︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ر︨﹩ ︫﹢د ︑︀ ︋﹥ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی را﹨︊︣د ︑︭︬ در ︮﹠︺️ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. 
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﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ در ︬︭︑ آ︔︀ر﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ در ︬︭︑ آ︔︀ر
﹩︨︣︋︀︧ د و ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹢︨ ️︣︡﹞ ︣︋﹩︨︣︋︀︧ د و ﹋﹫﹀﹫️ ﹋︀ر﹢︨ ️︣︡﹞ ︣︋
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︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︴︗ ︀ن، ︑︀﹋﹫︡ روزا﹁︤و﹡﹩︋  ︣ا﹟، در︨  ا﹁︤ون︋ 
︉ و﹋︀ر و ︮﹠︺️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ و︗﹢د  ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ای درک ﹋︧
دارد. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در 
 ︣︋ (AICPA,1993) ︀﹊︣﹞︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ا ﹟﹝︖﹡ا
ا﹨﹞﹫️ ︫﹠︀︨ــ︀﹩، ا﹡︐︭︀ب و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︧ــ︀︋︣س ﹝︐︭︬ در 
︮﹠︺ــ️ ︑︀﹋﹫︡ دارد (Gramling and Stone, 2001). اد︋﹫︀ت 
︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣ ︑︭︬ در ﹢زه ︧︀︋︨︣﹩ و ︑︀︔﹫︣ 
آن ︋︣ ︋︣︠﹩ از ︣︡﹞ ، ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︀︭︠︀︫️ ︨﹢د 

و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹞︣﹋︤ دارد.
رو﹡︡ ا︮﹙ــ﹩ در ا﹟ اد︋﹫ــ︀ت، ا﹨﹞﹫️ ︑︭ــ︬ در ︮﹠︺️ در 
ار︑﹆︀ی ︻﹞﹙﹊︣د ︧ــ︀︋︣س و ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹡︪ــ︀ن 
 ﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥، ︋︧﹫︀ری از ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︡﹠ د﹨︡. در ﹩﹞
︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹝︖︡د ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د در ﹢زه ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︡﹝︀ت  ﹠︺️ ︣﹋️ ﹋︣ده ا﹡︡ ︑︀ ا︔︋︪︣ــ﹩︠  ︣ ︑︭︬ در︮   ︋﹩﹠︐︊﹞
︧︀︋︨︣ــ﹩ و ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︧︀︋︨︣ــ︀ن را ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡، 

︠︡﹝︀︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︋﹥ ︻︊︀رت د﹍︣، ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣اوردن 
ا﹨ــ︡اف ︑ ،﹤﹡︀﹎︡﹠︭︬ در ︮﹠︺️ را ﹎︧ــ︐︣ش داده ا﹡︡. ︋︣ای 
 ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤  ︋،﹩︨︣︋︀︧ ️︺﹠ ﹡﹞﹢﹡﹥، ︑︭︬ در︮ 
﹋ــ﹥ ︑﹆︀︲︀ ︋︣ای ︠︡﹝︀ت ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︣﹫︾ ︀︧︀︋︨︣ــ﹩ در︮﹠︺️ 
 .(Gramling and Stone, 2001) ︡ــ︩ د﹨﹠ــا︮﹙ــ﹩ را ا﹁︤ا
 ﹩︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋﹥ ︵﹢ر درو﹡﹩، ﹋︀را ️︺﹠︮ در ︬︭︑ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︣﹁﹥ ︗﹢﹩ در ﹝﹆﹫︀س ﹡︀︫﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝︐﹞︣﹋︤   ︮﹅︣︵ ︨︧ــ﹥ را از﹢﹞
 (Hogan ︡﹨د ﹝﹩ د﹢︊︋ ﹩﹚︮ا ︹︀﹠︮ در ︀︢اری ﹁﹠︀ور﹎ ﹤︀﹞︨︣ و
(and Jeter, 1999. ا﹁︤ون ︋︣ا﹟، ﹝﹢ا﹡︺﹩ را ︋︣ ︨︣ راه ورود ر﹇︊︀ 

ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
در ︎︥و﹨︪︀ی ︎﹫︪﹫﹟، ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩  ﹤︧︨﹢﹞ ﹉︧︀︋︨︣﹩ ز﹝︀﹡﹩ 
﹠︺️ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ︡،  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝︐︭︬ در︮ 
 ﹉ ︣وش﹁ ︼﹚︊﹞ ︀ ︀﹨ ︀ه﹍﹠ ﹫︩ از ده در︮︡ از ︑︺︡اد︋  ﹋﹥ آن ﹝﹢︨︧ــ﹥︋ 
 (DeFond, 1992; Craswell et ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︣ده ︋﹢د را ️︺﹠︮
( ︬︭︑ .al., 1995 and Robkob et al., 2011︧ــ︀︋︣س 
︉ و﹋︀ر  ︧﹋ ︳﹫﹞ ﹤﹠﹫﹞︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه دا﹡︩ و︨ــ﹫︹ او در ز﹡ ،️︺﹠ در︮ 
﹋︀ر﹁︣﹝ــ︀، رو﹥ ﹨ــ︀ی ︮﹠︺️ ︧ــ︀︋︡اری و رو﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری 

 .(Fernando et al., 2010) ️︨ک ︋﹥ ︾﹫︣﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا﹢﹊︪﹞
 (Casterella et al., 2004) و ﹨﹞﹊︀ران ﹐︣︐︨︀﹋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︑︭ــ︬ ︧ــ︀︋︣س در ︮﹠︺️ را ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان "﹉ ا︨ــ︐︣ا︑︥ی 

︣ای  ︀ــ︡ار︋  ﹝︐﹞︀︤﹋﹠﹠ــ︡ه ﹋ــ﹥ ﹨ــ︡ف آن ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︤ــ️ ر﹇︀︋︐﹩︎ 
︧︀︋︨︣︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹁︣اد ︾﹫︣﹝︐︭︬ ا︨️" ︑︺︣︿ ﹋︣ده ا﹡︡. 

 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ت﹞︡ ︣ای︠  ︀زار ﹝﹢︗﹢د︋  ﹠︺️، در︋  ︑︭︬ در︮ 
︋︀ ا︐﹞︀ل ︋︧ــ﹫︀ر ︋︣ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︀زار، از︗﹞﹙﹥ د︨︐﹞︤د ︧︀︋︨︣︀ن 
و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑︀︔﹫︣ ﹝﹩ ﹎︢ارد. در اد︋﹫︀ت ︎﹫︪﹫﹟ ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣ 
ــ﹢د﹨︀ و ﹋﹫﹀﹫️   ︨︣ ﹠︺️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩︋  ︑︭︬ در︮ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️، ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای 

︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ا﹟ را︋︴﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︑︖︣︋﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡︪︡ه ا︨️. 
︋﹠︀︋︣اــ﹟، ا﹟ از او﹜﹫﹟ ︎︥و﹨︪ــ︀﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︑︭︬ در 
︮﹠︺️ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ︋﹥ ﹋﹫﹀﹫️ ︨﹢د و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︪﹢ر 
﹝︭ــ︣ ︎﹫﹢﹡︡ ﹝﹩ د﹨ــ︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، اــ﹟ ﹡﹢ع اد︋﹫︀ت را ︋︀ ﹝﹆︀︧ــ﹥ 
ــ︀ ︻﹞﹙﹊︣د   ︋️︺﹠ ︑︖︣︋ــ﹩ ︻﹞﹙﹊ــ︣د ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در︮ 
 ︣︀ی زرو︫ــ ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ــ︀، ﹎︧ــ︐︣ش ﹝﹩ د﹨︡. ا︭︭︐﹞︣﹫︾
︥و﹨︩ را  ︋﹥ ا﹁︣اد دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ و ﹝︐︭︬ ﹋﹞ــ﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡: اول،︎ 
﹠︺️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ﹋﹫﹀﹫️  ﹫﹟ ︑︭︬ در︮  ︋ــ﹥ را︋︴﹥︋ 
︨﹢د ﹎︧ــ︐︣ش ﹝﹩ د﹨︡. دوم، ︑︀︔﹫︣ ︑︭︬ در ︮﹠︺️ ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︨﹢م، ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ را︋︴﹥ ﹝︓︊️ 
﹝﹫︀ن ﹋﹫﹀﹫️ ︨ــ﹢د و ﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ا﹟ ︎︥و﹨︩ را︋︴﹥ ︋﹫﹟ 
︑︭︬ در ︮﹠︺️ و﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ را ︋﹥ ︵﹢ر ︑︖︣︋﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده 

از ﹉ آز﹝﹢ن در ﹝﹢﹇︺﹫️ وا﹇︺﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋﹥ ︎︥و﹨︪ــ︀ی ﹝︡ود ︎﹫︪ــ﹫﹟ ﹋﹥ در ا ﹟﹢زه 
 ﹟ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ،ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ︀﹡﹢﹞از ︎︥و﹨︩ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از آز
 ︀﹀را ا ﹩︀ل ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹆︩ ︋﹥ ︨︤ا︥ه در ﹋︪﹢ر﹨︀ی در︎︥و﹨︩ ︋﹥ و
﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، در ︗︀﹨︀﹩ ﹋﹥ رازداری و ﹁︣﹨﹠﹌ ︋﹢﹝﹩، ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت 

︑︖︣︋﹩ در ﹢زه ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ را ﹝︡ود ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︀﹁︐﹥ ﹨︀ی ا﹟ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در 
﹢د   ︨️︣︡﹞ ︀ر﹞ ﹤﹠﹫﹞در ز ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ︧︀︋︨︣︀ن ﹤  ︋️︊︧﹡ ️︺﹠︮
 ︬︭︑ ﹟﹫ ︣ا︀︐﹡ ،﹟︕ از را︋︴﹥ ﹝︓︊️︋  ︐︣ی ﹡︡ار﹡︡. ا﹁︤ون︋  ︻﹞﹙﹊︣د︋ 
در ︮﹠︺️ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، 
︫ــ﹢ا﹨︡ ︑︖︣︋﹩ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑︭︬ در ︮﹠︺ــ️، ︋︀︻︒ ︋︊﹢د 
﹋﹫﹀﹫️ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ︻﹑وه، ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︐︭︬ در 
 ︕︀︐﹡ ﹟ا︨️. ا ︣﹫﹍﹝︪ ︀ر﹫︧︋ ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞
 ️︺﹠ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︑︀︔﹫︣ ︑︭︬ در︮  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︎  ﹢ا﹨︡︋  از ︵︣﹅ ﹎︣داوری︫ 
 ﹤︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ︳﹫﹞ در ﹤︺︨﹢︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹜﹁ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ﹩︀﹡ا﹢︑ ︣︋
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ️︣︡﹞ و ﹩︪︋ ︣ا︗︹ ا﹡︐︷︀م﹞
درآ︠︣، ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︩، ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹁︣اوا﹡﹩ را در را︋︴﹥ ︋︀ ︑︀︔﹫︣ ︑︭︬ در 
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 ︕︀︐﹡ ︣︋ ﹩︨︣︋︀︧︧︀︋︨︣﹩ ﹁︣ا﹨﹛ آورده ا︨️.
﹨ــ︡ف از ا﹡︖︀م ا﹟ ︎︥و﹨︩، ︋︣ر︨ــ﹩ ︑︀︔﹫︣ ︑︭ــ︬ در ︮﹠︺️ ︋︣ 
﹥ ﹝﹆︀︧﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣︀ن  ︥و﹨︩︋   ︎﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا︨ــ️. ا ️﹫﹀﹫﹋
﹝︐︭︬ و ︾﹫︣﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️ در ﹉ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در 
 ﹩︨︣︋︀︧ ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋ در ︮﹠︺️ را ︬︭︑ ︣﹫︔︀︑ ︀︑ ️︎︣دا︠︐﹥ ا︨ــ ︭︣﹞
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ دارای ︀︮︊﹊︀ر از ﹉ ︮﹠︺️ ︠︀ص 
 ︹︀﹠︮ ︀را﹡ــ﹩ از﹊︊︀︮ ︧︀︋︨︣ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︀︋ ﹤︧ــ︀﹆﹞ ︧ــ︐﹠︡، در﹨
﹝︐﹙ــ︿ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︀︋︡ ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ ︑︖︣︋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︮﹠︺️ ︋﹫︪ــ︐︣ی 
 ️︺﹠︮ ﹉ ︀ران﹊︊︀︮ ︀︋ در﹎﹫︣︋﹢دن ﹅︣︵ از ﹤︋︣︖︑ ﹟︧ــ︉ ﹋﹠﹠︡. ا﹋
︣ ا﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ﹋﹥ ا﹟ ا︠︐﹑ف، در ﹝﹆︀︧ــ﹥  ︋﹥ د︨ــ️ ﹝﹩ آ︡. ﹁︣ض︋ 
 ﹤︋ ︣︖﹠﹞ ،︬︭︐﹞︣﹫︾ در ︮﹠︺ــ️ و ︬︭︐﹞ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︣د﹊﹚﹝︻

د︨︐︀ورد ︻﹞﹙﹊︣دی در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. 
در ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︨﹥ ﹁︣︲﹫﹥ ز︣ آز﹝﹢ن ︫︡ه ا︨️:

١) ︑ ︬︭︧︀︋︨︣︀ن در ︮﹠︺️، ︑﹢ا﹡︀﹩ آ﹡︀ن در ﹋︪︿ ﹝︣︡️ ︨﹢د 
را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡؛

٢) را︋︴﹥ ﹝︓︐︊﹩ ︋﹫﹟ ︑ ︬︭︧︀︋︣س در ︮﹠︺️ و ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩ و︗﹢د دارد؛

 ️︺﹠︮︣︋ ﹩﹠︐︊﹞  ﹤︋︣︖︑ دا﹝﹠﹥   ︀︋  ️︊︓﹞ ︋﹥ ︵﹢ر   ﹩︨︣︋︀︧  ️﹫﹀﹫﹋  (٣
︧︀︋︣س را︋︴﹥ دارد.

ــ﹉ آز﹝﹢ن ︑︖︣︋﹩ ︋︣ای ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در 
︮﹠︺️ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن و ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︾﹫︣﹝︐︭︬ در ا﹟ ︮﹠︺️ ا﹡︖︀م ︫︡. 
در اــ﹟ آز﹝﹢ن، ︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️، ︻﹞﹙﹊ــ︣دی ︋︀ ︋︣︑︣ی 
در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︾﹫︣﹝︐︭︬، در ﹝︀ر ﹝︣︡️ ︨﹢د 
 ︬︭︑ ︣﹫︔︀︑ ا﹨︡ ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︣ای ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از﹢︫ ﹟︪ــ︀ن ﹡︡اد﹡︡. ︋﹠︀︋︣ا﹡
در ︮﹠︺️ ︋︣ ﹋﹫﹀﹫️ ︨ــ﹢د ︋﹥ د︨ــ️ ﹡﹫︀﹝︡. ﹨︣﹠︡ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︋︀ اد︋﹫ـــ︀ت ︎﹫︪﹫﹟ در ﹨﹞ـــ︀ن ﹡﹢ع از ︎︥و﹨ـــ︩ ﹝︽︀︣ت دا︫︐ـ﹥ ︋︀︫︡ 
 (Balsam et al., 2003; Krishnan, 2003; Albring et al.,
 2004; Kwon et al., 2007; Mitra and Hossain, 2010; Sun
 ️﹆︋︀︴﹞ ︀︥و﹨︪ــ ︀ ︑︺︡اد ا﹡︡﹋﹩ از︎  ︥و﹨︩︋   ︎﹟ا﹝ــ︀ ا .and Liu, 2013)
دارد ﹋ــ﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ی ا﹡︡ک ︋︣ای ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ︑︀︔﹫︣ ︑︭ــ︬ در ︮﹠︺️ ︋︣ 
 (Chi ︡﹡ـ︀ ﹨﹫︘ ︫﹢ا﹨︡ی ︋﹥ د︨️ ﹡﹫︀ورده ا ،ـ️ ︨﹢د ︋ـ﹥ د︨️ آورده︣︡ـ﹞

 .et al., 2009; Mascarenhas et al., 2010)
از︨ــ﹢ی د ،︣﹍︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️ ﹡︧︊️ ︋﹥ 
 ﹩︀︨︀﹠︫ در ﹩︗﹢︑︤ان در︠﹢ر﹫﹞ ﹤︋ ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ︧︀︋︨︣︀ن
︑﹆﹙ــ︉ و ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ︾﹙ــ︳ ︋︐︣ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ﹝︐︭ــ︬ در ︮﹠︺️ ︋ــ︣ای ﹎ــ︤ارش رو﹥ ﹨︀ی 

﹝︪﹊﹢ک ︧︀︋︡اری ︮﹑﹫️ ︋﹫︪︐︣ی ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.
︎︥و﹨ــ︩ ︑ ︀︋ ،︣︲︀﹫﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ی در ا﹟ ز﹝﹫﹠ــ﹥ ﹋﹥ ︑︭︬ در 
 ︬︭︑ ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دارد، در اد︋﹫︀ت﹎ ️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︮﹠︺️ را︋︴﹥ ﹝︓︊︐﹩︋ 
در ︮﹠︺️ ︨ــ﹫﹛ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا︀︐﹡ ،︀﹨ ﹤︐﹁︀ ﹟︕ ︎︥و﹨︪︀ی ﹝︺︀︮︣ را 
 (e.g., Carcello and Nagy, ︡﹨︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋︣ده و ﹎︧ــ︐︣ش ﹝﹩ د
 2002, 2004; Krishnan, 2005; Romanus et al., 2008;
(Gul et al., 2009. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︫ــ﹢ا﹨︡ ︋︀ ا﹨﹞﹫︐﹩ را ︋︣ای ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 
 ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ آورد. ا ️﹫﹀﹫﹋ ︣︋ ️︺﹠︮ در ︬︭︑ ︣﹫︔︀︑ از
 (Low, 2004; Reichelt ﹜﹞ ︀ی︪﹨ر ︋︀ ا﹨﹞﹫︐﹩ ︋︀ ︎︥و﹢︵ ﹤︋ ︕︀︐﹡
 and Wang, 2010; Robkob et al., 2011; Karjalainen,

(Popova, 2013 ;2011 ﹝︴︀︋﹆️ دارد. 
﹝︪ــ︬ ﹎︣د︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم، ︧︀︋︨︣︀ن ﹝︐︭︬ در ︮﹠︺️ 
﹡︧︊️ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︾﹫︣﹝︐︭︬ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︐︣ی، ︋﹥ و︥ه در ︑︀﹝﹫﹟ 
 ︀﹨ ﹤︐﹁︀ .︡﹡︧︀︋︨︣ــ﹩، دار ️﹫﹀﹫﹋ ︊ــ﹢د︋ ︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و﹎ ️﹫﹀﹫﹋

︋﹥ ︵﹢ر آ﹝︀ری و ﹝﹠︴﹆﹩ از ﹁︣︲﹫﹥ دوم و ︨﹢م ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
 ︀﹡﹢﹞ــ︀ی ︵︊﹫︺﹩ در آز︐︡ود﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ︡︀︋ ︤ارش ︫ــ︡ه﹎ ︕︀︐﹡
در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د. ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ︎︥و﹨︩ ︋︣ ︑︭︬ در ︮﹠︺️ درون 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹞︣﹋︤ دارد و را︋︴﹥ ︋﹫﹟ ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︨︣︀ن 
﹝︐︭︬ و ︾﹫︣﹝︐︭︬ در ﹨﹞︀ن ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹝﹆︀︧ــ﹥ 
﹢د.  ︣ر︨ــ﹩ ﹋︀﹁﹩︋   ︋﹟︣ای ا﹡︖︀م ا ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡، ا︗︣ای ﹉ آز﹝﹢ن ︑︖︣︋﹩︋ 
ا﹟ ا︐﹞︀ل و︗﹢د دارد ﹋﹥ ا﹎︣ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ د﹍︣ی ﹨﹛ در 
ا﹟ آز﹝﹢ن ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫︡، ﹡︐︀︕ ﹝︐﹀︀و︑﹩ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آ﹝︡. ﹝︪︀ر﹋️ 
️ ﹋﹠﹠︡ه و ︱﹢ر ︫ــ︣﹉ ︋︀︑︖︣︋﹥ در ﹨﹞﹥ ﹝︣ا﹏ آز﹝﹢ن ︋﹥ ا﹡︖︀م  ︫ــ︣﹋

️ آ﹝﹫︤ آن ﹋﹞﹉ ﹋︣د.  ﹫﹆﹁﹢﹞
 ︬︭︐﹞︣﹫︾ و ︬︭︐﹞ ︧︀︋︨︣︀ن ﹟﹫︋ ﹤︧︀﹆﹞ ﹤︋ ،︣︲︀ ︩﹨︎︥و
در ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹉ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︮﹠︺️ (︨︀︠️ و ︨︀ز) 
 ︹︀﹠  ︮﹤ ︥و﹨︪ــ︀ی آ﹠︡ه ﹝﹩ ︑﹢ان ا︀﹆﹞ ﹟︧ــ﹥ را︋  ︎︣دا︠︐﹥ ا︨ــ️. در︎ 
﹫﹟ ﹝﹢︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹩ ﹎︧︐︣ش داد. ﹝﹆︀︧﹥ ﹝﹫︀ن ﹝﹢︨︧﹥  ﹝︐﹙︿ و︋ 
 ،︬︭︐﹞︣﹫︾ ﹩︨︣︋︀︧ ﹤در ︮﹠︺️ و ﹝﹢︨︧ــ ︬︭︐﹞ ﹩︧︀︋︨︣ــ
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ د︡﹎︀ه ﹨ــ︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی را ﹁︣ا﹨﹛ آورد و ︀﹁︐﹥ ﹨ــ︀ی ا︠﹫︣ را 

︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︺﹞﹫﹛ ﹡︐︀︕ ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
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