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﹤﹞︡﹆﹞
︀زو﹋︀ری ︣﹁﹥ ای  ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︑﹀︀ق ﹡︷︣ ﹨﹞﹥ رو﹊︣د﹨︀ی ا︔︊︀ت آن،︨ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︻﹞﹢م ︗︀﹝︺﹥، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ر﹋ــ﹟ ﹡︷︀رت ︋︣ ︑﹢﹜﹫︡ و ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت 
﹝︀﹜﹩، ﹝︴︣ح ا︨️. ا︔︋︪︣ــ﹩ ﹡﹆︩ ﹡︷︀ر︑﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹙︤م و︗﹢د ﹇︡رت ︣﹁﹥ ای 
ا︨ــ️، ︑︀ ︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ ا︻﹞︀ل ﹡︷︣ و ا︮︣ار ︋︣ ر︻︀️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ︋︐﹢ا﹡﹠︡ 

︋﹥ ﹨︡ف ︑︃﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︗︀﹝︺﹥ ﹡︀﹏ ︫﹢﹡︡ (︧︀س ﹍︀﹡﹥ و ر︗︊﹩، 1383). 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ︗︀﹍︀ه ︧︀︋︨︣﹩، ﹡﹊︐﹥ دارای ا﹨﹞﹫️، ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︨️ 
 ﹩﹍︐︧︋ ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹁︡﹨ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐︨آن در د ﹩︀﹡و ︑﹢ا ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠ا︻︐﹞︀د ︋﹥ ﹁︣ا ﹤﹋
︋﹥ ︮﹑﹫️ ا﹁ــ︣ادی دارد ﹋﹥ در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ﹁︣ا﹠︡ ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︪ــ︀ر﹋️ 
 ﹩︐﹫︭︀ی ︫ــ﹫﹎︥و و ︀﹨ ﹤﹀﹛﹣﹞ ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩﹊ ،ای ﹤﹁︣ ر﹁︐ــ︀ر ︶﹀ ︢ا﹛ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︀﹀ا ﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠︡ف ا︮﹙﹩ ﹁︣ا﹨ ﹅﹆︑ در ﹩︧︀︋︨︣︀ن ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹆︩ ︋﹥ ︨︤ا
 ،﹩︭︭︑ ︀ی︑︀ر﹞ ︧︀︋︨︣ــ︀ن، ︻﹑وه ︋︣ دا﹡ــ︩ و ای ︋︣ای ﹤﹁︣ ︀ی︐﹫﹑︮
﹝︧ــ︐﹙︤م ︋︣︠ــ﹢رداری از آ﹎︀﹨﹫︀ــ﹩ ﹁︣ا︑︣ از ا︮ــ﹢ل ︋﹠﹫︀دی ﹨﹞︙﹢ن در︨ــ︐﹊︀ری، 
︋﹩ ︵︣﹁ــ﹩ و رازداری ا︨ــ️ (Dickins et al, 2018). ر﹨﹠﹞﹢د﹨ــ︀ی ﹝︴︣ح ︫ــ︡ه 
 ،﹩︨︣︋︀︧ ︀ی﹨︡﹠︣ا﹁ ️︣︡﹞ ︀︋ در ار︑︊︀ط (ISO) ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹟﹫ ︨ــ︀ز﹝︀ن︋ 
﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹠﹢︻﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︋﹢دن در ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨︀زد، 
 ︳︣ی ﹁﹊︣ی، ﹝︡︋︣ و ﹝︐﹀﹊︣ در ︫ــ︣ا︢︎ ︀ی ا︠﹑ق، ا﹡︺︴︀ف︻﹢︲﹢﹞ ︊︀ر︑﹠ــ︡ از؛︻ ﹤﹋
 ،︀﹁︡﹨ ﹤︋ ﹩︋︀﹫︐د︨ــ ︣︋ ︤﹋︣﹝︑ ،﹩﹡﹢﹡︀﹇ و ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹩﹢﹍︎︀︨ــ ،︿﹚︐﹞ ︀ی︐﹫︺﹇﹢﹞ و
︋︣︠ــ﹢رد ﹝︐︣﹝︀﹡﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹨﹞﹊︀ری، ︑﹙﹫﹙﹍︣ی ︋︣ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︡﹐﹜︀ی ﹝﹠︴﹆﹩، و 

 .(ISO 19011, 2018) ︣ان﹍در ︋︣︠﹢رد ︋︀ د ﹩︀﹡د﹋︀را﹝︡ی1 و ︑﹢ا﹢︠
 ﹤︋ ️ ︋︀ ︀داوری ﹨︡ف ﹡︀﹩ ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹝︊﹠﹩ ︋︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ﹡︧ــ︊
 ﹤ه ارا﹢﹡ ︧ــ︀︋︡اری و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ️︀︻︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩، ر﹎ ️﹫︋﹢﹚︴﹞
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣وز ا︠︐﹑ف ﹡︷︣ ︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ︀︮︊﹊︀ران 
را ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ︨ــ︀زد. ا﹎︣ــ﹥ در ا﹋︓︣ ﹝ــ﹢ارد ا﹟ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣﹨︀ ︋ــ︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ 

︠﹢د﹋︀را﹝︡ی؛︠﹢د﹋︀را﹝︡ی؛
  ا﹜︤ا﹝﹩ ︋︣ای ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣سا﹜︤ا﹝﹩ ︋︣ای ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س  
 ﹝﹞︡ ﹡﹢روزی
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ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹏ و﹁︭﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، و﹜﹩ ﹡﹢ه 
﹏ و﹁︭ــ﹏ و ﹡︐︀︕ آن ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ︻﹢ا﹝ــ﹏ د﹍︣ی ﹡﹫︤ 
︑︃︔﹫ــ︣ ︢︎︣د ﹋ــ﹥ در ا﹟ ︋﹫ــ﹟، ﹇︡رت ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
 ،︀﹁﹑︐︠و﹁︭﹏ ا ﹏ در ︀﹡ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︪ــ︐﹢ا﹡﹥ آ ﹟﹊﹝﹞
﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ ا﹡︐︷ــ︀ر ﹝﹩ رود ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای  ︀︫ــ︡؛︋  ﹝﹢رد ︑︃﹋﹫︡︋ 
︧︀︋︨︣︀ن را︋︴﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ ︋︀ ﹝︴﹙﹢︋﹫️ ارا﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

 .(Hellman, 2011) ︫︡︀︋ ﹤︐︫دا
︋︣ا﹟ ا︨ــ︀س از آن ︗︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝ــ﹩ رود ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︐﹢ای 
﹎ــ︤ارش ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹡︐﹫︖ــ﹥ ﹝︢ا﹋︣ه ﹨︀ی 
︋﹫﹟ ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ︀︮︊﹊︀ران ︋︀︫ــ︡، ︑﹢ا﹡︀ــ﹩ و ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی 
 ️︀︻و ر ﹩﹁︣︴﹫︋ ﹤︋ ﹩︪︋ ️ ﹫﹠﹫︻ ️︗ ︧︀︋︣س در ﹝︢ا﹋︣ه در
ا︮﹢ل و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان  ️︤﹞ ﹉︣﹁﹥ ای 
﹝︴ــ︣ح ︋︀︫ــ︡ (Svanberg et al., 2018)؛ ز︣ا ︋﹥ ︵﹢ر ︻︀م، 
﹝︡︣ان ︫ــ︣﹋︐︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹋﹠︐︣ل ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩ در را︨︐︀ی 
 ﹩︭︫ــ︡ه ︠﹢د- ︠﹢اه در را︨ــ︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︫ــ ︿︣︺︑ ︀ی﹁︡﹨
︀ ﹝﹠︀﹁︹ ︫ــ︣﹋️- ﹨︧ــ︐﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟ از آن ︗ ﹤﹋ ﹩︀︧︀︋︨︣ــ﹩ 
︫ــ︀︠﹥ ای از دا﹡︩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ و︗﹢د ا︋︤ار و رو︫︀ی 
﹝︐﹙︿ ﹝﹢ردا︨ــ︐﹀︀ده، ︋﹫︩ از ﹨︣ ﹫︤ ﹁︣ا﹠︡ی ﹇︱︀و︑﹩ ا︨️، 
در ﹡︊﹢د ﹇︡رت ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣︀ن، آ﹡︙﹥ در ﹡︀️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
﹢ی  ﹫︪︐︣ و ︑﹢︗﹫﹥ ﹡︪︡ه از︨  ︢︣ش ﹝︀︵︣ه ﹨︀ی︋  ﹫︡ا ﹋﹠︡،︎  ︋︣وز︎ 
 ﹤﹁︧︣︀︋︨︣ــ﹩ و ︨ــ﹙︉ ا︻︐﹞︀د ︻﹞﹢﹝﹩ از آن ا︨️. از ︨﹢ی 
د﹍ــ︣، ︗︀﹝︺﹥ ﹡﹫︤ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ی از 
︵︣ــ﹅ ︑︋︣﹫︾ ︬﹫︭﹫﹠ــ﹥ ﹝﹠︀︋︹ و ﹝︀︵︣ه ﹨ــ︀ی ا﹇︐︭︀دی، 

 .(Perreault et al., 2017) ️﹁︣︢︎ ︡﹨ا﹢︠
︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آن ﹥ ︋﹫︀ن ︫ــ︡، اــ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ در︮ــ︡د ︑︊﹫﹫﹟ 
 ﹩﹎︥و ﹉ م ︠﹢د﹋︀را﹝ــ︡ی در ﹝︢ا﹋︣ه ︋﹥ ︻﹠﹢ان﹢﹀﹞ ️﹫﹝﹨ا
︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣︀ن ا︨ــ️، ︑︀ ︋︀ ا︑﹊︀ و ا︻︐﹞︀د ︋︣ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی 
﹁︣دی، در را︨ــ︐︀ی ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ﹎︤ارش 
︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری   ︡﹠ب ﹁︣ا﹢﹚︴﹞︀﹡ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹋︀﹨﹠︡ه ﹝﹢ارد 

︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫︡.

﹩︨︣︋︀︧ م ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی و ا﹨﹞﹫️ آن در﹢﹀﹞
﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹆︀ط  ــ﹥ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ذا︑ــ﹩،︋  ︠﹢د﹋︀را﹝ــ︡ی، ا︻︐﹆︀د︋ 
﹇ــ﹢ت ﹁︣دی ︋︣ای ر︨ــ﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡﹁ــ︀ و ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋ــ︀ ﹝﹢ا﹡︹ و 

︎﹫︪ــ︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀﹎﹢ار ا︨️، ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹁︣د ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ︀﹫︀﹡ــ︣، ︠﹢د﹋︀را﹝ــ︡ی، ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ای از ︑﹢ا﹍︊︀رت د︻ ﹤︋
و ﹇︀︋﹙﹫︐︀ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹁︣د را ︋︣ای ︨ــ︀ز﹎︀ری ︋ــ︀ ﹝﹫︳ و 
️ آوردن ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ز﹡︡﹎﹩ ︑︖﹫︤ ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹥ ﹡﹢ی  ︋﹥ د︨ــ
﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︋﹫ــ﹟ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ﹁︣دی و ﹇︡رت ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ 
﹝﹢﹇︺﹫︐︀ی ﹝︀︵︣ه آ﹝﹫︤، را︋︴﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ 

 .(Hellman, 2011)

︋︀ ا︫ــ︀ره ︋﹥ ا﹀﹞ ﹟﹢م، ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ︧︀︋︨︣ــ︀ن در 
﹝︢ا﹋︣ه2، ︋﹫︀﹡﹍︣ ︑﹢ا﹡ ﹩︀︧ــ︀︋︣س ︋ــ︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️ در ﹝︢ا﹋︣ه 
در︋︀ره ﹝︧ــ︀﹏ ﹝﹢رد ا︠︐﹑ف در ﹁︣ا﹠︡ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ ︋︀ ︀︮︊﹊︀ر 
 ︡﹠و وا﹇︹ ︋﹫﹠﹩، ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︣ا ﹩﹁︣︵ ﹩ ︣﹝︊﹠︀ی︋  ا︨️، ︑︀ ︧︀︋︣س︋ 
 ﹐︀  ︋﹩د﹋︀را﹢  ︠﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹢د را دو﹠︡ان ﹋﹠︡.︋  ر︨﹫︡﹎﹩︠ 
﹥ ﹋︀ر﹎︣﹁︐﹟ ارز﹫︋︀︀ی  در ﹝︢ا﹋︣ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧︀︋︨︣︀ن را در︋ 
 ،︡﹠﹋ ﹉︫ــ︡ه ﹡︤د ﹟﹫﹫︺︑ ︩ ﹝﹠︀︨ــ︉، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹨︡﹁︀ی از︎﹫
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︑︊﹫﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه ا︨ــ︐︡﹐﹜︀ و د﹐ــ﹏ ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ه ای 
︣ا﹟ ا︨︀س، ا﹡︐︷︀ر   ︋.︫︡︀ ︋︣ای ﹝︡﹞ ️﹀﹛︀︣ان در︋︣ دا︫ــ︐﹥︋ 
﹝﹩ رود ︠﹢د﹋︀را﹢﹆︑ ﹤︋︣︖﹠﹞ ﹩️ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن 

 .(Svanberg et al., 2018) د﹢︫
ــ﹟ و ︑﹢ت و﹙︣ (Chen and Tutwiler) ︋︀ ا︫ــ︀ره 
︋﹥ ﹡﹆ــ︩ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی در ﹡﹢ع ر﹁︐︀ر، ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨ــ︀ز﹡︡ ﹋﹥ 
︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑﹢ا﹡︀﹩ ︠﹢د 
 ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا︐﹀﹛︀﹞ ︣︋را ︋ــ︣ای د﹁︀ع از ﹡︷︣﹨︀ی ︠﹢د در ︋︣ا
 ﹤﹋ ﹫︲﹢︑ ﹟ــ︀ران، ا︋ــ︣از دار﹡︡؛ ︋︀ ا﹊︊︀︮ ︀ن و︣︐︪ــ﹞
﹢د،  ﹫︣ا﹝﹢ن︠   ︎︳﹫﹞ ︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︧ــ︀︋︣س در ﹝﹢ا︗﹥︋ 
︐﹢ا﹡︡ رو﹡︡  ︀︫ــ︡ ︑ــ︀︋  ﹢د دا︫ــ︐﹥︋  ﹥ د﹁︀ع از ﹝﹢﹇︺﹫️︠  ﹡﹫ــ︀ز︋ 
 .︡﹠﹋ ️︫︡ه ﹨︡ا ﹟﹫﹫︺︑ ︩ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ را ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل از︎﹫
در ﹠﹫﹟ ︫ــ︣ا︴﹩، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹜︤ام ر︻︀️ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای، 
︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ︧ــ︀︋︣س ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ا﹝︐﹫︀ز 
︋︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀ وا﹋﹠︪︀ی ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︀︮︊﹊︀ران ﹝︴︣ح ︋︀︫︡، 
ــ︀ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ﹝︴﹙﹢ب ﹝︴︀︋﹅︋  ︑︀ ︧ــ︀︋︣س︋ 

.(Chen and Tutwiler, 2017) ︡﹠﹋ ای ر﹁︐︀ر ﹤﹁︣
﹡︷︣ــ﹥ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی، ︋︀ ا︫ــ︀ره ︋﹥ ︑︃︔﹫ــ︣ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ︋︣ 
ر﹁︐︀ر، ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︫︀ره دارد ﹋﹥ و︗﹢د ﹨︡﹁︀ی ︑︊﹫﹫﹟ ︫︡ه 
در︭︠﹢ص ﹉ ﹁︺︀﹜﹫️، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ا︐﹞︀ل ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹁︣د 
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را در را︋︴ــ﹥ ︋︀ آن ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︪ــ︬، ا﹁︤ا︩ د﹨︡؛ ︋﹥ ﹡﹢ی 
﹋﹥ ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹠﹠︡ه ︎﹫﹍﹫︣ی و ﹝﹫︤ان د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹨︡ف ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر 
︋︀︫︡. ︋︣ا﹟ ا︨︀س، ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︻﹑وه ︋︣ آن ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ 
︠﹢د﹋︀را﹝ــ︡ی ︋︊﹢دد﹨﹠︡ه ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س ︋︀︫ــ︡،  
︋﹥ ﹡﹢︻ــ﹩ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︮ــ﹢ل، ︲﹢ا︋︳ و ا﹜︤ا﹝︀ی ︑︡و﹟ ︫ــ︡ه 
︣﹁﹥ ای، ︋︀ ا︔︋︪︣ــ﹩ ︋﹫︪︐︣ ︋︣ ر﹁︐︀ر ︧︀︋︣س، ﹡﹞︀︀ن ︋︀︫︡ 

.(Svanberg et al., 2018)

﹡﹊︐ــ﹥ دارای ا﹨﹞﹫️ در︭︠ــ﹢ص ︠﹢د﹋︀را﹝ــ︡ی و ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ذا︑﹩ ︧ــ︀︋︣س، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ﹝﹣﹜﹀﹥ ﹨︀ی ر﹁︐︀ر 
︣﹁ــ﹥ ای، آن ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣ــ﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ رو﹊ــ︣د ﹋﹙﹩ و 
︋﹙﹠︡﹝︡ت در︭︠﹢ص ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ︑︃﹋﹫︡ ︋︣ ﹝︣ا﹇︊️ 
و دوری از ︀﹜︪ــ︀﹩ ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹥ ا︨ــ︐﹆﹑ل و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای 
را ︑︡︡ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹝︀ در ﹝﹢اردی ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︧︀︋︣س ︋﹥ ﹡︀︀ر 
 ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︳︫ــ︣ا ﹟ا︗﹥ ︋︀︫ــ︡، ﹋﹥ در ا﹢﹞ ﹩︀﹨︡︡︑ ﹟﹫﹠ ︀︋
رو﹊︣د﹨︀ی ︨﹠︐﹩، ﹡︀﹋︀﹁﹩ و ︋﹥ دور از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ا﹇︡ام ﹨﹢︫﹞﹠︡ا﹡﹥ 
︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︋︣ا﹟ ا︨ــ︀س، ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ﹎︧ــ︐︣ده در 
﹝︴﹫︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ و ︋︣وز ﹝︀︧﹏ و ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝︐﹙︿ در 
︧︀︋︨︣ــ﹩، ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹁︣ا︑︣ از ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︲﹢ا︋︳ ︑︺︣︿ ︫︡ه 
در آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ و ر﹨﹠﹞﹢د﹨ــ︀ی ﹋﹙﹩ ︣﹁﹥ ای ا︨ــ️؛ ︋﹥ ﹡﹢ی 
 ️﹢﹆︑ ︡﹠﹞روا﹡︪﹠︀︠︐﹩، ﹡﹫︀ز ﹏︀︧︀︋︨︣︀ن ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︧ــ ﹤﹋
︀ ︑︡︡﹨︀ی ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت  ︭﹩ ﹨︧︐﹠︡ ︑︀ در ﹝﹆︀︋﹙﹥︋  ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی︫ 
و ︀﹜︪ــ︀ی ︗︡︡ی ﹋﹥ ︋︀ آن ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، ︋﹥ ﹡︪︀ن دادن 
ر﹁︐︀ری ︣﹁﹥ ای ﹁︣ا︑︣ از ا﹇︡ا﹝︀ی ﹋﹙﹫︪﹥ ای ︵︣ا﹩ ︫︡ه ﹇︊﹙﹩، 

.(Dickins et al., 2018) ︡﹡︋︍︣داز

︑︡︡ روا﹡︪﹠︀︠︐﹩ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای
︋︀ ﹝︣ور ﹋﹙﹩ ︀ر﹢ب ﹡︷︣ی ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س، ﹝﹩ ︑﹢ان 
 ﹟ا﹝﹏ و ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝﹊︣ر در ا﹢︻ ﹤︣﹎ا ﹤﹋ ️﹁︀در
︭︠ــ﹢ص ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥، ا﹝︀ ﹋﹞︐︣ ︎︥و﹨︪ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ 
﹥ ﹁︣ا﹠︡﹨︀ی روا﹡︪ــ﹠︀︠︐﹩  در︭︠ــ﹢ص ا︮﹢ل و ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای︋ 
︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥ و آن  را ﹝﹢رد ︋︣ر︨ــ﹩ ﹇︣ار داده  ︋︀︫︡. در ا﹟ ︋︀ره، 
اس وان ︋︣گ و ﹨﹞﹊︀ران (Svanberg et al., 2017) ︋︀ ا︫︀ره 
﹫︀ن   ︋(Kunda, 1990) 3﹩︫︤﹫﹍﹡ا︨︐︡﹐ل ا ﹤︣︷﹡ ︀ی︲︣﹁ ﹤︋
﹝﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︧ــ︀︋︣س ز﹞ ︣﹫︔︃︑︣﹫︳ و ︗﹡︀︣︀ی 
︣دازش  ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ر﹁︐︀ر ﹋﹠︡ ﹋ــ﹥ ﹁︣ا﹠︡ ﹇︱︀وت و︎  ︣ آن،︋  ︀﹋ــ﹛︋ 

︑﹙﹫﹙﹩  ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی وی ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︾﹫︣︻︀دی و در 
 (Svanberg ای ︮﹢رت ﹎﹫︣د ﹤﹁︣ ︣ی ﹝︐﹀︀وت از ا︮﹢ل﹫︧﹞

 .et al., 2017)

︑﹢︲﹫ ︋﹫︪ــ︐︣ در ا﹟ ︋︀ره آن ﹋﹥ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س 
︋︣ا︨︀س ﹁︣ا︑ ︡﹠﹙﹫﹙﹩ ︫︀﹝﹏ ︑﹀﹊︣ و ا﹇︡ام ﹨﹢︫﹫︀را﹡﹥، ﹨︡﹁﹞﹠︡، 
﹢ا﹨︡ و ﹝︧︐﹠︡﹨︀ی   ︫︣ ︀ ا︑﹊︀︋  ﹋﹠︐︣ل ︫︡ه و ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ︑﹑ش ا︨️ ︑︀︋ 
﹎︣داوری ︫︡ه، ︋︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹝︴﹙﹢ب ︑ ﹟︣︀﹜️ در ︭︠﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د 
﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣﹋︐︀ ︋﹥ ا︸︀ر﹡︷︣ ︋︍︣دازد. در ا﹟ ﹝﹫︀ن ︻﹢ا﹝﹙﹩، ︋︺︱﹩ 
از آ﹡︀ ︾﹫︣﹝︀﹜﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ︧ــ︀︋︣س ا︔︣﹎︢ار 
︋︀︫ــ︡؛ ︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫﹢د ︧︀︋︣س از و︸ ︿︀︣﹁﹥ ای ︠﹢د 
︻ــ︡ول ﹋﹠ــ︡ و ﹁︣ا﹠︡ ﹇︱ــ︀وت و ا︸︀ر﹡︷︣ ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س 
 ،︣﹍︊ــ︀رت د︻ ﹤ ــ﹢د؛︋  ️ ﹎﹫ــ︣ی ︑︃﹫︡ی5 وی ﹨﹞︣اه︫  ︗ ︀︋ــ
︧︀︋︣س ︋︀ ﹎︣داوری و ﹎︤﹠︩ ا︵﹑︻︀ت و ﹝︧︐﹠︡﹨︀﹩، ︋﹥ د﹡︊︀ل 

︑︃﹫︡ ︋︀ور﹨︀ و ﹁︣︲﹫﹥ ﹨︀ی ︫︭﹩ ︠﹢د ︋︀︫︡. 
︋︀ ا︫ــ︀ره ﹝︖︡د ︋﹥ ﹡︷︣﹥ ا︨ــ︐︡﹐ل ا﹡﹍﹫︫︤ــ﹩، از ﹝﹠︷︣ی 
د﹍︣، از آن ︗︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود در ︫︣ا︳ ︻︀دی ︧︀︋︣س 
در ــ︡ود ︲﹢ا︋︳ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ︣﹁﹥ ای ر﹁︐︀ر ﹋﹠ــ︡، در﹡︐﹫︖﹥، 
 ،﹩﹫︗﹢︑ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹟︐﹁︣﹎︣︷﹡ان ︋︀زرس ﹝︀﹜﹩، ︋ــ︡ون در﹢﹠︻ ﹤︋
﹢د در︭︠ــ﹢ص ا︸︀ر﹡︷︣   ︬︪︠ــ﹞ ﹤︖﹫︐﹡ ﹅﹆︑ در︮ــ︡د
︣﹁﹥ ای ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀︫ــ︡. اــ﹟ ﹝﹢︲﹢ع، 
ــ﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ا﹝︀ ﹝﹞﹊﹟  ا﹎︣﹥ در را︨ــ︐︀ی ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای︮ 
️ ﹎﹫︣ی ﹝﹠﹀ــ﹩ وی ﹨﹞︣اه ︋︀︫ــ︡، ﹋﹥ در  ︗ ︀ا︨ــ️ ﹨﹞︣اه ︋ــ
﹡︀️ ا﹁︤ون ︋︣ ︋︣وز ︀﹜︪ــ︀ی ﹝︀︮ ︀︋ ︿﹚︐︊﹊︀ر، ﹝﹠︖︣︋﹥ 
ا︸︀ر﹡︷︣ ︾﹫︣وا﹇︺﹩ از ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︀﹜﹩ و ︻︡ول از ا︮﹢ل ︣﹁﹥ ای 

.(Dickins et al., 2018) د﹢︫
 ︡︡︑ ﹉ــ از ︗﹞﹙ــ﹥ ︻﹢ا﹝﹙ــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊ــ﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان
︣ت   ︫،︫︡︀ روا﹡︪ــ﹠︀︠︐﹩ در ︲﹢ا︋︳ ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س ﹝︴︣ح︋ 
︧ــ︀︋︣س و روا︋ــ︳ ﹝︐﹆︀︋﹏ ︋︀ ﹝︪ــ︐︣︀ن ا︨ــ️؛ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
︣ای ا﹇︡ام در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︪︐︣︀ن  ﹫︪︐︣ی︋  ︧︀︋︨︣︀ن ا﹡﹍﹫︤ه︋ 
 ﹩︐ ا﹡﹍﹫︤ه ﹟از ︠﹢د ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨﹠︡. در ﹝﹢اردی ﹝﹞﹊﹟ ا︨️، ا
︎︦ از ︀︮ ﹏﹞︀︺︑ ﹤︊︑︣﹞ ﹟︡﹠︊﹊︀ر و ︎﹫︣وی از ﹡︷︣ ︧ــ︀︋︣س 

 .(Svanberg et al., 2018) از ︨﹢ی وی، ︮﹢رت ﹎﹫︣د
︡ ﹨ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س،  ︡︑ ﹤از ︗﹞﹙ــ
 ︣︀︨ ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ر﹨︊︣ی ﹝︪ــ︐︣ی6 در ︋︀زار ر﹇︀︋︐﹩ در ﹩︀﹡ا﹢︑
 ﹩︀﹡︊ــ﹊︀ر ︑﹢ا︀ ︀ ا﹟ ︑﹢︲﹫ــ ﹋﹥ ا﹎︣︮  ﹢د ا︨ــ️؛︋  ر﹇︊ــ︀ی︠ 
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﹨︡ا️ رو﹡︡ ︋︀زار ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️ ︠﹢د را در ا︠︐﹫︀ر دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡، 
️ ﹎︢اری، ﹝︣︡︐﹩ و ︐﹩ رو﹥ ﹨︀ی  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ﹢زه ﹨︀ی ﹇﹫﹞
 ﹟﹫﹠ د، ﹝﹣︔︣ ︋︀︫ــ︡. در﹢︠ ️︺﹠︮ ︣︋ ﹜﹋︀ ﹩﹛︀﹞ ︧ــ︀︋︡اری و
 ﹟﹫︋ ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا︪﹛︀ اردی در ︮﹢رت ︋︣وز ا︠︐﹑ف ﹡︷︣﹨︀ و﹢﹞
﹢د در  ﹥ ﹇︡رت ﹡﹀﹢ذ︠   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︀︊﹊︀ر︋  ︧ــ︀︋︣س و ﹝︪ــ︐︣ی،︮ 
﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀︵︣ه ﹨︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی را ︋﹥ ︧ــ︀︋︣س 
﹝﹠︐﹆ــ﹏ ﹋﹠︡ و ﹎ــ︤ارش ﹡︀﹩ وی را ﹝︐︃︔︣ از ︠﹢ا︨ــ︐﹥ ﹨︀ی ︠﹢د 

.(Svanberg et al., 2018) ︡﹨د ︣﹫﹫︽︑

︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ︧︀︋︨︣︀ن ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹝︺﹫︀ر ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای
︣ ر﹁︐ــ︀ر ︣﹁﹥ ای   ︋﹜﹋︀ ﹩︐︠︀﹠︀ی روا﹡︪ــ﹨︡︡︑ ﹤ا︫ــ︀ره ︋ــ ︀︋
︧︀︋︣س، ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ﹁︣دی ︧︀︋︣س ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
ــ﹉ ﹝ ️︤︣﹁ــ﹥ ای در را︨ــ︐︀ی ر﹁︹ ︀﹜︪ــ︀ و ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از 
︢︎︣ش ﹝︀︵︣ه ﹨︀ی ︾﹫︣﹝︺﹆﹢ل در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹝︴︣ح 
︋︀︫︡. ︋︀ ︀داوری ﹝﹀﹢م ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ︑﹢ا﹡︀﹩ ذا︑﹩ 
︀ ﹝﹢﹇︺﹫︐ــ︀ی آ﹠︡ه ﹡﹍︣، ﹝﹩ ︑﹢ان از  ︣ای ﹝﹆︀︋﹙﹥︋  و ر﹁︐ــ︀ر ﹁︣دی︋ 
︣ ﹁︣ا﹠︡ ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و  ﹫︪ــ︐︣︋  ︣ای ︑﹞︣﹋︤︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹙﹩︋  آن︋ 
︋﹥ و︗﹢دآور﹡︡ه ا﹡﹍﹫︤ه ﹨ــ︀ی ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹡︀م ︋︣د؛ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ 
ا﹁︣اد ︋︀ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ︋﹫︪ــ︐︣ در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ا﹁︣ادی ︋︀ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی 
﹋﹞︐ــ︣، در رو︀رو﹩ ︋︀ ﹝︪ــ﹊﹙︀ و ︀﹜︪ــ︀، ︋﹥ ︗ــ︀ی ︑﹞︣﹋︤ ︋︣ 
﹝︪ــ﹊﹙︀ ﹋﹥ ︋﹥ ﹡﹢︻﹩ ﹋︀﹨︩ ا︔︋︪︣ــ﹩ ﹁︣دی را در ︎﹩ دارد، ︋︀ 
︩ روی ﹝︐﹞︣﹋︤  ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡﹆︀ط ﹇﹢ت ﹁︣دی، ︋︣ راه ﹚ــ︀ی ︎﹫

.(Svanberg et al., 2018) ︡﹡﹢︫ ﹩﹞
در ﹁︣ا ︡﹠︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡﹆︩ ﹇︱︀و︑﹩ ︧︀︋︣س و 
﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ از ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی  ا︸︀ر﹡︷︣ وی در︭︠﹢ص ﹝︴﹙﹢︋﹫️︮ 
 ﹤﹀﹛﹣﹞ ﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ﹢د﹋︀را﹝︡ی ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️︋  ︋︀ا﹨﹞﹫️،︠ 
﹝﹣︔︣ ︋ــ︣ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای ﹡﹞ــ﹢د ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︋︀︫ــ︡ از ︋︣وز 
﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ︾﹫︣ارادی از ︨ــ﹢ی ︧ــ︀︋︣س، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. 
︋︣ا﹟ ا︨︀س، دا︫ــ︐﹟ ︑﹢ا﹡︀﹩ د﹁︀ع در ارز︀︋﹩ و ﹝︢ا﹋︣ه ﹨︀ ︋︣ای 
﹝︐﹆︀︻︡﹋︣دن ﹝︪︐︣ی، ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨ــ️؛ ز︣ا ا﹟ ︑﹢ان ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋︣ ︨ــ︴ ادراک ︧ــ︀︋︣س و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی وی ﹝﹣︔︣ 
﹥ ﹝﹢ارد ﹝︴︣ح در︭︠﹢ص ﹁︪ــ︀ر﹨︀ی وارد︫ــ︡ه   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︋﹢ده و︋ 
﹢ر︑﹩  ︋︣ رو﹡︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹡︀︫ــ﹩ از ﹝ ︳﹫︀ ︻﹢ا﹝﹏ د﹍︣، در︮ 
﹋﹥ ︧︀︋︣س ﹡︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢﹜﹩ از ︀︮︊﹊︀ران د︨️ 
 ︿︀︸ا﹨︡ ︫ــ︡ ﹋ــ﹥ وی ﹡︐﹢ا﹡︡ ︋﹥ و﹢︠ ︒︻︀︋ ️︀﹡ ︡ا ﹋﹠︡، در﹫︎

 ﹟︀︋︣ا﹠︋ .︡︀﹝﹡ ﹏﹝︻ ،ــ﹩ رود﹞ ــ﹥ ای ︠﹢د آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر﹁︣
از آن ︗︀﹩ ﹋ــ﹥ ﹊﹩ از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ا︮﹙﹩ ا︸︀ر﹡︷︣ ︧︀︋︨︣ــ︀ن 
︀︡ ﹇︱︀وت ︣﹁﹥ ای  ︋︣︠︀︨︐﹥ از ﹇︱︀و︑︀ی آ﹡ ،️︨︀︧︀︋︣س︋ 
را در ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و ا︗︣ای ︧︀︋︨︣﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣د 
︑︀ از ا︨︐﹆﹑ل و ︋﹩ ︵︣﹁﹩ در ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی و ا︸︀ر﹡︷︣ ︋︣︠﹢ردار 
︋︀︫︡. ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود ︧︀︋︨︣ــ︀ن ︋︀ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ︋︀﹐︑︣، ا﹡﹍﹫︤ه 
︋﹫︪︐︣ی در︭︠﹢ص ا﹡︖︀م و︸﹫﹀﹥ ︣﹁﹥ ای از ︠﹢د ﹡︪︀ن داده و ︋︀ 
︔︊︀ت و ︀︎︡اری ︋﹫︪︐︣ی ﹨﹞︣ا﹨﹩ ﹝︪︐︣︀ن را- ︋﹥ ︗︀ی ﹝﹆︀و﹝️ 
آ﹡︀- در ﹇︊︀ل ا︸︀ر﹨︀ی ︠﹢د در ز﹝﹫﹠﹥ ر﹁︹ ا︠︐﹑ف ﹡︷︣﹨︀ دا︫︐﹥ 
︋︀︫ــ﹠︡ ﹫︲﹢︑ .(Chen and Tutwiler, 2017) ︋﹫︪︐︣ آن ﹋﹥ 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹆︀︲︀ی داو︵﹙︊︀﹡﹥ از ︨ــ﹢ی ﹝︪ــ︐︣︀ن در را︨ــ︐︀ی 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩ ︋﹥ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩، ︧ــ︀︋︣س ︋︀ دو ﹝﹢︲﹢ع 
﹝﹛ رو︋﹥ رو ا︨️؛ ﹊﹩ را︋︴﹥ ﹝︐﹆︀︋﹏ ︠﹢د ︋︀ ﹝︪︐︣ی و د﹍︣ی 
﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ا︗︐﹞︀︻ــ﹩، ﹋﹥ ︋﹩ ︑﹢︗﹩ ︋ــ﹥ ﹨︣ ﹝﹢︲﹢ع 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀﹎﹢ار ︠︀ص ︠﹢د را ︋︣ای ︧︀︋︣س در 
︎﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ︋﹠︀︋︣ا ﹟︣︐︋ ،﹟︀﹜️ ز﹝︀﹡﹩ ا︑﹀︀ق ︠﹢ا﹨︡ 
ا﹁︐︀د ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س ︋︐﹢ا﹡ــ︡ ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︑﹞︀م و﹋﹞︀ل ﹝︪ــ︐︣ی را در 
︗️ ر︻︀️ ︑﹞︀﹝﹩ ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ︡. ا﹟ ا﹝︣ 

︠﹢د﹋︀را﹝︡ی

ا︻︐﹆︀د ︋﹥ ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ذا︑﹩

︋﹥ ︻﹠﹢ان

﹡﹆︀ط ﹇﹢ت ﹁︣دی

︋︣ای ر︨﹫︡ن ︋﹥ ﹨︡﹁︀ و ﹝﹆︀︋﹙﹥ ︋︀

﹝﹢ا﹡︹ و ︎﹫︪︀﹝︡﹨︀ی ﹡︀﹎﹢ار ا︨️ ﹋﹥

﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹁︣د

﹝﹩ ︫﹢د
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ز﹝︀﹡﹩ ︑︢︎ ﹅﹆︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︧ــ︀︋︣س در ﹝︢ا﹋︣ه ︋︀ ﹝︪︐︣ی ︋︀ 
 ﹟︣ار د﹨︡ ﹋﹥ ا﹇ ︣﹫︔︃︑︪︣ــ︀ن دادن ر﹁︐︀ری ا︠﹑﹇﹩، وی را ز﹡
﹢د﹋︀را﹝︡ی ذا︑﹩  ︀ ︑﹢ا﹡︀ــ﹩︠  ﹥ ︮﹢رت در︠﹢ر︑﹢︗ــ﹩︋  ﹝ــ﹛︋ 

.(Svanberg et al., 2018) ️︨︧︀︋︣س در ار︑︊︀ط ا

︠﹑︮﹥ و ︗﹞︹ ︋﹠︡ی
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ رو﹊︣د ا︗︐﹞︀︻﹩ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ﹊ــ﹩ از ار﹋︀ن ا︮﹙﹩ 
﹨﹢ ️︧︀︋︨︣ــ﹩، ︑︊﹫﹫﹟ ︑︺︡﹨︀ی ﹝︐﹆︀︋﹏ ︗︀﹝︺﹥ و ︧︀︋︣س 
︣ا﹟ ا︨ــ︀س، ︑︺︡﹨︀ی ︧︀︋︨︣︀ن  ﹥ ︡﹊﹍︣ ا︨️.︋  ﹡︧ــ︊️︋ 
در ︀ر﹢ب ﹝﹀﹢م ︣﹁﹥  ای ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹀︣وض و︗﹢د دا︫︐﹥ ﹋﹥ 
در ﹝﹆︣رات ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن و از ︗﹞﹙ــ﹥ آ﹫﹟ ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای، ︋︣آن ︑︃﹋﹫︡ 
︫︡ه ا︨️. در﹡︐﹫︖﹥، ︋︣ر︨﹩ ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ ا︮﹢ل ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ︧ــ︀︋︣س ﹝﹣︔︣ ︋︀︫ــ︡. ︎︥و﹨︩ 
﹝﹢︲ــ﹢ع ا﹟ ﹝﹆︀﹜﹥، ﹋﹢︫︪ــ﹩ ﹨︡﹁﹞﹠︡ در ︗ــ️ ارا﹥ رو﹊︣د 
﹡﹢﹟ ︋﹥ ﹝﹢︲ــ﹢ع ر﹁︐︀ر ︣﹁﹥ ای در ﹢زه ︧︀︋︨︣ــ﹩ از د︡﹎︀ه 
﹥ ︻﹠﹢ان  ﹢د﹋︀را﹝︡ی︋  ︀ ︑︊﹫﹫﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع︠  روا﹡︪ــ﹠︀︠︐﹩ ا︨ــ️ ︑︀︋ 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤﹁︣ ا﹜︤ا﹝﹩ در ︵︣ح ︨︀︠︐︀ری، ︋﹥ آن در ﹤﹀﹛﹣﹞ ﹉
﹥ ︻﹠﹢ان  ﹢د﹋︀را﹝︡ی︋  ﹥ ﹝﹀﹢م ﹋﹙ــ﹩︠  ︀ ا︫ــ︀ره︋  ــ﹢د.︋  ︎︣دا︠︐﹥︫ 
︋︀ور﹨︀ی ذا︑﹩ در ﹝﹢رد ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ︫︭﹩، ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ﹝︴︣ح 
﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︣ ا﹜﹍﹢ی ﹁﹊︣ی ا﹁︣اد 
ا︔︣﹎︢ار ︋︀︫ــ︡؛ ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ در ا﹁︤ا︴︨ ︩﹨︀﹋ ︀ ︩ ﹋︀را﹩ و 
 ﹤︗﹢︑ ︀  ︋،﹩︨︣︋︀︧ ︡﹠در ﹁︣ا ﹟︀︋︣ا﹠ ــ﹢د.︋  ︻﹞﹙﹊︣د ﹝﹣︔︣ وا﹇︹︫ 
︋﹥ ︀﹜︪ــ︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︣ ︨ــ︣ ﹝︀︧﹏ ﹝︐︺︡د ︋︀ 
︀︮︊﹊︀ران و ﹝︪ــ︐︣︀ن ︋﹥ و︗ــ﹢د آ ،︧︡ــ︀︋︣س ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋︀ 
︠﹢د﹋︀را﹝ــ︡ی ︋︀﹐︑︣ ︋︣ ا︮﹢ل ︣﹁﹥ ای ︠﹢د ︎︀﹁︪ــ︀ری ﹋﹠︡ و ︋︀ 
ارا﹥ د﹐﹫︗﹢︑ ﹏﹩ ﹝︺﹆﹢ل، ﹡﹥ ︑﹠︀ از ﹝﹢︲︹ ﹎﹫︣︀ی ﹡︀︋﹥ ︗︀ی 
 ﹤ ︣﹨ ︊ــ﹊︀ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡، ︋﹙﹊﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ وی را در ا︗︣ای︀︮
 ︡﹠ای در را︨︐︀ی ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ﹁︣ا ﹤﹁︣ ︀ی﹨ ﹤ا︮﹢ل و رو ︣︐︋
︧︀︋︨︣ــ﹩ و در ﹡︀ــ️ ﹋﹫﹀﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︪︫︣ــ︡ه، 
﹥ ︵﹢ر ︻︀دی ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود   ︋﹤﹋ ﹩︀︗ از آن ،﹟︀︋︣ا﹠ ︀زد.︋  ﹨﹞︣اه︨ 
﹝︐﹀﹛︀︀ی ﹝︪ــ︐︣ی ﹝﹠︖︣︋﹥ ﹋︀﹨︩ ﹇︡رت ︣﹁﹥ ای ︧︀︋︣س 
در ا︸︀ر﹡︷ــ︣ و ﹇︱︀وت ﹎︣دد، ﹜︢ا ︨ــ︴ ︋︀﹐︑ــ︣ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی 
ا ﹁︤ون ︋︣ ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه ﹨︀ی د﹇️ ︋﹫︪ــ︐︣ در ︻﹞﹙﹊︣د ︧︀︋︣س، 
️ ﹋﹠﹠ــ︡ه ﹨﹢ ️︣﹁﹥ ای، ︑︺︡ ا︠﹑﹇﹩ و ︗︀﹍︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹢﹆︑
 ،﹩﹚﹋ ︡﹠︋︣ا ﹉ ا︨︀س در ﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︋︣ا ﹤﹁︣

︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا︮﹢ل ︋﹠﹫︀د﹟ ﹝︴︣ح ︫︡ه در آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای، 
﹥ و﹫﹎︥ــ︀ و ︑﹢ا﹡﹫︀︀ی ﹁︣دی ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ار︑﹆︀ی  ︑﹢︗ــ﹥︋ 
︗︀ــ﹍︀ه ︣﹁﹥ ای ︧ــ︀︋︣س، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ز﹡︖﹫ــ︣ه ﹝︐︭﹏ ا﹡﹍﹫︤ه  

️ ︠﹢د﹋︀را﹝︡ی و ︻﹞﹙﹊︣د، ﹝﹣︔︣ وا﹇︹ ︫﹢د. د﹇

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Self-Efficacy
2- Auditors Negotiation Self-Efficacy
3- Motivated Reasoning Theory
4- Analytical Processing
5- Confirmation Bias
6-  Client Leadership
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