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﹤﹞︡﹆﹞
در ︗﹙︧ــ﹥ ای ﹋﹥ در ﹝︀ه ژو﹟ ︨︀ل 2002 ︋︣﹎︤ار ︫︡، ︫﹢رای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀(FRC) ︋﹥ ︵﹢رر︨﹞﹩ ﹞︀️ ︠﹢د را از 
 (EU) ︀︎ارو ﹤︀د︑︀ن ︨︀ل، ا﹝﹨ 2005 ا︻﹑م ﹋︣د. در ︎﹩ آن در ﹤﹢﹡1 ژا ︀︑ ﹩﹛︀﹞ ︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی︢︎
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از روش ︧ــ︀︋︡اری ︠﹢د ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁️. ︋︺︡ از ا﹟ ﹋﹥ وزرای دارا﹩ و 
﹝︧﹢﹐ن ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹎︣وه ︋﹫︧️ (G 20) ﹝﹢ا﹁﹆️ ︠﹢د را ︋︀ ﹨﹞﹍︣ا﹩ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡، 
︣﹋️ ︋﹥ ︨﹞️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در ︨︀ل 2009 ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︡. ا﹟ رو﹡︡ ﹨﹞﹍︣ا﹩، ︑︀︔﹫︣ ز︀دی در 
 ︀ ︡﹡ا ﹤︐﹁︣︢︎ ︨︣ا︨︣ د﹡﹫︀ دا︫︐﹥ ا︨️؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از ا﹇︐︭︀د﹨︀ی ︋︤رگ ︑︀﹋﹠﹢ن ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را
.(IFRS Foundation, 2012) ︡﹠﹠﹋ ︡ان دور ︋﹥ ︨﹞️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹎︢ار﹠ ﹤﹡ ︡ه ای﹠دار﹡︡ در آ ︭︡﹇
﹝︴︀︋ــ﹅ ا﹡︐︷︀ر، ﹎︢ار ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، در آن ز﹝︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ︣﹫﹫︽︑ ﹉︪ــ﹞﹍﹫︣ در 
 ︀︋ (GAAP) ︀﹫﹛︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢︎ ا︮﹢ل ﹩﹠︤﹍︀︗ ﹤︋ ،︭︭︀ن︐﹞ ︣ا ﹋﹥ ﹝︡ر︨︀ن و ︡ه ︫︡؛︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ د﹎

  ︑︣︗﹞﹥:﹨︡ی ﹝︖︊﹢ری ︤دی
Jackling, B., Lange, P., and Natoli, R.
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﹉ ﹡︷︀م ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︗︡︡ ﹡﹫︀ز دا︫ــ︐﹠︡. د﹍︀ن (Deegan, 2010) ︋﹥ ﹡﹆﹏ از ︎﹫﹊︣ (Picker, 2003) اد︻︀ ﹋︣ده ا︨️: ”در ︵﹩ 
 ︡︀︋ ،︣آن﹫︾ ﹤ و ﹩﹞︀︨ ﹤ ،﹩︨ر﹢︋︣﹫︾ ︀ ︀ی ︋﹢ر︨﹩ و︐﹋︫︣ ﹤ ،︀﹫﹛︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ ا︨︐︣ا﹨︡دوره ز﹝︀﹡﹩ ︋︧﹫︀ر ﹋﹢︑︀ه، ﹨﹞﹥ وا ﹉

“.︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را︑ر﹢︮
﹥ ︻﹠﹢ان ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی و  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را︋  ﹫︩ از 120 ﹋︪ــ﹢ر، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ــ︣﹋︐︀ در︋   ︫،︣︲︀ ︀ل در
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ (AICPA, 2011). از ︗﹠︊﹥ رو﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای،︋  ﹢د︋  ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩︠ 
﹥ ﹉ ︑︽﹫﹫︣ ︻﹞︡ه در ︑﹀﹊︣ در︋︀ره ا﹀﹞ ﹟﹢م ﹡﹫︀ز دارد، ﹋﹥ از ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ﹤﹫︤ی درک ﹝﹩ ︫﹢د. ︑︽﹫﹫︣  ︧﹫︀ری از ﹋︪﹢ر﹨︀︋  ﹝︀﹜﹩ در︋ 
ذ﹨﹠﹫️، از آن ﹡︀︫ــ﹩ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹡﹫︀ز ا︨️ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری ﹝﹙﹩ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︗︤﹍︀﹟ ︫ــ﹢د، ︋﹙﹊﹥ ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹡﹫︀ز ﹋﹠﹢﹡﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︋︣︑︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اری و ︢︎︣ش ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل 
 .(IFRS Foundation, 2010)د﹢︫ ﹟﹫﹊﹝︑ (IASB) ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨ ﹤﹚﹫︨︪︫︣︡ه ︋﹥ و︐﹠﹞ 2010
﹠﹫ــــ﹟ ︑︽﹫﹫ــــ︣ی ︋﹥ اـ﹟ ﹝︺﹠ـ﹩ ا︨ـ️ ﹋ـ﹥ دو﹜︐ـ︀ د﹍ـ︣ ︋ـ﹥ ا︨︐ـ︀﹡ـ︡ارد﹨ــ︀ی ︧︀︋ــ︡اری ﹝﹙﹩ و ـ︀ر﹢ب ﹉ ﹋︪﹢ر وا︡ وا︋︧︐﹥ 

  .(Adler,2011; De Lang and Howieson, 2006) ︡﹠︐︧﹫﹡
ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را از د︡﹎︀ه ﹝︡ر︨ــ︀ن ︎︣︑︖︣︋﹥ ︧︀︋︡اری ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︻﹑وه ︋︣ آن 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹫︩ از︋  ︥و﹨︪ــ﹍︣ان ﹁︺︀﹜﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡، ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ را در ︀ر دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹝︐﹙︿ ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ در دوره︎   ︎﹤﹋
︣﹩ از ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ و ﹝︪︀﹨︡ه ﹨︀ی ﹝︡ر︨︀ن ︀د︫︡ه و   ︫﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ا ︿﹚︐﹞ ︀ی︐﹝︣ده ا﹡︡. ﹇︧ــ﹋ ︦از آن، ︑︡ر ︦  ︎﹤﹚︮︀﹁﹑ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و︋ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫ــ﹢ا﹨︡ی از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹝︡ودی از ﹝︐﹢ن ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 

در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡. 
﹇︊﹏ از ︢︎︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در 1 ژا﹡﹢﹥ 2005، ا︨︐︣ا﹜﹫︀ از ﹇︊﹏ را﹨﹊︀ر و ︨﹫︀︨️ ﹝︴﹙﹢︋﹩ را ︋︣ای 
 (AASB, د﹢ ︣﹇︣ار ﹋︣ده︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧ــ︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀︋  ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︨ــ︀︠︐﹟ ا︮﹢ل︎ 
(1996. در ﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ راه ﹋︀ر، ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀﹝︴﹙﹢ب ︋﹥ ﹡︧︊️ ﹋﹞︐︣ی در 
آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری ﹡︧︊️ ︋﹥ ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ دا︫️ (Jackling et al., 2012). ا﹎︣﹥، ﹨︡ف  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
 ︳﹫﹞ ا﹡︧ــ︐﹠︡ در روال روزا﹡﹥ از درک ︨ــ﹠︐﹩ ︠﹢د از﹢︑ ﹩﹝﹡ ︣﹍ای ︋﹢د، ﹋﹥ د ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اران ︭︭︀ن و︐﹞ ،دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹫︀ن ،﹩﹛︀﹞
 ︀︨از ﹡﹍︀ه ﹝︡ر︨︀ن و در ﹇︀﹜︉ در ،︀﹨ ﹤︋︣︖︑ ﹟ب ا︨️ ﹋﹥ ا﹢ ︀︡ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹐زم را ا﹡︖︀م ﹝﹩ داد﹡︡.︠  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡ و︋ 
و آ﹝﹢ز︫ــ︀﹩ ︋︣ای ﹝︡ر︨︀ن د﹍︣ی ︋﹥ ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫︐﹥ ︫﹢﹡︡ ﹋﹥ در ︀ل ﹎︢ار ︋﹥ ︨﹞️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در 

 ︣︀︨﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹨︧︐﹠︡.

︑︀ر︙﹥ ای ﹋﹢︑︀ه از ﹝﹆︣رات ﹎︫︢︐﹥ ︧︀︋︡اری 
 (CLERP ︀︐﹋︣ ︣﹡︀﹝﹥ ا︮﹑︀ت ا﹇︐︭︀دی ﹇︀﹡﹢ن︫   ︋﹤﹐ ﹤﹚﹫︨و ﹤  ︋﹩︗﹢︑ر در︠﹢ر﹢︵ ﹤ ﹡︷︀م ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀︋ 
︣ ﹁︣ا﹠︡ ︑﹠︷﹫﹛ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︑︀︨﹫︦  ︣ای ﹡︷︀رت︋  ــ﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀︋  ︡ و︫  ــ︀ل 1999 ا︮﹑ح︫  (Act در︨ 
﹢د︋︣، از ︗﹞﹙﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ــ﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑︺︡ادی از ﹎︣وه ﹨︀ی︨   ︫،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .(Jackling et al., 2010) ︫︡ــ
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹝︣ا︗︹ ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای، ﹝﹆︣رات ﹎︢اران، و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ︫ــ︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︻︀م و ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨️. 
︫ــ﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︧﹢ل اداره ﹋﹙﹩ و ﹝﹫﹨ ️︣︡️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ (AASB) ا︨️ ﹋﹥ دارای ا︠︐﹫︀ر 
︑﹫﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا﹜︤ام آوار ︧ــ︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹐ ﹤︀د︫︡ه ﹡﹫︤ ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ را ︋︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری در ﹢زه 

.(Jackling et al., 2010) ️﹁︣﹎ ﹩﹞ ︣︷﹡︣و﹨︀ی ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در﹝﹚﹇ و ︀︐﹛︀در ︨︣ا︨︣ ا ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎
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 ﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤﹚﹫︨︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ و در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︩︣ا﹎ ﹟︋︧ــ﹫︀ری از ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︾︣︋﹩، ا ︡﹠﹡︀﹝﹨
︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︣رات   ︋﹩︀﹡︀﹞ــ︀ز  ︨﹩﹠︺) ــ﹢د  ︫﹤﹫︑ ،︀﹡درو﹡︡اد در︠﹢ر︑﹢︗﹥ از آ ️﹁︀در ︀  ︋︀ ای و ﹤﹁︣ ︧ــ︀︋︡اری ︹︗︣ا﹞ ︀ و
 ﹉ ︧︀︋︡اری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ،﹤﹡︀﹎︡﹠ ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ︨ــ﹢د︋︣ان ︡﹠︧ــ︀︋︡اری). در﹡︐﹫︖﹥ درو﹡︡اد ︋﹥ ﹁︣ا ﹤﹁︣
 ️﹫﹨ ،﹟و︗﹢د ا ︀︋ . (Pawsey, 2010; Ball, 2006)︀︨ــ﹩ ︫﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫︡ ︋﹥ ︎︀وزی و ︋︀ل﹫︨ ︡﹠︣ا﹁
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ د︡﹎︀﹨﹩ ︋︀ز ︋︣ای ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در﹡︷︣ ﹎︣﹁️ ﹋﹥ در آن ﹁︱︀﹩ ا︖︀د ︫︡ ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹎︣وه ﹨︀ی 
 ﹩︀﹡ ط، ︎﹫︩ از ︮︡ور ا︨︐︀﹡︡ارد﹢︋︣﹞ ﹏︀︧﹞ ︧︀︋︡اری ﹁︣︮️ دا︫︐﹠︡ ︑︀ ﹡︷︣ات ︠﹢د را در ﹝﹢رد دارای ﹝﹠︀﹁︹ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
 .(AASB, 2012) ︫ــ︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د﹢ ﹥ ︵﹢ر ﹝﹠︀︨ــ︊﹩︎  ارا﹥ د﹨﹠︡. از ا﹟ رو﹊︣د ﹠﹫﹟ ا︨ــ︐﹠︊︀ط ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
 ﹟︀د ﹝﹆︣رات ﹡︷︀ر︑﹩ ︋︣ای ︑︡و︖ا ︡﹠︣ا﹁” :️︧﹫﹡ ﹤﹡︀﹍ ︀﹫﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ا︨︐︣ا ︡﹠︣ا﹁ (Stoddar, 2000) ــ︡ ︋﹥ ﹡︷︣ ا︨︐﹢دار﹠︣﹨
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، در ︋﹫︪︐︣ ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︾︣︋﹩ ا︠︐﹑﹁︀︑﹩ ︋﹫﹟ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︋︩ ︭︠﹢︮﹩، ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای و 

“.︡﹠﹠﹋ ︶﹀ دا︫︐﹠︡ ︑︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︠﹢د را ︡﹠ن ﹨︣﹋︡ام ︨︺﹩ ︋︣ ︑︧﹙︳ ︋︣ ﹁︣ا﹢ ،️︨︣ا︗︹ دو﹜︐﹩ ︋﹥ و︗﹢د آورده ا﹞
︉ و﹋︀ر﹨︀ی ︋︤رگ، ﹝︐︭︭︀ن، ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ  در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، ﹎︣وه ﹨︀ی ︨ــ﹢د︋︣ در ﹁︣ا﹠︡ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اری ︫ــ︀﹝﹏: ﹋︧ــ
﹥ و︥ه ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ (CPA Australia)، ا﹡︖﹞﹟  ︧︀︋︨︣﹩، ﹝︣ا︗︹ دو﹜︐﹩ و ﹝︣ا︗︹ ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹨︧︐﹠︡؛︋ 
︧︀︋︡اران ︠︊︣ه ا︨︐︣ا﹜﹫︀  (IACAA)و ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︻﹞﹢﹝﹩ (IPA) (Jackling et al., 2010). ︻﹑وه ︋︣ ﹝﹆︣رات 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹎︢اری، ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹡︀︸︣ ︋︣ ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ ︵︊﹅ ﹇︀﹡﹢ن ︫︣﹋︐︀ (Cwlth, 2001)، در ﹨︧︐﹥ ︠﹢د دارای ﹉ ﹡︷︀م ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
︩ ز﹝﹫﹠﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩، و︗﹢د ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن اوراق ︋︀دار و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری  ﹫︎ ﹟ا︨️ ﹋﹥ از ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ﹡︪︀ت ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ا︨️؛ از ︫﹢ا﹨︡ ا
ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ (ASIC) ا︨️ ﹋﹥ ﹉ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︧ــ︐﹆﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︨︀︎﹍﹢ ︋﹥ ︎︀ر﹜﹞︀ن ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝︧﹢ل ﹝︣︡️ ﹇︀﹡﹢ن 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀،  ︀دار و︨  ﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن اوراق︋  ︀︫︡. ﹐زم︋  ︀ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ار﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋   ︋︡︀ ︫︣﹋︐︀ ا︨️ ﹋﹥︋ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری را ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹙﹊﹥ ا︻ ﹤︋ ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹟︡ه ﹨﹫ـــ️ ا︨︐ـ︀﹡ـ︡ارد﹨ـ︀ی ︧︀︋ـ︡اری ا︨︐ـ︣ا﹜﹫ـ︀ ﹝ـ﹩ ︋︀︫︡ 
﹢رس و اوراق  ﹫﹟ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن︋  ︧ــ﹫︀ر ﹝︪ــ︀︋﹥ را︋︴﹥︋  ﹫﹟ ا﹟ دو ﹡︀د︋  (Jackling et al., 2010; Deegan, 2010). را︋︴﹥︋ 
︋︀دار (SEC) و ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩(FASB)  در ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا︨️؛ ︗︀﹩ ﹋﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︋﹢رس و اوراق 
 (De Lang and Howieson, ـــــ︡ه دارد︻︣︋ ︧ـ︀︋ــ︡اری ﹝ـ︀﹜﹩ را ا︨︐ــ︀﹡ـ︡ارد﹨ــ︀ی ️﹫﹨ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︣ ︋︀دار ﹡︷︀رت︋ 

.2006)
ا﹜︤ا﹝︀﹩ ﹋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ﹝︴︀︋﹆️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، ︀︤ ا﹨﹞﹫️ 
 ﹤ ،﹩﹛︀﹞ از ﹝︺︀﹝﹑ت ﹩︮︀ ﹥ ︀﹝️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ و ﹡﹆︩ آ﹡︀ در ︑︺﹫﹫﹟ ا﹠﹊﹥ در ﹨﹠﹍︀م ︔︊️ ا﹡ــ﹢اع︠  ا︨ــ️؛ ــ︣ا ﹋﹥︋ 
رو︫ــ︀ی ︧︀︋︡اری (و ﹝﹢ارد ا︨︐︓﹠︀ی آن) ﹝︖︀ز ا︨️، ﹝﹩ ︎︣دازد. ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری 101 ا︨︐︣ا﹜﹫︀ (AASB 101) ︋︀ ︻﹠﹢ان 
 ︿︀︸ا︨️. و ﹜﹋︀ ︀﹫﹛︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︣ا︑ر﹢ ــ﹊﹏ و ﹝︐﹢ای︮   ︫︣ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩»، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ا︮﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ا︨️ ﹋﹥︋   ︮﹤ارا»
 ﹏﹞︀ ︡ه و︫  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ذ﹋︫︣  ︀دار و︨  ︩ 227 ﹇︀﹡﹢ن ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن اوراق︋  ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ در︋ 

.(Deegan, 2010) ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣ارد ز﹢﹞
﹙﹊﹥ ﹨︡ف آن ارز︀︋﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و  • ︑﹫ــ﹥ ︀رــ﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩، ﹋﹥ ا﹜︤ام ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری را ﹡︡ارد،︋ 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨️.
• ︫﹊﹙︡﹨﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︀ ر︻︋ ️︀︩ 34 ﹇︀﹡﹢ن ︫︣﹋︐︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︵︣︀ی ﹝﹙﹩.

.︣﹍︧︀︋︡اری ︋︣ای ﹝﹆︀︮︡ د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹩﹨︡﹚﹊︫ •
.﹩﹡︀︗ ︴︨ ︧︀︋︡اری ︋︣ای ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی آن در از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︡﹝︪︀ر﹋️ در ︑﹢︨︺﹥ و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای وا •
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﹫︀﹡﹍︣ «د︡﹎︀ه   ︋︀︐﹋︣ ︀︉ ا︠︐﹫︀ر، ا﹡︐︷︀ر دارد ︑︀ ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩︫  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣︗︹︮  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀︋  ︀دار و︨  ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن اوراق︋ 
وا﹇︺﹩ و ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ای» در︋︀ره و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ و ︻﹞﹙﹊︣د ︫ــ︣﹋︐︣﹎ .︫︡︀︋ ،︀﹥ ا︮︴﹑ح «وا﹇︺﹩ و ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥» ︋﹥ ︮︣ا︣︺︑ ️︿ ﹡︪︡ه، و﹜﹩ 
︋︣ای ︑︺︣︿ د﹇﹫﹅ ︑︣ ا﹟ واژه ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا﹡︴︊︀ق ︋︀ ﹝﹆︣رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︧︀︋︡اری ا︧︀س 
 ﹤﹊﹚  ︋،︡﹠︐︧﹨ ︉︨︀﹠﹞ ︀︐﹋︣ ︉ و﹋︀ر︫  ︣ای ﹋︧ــ ︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه︋  ﹫︀︨︐︀ی ︧︀︋︡اری︎   ︨︀﹠︑ ﹤﹡ ﹤﹋ ️از آن ا︨ــ ﹩﹋︀ ا︮︴﹑ح ﹟︫ــ﹢د. ا ﹩﹞
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ی ﹋︀﹁﹩ را ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت در ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩، ︀ در ﹝︐﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

.(Jackling et al., 2010) (﹩﹛︀﹞ ︀ی︑︀ی ︮﹢ر︐︫︀ددا در ︀ ط﹢︋︣﹞

︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀
︩ ازا﹟ ذ﹋︣ ︫ــ︡، در ﹝︀ه ژو﹟ ︨︀ل 2002، ︫﹢رای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋﹥ ︵﹢ر ر︨﹞﹩ ﹞︀️ ︠﹢د را از ︢︎︣ش  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︎﹫
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ا︻﹑م ﹋︣د. ا﹟ ا︻﹑﹝﹫﹥ ا︸︀ر دا︫ــ️ ﹋﹥ از 1 ژا﹡﹢﹥ 2005، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧ــ︀︋︡اری ا︗︣ا︫︡﹡﹩ ︵︊﹅ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︫︣﹋︐︀ی ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، آ﹡︀﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︮︀در 
︫︡ه ا︨️. ا﹨︡اف ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︪﹩ از ا︋︐﹊︀ر ﹐﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ا︮﹑︀ت ا﹇︐︭︀دی 
︢︣﹡︡﹎︀ن  ﹫︙﹫︡ه، از او﹜﹫﹟︎   ︎﹤︀﹞︣ ︀زار︨   ︋﹉ ︀  ︋﹤︐﹁︪︣﹫ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ا﹇︐︭︀د︎  ﹢د. ا︨︐︣ا﹜﹫︀︋  ︡ه︋   ︫﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ︀ل 1997︎  دو﹜️ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در︨ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︧﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د، ﹋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ︫﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋︣ای ﹇ـــ︣اردادِن ﹨﹫ـــ️ 
 (De Lange and Howieson, 2006; Tweedie ︣د﹋ ︡﹫︀︑ ︧︀︋︡اری، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︀﹡ـ︡ارد﹎︢ار ﹝﹙﹩ را ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐ــ︀﹡ـ︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا

.and Seidenstein, 2005)
︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︨︳ ︫﹢رای ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در ︨︀ل 2001، رو︡ادی ︑︀ر﹩ ︋﹢د ﹋﹥ 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹨﹞︀﹨﹠﹌ ︫ــ︡ه ﹇︊﹙﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋︣د. ︵︊﹅ ﹡︷︣ ا︨︐﹢ارت (2000)، ا﹨︡اف او﹜﹫﹥ ︋︣ای ﹨﹞﹍︣ا﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹢د. ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری  ︡ه︋   ︫﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ︣﹡︀﹝﹥ ا︮﹑︀ت ا﹇︐︭︀دی︎   ︋﹤﹐ ︦﹢﹡ ︩ ﹫ ︀ل 1997 در︎   ︨﹏︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در اوا
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری (IAS) ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢د،  ﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋﹤﹋ ،(IASC) ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹋﹞﹫︐﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 (Stoddard, ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ︋﹢د ︒︋ ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ی ﹋﹞﹫︐﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹢︨ ﹤︋ ️﹋︣ .︫︡ــ ﹤1999 ارا ﹤﹢﹡از 1 ژا ︉﹢︭︑ ︋︣ای
︣﹡︀﹝﹥ ا︮﹑︀ت ا﹇︐︭︀دی، دوران آ︫ــ﹀︐﹥ ︑︀ر ︑﹢︨︺﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری   ︋﹤﹐ ︀ت﹑︮︣ا﹝﹢ن ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹫ (  .2000﹢ادث︎ 
ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ را ︋︧ــ︀زی و ا︮﹑ح ﹋︣د. ا﹟ دوره ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ دو﹜️ ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ﹨﹞﹍︣ا﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹙﹩ را ﹝︴﹙﹢ب 
﹝﹩ دا﹡︧️؛ ︣ا ﹋﹥ ﹝︤ا︀ی ︋︧﹫︀ری را ا︖︀د ﹋︣ده و ︋﹥ ︋︀زار ︨︣﹝︀﹥ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در ︨︴︗ ︀﹡﹩ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︪﹫︡. دو﹜️ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋︣ ا﹟ ︋︀ور ︋﹢د ﹋﹥ 
﹝︤ا︀ی ا︖︀د︫︡ه ︋︣ای ︨︀﹝︡اران در ︋︀زار ︨︣﹝︀﹥، ﹝﹆︀︧﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︑﹢︨︳ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران را ︋︧﹫︀ر آ︨︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹨︀﹞︨︣ ﹤﹠︤﹥ را ︋︣ای 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ دار﹡︡، ﹋﹞﹉  ︣﹝︀﹥ و ︀ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ در ﹁︨︣️ ﹝︊︀د﹐ت︋   ︨︩ا﹁︤ا ﹤  ︋﹏︀﹝︑ ﹤﹋ ﹩︀﹫﹛︀ی ا︨︐︣ا︐﹋︣  ︫﹤ ︫︣﹋︐︀ ﹋︀﹨︩ داده و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋ 

.(Tokar 2005; Tweedie and Seidenstein, 2005) ︡﹠﹋ ﹩﹞
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ﹝﹠︖︣︋﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی  ︢︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  د ﹉ ﹤﹋ ﹟﹍︧︀︋︡ار دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ا︨️، ﹝︺︐﹆︡ ا︨️︎ 
︗︤﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝︡ل دا︠﹙﹩ آن ︫︡ه ا︨️. در ﹡︐﹫︖﹥، ︋︧﹫︀ری ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋︀ ︎﹫︪﹢﹡︡ ای ای اس ︋﹩ 
 ﹩﹫︲﹢︑ ا︨️ ﹝﹢اد ﹟﹊﹝﹞ ﹩﹞﹢﹝︻ ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋﹥ ︵﹢ر ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️﹫﹨ ﹤﹋ ﹟ا ︣﹍︀وت د﹀︑ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ا︫ــ︀ره (AASB)
︣﹋︐︀ی 2001 ار︗︀ع ﹋﹠︡؛ ا﹝︀ درا︨ــ︀س، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹥ ﹇︀﹡﹢ن︫  ﹢رت ﹜︤وم،︋  ︀︫︡ و در︮  ︋﹫︪ــ︐︣ی دا︫ــ︐﹥︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️  .(Deegan, 2010)﹊﹩ د﹍︣ از ︑﹀︀و︑︀، ﹝﹫︤ان ﹋︀ر︋︣د  ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ﹡︧︊️ ︋﹥  ︣︀︨﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ا︨️. ︋﹥ ︋﹫︀ن د﹇﹫﹅ ︑︣، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︫︣﹋︐︀ی ︨ــ︀﹝﹩ ︻︀م ا︖︀د ﹎︣د︡، ا﹝︀ ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
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 2005 ﹤﹢﹡1 ژا ︀﹡︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ ﹡﹫︤ ﹋﹥ دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی ︨︀﹐﹡﹥ آ︐﹋︫︣ ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ در﹎
︀ ︋︺︡ از آن ︋﹢د، آ︾︀ز ︫︡ ﹫﹨ .(Cheung et al., 2008)️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋︀ ﹨︡ف 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︢︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︎︀ ا︨︐﹀︀ده ﹎︧︐︣ده ︑︣ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در ا﹇︐︭︀د ا︨︐︣ا﹜﹫︀،︋ 

.(Deegan, 2010) ا﹁﹆️ ﹋︣د﹢﹞
︑︽﹫﹫︣ در ︮︡ور ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︎︦ از ﹎︢ار ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 

﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋﹥ ︢︎︣ش ر︨﹫︡، ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹢د ﹋﹥   ︋﹟︧︀︋︡اری در ا ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹫﹟ ︀ر﹢ب ﹝﹀ ﹩﹞﹢︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋️﹨︀︊ ــ︡.︫  ︧ــ︀︋︡اری ا︗︣ا︫ 
﹠︀︋︣ا﹞ ︣﹫﹫︽︑ ﹟︡﹠ ﹟﹛ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹢د﹡︡؛︋  ﹠﹫︀دی و ا︮﹙﹩ ﹋﹥ ا︨︀س ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ داد﹡︡، ﹝︪︀︋﹥︋  ︋︪ــ︀ی︋ 
︧ــ︀︋︡اری ﹐زم ︋﹢د. د﹍﹟ ﹝︺︐﹆︡ ا︨ــ️ ﹋﹥، ︋︺︱﹩ از ﹝﹢ارد ︀﹜︪ــ︀ی ︋︤ر﹎﹩ را ︋︣ای ا﹁︣اد ﹝︧ــ﹢ل در ﹎︢ار از ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه 
 (Deegan, 2010, ︊︀ر︑﹠︡ از︻ ﹜﹞ ︀ی﹨︣﹫﹫︽︑ ﹟︀د ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ا︖︧ــ︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا

 :28–29; Cheung et al., 2008)
• ﹇︴︹ ︫ــ﹠︀︠️ دارا﹫︀ی ﹡︀﹝︪ــ﹢د ا︖︀د︫ــ︡ه در دا︠﹏، ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ︋︣ ﹎︤ار︫ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹇︧ــ﹞︐︀ی ﹋﹢﹉ از وا︡﹨︀ی 
 ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ ،﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛(1/8در︮︡) ، ︋﹥ ︫︡ت ا︔︣ ﹎︢ار﹡︡. در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ﹤رو ﹟از ا ︣︔︀︐﹞ ︫ــ︡ه ﹤︐﹁︣︢︎

دارا﹫︀ی ﹡︀﹝︪﹢د در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ و︲︺﹫️ ﹇︊﹙﹩ در ︀ر﹢ب ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀، ︋﹥ ︫︡ت ﹝︡ود ︫︡ه ︋﹢د.
• در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ، ﹇︊﹏ از ︨ــ︀ل 2005، ︨︣﹇﹀﹙﹩، ﹝﹩ ︀︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︨﹫︧ــ︐﹞︀︑﹫﹉ در ︵﹢ل ﹉ دوره ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹫︩ از 20 ︨︀ل ﹡﹍︫︢︐﹥ ︋︀︫︡، 
 ︀د ︑︀ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣دد ﹋﹥ آ﹢ ــ︀﹐﹡﹥ ﹋︀﹨︩ ارزش ا﹡︖︀م︫  ︀︡ آز﹝﹢﹡︀ی︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩،︋  ﹝︧ــ︐﹙﹉ ﹝﹩ ︫︡. در  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

 .︣﹫︠ ︀ ️︨︫︡ه ا ﹩︀︨︀﹠︫ ﹩︐︨ارزش ︨︣﹇﹀﹙﹩ ︋﹥ در
• ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، ︑︖︡︡ ارز︀︋﹩ ﹝﹙﹉، ﹋︀ر︠︀﹡﹥ و ︑︖﹫︤ات ︣︋︧︉  ︵︊﹆﹥ دارا﹫︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د؛ در 
︀﹜﹩ ﹋﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑︖︡︡ ارز︀︋﹩ ︋︣﹝︊﹠︀ی دارا﹩ ︋﹥ دارا﹩ (︋﹥ ا︨︐︓﹠︀ی ︋︩ ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩) 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. 
• ︵︊﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی درا﹝︡﹨︀، د﹍︣ ︋﹥ ︑﹞︀م ︗﹡︀︣︀ی ورودی ا︫ــ︀ره ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹙﹊﹥ 
﹝︡ود ︋﹥ ﹝﹢اردی ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︨︀ز﹝︀ن ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا﹟ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩،  
﹁︣وش دارا﹫︀ ︋﹥ ︗︤ ﹝﹢︗﹢دی ﹋︀﹐، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨﹢د︀ز︀ن ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی و در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ︗︀﹝︹ ﹡︪︀ن داده ﹝﹩ ︫﹢د (﹋﹥ ︎﹫︩ از 

ا﹟ در ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️).
در ﹉ ﹡﹍︀ه ا︗﹞︀﹜﹩ و ﹝﹆︀︧ــ﹥ ﹝︐﹢ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︗︡ول 1 ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ در︀ل ﹠︑ ︣︲︀︀ ︑︺︡اد ا﹡︡﹋﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︧︀︋︡اری ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︺︀دل در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ﹡︡ار﹡︡. 
ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹊︐﹥ ︎﹫︪ــ﹫﹟ را ︑﹆﹢️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹎︢ار ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋﹥ ﹉ ︋︀ز︨︀زی ︻﹞︡ه 
︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹫﹟ ا︮﹢ل︎  از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹇︊﹙﹩ ﹝﹠︖︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د؛ ز︣ا ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︪︐︣ک در︠﹢ر ︑﹢︗﹥︋ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و︗﹢د دارد، و ︑﹠︀ ده ﹝﹢رد از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︨︐︣ا﹜﹫︀، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝︺︀دل در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︢︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︧︀︋︡اری  ﹫︀ن ﹋︣د ﹋﹥ ا﹎︣ ﹋︧ــ﹩ ا︮﹢ل︎  ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡︡ار﹡︡. از ﹝﹠︷︣ ﹉ ﹁︣د ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹟ وا﹇︺﹫️ را︋ 
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﹝︺︀دل ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︻﹠﹢ان︫﹞︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︣ا﹜﹫︀

︢︎1IFRS︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر1

2IFRS︎︣دا︠️ ﹝︊︐﹠﹩ ︨︣︋︀م2

︊﹫﹋︣︑3IFRS︀ی ︑︖︀ری3

4IFRS﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥4

5IFRSدارا﹫︀ی ︾﹫︣︗︀ری ﹡﹍︡اری ︫︡ه ︋︣ای ﹁︣وش و ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︐﹢﹇︿ ︫︡ه5

6﹩﹡︡︺﹞ ︹︋︀﹠﹞ ﹩︋︀6ا﹋︐︪︀ف و ارزIFRS

7IFRSا︋︤ار ﹝︀﹜﹩: ﹝﹢ارد ا﹁7︀︪

︐﹝︧﹇8IFRS︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑8﹩

IAS1ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜101﹩

102︀د﹢︗﹢﹞IAS2

IAS7︮﹢رت ︗﹡︀︣︀ي ﹡﹆︡ي107

108︀﹨︀︊︐︫︧︀︋︡اری و ا ︧︀︋︡اری، ︑︽﹫﹫︣ در ︋︣اورد﹨︀ی ︀ی﹨ ﹤روIAS8

IAS10رو︡اد﹨︀ی ︎︦ از دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی110

﹡︀﹝﹫︎IAS11︀ی 111️︠︀︨

IAS12﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣درا﹝112︡

IAS16ا﹝﹑ک، ﹝︀︫﹫﹟ آ﹐ت و︑︖﹫︤ات116

IAS17ا︗︀ره ﹨117︀

IAS18درا﹝︡ ︻﹞﹙﹫︀︑118﹩

IAS19﹝︤ا︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن119

IAS20︧︀︋︡اری ﹋﹞﹊︀ی ︋﹑︻﹢ض دو﹜️ وا﹁︪︀ی ﹋﹞﹊︀ی دو﹜120️

IAS21آ︔︀ر ︑︽﹫﹫︣در ﹡︣خ ارز121

﹞IAS23︀رج ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜123﹩

IAS24ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت ا︫︀ص وا︋︧︐﹥124

IAS27︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥127

︀﹞︨︣IAS28﹥ ﹎︢اری در وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری وا︋︧︐﹥ و ﹝︪︀ر﹋︐︀ی ︠︀ص128

IAS29﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ درا﹇︐︭︀د﹨︀ی ︋︀ ︑﹢رم ︀د129

IAS31︧︀︋︡اری ﹝︪︀ر﹋︐︀ی ︠︀ص131

132﹤ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩: اراIAS32

133﹜︨ ︣﹨ د﹢︨IAS 33

IAS 34﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹫︀ن دوره ای134

136︀﹫ارزش دارا ︩﹨︀﹋IAS 36

137﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹫و دارا ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹫﹨︡︋ ،︣︀︠ذIAS 37

︗︡ول 1- ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹝︺︀دل
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️ ︫︡ه، ﹨﹞﹍︣ا ︫﹢﹡︡)، ︑﹞︀م آ﹡︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ﹝︴︀︋﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︨︣﹁ ︀ر ﹎﹫︣د (و ا﹎︣ ︑﹞︀م ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی﹋ ﹤︋ ︀︋︀︧ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ را ︋︣ای
 ︣︵︀︠ ﹤  ︋،︡د︨️ ﹝﹩ آ ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹢د. در وا﹇︹ ا﹡︴︊︀ق ︗︀﹝︹︋  ﹢ا﹨﹠︡︋  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︠ 

ا﹟ ﹋﹥ ا︻﹞︀ل ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︺︀دل در ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︣ا﹜﹫︀ از ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹁︣ا︑︣ ︠﹢ا﹨︡ ر﹁️.
ا﹟ ﹇︧﹞️ از ﹝﹆︀﹜﹥، ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ︀︮﹏ از ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ﹡︷︀م آ﹝﹢ز︫﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ را ︋﹥ ︋︒ ﹝﹩ ﹎︢ارد. در 
 ﹩﹚﹋ ﹩︣︵ ﹤﹊﹠︣ر︨﹩ ﹝﹩ ︫﹢د و دوم ا ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋   ︋﹤ ️ ︋︪﹫︡ن︋  ﹫﹑ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ از ﹜︀ظ︮  ا︋︐︡ا، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 ﹤︀د﹎﹫︣ی ارا ︧︀︋︡اری از ﹡︷︣ آ﹝﹢زش و ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی آن ︋︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛ر در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹢﹞  ︣د ا︮﹢ل﹊از رو

︫︡ه ا︨️.

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری در ا︨︐︣ا﹜﹫︀
﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩︪︋︧︀︋︡اری و ا︻︐︊︀ر ﹤﹁︣ 

 در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، ︨﹥ ﹝︣︗︹ ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹋﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣ا︗︹ ﹝︪︐︣ک ︧︀︋︡اری (JAB) ︫ــ﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ را ︋︣ای 
︩ ︫︣ط ورود ︋﹥ دوره ﹨︀ی  آ﹝﹢زش ︣﹁﹥ ای و ︮﹑︐﹫︀ی ︣﹁﹥ ای ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡. ︋﹥ ︵﹢ر ︨ــ﹠︐﹩، ﹝︡رک ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︧︀︋︡اری، ︎﹫
آ﹝﹢ز︫﹩ ︣﹁﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︻︱﹢️ ﹋︀﹝﹏ در ﹊﹩ از ︨﹥ ﹝︣︗︹ ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ ︫﹢د. ︋︀ ا ﹟︀ل، ︋︀ ﹎︫︢️ ز﹝︀ن، ا︠︐﹑ف ︻﹆﹫︡ه و 
دو﹎︀﹡﹍﹩ در ︫︣ا︳ ورود ︋﹥ دوره ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ارا﹥ ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹝︣ا︗︹ ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋﹥ ︻︱﹢️ ﹋︀﹝﹏ در ︣﹁﹥ ︫︡ه ا﹡︡، 
﹥ ا︨︣ ،﹤﹁︣ ﹟︪ــ﹞﹥ ﹎︣﹁︐﹥  ﹫︪ــ︐︣ ا﹁︣اد︋  ︣ای ︗︢ب ︑﹠﹢ع︋  ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨ــ️ (Andon et al., 2010). ا﹟ رو﹡︡ از ﹡﹫︀ز درک ︫ــ︡ه︋ 
ا︨️، ا﹁︣ادی ﹋﹥ «و︨︺️ و ︻﹞﹅» ︑︖︀رب، ﹝︀ر︑︀ و ز﹝﹫﹠﹥ ای را دار﹡︡ ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︠﹢ا︨︐﹥ ﹨︀ی ﹁︤ا﹠︡ه، ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن و ︎﹫︙﹫︡ه ︧︀︋︡اری 

.(Hancock et al., 2009) ︡﹡︡﹡﹢﹫︍︋ ای ﹤﹁︣

﹝︺︀دل ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︻﹠﹢ان︫﹞︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد ا︨︐︣ا﹜﹫︀

IAS 38دارا﹫︀ی ﹡︀﹝︪﹢د138

IAS 39ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩: ︫﹠︀︠️ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی139

︀﹞︨︣IAS 40﹥ ﹎︢اری در ا﹝﹑ک140

IAS 41﹋︪︀ورزی141

1004︀﹊﹝﹋-

-﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ︻﹞﹢﹝1023﹩

-ا﹨﹞﹫1031️

-﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ︻﹞1038︣

-﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹁︪︣ده1039

-︑﹀︧﹫︣ و ﹋︀ر︋︣د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨1048︀

-﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︨︣ا︨︣ دو﹜️ و ︋︩ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜1049️

-ا﹇﹑م اداره ︫︡ه1050

-ز﹝﹫﹟ ز︣ ︗︀ده1051

-ا﹇﹑م ︑﹀﹊﹫﹉ ︫︡ه1052
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︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ارا﹥ ︫ــ︡ه ︑﹢︨︳ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ (از  ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹝︣ا︗︹ ︧ــ︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ﹨﹞︙﹠︀ن ﹡︷︀رت ︋︣︋ 
 ︩﹫︎ ﹏ای در ﹝︣ا ﹤﹁︣ ️﹫﹑︮ ﹟﹫﹫︺︑ ︡﹠︣ا﹁ ﹅︣︵ را از (﹤︫︣ ︀︋ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︭︠﹢︮﹩ ﹨﹞︣اه ،﹤﹚﹝︗
از ︮﹑ ️﹫︧ــ︀︋︡اران ︣﹁﹥ ای، ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡. در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀، ︑︭﹫﹑ت ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ︫ــ︀﹝﹏ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑︭﹫﹑ت ︻︀﹜﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
️ ︋︪﹩، ﹝︪︀ر﹋️ ︋﹫﹟  ﹫﹑︮ ︡﹠︣ا﹁ .(ICCA/CPA, 2009) ︡ای ﹝﹩ ︋︀︫ــ ﹤﹁︣ ︹︗︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ ﹝︣ا ﹤ای ارا ﹤﹁︣ ︀ی﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋
︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ﹇︊﹏ از  ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ و ﹝︣ا︗︹ ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︡اری ا︨️ ︑︀ از ︮﹑﹫️ ﹋︀﹁﹩ ﹝︀ر︑︀ی ﹁﹠﹩ و ︻﹞﹢﹝﹩ دا﹡

.︡﹠﹠﹋ ﹏︮︀ ︧︀︋︡اری ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹤﹁︣ ﹤︋ ورود
️ ︋︪ــ﹩ ︣﹁﹥ ای ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡؛  ﹫﹑︮ د﹢﹝﹠﹨ب ر﹢︀ر ز︫ــ﹩ در﹢﹞︀ی ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹞ا﹜︤ا ﹟︡و︑ ،﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︻﹢︲﹢﹞ از
︋﹥ ︭︠﹢ص و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ ﹝︣︋﹢ط ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︨﹥ ﹝︣︗︹ ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای، ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥ ﹇︭︡ د﹊︐﹥ ﹋︣دن ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
آ﹝﹢ز︫ــ﹩ را ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹡︡ار﹡︡؛ در ﹡︐﹫︖﹥، ︋︀ دادن ﹁︣︮️ و ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ در 
︀رج ﹋︣ده ا﹡︡. ا﹟ ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی،  ﹥ ﹝︣ور ز﹝︀ن از ﹢︖︑ ️﹛︀︤ی︠  ︀ز﹝︀﹡︀ را︋   ︨﹤  ︋﹩︪︋ ️ ﹫﹑  ︮︡﹠︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ﹁︣ا﹨ ﹤﹞︀﹡︣  ︋﹩︣ا︵
 ﹉ .︡﹠﹡︀︖﹠﹍︋ ﹩︨را در ︋︣﹡︀﹝﹥ در ﹩﹚﹞ ای و ﹤﹆︴﹠﹞ ﹏︀︧﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ و ﹩﹝﹚︻ ﹩︭︭︑ ︀ی﹨ ﹤﹠﹫﹞︀ن داده ا︨️ ︑︀ ز﹊﹞︡ر︨ــ︀ن ا﹞ ﹤︋
 ︣﹫﹫︽︑ ﹟د. ا﹢ ﹥ ︗︀ی ︑︖﹢︤ ﹝︴︀﹜︉ در︨﹩︋  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢ز︫﹩︋  ︣ ﹨︧︐﹥ ا︮﹙﹩︋   ︋︤﹋︣﹝︑ ،️﹫﹑ ︤رگ در ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︀ی ︑︺﹫﹫﹟︮   ︋︣﹫﹫︽︑
 ︿﹚︐﹞ در دروس ︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ ︣︀︨ ︀︋ ️︨زه ︋︣﹡︀﹝﹥ در︨﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا﹢ ﹤﹋ ️در ﹨︧ــ︐﹥ ا︮﹙﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫﹩، ︋︡ان ﹝︺﹠﹩ ا︨ــ
﹊︍︀ر﹥ ︫﹢د. در ︑﹢︲﹫ «ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ︮﹑ ️﹫︣﹁﹥ ای» (ICCA/CPA, 2009) در ︮﹀﹥ ﹨︀ی 6 و  ،7︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ 
 ﹤ ︡ه ا︨️، ﹋﹥ ﹝︴︀﹜︊﹩ در ﹝﹢رد ا﹜︤ام ︑﹀﹊︣ ا﹡︐﹆︀دی از ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ و ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط︋   ︫﹤︐︠︀﹠ ︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫﹩︫  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨︧︐﹥ ا︮﹙﹩︋ 
﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡.  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را︎   ︋︴ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ﹝︀﹜﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ درک ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ﹡︷︣ی ︻﹞﹙﹫︀ت ︧︀︋︡اری، ﹨﹛ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ﹨﹛ در︨ 
︋︀ ا ﹟︀ل، ﹝︧ــ︐﹠︡ات ا︫︀ره ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ︋﹥ ا︐﹞︀ل، د﹜﹫﹏ ا ﹟︢ف ا﹟ ا︨️ 

﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹠︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا﹜︤ام آور در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.
︢︎︣ش ﹉ روش ﹝︊︐﹠﹩ ︣︋︀ر﹢ب آ﹝﹢زش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀

 ﹤ ﹤﹋ ﹟﹝﹢رد ا︨ــ︐﹀︀ده ︑﹢︨ــ︳ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹥ وا︨︴﹥ ︫ــ︣ح دادن ا ﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر
 .(Jackling et al., 2010) ︡﹠﹋ ﹏﹫﹝︑ ︧ــ︀︋︡اری ︀ی︫︀ر﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ را در رو﹋ ﹤︋ ︡︀︋ ︀ ️ا︨ــ ︣︐︋ ︧︀︋︡اری ︫ــ﹫﹢ه ﹨︀ی
︋﹥ ︻﹑وه، ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ﹝︐︪﹊﹏ از ︋﹫︀﹡﹫﹥ ﹨︀ی ﹝﹀﹢﹝﹩ ا︮﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ︵︣﹅ ﹨﹞﹊︀ری ﹝︐﹆︀︋﹏ ﹝﹫︀ن ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧ــ︀︋︡اری و ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩، ︑﹊︀﹝﹏ و ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ا︨️. ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ︋︣ای ارا﹥ ر﹨﹠﹞﹢دی ︻︀م و ﹁︣ا﹎﹫︣ در 
︬ ﹋︣دن ﹝﹀︀﹨﹫﹞﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︀︋︡ در ︑﹫﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ︫﹢د. ا︨︐︡﹐ل ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥  ︪﹞ ︫ــ︡ه و ﹨︡ف آن ﹩︧ــ︀︋︡اری ︵︣ا
︋︊﹢د ﹋﹙﹩ ﹋﹫﹀﹫️ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹨︡ف ا︮﹙﹩ ︋︣ای  ﹉︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ا︨️.  ﹟﹫﹠︀ر﹢︋﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︀︎﹥ ای ︋︣ای ︑︣و︕ درک و 

﹁﹛ ﹝︪︐︣﹋﹩ در ﹝﹢رد ﹝︀﹨﹫️ و ﹎︧︐︣ه ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.
︣ ا︮﹢ل را ︫ــ﹊﹏ ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹁﹙︧ــ﹀﹥ ﹋﹙﹩  ا﹟ درک ﹝︪ــ︐︣ک از ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩، ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹝︊︐﹠﹩ ︋
ا︨︐ـ︀﹡ـ︡ارد﹨ـ︀ی ︋﹫ـ﹟ ا﹜﹞﹙﹙ـ﹩ ﹎ــ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ (IASB, 2012). ︫﹠︀︠️ ﹝︀﹨﹫️ ︑︖︣︋﹩ ︀ر﹢ب ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹛ ا︨️؛ ز︣ا ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︠︳ ﹝︪﹩ ︋︣ای ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ در ﹝﹢رد ︑﹢︨︺﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
﹥ وا︨︴﹥ ﹇︱︀وت  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ﹥ آ﹝﹢زش ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︧ــ﹙﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹋︀ر︋︣د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  و رو﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋ 
د︨ــ︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣﹨︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︲︣وری ا︨️ ﹋﹥ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای آ﹝﹢زش ︋︊﹫﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹝︀ر︑︀ی ﹇︱︀وت ︠﹢د را ار︑﹆︀ 
د﹨﹠︡ (Wells, 2011a). ︋︣ ﹨﹞﹫﹟ ا︨ــ︀س، ︑︀زه ︑︣﹟ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀﹩ ﹋﹥ از ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ︋︣﹝︊﹠︀ی 
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 ︦︡ر︑ .(Wells 2011a; IASB, 2012) ︡ــ﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀ی ﹇︱︀وت︑︀ر﹞ ﹤︺︨ــ﹢︑ ﹤  ︋،︡﹠و︗﹢د ﹝﹩ آ ﹤ ا︮ــ﹢ل ﹝︊︐﹠﹩ ︣︋︀رــ﹢ب︋ 
﹝︊︐﹠﹩ ︣︋︀ر﹢ب ﹡﹫︤ ︋︀ ﹨︡ف ︑ ﹩﹨︡﹚﹊︫ ﹏﹫︧﹊﹠﹢ا︠️ و ﹝﹠︴﹆﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ار︑︊︀ط دارد. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر﹋﹥ 
﹨︀د︨ــ﹢ن و ﹨﹞﹊︀ران(Hodgson et al., 2011) ا︨︐︡﹐ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ا﹟ ﹝﹢﹇︺﹫️ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︗︡︡ی ﹡﹫︧️ و ︑﹠︀ ﹝︺﹠︀ی ︫﹢دی را 
 ﹉ ︡︀︋ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ︦ب ︋︣ای ︑︡ر﹢︀ر︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ︣د﹊اد︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ رو ︀﹡︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ آ︖ا

﹡﹆︴﹥ ︫︣وع ︋︀︫︡.
︫﹠︀︠️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︠︀ص (︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩) ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︣﹙﹥ ︎﹫︪︣﹁️، ار︑﹆︀ی 
︨︴ در ﹨︣ ︨︀ل، و ا﹨︡اف در ︀ر﹢ب  ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉︧︀︋︡اری ︠︀ص، ﹝︐﹀︀وت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹨︀د︨﹢ن و ﹨﹞﹊︀ران ︋﹫︀ن ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ 
﹋﹥ ﹝︐︭︭︀ن ︧︀︋︡اری ︀︋︡، دا﹡︪︖﹢︀ن را از ﹇︱︀و︑︀﹩ ﹋﹥ در ︵﹢ل ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ رخ ﹝﹩ د﹨︡، 
آ﹎︀ه ﹋﹠﹠︡. ︻﹑وه ︋︣ ا﹟، آ﹡︀ ا︨ــ︐︡﹐ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ رو﹊︣د ﹡﹞ ︡︀︊︡ود ︋﹥ دوره ﹨︀ی دوم ︀ ︨ــ﹢م ︨ــ︀ل ︋︀︫ــ︡. ا﹝︀ ︀︋︡ در دوره ﹨︀ی 
﹝﹆︡﹝︀︑﹩ و او﹜﹫﹥ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ا﹜︤ا﹝﹩ ﹎﹠︖︀ده ︫ــ﹢د. ︀︎﹥ ﹎︢اران او﹜﹫﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، دا﹡︪︖﹢︀ن را ︋︀ روش 

 .︡﹠︪︋ ﹩﹞ را ا︻︐︊︀ر ︀﹢︎ ﹩︫︣د آ﹝﹢ز﹊آ︫﹠︀ ﹝﹩ ︨︀ز﹡︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ رو ﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ای ︋︀ درک ﹤﹚︣﹞︡﹠ آ﹝﹢زش
︋﹥ ﹎﹀︐﹥ و﹜︤ (Wells, 2011b)، ر﹝︤ ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ︑︡ر︦ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ دا﹡︪︖﹢︀ن ︋﹥ درک 
︻﹞﹫﹅ و ﹋︀﹝﹙﹩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ د︨️ ︀︋﹠︡، ﹡﹥ ا ︳﹆﹁ ﹤﹊﹠︀د﹎﹫︣ی آ﹡︀ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ روش ﹇︀︻︡ه ﹝﹢ر ︋︀︫︡. 
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︋﹥ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ا﹟ ا︵﹞﹫﹠︀ن داده ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹁﹞﹫︡ن ﹡﹥ ﹁﹆︳ ︮︣﹁﹥ ︗﹢﹩ در ﹝﹢رد ا﹜︤ا﹝︀ ا︨️، ︋﹙﹊﹥ ا︾﹙︉ در ﹝﹢رد ︀د﹎﹫︣ی 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری را  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣﹇︀︻︡ه ا︨️. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ︀ر﹢ب ﹝﹀﹫﹨ ﹩﹞﹢️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 ﹟︀ت ﹝﹢ردی ا︺﹛︀︴﹞ ﹅︣︵ از ︧︦ــ︐﹥ ︑︡ر︗︣︋ ️︤﹞ .︡﹡︣﹫﹎ آ﹝﹢︠︐﹥ ﹨︀ی ︠﹢د را در ﹇︀﹜︉ ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹝﹢ردی ︋﹥ ﹋︀ر ︡︀︋ ،︡﹠﹠﹋ ر﹋︀﹝﹏ درک﹢︵ ﹤︋
 ︀ ︀ــــ︡︋   ︋︣﹍︀ی د﹨ ﹤﹠︧︤︀︋︡اری ا﹝︣ی ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ رد ﹎ــــ ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ا︨️ ﹋﹥ ﹇︱︀وت از ︵︣﹅ درک ﹝﹀︀د ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

︑﹢︲﹫ د﹇﹫﹅ ︑︣ی ︫﹀︀ف ︨︀زی ﹎︣دد. 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری

 ️﹫﹑︮ ﹟﹫﹫︺︑ ︧ــ︀︋︡اری در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹩︪ــ﹩، ا﹝﹊︀ن ︑﹠﹢ع در ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫ــ︋ای ا︻︐︊︀ر ﹤﹁︣ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹤︣﹎ا
﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩، ﹝﹆︴︹  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ دوره ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︑︪ــ︀︋﹥ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ دارد.︋   ︋︀ ︋︣ای دوره ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨ــ︀زد، و﹜﹩︋ 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ︧ــ︀︋︡اری از ︫︣ا︳ ﹐زم ︋︣ای ا︻︐︊︀ر︋︪ــ﹩ ︣﹁﹥ ای ︋︣︠﹢ردار ا︨️؛ ︣ا ﹋﹥ د︨ــ︐︀ورد﹨︀ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣﹡︀﹝﹥ در︨﹩ ﹋﹥ 
︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︨﹥ ﹝︣︗︹ ︧︀︋︡اری ︣﹁﹥ ای ︗︤﹩ ︨︀زی ︫︡ه را ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آورد (ICCA/CPA, 2009). ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ا︮﹙﹩ 
﹝︴︀﹜︺﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از: ︧ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ (︫︀﹝﹏ ︨﹫︧ــ︐﹞︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ﹁︣ا﹠︡﹨︀، ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ﹡︷︀ر︑﹩ و ︣﹁﹥ ای و ﹝︀︧﹏ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
︑︡و︑ ﹟﹢ری ︧︀︋︡اری)؛ ︧︀︋︡اری ﹝︣︡️ (︫︀﹝﹏ ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ز﹝︀﹡﹩)؛ ﹝︀﹜﹩؛ ︧︀︋︨︣﹩؛ ︋﹫﹞﹥؛ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت و ︫︣﹋︐︀ی ا︨︐︣ا﹜﹫︀ 

و ﹝︀﹜﹫︀ت ا︨︐︣ا﹜﹫︀.
 ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ ا︮﹙﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ (CPA) ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︀︋︡ ︵︣ا﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ︨﹫︧︐﹞︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩، ا﹇︐︭︀د 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹁︤ا︩ ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی در ﹝︴︀﹜︺︀ت دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩، ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ا﹟ ا﹝﹊︀ن  و رو︫ــ︀ی ﹋﹞﹩ را در︋︣﹎﹫︣د.︋ 
را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨ــ︀زد ︑︀ ︧︀︋︨︣﹩ و ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹫︀︑﹩ ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ︋︀ ﹝﹀︀د ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ︮﹢رت ﹎﹫︣د. ﹨﹞﹫﹟ رو﹊︣د ﹝︪︀︋﹥ در 
︩ آ﹝﹢︠︐﹍﹩ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︠︢  ︩ آ﹝﹢︠︐﹍﹩ ︵﹩ ︫﹢د. ﹠︀﹡︙﹥ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن در ﹝︣ا﹏ ا︑﹞︀م دا﹡ ︵︣ا﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ در︨ــ﹩، ︀︋︡ در ﹝︣ا﹏ دا﹡
︩ آ﹝﹢︠︐﹍﹩  ﹝︡رک را ر︻︀️ ﹋﹠﹠︡، ﹨﹠﹍︀م ورود ︋﹥  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری از ︮﹑﹫️ و︥ه ای ︋︣︠﹢ردار ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡. ︑﹊﹞﹫﹏ ﹉ ︋︣﹡︀﹝﹥ دا﹡
﹥  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡  ︣ای ورود︋   ︋️﹫﹑  ︮︴  ︨﹤ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋  ﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه را︋  ــ︣ا︳ ورود︋   ︫،️﹫﹑  ︮﹟﹫﹫︺︑
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(ICAA/CPA, 2009). ︋︣﹡︀﹝﹥ ︑︭﹫﹑ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ︧ــ︀︋︡اری در د﹨﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥ ︋﹥ ︵﹢ر در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥، ز︣ا ︑︺︡اد 
دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋﹥ در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ︑︭﹫﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹎︧︐︣ش ︀﹁︐﹥ ا︨ــ️(ICAA/CPA, 2009) . ︋﹥ ︻﹙️ ﹋︓︣ت دا﹡︪︖﹢︀ن 

︩ آ﹝﹢︠︐﹍﹩ از ا︻︐︊︀ر ︋﹫︪︐︣ی ︋︣︠﹢ردار ︫︡ه ا︨️. ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀، درد﹨﹥ ﹎︫︢︐﹥ ارا﹥ ﹝︡رک دا﹡
︧ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︡ود 30 ︑︀ 40 در︮︡ از ︋︣﹡︀﹝﹥ در︨ــ﹩ ︨﹥ ︨︀﹜﹥ در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ را ︎﹢︫︩ ﹝﹩ د﹨︡؛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ در 
 ﹤ ﹫︪ــ︐︣ ا︨️.︋  ﹥ ﹁︪ــ︣ده ︑︣︋﹢دن دوره ︑︭﹫﹙﹩ و ︑︺︡اد وا︡﹨︀ی ﹋﹞︐︣، ﹝﹫︤ان در︮︡ ︧ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩، ﹋﹞﹩︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋︣︑﹐︀  ︋︹︵︀﹆﹞
 ،︡︐﹞ ت﹐︀د. ︋︣︠﹑ف ا﹢︫ ﹩﹞ ︧︦︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ در دوره ﹨︀ی دوم و ︨﹢م در ﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︑︡ر ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ،︣︑ ︣︮ ︀ن﹫︋
ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋︣ای ︑︡ر ︧︦︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ و ︋﹥ و︥ه ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، رو﹊︣د ﹊︍︀ر﹥ ای را در ︎﹫︩ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 
﹞ ︩ــ︡ودی از ﹋︐︋︀︀ی ﹝﹆︡﹝︀︑﹩  ﹑﹫️ ا︨ــ️ و ﹝︐﹢ای آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︣﹞︡﹠﹙﹥ ای، در︋   ︮﹟﹫﹫︺︑ ︡﹠︣ا﹁ ﹩﹎︥و ،﹩﹍︍︀ر﹊ ﹟ــا
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️، ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د.  ︣ای ︑︡ر︦ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ ا︮﹢ل︋  ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀﹩ ﹋﹥ ﹝︐︪ــ﹊﹏ از رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋
︋﹫︪ــ︐︣﹟ ︑﹠﹢ع رو﹊︣د، ︑︡ر ︧︦ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ و ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ︨︴ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ در 

ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ا︧︀س ﹝﹩ ︫﹢د.
 ﹩﹞﹢﹀﹞ ب﹢︀ر ︀ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر آ︫﹠︀﹩ او﹜﹫﹥︋  ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ا︮﹢ل را︋  ︋︣︠﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ روش ︑︡ر ︦︀ر﹢ب ﹝﹢ر ﹝︴︀︋﹅︋ 
︀ رو﹊︣د ﹇︀︻︡ه ﹝﹢ر ﹋﹥ ︑﹢︨ــ︳  ︣ای ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︑︀ذ ﹋︣ده ا﹡︡. ا﹟، در ﹝﹆︀︧ــ﹥︋  و ﹝︐﹞︣﹋︨︤ــ︀︠︐﹟ د︡﹎︀ه ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن︋ 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ی د﹍︣ ا︑︀ذ ︫︡ه و ︋︣ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی ︔︊️ ︑﹞︣﹋︤ دار﹡︡، ﹨﹞﹢ا﹡﹩ ﹡︡ارد. ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ از رو﹊︣د ﹇︀︻︡ه ﹝﹢ر 
ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، آ︫﹠︀﹩ دا﹡︪︖﹢︀ن ︋︀ ﹝ ﹩︑︀﹞︡﹆﹞ ﹤﹚︣︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑︀ ︨︀﹜︀ی دوم 

و ︨﹢م ︋﹥ ︑︺﹢﹅ ﹝﹩ ا﹁︐︡. ︑﹠﹢ع در رو﹊︣د در ︨︴ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ دو ︋︩ ︑﹆︧﹫﹛ ︫﹢د:
﹠︀︋︣ا﹟، دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن  • دوره ﹨︀ی ︑︭﹫﹙﹩ ︨ــ︴ ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ︋﹥ ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ︾﹫︣︣﹁﹥ ای در ︨ــ︴﹢ح ا︋︐︡ا﹩ ﹝﹩ ︎︣دازد؛︋ 

﹝﹩ ︎﹠︡ار﹡︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︴︨ ﹟ ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪︐︣ی را ﹝﹩ ︵﹙︊︡.
• ﹝︀﹨﹫️ ﹋﹙﹩ دوره ﹨︀ی ﹝﹆︡﹝︀︑﹩، ︋﹥ ﹝︡ر︨ــ︀ن ا﹝﹊︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ ︋﹥ ︵﹫︿ و︨ــ﹫︺﹩ از ﹋︐︋︀︀ی در︨﹩ د︨ــ︐︣س دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡؛ از ︗﹞﹙﹥ 

ا﹇︐︊︀س از ﹋︐︋︀︀ی در︨﹩ ا﹝︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹊︣︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡، ︋﹙﹊﹥ از رو﹊︣د ﹝︊︐﹩ ︋︣ ﹇︀︻︡ه ا︑︀ذ ︫︡ه ا﹡︡.

او﹜﹫﹟ ﹎︢ار و در︀︨﹩ ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹥ ︫︡ه (︀ ﹨﹠﹢ز ︀︋︡ ﹁︣ا﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢﹡︡)
︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ﹝︡ر︨﹫﹟ ︧︀︋︡اری

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری︋  ︣﹨﹥ ای از ز﹝︀ن ﹋﹥ ﹎︢ار از ا︮﹢ل︎  ︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️، ا︨︀︑﹫︡ ︧︀︋︡اری در︋ 
 ﹟﹫﹠ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟︧ــ﹠︡﹎︀ن ا﹢﹡ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ︣ح ﹝﹩ د﹨﹠︡.︋   ︫﹏﹫︭﹀︑ ﹤  ︋﹏︀ی ذ︪ــ ﹢د را در︋  ﹢رت ﹎︣﹁️، ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹨︀ی ا︮﹙﹩︠   ︮﹩﹛︀﹞
﹥ روزر︨︀﹡﹩ ﹝﹢اد آ﹝﹢ز︫﹩  ــ︀ل 2005،︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در︨  ــ︴﹢ح ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︨︦︣ای ︑︡ر  ︋﹤﹋ ﹜︡ار﹠︎ ﹩﹞
︣د، ا﹝︀  ︀ل ز﹝︀ن︋   ︨﹤ ﹥ ︀︮﹏ ر︨﹫︡ن ﹡︐︀︕ ﹝︴﹙﹢ب︨   ︋﹤︣﹎ .︡ ﹢ا﹨︫︡  ︐︣ی︠  ﹥ آ︔︀ر دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩︋  ا﹝︣ی ︲︣وری ا︨ــ️؛ ︣ا ﹋﹥ ﹝﹠︐︕︋ 
︋︧ــ﹫︀ری از دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن ︋︣ای ﹝﹣︔︣ وا﹇︹ ︫︡ن ︑︡ر︦ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ﹡︧﹥ ﹨︀ی ︗︋︀︐﹋ ︡︡︀ی ﹝﹢︗﹢د 
﹝︐﹢︨ــ﹏ ﹝﹩ ︫︡﹡︡. ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ و ︋﹥ و︥ه ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩، از︗﹞﹙﹥ ﹝﹢اردی ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ د︨︐﹢ش ︑︽﹫﹫︣ ︫ــ︡. ا﹟ دوره ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︡اوم در ︨︀ل دوم ﹉ دوره ︧︀︋︡اری ︨﹥ ︨ــ︀﹜﹥ ︀ ﹡﹫﹞﹥ دوم دوره 

﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ آ﹝﹢زش داده ﹝﹩ ︫﹢د.
دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن ︋︣ای ︧︀︋︡اری ︫︣﹋︐︀ی ︨︀﹝﹩ از ﹋︐︋︀︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ ︋︣ه ﹝﹩ ︗﹢﹠︡. ︋﹥ ﹎﹀︐﹥ ﹡︀︫︣ آن، ﹝﹉ ﹎︣و﹨﹫﹏ 
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︀زار، ﹡︀︫︣ و  ﹫︪︣وان︋  ︀زار را در ا︠︐﹫︀ر دار﹡︡. از ﹝﹠︷︣︎  ﹛ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از︋   ︨﹩︀︋︀︐﹋ ﹟﹫﹠ ︧ــ︀︋︡اری ﹤︐در ر︫ــ (McGraw Hill)
︩ ﹎︣﹁︐﹟ ︑︭﹞﹫﹞﹩ را﹨︊︣دی ︀︋︡ ﹇︊﹏ از 2005 ﹡︧ــ︡︗ ﹤︡ ﹝︐﹟ را ﹋﹥ ﹡︪︀ن از ﹝﹫︳ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ︀ر﹢ب  ﹡﹢︧ــ﹠︡ه ︋︀ در︎﹫
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دارد را ︀پ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡. ︡︋﹟ ︑︣︑﹫︉، ﹨﹠﹍︀م ﹎︢ار ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
︋︣ای ﹝︡ر︨ــ︀ن ︎︪︐﹢ا﹡﹥ ای ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝︡ ︑︀ ︋︣ای ︑﹫﹥ ﹝﹢اد آ﹝﹢ز︫﹩ ︋﹥ روز و ︗︡︡ از ︗﹞﹙﹥ ﹇︴︺﹥ ﹨︀ی ︑︭﹢︣ی ︨﹠︣ا﹡﹩، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹋︀ری، 
︎︨︪︣ــ︀ی آز﹝﹢ن و ︨︀︎︀ ﹝︪﹊﹙﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ا﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ای ا︨️ از ا ﹤﹋ ﹟﹍﹢﹡﹥ ﹡︀︫︣ان و ﹡﹢︧﹠︡﹎︀ن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ار︑﹆︀ی ﹝﹠︀︋︹ ︠﹢د 
︋︣ای ︢︎︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀︎ داد﹡︡. ﹡︀︫︣ان د﹍︣ ﹡﹫︤ ︋︀ ا﹡︐︪︀ر ﹡︧﹥ ﹨︀ی ︗︋︀︐﹋ ︡︡︀ی در︨﹩ در ︨︀ل 

2005 وارد ︻﹞﹏ ︫︡﹡︡.
از ﹜︀ظ ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ (︀ ا︮﹢ل ︧ــ︀︋︡اری)، در رو﹊︣د، ︑﹠﹢ع ز︀دی و︗﹢د دارد. ︑︺︡ادی از دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋︐︋︀︀ی 
در︨﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︀﹐ت ﹝︐︡ در ﹝﹆︴︹ ︧︀︋︡اری ﹝﹆︡﹝︀︑﹩، ︋﹥ ︢ف رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ا︮﹢ل ︎︣دا︠︐﹠︡. ︵﹫︿ ﹝︡ودی از ﹋︐︋︀︀ی در︨﹩ 
 (Birt et al., 2011; Jackling ︡﹡︡ ︣ا︨ــ︀س ︀ر﹢ب ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ا︮﹢ل ﹝︺︴﹢ف︫   ︋︦︡ر︑ ﹤ ︀ ا︀﹐ت ﹝︐︡ ﹡︊﹢د﹡︡︋  ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ﹋﹥ ﹝︴︀︋﹅︋ 

. et al., 2010)
︋︣ای ﹝︡ر︨ــ﹫﹟ ︧︀︋︡اری، آ﹝︀ده ︨ــ︀زی ﹝﹢اد آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ﹝﹠︀︋︹ آ﹝︀د﹎﹩ ︋︣ای ︢︎︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ﹋﹑س 
 ︹︋︀﹠﹞ ﹤ارا ﹅︣︵ د را از﹢ ︀زار︠   ︋﹜ ﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹥︨  ﹢د، ز︣ا ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ ر﹁️ ﹋﹥ ﹝︐︭︭︀ن ︧ــ︀︋︡اری از ﹡︀︫ــ︣ان ﹋︐︋︀︀ی در︨ــ﹩︋  درس ﹝︡ود︋ 
روزا﹁︤ون ﹎︧ــ︐︣ش د﹨﹠︡. ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ار︑﹆︀ی ا︨︐︀دان، ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ ︑﹢︨ــ︳ ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ر︨﹞﹩ ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ا﹡︖﹞﹟ ︧︀︋︡اران ︠︊︣ه 
ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ︋︀ ﹨﹞﹊︀ری ︀ر ﹝﹣︨︧﹥ ︋︤رگ ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣﹎︤ار ︫︡ ﹋﹥ ︨ــ﹠︣ا﹡︀ن ︋︀﹡﹀﹢ذی ﹨﹞︙﹢ن ﹋﹫️ ر﹙﹩ (Keith Reilly) و د﹢︑ ︡﹢﹫︡ی 
 ️ر﹢﹞ ︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩» ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫︡،︋   (SirDavid Tweedie)در آن ︱﹢ر دا︫︐﹠︡. در ا﹟ ︗﹙︧﹥ ﹨︀ ﹋﹥ «﹝︧﹫︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
 ﹟و ا︨︐︀دا﹡﹩ ﹋﹥ در ا (ای ﹤﹁︣ ︧︀︋︡اران ︥هو ﹤︋) ︧︀︋︡اری ای ﹤﹁︣ ︢ار ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ︋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ای ا︻︱︀ی﹎
﹎︣وه ﹨︀ ︻︱﹢️ دا︫ــ︐﹠︡، را﹨﹠﹞︀﹫︀﹩ ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ︡. ﹎︣﹥، ا﹋︓︣ ا︨︐︀دان ﹎︢ار ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ﹡︧︊️ ︨︀ده 
 ︦︣د﹨︀ی ︑︡ر﹊︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و ︋︀ز︋﹫﹠﹩ رو︪︨︣︎ ︀︑ ︫︡ ︉︗﹢﹞ ︀﹨︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ا︮﹢ل ︋︣ای ار︑﹆︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹊رو ﹉ ︣ش︢︎ ،︡﹠︐︡ا︫ــ﹠︎ ﹩﹞

ا﹝︐︀ن ︫︡ه و در︠﹢ر ا︻︐﹞︀د، ︑︀﹋﹫︡ ︋﹫︪︐︣ی ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡.
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ︮﹑﹫️ (︮︡ور ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥) دوره ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 
﹠︡ان ﹝﹞﹩ در رو﹊︣د ا︖︀د ﹡﹊︣ده ا︨️. ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀﹡︀ی ︣﹁﹥ ای ︋︣ای ︑︡ر︦ و ﹝︐﹢ای آ﹝﹢ر︫﹩ 
︋﹥ د﹡︊︀ل رو﹊︣د ︑︖﹢︤ی ﹡﹫︧ــ︐﹠︡. ا﹎︭︡︐﹞ ﹤︣︀ن ︧ــ︀︋︡اری در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ در ︑﹆﹫﹆︀ی آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری در د﹨﹥ ﹨︀ی ا︠﹫︣ ︑﹑ش 
︋︧ــ﹫︀ر ﹋︣ده ا﹡︡، ا﹝︀ ︢︎︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، د︨ــ︐﹢ر﹋︀ر ︎︥و﹨︪ــ﹩ ︗︡︡ی را ا﹜︤ا﹝﹩ ﹡﹊︣ده ا︨️. ︋︣ر︨﹩ 
︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن از︗﹞﹙﹥  ︑﹆﹫﹆︀ی ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ا﹟ ︎︥و﹨︪︀ ︋﹫︪︐︣ در ار︑︊︀ط ︋︀ ا︠﹑ق در آ﹝﹢زش ︧︀︋︡اری، ﹇︀︋﹙﹫︐︀ی دا﹡
︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︀ر︑︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁﹠︀وری در ﹋﹑س درس و ارز﹑﹞ ﹩︋︀︷︀ت ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ︫ــ﹢ا﹨︡ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩   ︋︣ ︣ ︑︡ر︦، رو﹡︡ ا﹁︤ا︪﹩ را ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡؛ ا﹝︀ ︑︃︔﹫︣ ز︀دی︋  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ و ︑︃︔﹫︣ آن︋ 
روز﹝︣ه ﹝︡ر︨ــ︀ن ︧ــ︀︋︡اری ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️. ا﹟ ︋︡ان ﹝︺﹠﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︖︣︋﹥ ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ︵﹩ ا﹟ ﹎︢ار ︋﹥ آ﹝﹢زش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹢︨︳ ﹝︡ر︨︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ رو﹡︡ ︋﹥ ﹡︧︊️ ﹊︍︀ر﹥ ﹝︪︀﹨︡ه ︫︡ه ا︨️.
︎﹫︀﹝︡﹨︀﹩ ︋︣ای ︀د﹎﹫︣ی دا﹡︪︖﹢︀ن

︎︥و﹨︪﹍︣ان دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︧︀︋︡اری ︋︣ای ︡﹠﹟ د﹨﹥ از ︑︭﹢ر ︾﹙︳ دا﹡︪︖﹢︀ن و ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︗︀﹝︺﹥ در ﹝﹢رد ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︡اران 
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 ،(2000) ︘﹢﹡︡﹛︀﹞ ،(2010) ﹌﹠﹫﹛ ﹉︗ ر﹡︕ ﹝﹩ ︋︣د﹡︡؛ ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹋﹢﹨﹟ و ﹨︀﹡︀ (1993)، ﹁﹫︪ــ︣ و ﹝﹢ر﹁﹩ (1995)، ﹝﹉ دوال و
︣ای ار︑﹆︀ی  ︣﹍︤ (1999). ︻﹑وه ︋︣ ا﹟، ︑﹑︫ــ︀ی ز︀دی در ︑﹆﹫﹆︀ی آ﹝﹢زش ︧ــ︀︋︡اری︋  ︗ــ﹉ ﹜﹫﹠ــ﹌ (2002)، ا﹞﹫️ و︋ 
︴ ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ﹩﹀︶ ﹋︣دن، ا﹡︖︀م  ︀﹋﹫﹀﹫️ در ﹝﹆︀︋﹏ رو︫︀ی︨  ︊﹢د ︀د﹎﹫︣ی︋  ︣ای︋  ﹥ ︻﹠﹢ان و︨ــ﹫﹙﹥ ای︋  رو︫ــ︀ی ︻﹞﹫﹅ ︀د﹎﹫︣ی︋ 
︫ــ︡ه ا︨ــ️ (Hall et al., 2004; Jackling 2005). ﹝︀ ﹝︡︻﹩ ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋﹥ ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ ا︮﹢﹜﹩ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری را 
︣ای ﹝︡ر︨︀ن ︧︀︋︡اری ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ﹁︣︮︐﹩ را︋  ﹥ و︥ه در ﹝︣ا﹏ او﹜﹫﹥︋  ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡،︋ 

.︡﹠︪︋ د﹢︊︋ ︀د﹎﹫︣ی را ️﹫﹀﹫﹋ را ﹝︣︑﹀︹ و ﹤﹁︣ ﹟ط ︋﹥ ︋︣دا︫️ ︾﹙︳ ﹝﹢︗﹢د در ا﹢︋︣﹞
دا﹡︪︖﹢︀ن ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︧︀︋︡اری را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ر︫︐﹥ ﹋﹞﹩ در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ︑︺﹫﹫﹟ ︨︀︎ در︨️ ︋﹥ ︵﹫︿ و︨﹫︺﹩ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ 
آ﹝﹢ز︫︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹩ ︫﹢د. آ﹝﹢زش ︋︣﹝︊﹠︀ی ︀ر﹢ب ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ا︮﹢ل، ︋﹥ دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن ا﹟ ﹁︣︮️ را داده ︑︀ د︡﹎︀ه ︨﹠︐﹩ 
و ︾﹙︳ ︎﹫︪ــ﹫﹟ را ︋︣ای دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ︑︽﹫﹫︣ د﹨﹠︡. ︋︣ا︨︀س ﹎﹀︐﹥ ا︨ــ︐︣️ (Street, 2010)، ︑﹞︣﹋︤ ﹝﹣︨︧﹥ ﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ︀︋︡ ︋︣ آ﹝﹢زش 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ و ارا﹥ ا︋︤ار ﹐زم ︋︣ای دا﹡︪︖﹢︀ن ︗️ ﹇︱︀وت ︋︣ا︨ــ︀س ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁︺﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︀ر﹢ب ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︑﹢﹫︡ی ﹢﹎ ﹩﹞ (Tweedie, 2007)︡: ”  ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ا︮﹢ل، ﹝︐﹊﹩ ︋︣ ﹇︱︀وت ا︨️. ︋﹫︀ن 
ا﹡︐︋︀︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝﹠︴﹅ آن ا﹡︐︋︀︀، ︲︣وری و ا︨︀︨﹩ ا︨️. ا﹎︣ در ﹝﹢رد ﹍﹢﹡﹍﹩ رو︀رو︧﹞ ﹉ ︀︋ ﹩﹙﹥ ︠︀ص ︑︣د︡ و︗﹢د دارد، 
︀ص و  ︣ای ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی (﹝﹠︴﹅ ا︮﹙﹩ ﹉ ا︨︐︀﹡︡ارد︠  ︀﹥ و ا︨ــ︀س︋  ﹥ ا︮﹢ل و ﹨︧ــ︐﹥ ا︮﹙﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡.︎   ︋︡︀ ︑﹫﹥  ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︧︀︋︨︣ــ︀ن︋ 
︀ ا﹟ و︲︺﹫️ ا﹇︐︭︀دی و︗﹢د دارد؟ ا︾﹙︉ د︡﹎︀ه ﹨︀ی   ︋﹩︀رو︣ای رو  ︋﹏ ︀ه و راه﹎︡د ﹉ ︀﹠︑ ︀د ﹋﹥ آ﹢  ︫﹟ــ︀﹝﹏ ا  ︫︡︀ ︀ آن)︋  ﹝﹠︐︪︫︣ــ︡ه︋ 
ر﹇︀︋︐﹩ و︗﹢د دارد - ﹋︡ام ﹉ از﹝﹢ارد ﹝︣︋﹢ط ﹝︣︑︊︳ ︑︣ ا︨ــ️؟ ا﹎︣ ﹠﹫﹟ ا︨ــ️، د﹐﹏ ا﹡︐︀ب ا﹟ د︡﹎︀ه ︠︀ص ︀︋︡ ︋︣﹝︊﹠︀ی ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی و 

د﹐﹏ رد︫︡ن د﹍︣ان ﹝︪︬ ︫﹢د.“
︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝︡ر︨ــ﹫﹟ ︧︀︋︡اری ﹥ درو︨ــ﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ﹝︊︒ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︢ف 
﹢د (︋﹥ ︗︡ول 1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡)  ︧﹫︀ر ﹨﹛ ︨﹢︋  ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹇︊﹙﹩︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ﹥ ︠︀︵︣ ا﹠﹊﹥ ﹋﹥ ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹋﹠﹠︡؟︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان ︡ا﹇﹏  ︧﹫︀ری از ﹝︡ر︨﹫﹟ ا﹟ ﹎︢ار︋  ︣ای︋  ﹥ ︑︽﹫﹫︣ ا︨︀︨﹩ ﹡︡ارد.︋  ﹢د﹡︡ رو﹊︣د﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ آ﹡︀ ﹡﹫︀زی︋  ﹝︡ر︨ــ︀ن ︧︀︋︡اری ﹝︺︐﹆︡︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︡︗ ﹩︫و ︋︣︠﹩ از ﹝﹠︀︋︹ آ﹝﹢ز ︡︡︗ ︀ی︋︀︐﹋ ا︠︐﹑ل، ︋﹥ ︾﹫︣ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی
︋︀ و︗﹢د ا﹟، ﹝︀ اد︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︑︭﹢︉ ︮﹠︡وق ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︎﹢ل ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ از د︡﹎︀ه آ﹝﹢ز︫ــ﹩، ﹁︣︮︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ از د︨️ ر﹁︐﹥ ا︨️. 
︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر  ﹢د را دو︋︀ره︋   ︠︦︣د ︑︡ر﹊︀ی در︨﹩ و رو﹨ ﹤﹞︀﹡︣ دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن ﹢زه ︧︀︋︡اری ا﹟ ﹁︣︮️ را دا︫︐﹠︡ ︑︀ ﹝︐﹢ای︋ 
﹋﹥ ﹎︀ر﹡️ (Garnett, 2011) ا︻﹑م ﹋︣د ﹨﹠﹍︀م آ﹝﹢زش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ﹋﹑س درس، دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹫︀ن 
︧ــ︀︋︡اری ︀︋︡ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︀︮﹏ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ﹝﹢︲﹢ع وا﹇︺﹩ را در ︎︪ــ️ ا﹟ ︨ــ﹣ال درک ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛ ا︮﹢ل و ﹝﹆︣رات ﹝︣︋﹢ط 
︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︫﹠︀︨︀﹩ و ︨︍︦ ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡ و دو︋︀ره آ﹎︀ه ︋︀︫ــ﹫︡. ︋︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹟ ا﹨︡اف، 
 ،︀︪﹆﹡ ا︨️ ︫︀﹝﹏ ︫︊﹫﹥ ︨︀زی و ﹟﹊﹝﹞ ︀رو︫ــ ﹟روش ﹡﹢آورا﹡﹥ آ﹝﹢ز︫﹩ دار﹡︡. ا ﹟︡﹠ ﹤︋ ﹩︧︀︋︡اری ﹡﹫︀ز ︋﹥ د︨︐︨︣ــ ︡ر︨ــ︀ن﹞
︀د﹎﹫︣ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︖︀د ﹝︧ــ︤︖︑ ،﹤﹚﹥ و︑﹙﹫﹏ ﹝﹢ردی ︋︀ راه ﹚︀ی ︗︤﹍︀﹟ و ︨ــ﹠︣ا﹡﹫︀ی ︫﹀︀﹨﹩ ︋︀︫︡. دا﹡︪︖﹢ ﹝﹢ر ︋﹥ دور از 
﹝︡ل ﹝︡ر︨ــ﹥ ﹝︡﹡︷︣ ا︨️، ﹋﹑س درس ز︣ ﹡︷︣ ا︨ــ︐︀د ︋﹥ ︵︣ف رو﹊︣د ︀︗ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹋︣﹩ ﹋﹥ دا﹡︪︖﹢ ︨︴ ︋︀﹐ی ﹝︧﹢﹜﹫️ را در 

.(Coetzee and Schmulian, 2012) ️︨︀د﹎﹫︣ی ﹁︣ض ﹝﹩-﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝︴﹙﹢ب ا ️﹫︺︲و

︠﹑︮﹥ و ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
︋﹥ ر︾﹛ ︋︣︠﹩ از ︋︣ا﹡︀ی ﹝︀﹜﹩، ︧ــ︀︋︡اران ﹇︊﹏ از ﹎︢ار ︋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︑︪ــ︀︋﹥ ︋﹫﹟ ا︮﹢ل 
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︀ل  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹋﹞﹩ از︨  ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︧︀︋︡اری ا︨︐︣ا﹜﹫︀ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋﹤︍︀ر﹊ ️︊︧﹡ ﹤ ︀ ا ﹟︀ل، ا﹟ ﹎︢ار︋  2005 در رو︫ــ︀ی ︑︡ر︦ رخ داده ا︨ــ️.︋ 
️ ر﹁︐﹥ در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︡اری ︫︡. در ا︋︐︡ا، ︑﹞︡︖︑ ﹤︋ ﹩﹚︀︡﹡︷︣ در ︑︡ر︦ و ︀د﹎﹫︣ی ﹝﹢︗﹢د  ﹝︀﹜﹩، ﹝﹠︖︣︋﹥ ﹁︣︮︐︀ی ازد︨
در ︧︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩ ︋︀ ا︑︀ذ ︑︡ر︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ︦︀ر﹢ب، ︋﹥ و︥ه در ︨︴﹢ح ︧︀︋︡اری ﹝﹆︡﹝︀︑﹩ آ﹝﹢زش و︗﹢د ﹡︡ا︫️. ︋﹥ ر︾﹛ 
ا﹟ وا﹇︺﹫️ ا︨️ ﹋﹥ 1) رو﹊︣د آ﹝﹢زش ﹝︊︐﹠﹩ ︣︋︀ر﹢ب ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹡﹆︴﹥ ︫︣وع ︋︣ای ︑︡ر︦ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹢ل ﹝﹢ر، ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︱︀وت  ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹇﹙﹞︡اد ﹝﹩ ︫﹢د، و  (2︀د﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

ا︨️.
﹡︊﹢د ︑﹞︀﹏ ︋︣ای ︋︀ز﹡﹍︣ی در ︋︣﹡︀﹝﹥ آ﹝﹢ز︫ــ﹩- و ا︑﹊︀ ︋︣ ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ در ﹋︐︋︀︀ی در︨﹩ ﹝﹢︗﹢د- ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ﹡︊﹢د 
︑︺︀﹝﹏ ︋︀ ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝︡ر︨︀ن ︧ــ︀︋︡اری ﹇︊﹏ و ︋︺︡ از ︢︎︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️. 
ا﹟، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ر﹨︊︣ان در آ﹝﹢زش و ︀د﹎﹫︣ی در ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ︨︣ا︨︣ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی 
 ﹤︋ ﹩﹚﹫﹞ ﹩︋ ﹟ا ،︣︲︀ ︀ل ب دار﹡︡. در﹢︀ر︣︋ ﹩﹠︐︊﹞ ︣د آ﹝﹢زش﹊ا︨ــ︐︣ا﹜﹫︀ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹡﹆︩ ﹁︺︀ل ︑︣ی در د﹁︀ع از رو
ا﹟ ﹝︺﹠︀︨ــ️ ﹋﹥ ︧︀︋︡اری ﹨﹞︙﹠︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹉︣﹁﹥ ﹋︧ــ﹏ ﹋﹠﹠︡ه در اذ﹨︀ن ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︀ ا﹁︐︀ده ا︨️ و در ﹝﹢ارد 
︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ︧︀︋︡اری در ︀ل ︎﹫﹢︨︐﹟ ︋﹥ ﹡﹫︣وی ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ دارای ﹝︀ر︑︀ی ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ا︻﹞︀ل  ︋︧ــ﹫︀ری، دا﹡

﹇︱︀وت ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ رو﹊︣د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︧︐﹠︡.
﹁﹆︡ان ︑︺︀﹝﹏ ﹝﹣︔︣ ︧︀︋︡اران در آ﹝﹢زش و ︀د﹎﹫︣ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹡︀︫﹩ از 
﹡︊﹢د و︗﹢د ﹉ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎︥و﹨︪﹩ ︻﹞︡ه در ز﹝﹫﹠﹥ ︢︎︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ا︨️. 
در﹡︀️، ﹡︊﹢د ︑︺︀﹝﹏ ︋︀ رو﹊︣د ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ا︮﹢ل ︋︣ای ︑︡ر︦ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹝﹞﹊﹟ 
ا︨ــ️ ﹡︀︫﹩ از ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹜﹩ و ﹡︊﹢د ز﹝︀ن ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ﹝︡ر︨︀ن ︧ــ︀︋︡اری ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑﹢︨︺﹥ ︣﹁﹥ ای 
﹥ ︗︢ب دا﹡︪︖﹢︀ن  ︀ ﹝︧ــ﹙﹥ ﹝﹠︀︋︹ آ﹝﹢ز︫﹩، ﹡﹫︀ز︋  ︀︫ــ︡. در ار︑︊︀ط︋  در ز﹝﹫﹠﹥ ار︑﹆︀ی رو︫ــ︀ی ︑︡ر︦ و آ﹝﹢زش︋ 
︣﹁﹥ ای ︗﹢ان ︋﹥  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ا︨ــ️ ︑︀ ︗︀﹝﹡ ﹟︤﹍︀﹠︡﹎︀ن ﹁︺﹙﹩ دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن ︧︀︋︡اری ︋︀︫﹠︡، 
﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑﹞︀﹏ ﹋﹞︐︣ی ︋﹥ ︑︖︡︡﹡︷︣ در رو︫︀ی ︑︡ر︦ ︠﹢د در رو︀رو﹩ ︋︀ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ 
آ﹝﹢زش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. در﹡︀︋ ،️︀︡ ︗︀﹝︺﹥ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︧︀︋︡اری در 
ا︨︐︣ا﹜﹫︀ ︋﹥ ر︨ــ﹞﹫️ ︫﹠︀︠︐﹥ ︫﹢د ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹢ل ﹝﹢ر ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇︱︀وت ا︨️. 
 ﹟ا ️﹢﹆︑ ︊︀رت از︻ ﹤﹋ ﹜دار ﹩︐﹫﹛﹢︧﹞ ای ﹤﹁︣ ﹤︺︨﹢︑ ︀ی︐﹫﹛︀︺﹁ ︣د دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩، ﹝︀ در﹁ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤︋ ،﹟︀︋︣ا﹠︋

روش آ﹝﹢ز︫﹩ ا︨️.
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