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چكيذي
صنبثـمي ِٕغجك ثـ امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ثٗگٗٔٛاي عـاصي ِيىٛػ
وٗ اف ٔجٛػ اىتجبٖ  ٚيب تضـيفي ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ثٗ
فٕٛاْ يه ِزّٛؿ ٖ اعّيٕبٔي ِقمٛي ثؼمت آيؼ 1.ايٓ ِمبٌٗ ٔتبيذ
تضميمي ؿا ٔيبْ ِي ػ٘ؼ وٗ ػؿ آْ احـثغيي فـايٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف
 .ػؿ ايٓ
تضـيفبت ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿتٙبي ِبٌي  ،آفِ ْٛىؼٖ امت
تضميك ويف تضـيفبت ثب اّ٘يت ٔبىي اف اىتجبٖ ػؿ ثـآٚؿػ٘بي
صنبثؼاؿي  ٚفؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ِ ٚمـؿات ِؼٔؼ ؿ لـا ؿ گـفت  .ثٗ
ايٓ ِٕؾٛؿ ثب ثـؿمي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي وٍيٗ ىـوت ٘بي پؾيـفتٗ ىؼٖ
ػؿ ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ  ،ىـوت ٘بيي وٗ ِجٍغ اىتجب٘بت  ٚتضـيف
) ثب
٘بي ِٛرٛػ ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي آٔٙب (ِجٍغ تقؼيالت مٕٛاتي
ً گقاؿه صنبثـك ِنتمً ػؿ عًَٛ
اّ٘يت ثٛػ ِيغٌ گـػيؼ ٙٔ ٚبيتب
ٍٛؿت ٘بي ِبٌي مبي لجً ثّٕؾٛؿ تقييٓ ويف يب فؼَ ويف تضـيفبت
ثب اّ٘يت تٛمظ صنبثـك ِنتمً  ٚثقجبؿت ػيگـ تقييٓ احـثغيي
اّ٘يت ِٛؿػ ثـؿمي لـاؿ
فـآيٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف تضـيفبت ثب
صنبثـمي ػؿ
گـفت .يبفتٗ٘بي تضميك صبوي اف آْ امت وٗ فـايٕؼ
اّ٘يت ػؿثـآ ٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي ٚ
ويف اىتجب٘بت  ٚتضـيفٙبي ثب
ّ٘چٕيٓ ويف اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ٔبىي اف فؼَ ؿفبيت
لٛأيٓ ِ ٚمـؿات تٛمظ ٚاصؼ ِٛؿػ ؿميؼگي احـثغو ِيثبىؼّ٘ .چٕيٓ
تفبٚت ِقٕي ػاؿي ثيٓ ِجبٌغ اىتجب٘بت  ٚتضـيفبت ِٛرٛػ ػؿ
ٍٛؿتٙبي ِبٌي ِ ٚجبٌغ ويف ىؼٖ تٛمظ صنبثـك ٚرٛػ ػاؿػ ِ ٚجبٌغ
ً وّتـ اف ِجٍغ تضـيفبت ثٛػٖ امت.
افالَ ىؼٖ اف مٛي صنبثـك فّؼتب
َاژيٌاي كهيذي  :احـثغييفـايٕؼصنبثـمي  ،تضـيفبت  ،اىتجب٘بت ،
تمٍت ،ثب اّ٘يت ،ثـآٚؿػ٘بيصنبثؼاؿي ،گقاؿه صنبثـك.

* فض٘ ٛيئت فٍّي ػأيگبٖ فالِٗ عجبعجبييٛٔ ،ينٕؼٖ اٍٍي ِ ٚنئٛي ِىبتجبت.
** ػأيزٛی ػکتـی صنبثؼاؿی ػأيگبٖ تٙـاْ.

 -1ممذمً
گـ ٖٚوخيـي اف امتفبػٖ وٕٕؼگبْ اعالفبت صنبثؼاؿي  ،ثٗ اعالفبتي
اتىب ِي وٕٕؼ وٗ ثٗ ىه ي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي  ٚيبػػاىت ٘بي تٛضيضی
تٛمظ ِؼيـاْ تٙيٗ  ٚاؿائٗ ِي ىٔٛؼ  ،ػؿ ثنيبؿي اف ِٛاؿػ ٘ؼف
تٙيٗوٕٕؼگبْ اعالفبت ِبٌي  ،ثب امتفبػٖ وٕٕؼگبْ آٔٙب يىنبْ ٔينت
 ٚايٓ ِٛضٛؿ ٔبىي اف تضبػ ِٕبفـ ثيٓ گـٙ٘ٚبي ؽيٕفـ ػؿىـوت
٘بي ِؾوٛؿ ،
٘بمت  .ثٕبثـايٓ رٙت وب٘و تضبػ ِٕبفـ گـٖٚ
ٔؾـ
امتفبػٖوٕٕؼگبْ اعالفبت صنبثؼاؿي  ،ثٗ عؼِبت افـاػ ٍبصت
ثبٍالصيت ِ ٚنتمً ثـاي افتجبؿػ٘ي ثٗ اعالفبت صنبثؼاؿي ٔيبف
ػاؿٔؼ ،ثٗ ٔضٛي وٗ اعالفبت ِؾوٛؿ ؿا ثبٚؿوٕٕؼ ٔ .يبف ثٗ عؼِبت
صنبثـمبْ ِنتمً  ،ػؿايٓ امتؼالي ٔٙفتٗ امت  ٚفٍنفٗ ٚرٛػي
صنبثـمبْ ِنتمً ايفبي ٚؽيفٗ افتجبؿػ٘ي امت  .افتجبؿػ٘ي ثٗ ٍٛؿت
٘بي ِبٌي  ،ثٗ ِف َٛٙايزبػ اعّيٕبْ اف َِٕفبٔٗ ثٛػْ اعالفبت
(صنبك
ِٕؼؿد ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي  ٚلبثٍيت افتّبػ ثٗ آٔٙبمت
يگبٔٗ .)1378:10 ،ثب تٛرٗ ثٗ ٔمو ِؾوٛؿ چٕبٔچٗ صنبثـمبْ ػؿ ويف
اّ٘يت لَٛؿ
وٕٕؼٖ ٚتضـيفبت ثب
ٚگقاؿه اعالفبت ِبٌي گّـاٖ
ّٔبيٕؼ ،ايٓ ِٛضٛؿ ػؿ ػؿاف ِؼت اؿفه التَبػي صنبثـمي ؿا وب٘و
ػاػٖ  ٚثب مٍت افتّبػ امتفبػٖ وٕٕؼگبْ ٔنجت ثٗ گقاؿىگـي ِبٌي ٚ
ويفيت  ٚاحـثغيي صنبثـمي  ،ثٗ حجبت  ٚامتضىبَ ثبفاؿ مـِبيٗ
آميت رؼي ٚاؿػ عٛا٘ؼ ّٔٛػ.
ويف تمٍت ٘بي ثقؿگ ِؼيـاْ ػؿ مبي ٘بي اعيـْ ،لو ثقؿگتـي ؿا
،
ثٗ صنبثـمي ِضٛي وـػٖ امت  .ايٓ آعـيٓ تغييـ ٘ؼف صنبثـمي
ٔتيزٗ افقايو چيّگيـ تقؼاػي اف ػفبٚي صمٛلي ثٛػٖ امت وٗ ػؿ آْ
صنبثـمبْ ِنتمً ثٗ فؼَ ويف تمٍت ٘بي ِؼيـيت ِت ُٙىؼٖ أؼ.
افقايو ىّبؿ تمٍت  ،تضـيفٙب  ٚاؿائٗ ٘بي ِزؼػ وٗ اغٍت ثب
ٚؿىىنتگي ىـوت ٘بي ثقؿگ ػؿ ُ٘ آِيغتٗ ٔ ،گـأي ٘بيي ؿا ػؿثبؿٖ
ويفيت ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ثٗ ّ٘ـاٖ ػاىتٗ امت  .ثٗ ّ٘يٓ رٙت پييگيـي
٘بي ِبٌي
اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت
يب ويف اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب
گؾاؿاْ ،لبْٔٛگؾاؿاْ ِ ،ؼيـاْ ٚ
ّ٘ٛاؿٖ وبٔ ْٛتٛرٗ مـِبيٗ
 ٚػمتٛؿاٌقًّ
صنبثـمبْ ثٛػٖ امت  ٚثـ ّ٘يٓ امبك امتبٔؼاؿػ٘ب
٘بي ِتقؼػي ػؿ فِيٕٗ ِنئٌٛيت صنبثـمبْ ػؿ ويف تمٍت  ٚتضـيفبت
ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ٚضـ گـػيؼٖ امت.
ػؿ ايٓ ِمبٌٗ تاله ِيىٛػ تب ِيقاْ ؿفبيت امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي
ػؿ عَ ًٛويف اىتجب٘بت  ٚتضـيفبت ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ،
ِٛؿػ آفِ ْٛلـاؿ گيـػ .ػؿ ٚالـ ٘ؼف اٍٍي تضميك ايٓ امت وٗ
احـثغيي يب فؼَ احـثغيي فـايٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف اىتجب٘بت ٚ
تضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ِيغٌ ىٛػ ّ٘ ٚچٕيٓ الالَ
فّؼٖ تيىيً ػٕ٘ؼٖ اىتجب٘بت ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ِ ٚيقاْ اعتالف
تٛمظ
ِجبٌغ اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ثب ِجبٌغ ويف ىؼٖ
صنبثـك ،تقييٓ گـػػ.

 -2مباوی وظری َ پيطيىً تذميك

 -1-2استاوذاردٌا َ رٌىمُدٌاي ارائً ضذي تُسط مراجغدرفًاي
ِقّٛال ثٗ عٛؿ اػٚاؿي اػفب٘بيي ػؿ ِٛؿػ ِيقاْ تٛأبيي صـفٗ
صنبثـمي ػؿ ثـآٚؿػْ ٔيبف٘بي امتفبػٖ وٕٕؼگبْ آْ ِغـس ىؼٖ امت ،
اِب ػؿ اٚاعـ لـْ گؾىتٗ  ٚة ٚيژٖ ػؿ ػ٘ٗ  1980ايٓ ِجبصج ىؼت
2
يبفت .تب لجً اف  ،1977اٍٛي پؾيـفتٗ ىؼٖ صنبثؼاؿي ايبالت ِتضؼٖ ،
ثـايٓ ٔىتٗ تبويؼ ػاىت وٗ آفِ٘ ْٛبي ِتؼاٌٚي وٗ ثٗ ِٕؾٛؿ
اؿائٗ اؽٙبؿٔؾـ ػؿعٍَٛ ًٛؿت ٘بي ِبٌي أزبَ ِي ىٛػ ّٔي تٛإٔؼ
ثـاي ويف اعتالك يب تضـيف فّؼي تٛمظ ِؼيـيت ِٛؿػ امتفبػٖ لـاؿ
گيـٔؼ  ٚوفبيت وٕٕؼ  .صنبثـك تٕٙب فِبٔي ِنئٛي ويف تمٍت ثٛػ وٗ
لَٛؿ ػؿ ويف آْ تمٍت ِٕزـ ثٗ فؼَ ِغبثمت ثب اٍٛي پؾيـفتٗ ىؼٖ
صنبثؼاؿي ِي گـػيؼ .اِب ػؿ مبي  1977امتبٔؼاؿػ٘ب ِٛؿػ تزؼيؼ ٔؾـ
ٔؾـ ىؼٖ
لـاؿ گـفتٕؼ  ٚثـامبك امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي تزؼيؼ
ِ ،3 AICPAنئٌٛيت ؿميؼگي  ٚتضميك ػؿ ِٛؿػ اىتجب٘بت يب تضـيف ٘ب
ثـفٙؼٖ صنبثـمبْ گؾاىتٗ ىؼ.
4
ِغبثك امتبٔؼاؿػ صنبثـمي ىّب ؿٖ  16صنبثـمبْ ِي ثبينت آفِْٛ
٘بي ِضتٛا (احجبت ِبٔؼٖ ٘ب) ؿا ثٗ گ ٗٔٛاي عـاصي ِي وـػٔؼ وٗ
ِٙبؿت ِ ٚـالجت وبفي ثـاي ويف تضـيفبت  ٚاىتجب٘بت ثب اّ٘ي ت
16
ػاىتٗثبىٕؼ .ثقجبؿت ػيگـِ ،يتٛاْ امتبٔؼاؿػ صنبثـمي ىّبؿٖ
ؿا ثٗ ايٓ تـتيت تفنيـ وـػ وٗ صنبثـمبْ ٍِقَ ثٗ رنتز ٚ ٛتضميك
ػؿ ِٛؿػ تمٍت  ٚتضـيفبت ثٛػٔؼ  ،اِب ِنئٌٛيتي ػؿلجبي فؼَ ويف
آٔٙب ثـفٙؼٖ ٔؼاىتٕؼ (ّ٘ـاد2002 ،؛ .)85
ثب تٛرٗ ثٗ اػفب٘بي ِتقؼػي وٗ ػؿ عَٔ ً ٛبتٛأي صـفٗ صنبثـمي
ِغـس ىؼٖ ثٛػ ٘ ،يئت امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي  ،امتبٔؼاؿػ ىّبؿٖ 53
 1989اٌقاِي ىؼ  .ثـ امبك
ؿا تؼٚيٓ ّٔٛػ وٗ اف اٚي ژأٛيٗ
امتبٔؼاؿػ ِقثٛؿ صنبثـك ثبيؼ اصتّبي ايٕىٗ اىتجب٘بت  ٚتغٍفبت
.
مجت تضـيف ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ىٛػ ؿا اؿفيبثي ّٔبيؼ
ةؿِجٕبي اؿفيبثي ؿينه ِؾوٛؿ  ،صنبثـك ثبيؼ صنبثـمي ؿا ثٗ گٗٔٛاي
ثـٔبِٗ ؿيقي ّٔبيؼ وٗ اعّيٕبْ ِقمٌٛي اف ويف اىتجب٘بت ٚ
تغٍفبتي وٗ تبحيـ ثب اّ٘يت ثـ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ػاؿٔؼ  ،ثؼمت آٚؿػ
(ٌٛيک ،ايٕيٕگ ٚ ٚيٍيٕگٙبَ.)1989 ،
فال ٖٚثـايٓ ػؿ امتبٔؼاؿػ صنبثـمي ىّبؿٖ  16ثيبْ ىؼٖ ثٛػ وٗ
صنبثـك ثبيؼ فـُ ؿا ثـ ػؿمتىبؿي ِؼيـيت لـاؿ ػ٘ؼ ِگـ ايٕىٗ
« 53
 ،اِب ِغبثك امتبٔؼاؿػ ىّبؿٖ
عالف ايٓ اِـ احجبت ىٛػ
.
صنبثـمبْ ّٔي تٛإٔؼ فـُ وٕٕؼ وٗ ِؼيـيت ػؿمتىبؿ امت يب عيـ
آٔٙب ثبيؼ ٔنجت ثٗ اصتّبي اؿائٗ ٔبػؿمت (رقً  ٚتمٍت ) ِؼيـيت
ػؿ ىـٚؿ صنبثـمي ٔگبٖ ثي عـفبٔٗ ػاىتٗ ثبىٕؼ  ٚاصتّبي اؿائٗ
ٔبػؿمت ِؼيـيت ؿا ػؿ فـايٕؼ صنبثـمي ِٛؿػ آفِِ ْٛزؼػ لـاؿ
ػٕ٘ؼّ٘( ».ـاد.)86 :2002 ،
اّ٘يت ثٗ ػ ٚگـٖٚ
ِغبثك امتبٔؼاؿػ ىّبؿٖ  53تضـيفبت ثب
اىتجب٘بت (مٛٙي)  ٚتغٍفبت (فّؼي) تفىيه ِي گـػيؼ وٗ تغٍفبت عٛػ
ً تٛمظ ِؼيـيت ٍٛؿت ِي گيـػ)  ٚاعتالك ػاؿايي
ىبًِ تمٍت (وٗ فّؼ تب
2. US Generally Accepted Accounting Principal
3. American Institute Of Certified Public Accountants
4. SAS No.16

5

ً تٛمظ وبؿوٕبْ ىـوت ٍٛؿت ِي گيـػ) ثٛػٔؼ ٌٛ .ثه
٘ب (وٗ فّؼتب
ٚيٍيٕگٙبَِ 6قتمؼ ثٛػٔؼ وٗ اگـچٗ اٌقاِبت امتبٔؼاؿػ ِقثٛؿ ػؿ
وبؿثـػٖ ِي ىٛػ ٌ ،يىٓ
ِٛؿػ اىتجب٘بت  ٚتغٍفبت ثغٛؿ يىنبْ ثٗ
اي ثب
اٌقاِبت ِقثٛؿ ثـاي ٘ـيه اف ايٓ ت صـيفبت تفبٚت فّؼٖ
يىؼيگـ ػاؿػ  ٚػؿ صميمت اٌقاِبت فٛق ثـاي ػ ٚگـ ٖٚتغٍفبت ـ
اعتالك  ٚتمٍت ِؼيـيت ـ ٔيق ِتفبٚت امت.
ً مبػٖ امت .
ثٗ افتمبػ آٔٙب ويف اىتجب٘بت ثب اّ٘يت اِـي ٔنجتب
چـا وٗ اٚالً :اىتجب٘بت ؿا پٕٙبْ ّٔي وٕٕؼ  ٚثٕبثـايٓ ػؿ فِبْ
ً  :ػؿ
ؿن ِـثٛعٗ  ،آىىبؿ عٛإ٘ؼىؼ  .حبٔيب
ثـؿمي ىٛا٘ؼ ِ ٚؼا
ٍٛؿتيوٗ ِجبٌغ اىتجب٘بت وُ اّ٘يت ثبىؼ ِ ،زّٛؿ ايٓ اىتجب٘بت
وٛچه ِٕزـ ثٗ يه ِجٍغ ثب اّ٘يت ػؿٍٛؿت ٘بي ِبٌي عٛا٘ؼ ىؼ ٚ
ثٕبثـايٓ اصتّبي ايٕىٗ يه يب چٕؼ ِٛؿػ اف ىٛا٘ؼ ِ ٚؼاؿن ِـثٛط
ثٗ ايٓ اىتجب٘بت تٛمظ صنبثـك ِٛؿػ ثـؿمي لـاؿ گيـػ ،ثنيبؿ فيبػ
ً اگـ ِجٍغ اىتجبٖ يب اىتجب٘بت ثب اّ٘يت ثبىؼ ،
ِي ثبىؼ  ٚحبٌخب
ِؼاؿن ِـثٛط ثٗ آْ يب رقئيبت صنبة ِؾوٛؿ  ،صتّب تٛمظ صنبثـك
ِٛؿػ ثـؿمي لـاؿعٛا٘ؼ گـفت.
اف مٛي ػيگـ ويف تغٍفبت ِقّٛالً اِـ ثنيبؿ ػىٛاؿي امت  ،چـا وٗ
 .ايٓ
ػؿ ِٛؿػ تغٍفبت ِغفي کبؿی  ٚپٕٙبْ مب فی ٍٛؿت ِی گيـػ
پٕٙبْ ػؿ حجت ٘بي صنبثؼاؿي ِ ٚؼاؿن ِخجتٗ آْ ّ٘ ٚچٕيٓ ػؿ پبمظ
٘بيي وٗ فـػ ِتغٍف ثٗ مٛاالت  ٚتضميمبت صنبثـك ػؿ فِبْ ارـاي
صنبثـمي ِيػ٘ؼٍٛ ،ؿت عٛا٘ؼگـفت ( ٌٛيک  ،ايٕيٕگ ٚ ٚيٍيٕگٙبَ ،
.)1989
ثب ٚرٛػي وٗ امتبٔؼاؿػ٘بي رؼيؼ اؿائٗ ىؼٖ تٛمظ ٘يبت
امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ثٗ ِيقاْ فيبػي فـايٕؼ صنبثـمي ؿا ثٙجٛػ
ثغييؼٖ  ٚاؿتمب ػاػٖ ثٛػ  ،اِب ِغـس ىؼْ ثـعي مئٛاالت ثٗ ٚيژٖ
ػؿ ِٛؿػ تٛأبيي ِؤمنبت صنبثـمي ػؿ ىٕبمبيي افّبي ِتمٍجبٔٗ اي
وٗ ػؿ ثـعي ىـوت ٘ب ؿٚي ػاػٖ ثٛػ  ،مجت ىؼ وٗ ٘يئت ِقثٛؿ اف
ِٕؾـ رؼيؼي ثٗ ِنئٍٗ ويف تمٍت ٔگبٖ وـػٖ  ٚامتبٔؼاؿػ صنبثـمي
» 7ؿا ػؿ
٘بي ِبٌي
ىّبؿٖ  « 82ثـؿمي تمٍت ػؿ صنبثـمي ٍٛؿت
فٛؿيٗ  1997تَٛيت ّٔبيؼ  .ايٓ امتبٔؼاؿػ ثٗ ٚضٛس ِنئٌٛيت
٘بي ِبٌي ؿا ػؿ تغبثك ثب
صنبثـمبْ ػؿ صنبثـمي ٍٛؿت
امتبٔؼاؿػ٘بي پؾيـفتٗ ىؼٖ صنبثـمي( )GAASافقايو ػاػ.
ػؿ امتأؼاؿػ ِؾوٛؿ ِنئٌٛيت صنبثـمبْ ػؿ ؿاثغٗ ثب ويف تمٍت
تغييـئىـػ ،ػؿ ايٓ امتبٔؼاؿػ تمٍت ٚ ٚيژگي ٘بي آْ ىـس ػاػٖ ىؼ
ً ؿينه تضـيفبت ٔبىي اف تمٍت ؿا
 ٚصنبثـمبْ ٍِقَ ىؼٔؼ وٗ ٍـيضب
ً  ،ػؿ ايٓ امتبٔؼاؿػ ؿّٕ٘ٛػ٘بيي
اؿفيبثي ّٔبيٕؼ ّ٘ .چٕيٓ ِزؼػا
ػؿ ِٛؿػ ٔض ٖٛپبمظ گٛيي  ٚفىلاٌقًّ ٔنجت ثٗ ٔتبيذ اؿفيبثي ؿينه
ٔ ٚض ٖٛاؿتجبط ػاػْ ٔتبيذ آفِ٘ ْٛبي صنبثـمي ثب ؿينه تمٍت
اؿائٗ ىؼٖ امت  .يىي اف ِّٙتـيٓ ثغو ٘بي امتبٔؼاؿػ صنبثـمي
ىّبؿٖ ِ ،82نتٕؼمبفي فـايٕؼ اؿفيبثي امت  .ثٗٚيژٖ ايٕىٗ صنبثـك
ثبيؼ ىٛا٘ؼ ِ ٚنتٕؼات ِـثٛط ثٗ أزبَ اؿفيبثي ٔ ،ضٖٛثـؿمي فٛاًِ
ؿينه تمٍت  ٚمبيـىـايظ  ،فٛاًِ ؿينىي وٗ ثٗ افتمبػ صنبثـك ٚرٛػ
ٚ
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ػاؿػ ،تبحيـ فّؼٖ ؿينه تضـيف ثب اّ٘يت  ٚفىل اٌقًّ صنبثـك ٔنجت
ثٗ آْ فٛاًِ ؿينه ؿا ِنتٕؼمبفئّبيؼ.
فٍيـغُ تبويؼ  ٚتٛرٗ ٘يئت امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ثـ ِنئٍٗ ويف
تمٍت ،تضميمبت أزبَ ىؼٖ ػؿ مبي ٔ 1998يبْ ػاػ وٗ ثيو اف يه مَٛ
چٙبؿ ػ ؿٍؼ اف
اف ِٛاؿػ تمٍت ة ٖ ٍٛؿت تَبػفي ويف ىؼٖ  ٚتٕٙب
(ٌيٓ ّ٘ ٚکبؿاْ ،
ِٛاؿػ تٛمظ صنبثـمبْ ِنتمً ويف گـػيؼٖ ثٛػ
.)2003
ػؿ اوتجـ ٘ ،2002يئت تؼٚيٓ امتبٔؼاؿػ٘ب  ،امتبٔؼاؿػ صنبثـمي
ىّبؿٖ  99ثب فٕٛاْ « ثـؿمي تمٍت ػؿ سمبثـمي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي » 8ؿا
ِٕتيـ ّٔٛػ٘ .ؼف اف امتبٔؼاؿػ ِقثٛؿ ايٓامت وٗ ؿّٕ٘ٛػ٘بيي ؿا
ثٗ صنبثـمبْ ثـاي ايفبي ِنئٌٛيت عٛػ ػؿ فِيٕٗ ويف تمٍت
ػؿصنبثـمي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ػؿ تغبثك ثب امتبٔؼاؿػ٘بي پؾيـفتٗ ىؼٖ
صنبثـمي اؿائٗ ػ٘ؼ .افّبي تـػيؼ صـفٗاي تٛمظ صنبثـك  ّٛ٘ ،اؿٖ
يىي اف ارقاء وٍيؼي ٘ـوبؿ صنبثـمي امت  ،اِب امتبٔؼاؿػ صنبثـمي
ً ثيبْ ِيػاؿػ وٗ چگ ٗٔٛايٓ اِـ ثبيؼ ػؿ ٘ـ وبؿ
ىّبؿٖ ٍ 99ـاصتب
صنبثـمي آىىبؿ ِ ٚنتٕؼ ثبىؼ .امتبٔؼاؿػ ِقثٛؿ تـػيؼ صـفٗ اي ؿا
« ػاىتٓ ؽ٘ٓ پـميگـ  ٚاؿفيبثي ِٕتمؼأٗ ىٛا٘ؼ صنبثـمي » تقـيف
ّٔٛػٖ امت٘ .ـ چٕؼ وٗ امتبٔؼاؿػ رؼيؼ ِنئٌٛيت صنبثـمبْ ؿا ػؿ
 ،اِب
لجبي تمٍت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ٔنجت ثٗ لجً تغييـ ٔؼاػ
ِفب٘يُ  ،اٌقاِبت  ٚؿّٕ٘ٛػ٘بي رؼيؼي ؿا ثٗ ِٕؾٛؿ وّه ثٗ
.
صنبثـمبْ رٙت ايفبي ِنئٌٛيت عغيـ عٛػ ػؿ ايٓ فِيٕٗ ِقـفي وـػ
امتبٔؼاؿػ رؼيؼ ػؿ پي آْ امت وٗ اؿفيبةي تمٍت تٛمظ صنبثـمبْ
ثب فـايٕؼ صنبثـمي آِيغتٗ ىٛػ  ٚايٓ اؿفيبثي تب پبيبْ فٍّيبت
 .افّبي تـػيؼ
صنبثـمي ثٗ عٛؿ ِنتّـ ِٛؿػ ثبفٔگـي لـاؿ گيـػ
ؿيقي
فـايٕؼ صنبثـمي اف فِبْ ثـٔبِٗ
صـفٗاي ثبيؼ ػؿ تّبَ
صنبثـمي تب تىّيً صنبثـميٍ ،ـفٕؾـ اف ٘ـگ ٗٔٛمبثمٗ لجٍي ي ا
افتمبػ ثٗ ػؿمتىبؿي ِؼيـيتٍٛ ،ؿتگيـػ (ثٛکيق  ٚفٍّيٕگ.)2003 ،
امتبٔؼاؿػ صنبثـمي ىّبؿٖ  ،99ؿّٕ٘ٛػ٘بي امتبٔؼاؿػ لجٍي ؿا ػؿ
ِٛؿػ ِنتٕؼمبفي ىٛا٘ؼ ِٛيؼ اٌقاِبت ِمـؿ ػؿ امتبٔؼاؿػ ٚ ،مقت
ثغييؼٖ امت  .ػؿ امتبٔؼاؿػ اعيـ فٙـمت وبًِ  ٚلبثً تٛرٙي اف
اٌقاِبت ِنتٕؼمبفي ا ؿائٗ ىؼٖ امت  .ايٓ امتبٔؼاؿػ اف تٛأبيي
٘بي الفَ ثـاي اؿتمبي مغش صـفٗ صنبثـمي  ٚيبؿي صنبثـمبْ رٙت
 .امتبٔؼاؿػ
أزبَ صنبثـمي احـثغو ٛ٘ ٚىيبؿأٗ ثـعٛؿػاؿ امت
ِقثٛؿ تّبَ صٛفٖ ٘بي صنبثـمي ؿا فـا ِي گيـػ  ،صنبثـمبْ ؿا اف
ايت ِي وٕؼ ٚ
اتىبي ٍـف ثـ چه ٌينت ٘ب ثٗ مّت تفىـگـايي ٘ؼ
٘بي اٍٍي ػؿ وبؿ
تـػيؼ صـفٗ اي ؿا ثٗ فٕٛاْ يىي اف ِٛضٛؿ
صنبثـمي ِٛؿػ تبويؼ عبً لـاؿ ِيػ٘ؼ.

 -2-2مرَری بر تذميمات اوجاو ضذي
«

ػؿ مبي ٌٛ 1989ثک ،ايٕيٕگ ٚ ٚيٍيٕگٙبَ تضميمی ثب ِٛضٛؿ
تزـثٗ صنبثـمبْ ػؿ ؿاثغٗ ثب تغٍفبت ثب اّ٘يت :فـاٚأيِ ،ب٘يت
 ٚلبة ٌيت ويف » أزبَ ػاػٔؼ کٗ ايٓ تضميك ثٗ تزـثيبت صنبثـمبْ
ػؿِٛؿػ تغٍفبت ثب اّ٘يت ِي پـػاعت .تضميك ِقثٛؿ تضميمي پيّبييي
ثٛػ وٗ تزـثيبت ىـوبي صنبثـمي يىي اف ٘يت ِٛمنٗ ثقؿگ صنبثؼاؿي
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ؿا ِٛؿػ ثـؿمي لـاؿ ِی ػاػ تب ِيقاْ فـاٚأي (تىـاؿ پؾيـي ) ٚ
ؿيقي
ِب٘يت تغٍفبت ثب اّ٘يت ّ٘ ٚچٕيٓ مٛػِٕؼي ِؼي ثـٔبِٗ
صنبثـمي ثـاي اؿفيبثي اصتّبي ٚرٛػ تمٍت ثب اّ٘يت ِؼيـيت (وٗ
تٛمظ ٔٛينٕؼگبْ ِمبٌٗ عـاصي گـػيؼٖ ثٛػ ) ؿا ثـاي ويف تمٍت ٚ
اعتالك ٘ب اؿفيبثي ّٔبيؼ ٔ .تبيذ تضميك صبوي اف آْ امت وٗ ِؼي
پييٕٙبػي ٔٛينٕؼگبْ ة ٖ فٕٛاْ يه اثقاؿ فٕي ثـاي ا ؿفيبثي تمٍت
٘بي ِؼيـيتي ثب اّ٘يتِٕ ،بمت ِي ثبىؼ ّ٘ .چٕيٓ ِؼي اؿفيبثي
ثـاي ويف اعتالك ٘ب عيٍي ضقيف تـ اف ويف تمٍت ٘بي ِؼيـيتي امت .
گـچٗ ِؼي ِقثٛؿ ؿا ّٔي تٛاْ ثغٛؿ وبًِ ثـاي اؿفيبثي اعتالك ٚ
تٛأؼ تٛرٗ
اىتجب٘بت ثىبؿ ثـػ  ،اِب ثـعي اف ِقيبؿ٘بي آْ ِي
صنبثـك ؿا ثٗ اصتّبي ٚلٛؿ اعتالك يب اىتجبٖ رٍت ّٔبيؼ تب
صنبثـك ثـؿمي ٘بي ثييتـي ػؿعَ ًٛاصتّبي ٚرٛػ ايٓ تضـيفبت
 ،صنبثـك ػؿ صيٓ
أزبَ ػ٘ؼ  .ثـ امبك ٔتبيذ ايٓ تضميك
ثـٔبِٗ ؿيقي صنبثـمي ثبيؼ اؿفيبثي ِنتمٍي اف اىتجب٘بت ثب
اّ٘يت ،اعتالك ٘بي ثب اّ٘يت  ٚتمٍت ٘بي ِؼيـيتي ثب اِٖيت ػاىتٗ
ثبىؼ  ٚأزبَ صنبثـمي ىـوت ٘ب يىي پل اف ػيگـي  ٚثؼِٛ ْٚارٗٙ
صنبثـك ثب تغٍفبت ثب اّ٘يتٔ ،جبيؼ مجت ىٛػ وٗ صنبثـمبْ ػؿ
ىٕبمبيي  ٚويف ِٛؿػی وٗ ثب آْ ِٛارٗ ِي ىٔٛؼ  ،لَٛؿ  ٚوٛتب٘ي
ّٔبيٕؼ  ٚة ٖ فجبؿت ػيگـ  ،صنبثـمبْ ّ٘ٛاؿٖ ثبيؼ آِبػٖ ٔجـػ ثب
٘بي
ايٓ اِـ ثبىٕؼ  ٚثب تٛرٗ ثٗ فيبؿ٘بي التَبػي  ٚگـايو
عجيقي ،تـػيؼ صـفٗاي ؿا افّبي ّٔبيٕؼ.
 82ثـ
ّ٘چٕيٓ فيٍّّٓ ػؿ مبي  ،1997تأحيـ امتبٔؼاؿػ ىّبؿٖ
ِيقاْ تٛرٗ صنبثـمبْ ثٗ فٛاًِ ؿينه تمٍت  ٚتَّيّبت ِـثٛط ثٗ
ثـٔبِٗؿيقي صنبثـمي ؿا ِٛؿػ ثـؿمی لـاؿ ػاػ  .ػؿ تضميك ِقثٛؿ
82
ايٓ َ ٚضٛؿ ثـؿمي ىؼٖ امت وٗ آيب اٌقاِبت امتبٔؼاؿػ ىّبؿٖ
ِجٕي ثـ اؿفيبثي ثضـأي ؿينه تمٍت مجت عٛا٘ؼ ىؼوٗ صنبثـمبْ
فِبْ ثييتـي ؿا ٍـف ىٕبمبيي تمٍت ّٔبيٕؼ ّ٘ .چٕيٓ آيب اعالفبتي
وٗ صنبثـمبْ ثب ٍـف تٛرٗ ثييتـ ثٗ ىٕبمبيي تمٍت عـاصي  ٚارـا
ِيوٕٕؼ ثب ثـٔبِٗ ٘بي صنبثـ ميوٗ ؿينه فِّٛي ؿا اؿفيبثي ِي وٕٕؼ،
ِتفبٚت امت يب عيـ ٔ .تبيذ تضميك ٔيبْ ػاػٖ امت وٗ اؿفيبثي
ثضـأي ؿينه تمٍت (ثَٛؿتي وٗ ػؿ امتبٔؼاؿػ ىّبؿٖ ِ 82غـس ىؼٖ
ؿيقي
امت ) تٛرٗ صنبثـمبْ ثٗ فالئُ تمٍت  ٚتَّيّبت ثـٔبِٗ
صنبثـمي ؿا تضت تأحيـ لـاؿ ِي ػ٘ؼ .ةٖ ٚيژٖ ايٕىٗ ا ٔتؾبؿ ِي
ؿٚػ وٗ امتبٔؼاؿػ ىّبؿٖ  82تٛرٗ صنبثـمبْ ؿا ثٗ فالئُ تمٍت رٍت
ّٔٛػٖ ِٕ ٚزـ ثٗ افقايو مبفبت ثٛػرٗ ىؼٖ ثـاي وبؿ صنبثـمي
گـػػ .اِب ٔتبيذ ٔيبْ ِي ػ٘ؼ وٗ ِب٘يت ثـٔبِٗ ٘بي صنبثـمي تضت
تبحيـ لـاؿ ّٔيگيـػ (فيّجٍّٓ.)1997 ،
تٛتً ،کٍـ  ٚپٍٍِٛی تضميمی ثب فٕٛا ْ « تبحيـ ِجٍغ تضـيف ثـ
تَّيُگيـي امتفبػٖ وٕٕؼگبْ اف ٍٛؿت ٘بي ِبٌي -تضميك تزـثي ػؿ
ٖ ِٕؾٛؿ
عَ ًٛآمتبٔٗ اّ٘يت » أزبَ ػاػٔؼ کٗ تضميك ِؾوٛؿ ة
ثـؿمي تبحيـ ِجٍغ تضـيف ثـ تَّيُ گيـي امتفبػٖ وٕٕؼگبْ اف ٍٛؿت
٘بي ِبٌي ٍٛؿت گـفتٗ امت ٔ ٚتبيذ تضميك صبوي اف آْ امت وٗ
تضـيفبتيوٗ ػؿ آمتبٔٗ اّ٘يت لـاؿ گـفتٗأؼ ثـ ليّت ثبفاؿمٙبَ
تبحيـٔؼاؿٔؼ (تبتً ّ٘ ٚکبؿاْ.)2002 ،

کبِيٕنکیٚ ،تقي ٌ ٚيّيٕگ ثٗ ايٓ ِٛضٛؿ پـػاعتٕؼ کٗ آيب ٔنجت
 .ثب
٘بي ِبٌي لبػؿ ثٗ ويف گقاؿىگـي ِبٌي ِتمٍجبٔٗ ٘نتٕؼ يب عيـ
تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ تزقيٗ  ٚتضٍيً ٔنجت٘بي َ اٌي يىي اف ِتؼاٚي تـيٓ
ٔنجت
ؿٚه ٘بي تضٍيٍي امت ،ػؿ ايٓ تضميك ثـؿمي ىؼٖ امت وٗ آيب
٘بي ِبٌي ىـوت ٘بيي وٗ گقاؿىگـي ِتمٍجبٔٗ ػاىتٗأؼ ثب ٔنجت ٘بي
؟ ػؿ تضميك
ِبٌي مبيـ ىـوت ٘ب تفبٚت ثب اّ٘يتي ػاؿػ يب عيـ
ِقثٛؿ ىـوت ٘بي ثب گقاؿىگـي ِبٌي ِتمٍجبٔٗ ثب امتفبػٖ اف
ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ
أتيبؿات صنبثؼاؿي  ٚصنبثـمي وّينيْٛ
( 9)AAERsعي مبي ٘بي  1982تب  1999تقييٓ ىؼٖأؼ .ىـوت ٘بي ِتمٍت
(وٗ تقؼاػ آٔٙب  79ىـوت ِيثبىؼ) ثب مبيـ ىـوت ٘ب (وٗ گقاؿىگـي
ِبٌي ِتمٍجبٔٗ ٔؼاىتٕؼ ) اف ٔؾـ أؼافٖ  ،ػٚؿح فِبٔي ٍٕ ٚقت
ِغبثمت ػاػٖ ىؼٖ أؼ  ٚمپل تزقيٗ  ٚتضٍيً ٔنجت ٘بي ِبٌي ثـاي
)
يه ػٚؿح ٘فت مبٌٗ (مبي تمٍت  ٚمٗ مبي لجً  ٚثقؼ اف آْ مبي
أزبَ گـػيؼٖ امت ٔ .تبيذ تضميك صبوي اف آْ امت وٗ اف ٔؾـ
٘بيي وٗ
٘بي ِبٌي ىـوت
آِبؿي تفبٚت ثب اّ٘يتي ثيٓ ٔنجت
٘ب ٚر ٛػ
گقاؿىگـي ِبٌي ِتمٍجبٔٗ ػاىتٗ أؼ  ،ثب مبيـ ىـوت
ٚ
گـػػ وٗ تزقيٗ
ٔؼاؿػ  ٚثٕبثـايٓ ثٗ عـيك تزـثي احجبت ِي
٘بي ِبٌي  ،تٛأبيي
تضٍيً ٔنجت ٘بي ِبٌي ػؿ ويف تمٍت ٍٛؿت
ِضؼٚػي ػاؿػ (کبِيٕنکی ّ٘ ٚکبؿاْ.)2004 ،
ػؿ ايـاْ ٔيق ٔمو صنبثـمي ِجتٕي ثـ ِؼي ؿينه ػؿ افقايو
افيٍي
احـثغيي  ٚوبؿايي صنبثـمبْ ِنتمً ػؿ ايـاْ تٛمظ امُ
وبوـٚػي ِٛؿػ ثـؿمی لـاؿگـفتٗ کٗ ٔتبيذ صبًٍ اف تضميك صبوي اف
آْ امت وٗ صنبثـمي ِجتٕي ثـ ِؼي ؿينه ِيتٛأؼ ػؿ افقايو احـثغيي
 ٚوبؿايي صنبثـمبْ ِنتمً ػؿ ايـاْ ِؤحـ ثبىؼ (امّبفيٍي وبوـٚػي،
.)1380
ّ٘چٕيٓ َرتٙؼفاػٖ ثٗ ثـؿمي صٛفٖ ٘بي ِنئٌٛيت صنبثـمبْ ِنتمً
وٕٕؼگبْ عؼِبت
ػؿ ؿاثغٗ ثب صنبثـمي ِبٌي اف ػيؼگبٖ امتفبػٖ
صنبثـمي  ٚصنبثـمبْ ِنتمً پـػاعتٗ امت  .ا٘ؼاف تضميك ِقثٛؿ
فجبؿتٕؼ اف:
ىٕبمبيي صٛفٖ٘بي ِنئٌٛيت صنبثـمبْ ِنتمً ػؿ ؿاثغٗ ثب صنبثـمي
وٕٕؼگبْ عؼِبت
ِبٌي اف ػيؼگبٖ صنبثـمبْ ِنتمً  ٚامتفبػٖ
صنبثـمي.
٘بي صنبثـمبْ ِنتمً ٚ
تفبٚت ثيٓ ػيؼگبٖ
ىٕبمبيي
امتفبػٖوٕٕؼگبْ عؼِبت صنبثـمي ػؿ اؿتجبط ثب صٛفٖ ٘بي ِنئٌٛيت
٘بي ِغتٍف
٘بي گـٖٚ
صنبثـمي ِبٌي  ٚتفبٚت ثيٓ ػيؼگبٖ
امتفبػٖوٕٕؼٖ عؼِبت صنبثـمي.
ثب تٛرٗ ثٗ اؿتجبط ِٛضٛؿ  ،فـضيٗ٘بيي وٗ ِـثٛط ثٗ ِنئٌٛيت
صنبثـك ػؿ ويف تضـيف ات  ٚفؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ِي ثبىؼ ثٗ ىـس فيـ
امت:
 -1صنبثـمبْ ِنتمً ػؿ اؿتجبط ثب ويف تضـيف ٘بي (اىتجب٘بت ٚ
تغٍفبت) ٍٛؿت ٘بي ِبٌي مبفِبْ ِٛؿػ صنبثـمي ِنئٌٛيت ػاؿٔؼ.
 -2سمبثـمبْ ِنتمً ػؿ اؿتجبط ثب ويف تمٍت ٘بي أزبَ ىؼٖ ػؿ
مبفِبْ ِٛؿػ صنبثـمي ِنئٌٛيت ػاؿٔؼ.
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 -3سمبثـمبْ ِنتمً ػؿ اؿتجبط ثب ويف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ثب
تبحيـ ِنتميُ ثـ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي مبفِبْ ِٛؿػ صنبثـمي ِنئٌٛيت
ػاؿٔؼ.
 -4صنبثـمبْ ِنتمً ػؿ اؿتجبط ثب ويف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ثب
ٍٛؿت ٘بي ِبٌي مبفِبْ ِٛؿػ صنبثـمي
تبحيـ غيـ ِنتميُ ثـ
ِنئٌٛيت ػاؿٔؼ.
ٔتبيذ صبًٍ اف آفِ ْٛفـضيٗ٘بي فٛق ثٗ ىـس فيـ امت:
 فـضيٗ اٚي (ويف تضـيف ٘بي -اىتجب٘بت  ٚتغٍفبتٍٛ -ؿت ٘بيِبٌي) :ثـ امبك ٔتبيذ تضميك فـضيٗ ِقثٛؿ ِٛؿػ تبييؼ لـاؿ
٘بي
گـفت .ػؿ ِمبينٗ ثيٓ گـ٘ٚي تفبٚت ِقٕي ػاؿي ثيٓ ػيؼگبٖ
امتفبػٖوٕٕؼگبْ عؼِبت صنبثـمي  ٚصنبثـمبْ ِنت لً ٚرٛػ ػاىت  .ثٗ
ٔؾـ ِي ؿمؼ تبويؼ ثييتـ امتفبػٖ وٕٕؼگبْ ،اف آْ رٙت ثبىؼ وٗ ثب
پؾيـه ايٓ ِنئٌٛيت تٛمظ صنبثـمبْ ِنتمً  ،آٔٙب اعّيٕبْ عبعـ
اّ٘يت ِجـا
ٔنجي ِي يبثٕؼ وٗ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي اف تضـيفبت ثب
٘نتٕؼ.
 فـضيٗ ػ( َٚويف تمٍت ٘بي أزبَ ىؼٖ ػؿ مبفِبْ ِٛؿػصنبثـمي) :ثـ امبك ثـؿمي أزبَ ىؼٖ فـضيٗ ِقثٛؿ تبييؼ گـػيؼ ٚ
ػاؿي ثيٓ ػيؼگبٖ ٘بي
ػؿ ِمبينٗ ثيٓ گـ٘ٚي ٔيق تفبٚت ِقٕي
.
امتفبػٖوٕٕؼگبْ عؼِبت صنبثـمي  ٚصنبثـمبْ ِنتمً ٚرٛػ ػاىت
امتفبػٖوٕٕؼگبْ عؼِبت صنبثـمي تبويؼ فيبػي ثـ ٚرٛػ ايٓ صٛفٖ
ِنئٌٛيت ػاىتٕؼ  .ثٗ ٔؾـ ِي ؿمؼ ن ٖ ػٌيً تبويؼ وّتـ صنبثـمبْ
ِنتمً ،ثبال ؿفتٓ ِيقاْ آميت پؾيـي ٚگنتـػٖ ىؼْ عيف پبمغگٛيي
آٔٙب ثبىؼ وٗ عٛػ ػؿثـػاؿٔؼٖ عغـات ٔبىي اف ِٛضٛفبت لبٔٔٛي
امت.
 فـضيٗ م( َٛويف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ثب تبحيـ ِنتميُ ثـ ٍٛؿتصٛفٖ
٘بي ِبٌي) :ثيو اف  94ػؿٍؼ پـمو ىٔٛؼگبْ ثٗ ٚرٛػ ايٓ
ِنئٌٛيت پبمظ ِخجت ػاػٔؼ  ٚفـضيٗ ِقثٛؿ ِٛؿػ تبييؼ لـاؿ گـفت .
٘بي
ػؿ ِمبينٗ ثيٓ گـ٘ٚي تفبٚت ِقٕي ػاؿي ثيٓ ػيؼگبٖ
.
امتفبػٖوٕٕؼگبْ عؼِبت صنبثـمي  ٚصنبثـمبْ ِنتمً ٚرٛػ ٔؼاىت
ِيتٛاْ چٕيٓ امتٕجبط وـػ وٗ صنبثـمبْ ِنتمً مقي ػاؿٔؼ تب ػؿ
رٙت َِٔ ْٛگٗ ػاىتٓ ع ٛػ اف تجقبت ٔبىي اف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ثب
تبحيـ ِنتميُ ثـ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي مبفِبْ ِٛؿػ صنبثـمي  ،ثب رؼيت
 .ػيگـ
ثييتـي ثٗ رّـ آٚؿي ىٛا٘ؼ ِـتجظ ثب ايٓ ِٛؿػ ثپـػافٔؼ
ػٌيً تٛريٙي احـثغيي صنبثـمي ػؿ ايٓ ِم ٌٗٛاػغبَ ٚؽبيف صنبثـك
ثبفؿك لبٔٔٛي
ِنتمً  ٚثبفؿك لبٔٔٛي امت  .ثٗ ٌضبػ آْ وٗ
ً
ِنئٌٛيت ٍـيش ػؿ ؿاثغٗ ثب ويف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ػاؿػ  ،عجيقتب
صنبثـمبٔي وٗ ٔمو ثبفؿك لبٔٔٛي ؿا ٔيق ايفب ِي وٕٕؼ  ،ػؿ لجبي
ويف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ صنبميت ثييتـي ػاىتٗ  ٚايٓ ِنئٌٛيت ؿا
ثٗ عٛؿ رؼيتـي أزبَ ِيػٕ٘ؼ.
فـضيٗ چٙبؿَ (ويف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ثب تبحيـ غيـِنتميُ ثـ
ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ) :ثـ امبك ثـؿمي أزبَ ىؼٖ  ،فـضيٗ فٛق تبييؼ
ىؼ .تبييؼ ايٓ فـضيٗ ػاي ثـ ايٓ امت وٗ ػؿ ِضيظ ايـاْ  ،ةٖ ؿغُ
امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ؿايذ ػؿ ايٓ اؿتجبط  ،أتؾبؿ آفِٛػٔي ٘ب
اف صنبثـمبْ ِنتمً ايٓ امت وٗ ِنئٌٛيت ويف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ
ثب تبحيـ غيـِنتميُ ؿا ٔيق فٙؼٖ ػاؿ ثبىٕؼ  .ػؿ ؿاثغٗ ثب ِمبينٗ
ثيٓگـ٘ٚي وٗ ػؿ آْ پبمظ ٘بي امتفبػٖ وٕٕؼگبْ عؼِبت صنبثـمي ثب

پبمظ٘بي صنبثـمبْ ِنتمً ِٛؿػ ِمبينٗ لـاؿ گـفت  ٚتفبٚت ِقٕي
ػاؿي ثيٓ ػيؼگب٘ٙبي ػٚگـِ ٖٚيب٘ؼٖ ىؼ  ،امتفبػٖ وٕٕؼگبْ عؼِبت
 .ثٗ
صنبثـمي تبويؼ ثييت ؿي ثـ ٚرٛػ ايٓ صٛفٖ ِنئٌٛيت ػاىتٕؼ
ِنتمً ِ ،ضؼٚػيت ٘بي
ٔؾـ ِي ؿمؼ ػٌيً تبويؼ وّتـ صنبثـمبْ
صنبثـمي ّ٘ ٚچٕيٓ ٔگـأي آٔٙب اف افقايو آميت پؾيـي صمٛلي ثٗ
رٙت ٔٛؿ صنبثـمي وٗ ػؿ اؿتجبط ثب ٚرٛػ ايٓ صٛفٖ ِنئٌٛيت ثبيؼ
أزبَ پؾيـػ ،ثبىؼ (ِزتٙؼفاػٖ.)1378 ،
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ثـ امبك امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ايـاْ  ،صنبثـك ثبيؼ صنبثـمي
ؿا ثب تـػيؼ صـفٗ اي ـ اصتّبي ٚرٛػ ىـايغي وٗ ِّىٓ امت ِٛرت
ـ
٘بي ِبٌي ىٛػ
اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت
اىتجبٖ  ٚيب تضـيف ثب
ّ٘ .چٕيٓ ػؿ صنبثـمي ثـآٚؿػ٘بي
ثـٔبِٗ ؿيقي  ٚارـا ّٔبيؼ
صنبثؼاؿي ،11صنبثـك ثبيؼ ىٛا٘ؼ وبفي  ٚلبثً لجٌٛي ؿا ػؿثبؿٖ
ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي گـػآٚؿي وٕؼ تب اف ِٕغمي ثٛػْ آٔٙب ػؿ
ىـايظ ِٛرٛػ  ٚػؿ ٍٛؿت ٌق َٚافيبء ِٕبمت آٔٙب اعّيٕبْ صبًٍ
وٕؼ٘ .ـگبٖ ِجٍغي وٗ صنبثـك ثـ امبك ىٛا٘ؼ ِٛرٛػ صنبثـمي
ثـآٚؿػ ِي وٕؼ ثب ِجٍغ ثـآٚؿػي ِٕقىل ىؼٖ ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
اعتالف ػاىتٗ ثبىؼ  ،صنبثـك ثبيؼ ضـٚؿت اٍالس ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ؿا
ثبثت چٕيٓ اعتالفي اؿفيبثي وٕؼ  .چٕبٔچٗ اعتالف ِقثٛؿ ِقمٛي
ٔؾـ ػؿآْ
ٔجٛػٖ ِ ٚؼيـيت ٚاصؼ ِٛؿػ ؿميؼگي ٔيق اف تزؼيؼ
ثـآٚؿػ عٛػػاؿي وٕؼ  ،صنبثـك ثبيؼ اعتالف ِقثٛؿ ؿا يه اىتجبٖ ٚ
يب تضـيف تٍمي ّٔبيؼ.
ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ ٚرٛػ اىتجب٘بت  ٚتضـيفبت ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت
٘بي ِبٌي ،مجت اؿائٗ ٔبِغٍٛة ٚضقيت ِبٌي ٚاصؼ ِٛؿػ ؿميؼگي ىؼٖ
 ٚثـ تَّيُ گيـي امتفبػٖ وٕٕؼگبْ تأحيـ ثنقايي ػاؿػ ٌ ،ؾا ويف
ايٕگ ٗٔٛاىتجب٘بت ػؿ امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ِٛؿػ تبويؼ لـاؿ
12صنبثـك ٕ٘گبَ
گـفتٗ امت  .ثـ امبك امتبٔؼاؿػ٘بي ِؾوٛؿ
ثـٔبِٗ ؿيقي  ٚارـاي ؿٚه ٘بي صنبثـمي  ٚاؿفيبثي  ٚگقاؿىگـي
ٔتبيذ صبًٍ ثبيؼ عغـ ٚرٛػ تضـيف ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ؿا
وٗ اف تمٍت يب اىتجبٖ ٔبىي ِيىٛػ ،ػؿ ٔؾـ گيـػ .صنبثـمي أزبَ
ىؼٖ عجك امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ثٗگٗٔٛاي عـاصي ِيىٛػ وٗ اف ٔجٛػ
ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ،
تضـيف ثب اّ٘يت ٔبىي اف تمٍت يب اىتجبٖ
اعّيٕبٔي ِقمٛي ثؼمت آيؼ .صنبثـك ٕ٘گبِي وٗ اعّيٕبْ ِييبثؼ
ٍٛؿت٘بي ِبٌي ػؿ احـ تمٍت يب اىتجبٖ ثٗگٗٔٛاي ثب اّ٘يت تضـيف
ٔتيزٗ گيـي ػؿ ايٓ عًَٛ
ىؼٖ امت يب ػؿ ِٛاؿػي وٗ لبػؿ ثٗ
ّٔيثبىؼ ،ثبيؼ احـ آْ ؿا ثـ صنبثـميِٛ ،ؿػ تٛرٗ لـاؿ ػ٘ؼ.
اف آٔزب وٗ ثـعي اف الالَ تضـيفبت ثب اّ٘يت ِٕؼؿد ػؿ مـفًَ
تقؼيالت مٕٛاتي  ،اىتجب٘بت  ٚتضـيفبتي ٘نتٕؼ وٗ ػؿ مبي لجً
أؼ،
ػؿٍٛؿت ٘بي ِبٌي ٚرٛػ ػاىتٗ اِب ػؿ آْ مبي اٍالس ٔيؼٖ
ثٕبثـايٓ ىٕبمبيي آٔٙب ػؿ ػٚؿٖ ِـثٛعٗ تٛمظ صنبثـك  ٚافيبء آْ

 .1امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ،ثغو ٘ « 20ؼف  ٚاٍٛي وٍي صنبثـمي ٍٛؿتٙبي ِبٌي »
 .2امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ،ثغو  « 54صنبثـمي ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي »
 .1امتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي ،ثغو  « 24تمٍت  ٚاىتجبٖ »

ةٖ فٕٛاْ ثٕؼ ىـط ػؿگقاؿه صنبثـمي ػٚؿٖ ِقثٛؿ  ،ثيبٔگـ احـثغيي
فـآيٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف ايٓگ ٗٔٛتضـيفبت ِيثبىؼ.
ثٕبثـايٓ ػؿ پبمظ ثٗ ايٓ پـمو ثب اّ٘يت وٗ  « :آيب فـايٕؼ
صلاثـمي ػؿ ويف اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت  ،احـثغو امت ؟»
 ٚة ٖ فجبؿت ػيگـ  « :آيب اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت  ،تٛمظ
صنبثـك ويف  ٚة ٖ فٕٛاْ ثٕؼ ىـط ػؿ گقاؿه صنبثـمي ِغـس ىؼٖ امت
؟» مٗ فـضيٗ ِغـس ىؼ وٗ ثٗ ىـس فيـ امت:
 -1فـايٕؼ صنبثـمي ػؿويف اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ػؿ
ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي احـ ثغو ِي ثبىؼ.
 -2فـايٕؼ صنبثـمي ػؿويف اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ٔبىي
اف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ِ ٚمـؿات تٛمظ ٚاصؼ ِٛؿػ ؿميؼگي احـ ثغو
امت.
 -3تفبٚت ِقٕي ػاؿي ثيٓ ِجبٌغ اىتجب٘بت  ٚتضـيفبت ِٛرٛػ ػؿ
ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ِ ٚجبٌغ ويف ىؼٖ تٛمظ صنبثـك ٚرٛػ ٔؼاؿػ.
تقـيف فٍّيبتي ِتغيـ٘بي ِغـس ىؼٖ ػؿ فـضيٗ ٘بي فٛق ثٗ ىـس فيـ
امت:
احـثغيي فـايٕؼ صنبثـمي ٚ :13اژٖ احـثغيي صنبثـمی ػؿِف َٛٙوٍي
« ػمتيبثي ثٗ ا٘ؼاف صنبثـمي  ٚاؿائٗ گقاؿه
فجبؿتنت اف :
ٌي ثٛػٖ ٚتّبَ
ِٕبمت ثب ٚضقيت ىـوت » .تقـيف ِؾوٛؿ ثنيبؿن
ا٘ؼاف صنبثـمي ؿا ػؿ ثـ ِي گيـػ .ثٕبثـايٓ تقـيف فٍّيبتي  ٚاعٌ
ايٓ ِتغيـ  ،ثبتٛرٗ ثٗ ىي ٖٛأؼافٖ گيـي ٘ ٚؼف فـضيٗ ٘ب  ،ويف
اىتجب٘بت ثب اّ٘يت ِٛرٛػ ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي (وٗ ػؿ مبي ثقؼ تضت
اؿائٗ
أؼ) تٛمظ صنبثـك ٚ
مـفًَ تقؼيالت مٕٛاتي اٍالس ىؼٖ
اؽٙبؿٔؼؿ ِيـٚط ػؿمبي ِؾوٛؿِ ،ؼٔؾـ ِيثبىؼ.
تضـيفبت :14اؿائٗ ٔبػؿمت اعالفبت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي  .تضـيفبت
ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ِّىٓ امت ٔبىي اف اىتجبٖ  ٚيب تمٍت ثبىؼ.
اىتجب٘بت :15عغب٘بي مٛٙي ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ِ ٚؼاؿن صنبثؼاؿي.
َگيـي
ثب اّ٘يت :16ثؼاْ صؼ ِ ُٙوٗ ثـ اؿفيبثي يب تَّي
 .ػؿ تضميك
امتفبػٖوٕٕؼگبْ ِٕغمي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي احـ ثگؾاؿػ
صبضـ رٙت تقييٓ ِجبٌغ ثب اّ٘يت اف ػمتٛؿاٌقًّ مبفِبْ صنبثـمي
امتفبػٖ ىؼٖ امت.

 -4رَش ضىاسي َ وذُي اجراي تذميك
 -1-4رَش تذميك
اف آٔزبوٗ ٘ؼف اٍٍي ايٓ تضميك  ،ثـؿمي ٚضقيت ِٛرٛػ اف ٔؾـ
احـثغيي فـايٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف تضـيفبت ثب اّ٘يت ثٛػٖ امت ٌ ،ؾا
تضميك ػؿ ػمتٗ تضميمبت وبؿثـػي لـاؿ ِي گيـػ  ٚاف ٔٛؿ تٍٛيفي
(پيّبييي) ِيثبىؼ.
ةٖ ِٕؾٛؿ آفِ ْٛفـضيٗ ٘بي تضميك وٍيٗ ىـوت ٘بي پؾيـفتٗ ىؼٖ ػؿ
ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ تب پبيبْ مبي  1382ؿا ثٗ فٕٛاْ ربِقٗ آِبؿي
ىـوت
ِبٌي وٍيٗ
أتغبةّٔٛػٖ ٍٛ ٚؿت ٘بي ِبٌي آعـيٓ مبي
13. Effectiveness Of Audit Process
14. Misstatement
15. Errors
16. Material

٘بيِؾوٛؿ ِٛؿػ پژ٘ٚو لـاؿگـفت.
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تذميك

وذُي استخراج اطالػات از مىابغ َ اوذازيگيري متغيرٌاي

ِتغيـ٘بي ِٛؿػ ِغبٌقٗ ػؿ فـضيٗ ٘بي تضميك ِٕ ٚبثـ امتغـاد
آٔٙب ثٗ ىـس رؼٚي ِ 1يثبىؼ:

جذَل  -1متغيرٌاي مُرد مطانؼً در فرضيًٌاي تذميك َ مىابغ استخراج آوٍا

مىبغ
متغير مُرد مطانؼً
ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
 - 1اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ػؿ
صنبثـمي ىؼٖ ىـوت
ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي
 - 2تضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ٔبىي اف فؼَ ؿفبيت ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
صنبثـمي ىؼٖ ىـوت
لٛأيٓ ِ ٚمـؿات ػؿ ٚاصؼ ِٛؿػ ؿميؼگي
گقاؿه صنبثـك ِنتمً
 - 3احـثغيي فـآيٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف
تضـيف ٘بي ثب اُ٘يت
اىتجب٘بت ٚ
ِٕجـ :يبفتٗ ٘بي پژ٘ٚيگـ

ِـاصً امتغـاد اعالفبت اف ِٕبثـ ٔ ٚض ٖٛأؼافٖ گيـي ِتغيـ٘بي
تضميك ثٗ ىـس فيـ ثٛػٖامت:
 -1-2-4تؼييه كهيً ضركت ٌايي كً صُرت ٌاي ماني دسابرسي ضذي
آنٌا داَي اضتباٌات يا تذريف با اٌميت بُدي است :ثٗ ايٓ ِٕؾٛؿ
آعـيٓ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ىـوت ٘بي پؾيـفتٗ ىؼٖ ػؿ ثٛؿك اٚؿاق
ثٙبػاؿ تٙـاْ ػؿ مبي ِٛ ،1382ؿػ ثـؿمي لـاؿ گـفت  .ثب تٛرٗ ثٗ
ً
 ،فّؼتب
ايٕىٗ ثـعي اف الالَ ِٕؼؿد ػؿ مـفًَ تقؼيالت مٕٛاتي
اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بيي ٘نت ٔؼ وٗ ػؿ مبي لجً ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
ٚرٛػ ػاىتٗ اِب ػؿ آْ مبي اٍالس ٔيؼٖ امت  ،اف ايٕـ ٚىـوت ٘بيي
وٗ آعـيٓ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي صنبثـمي ىؼٖ آٔٙب صبٚي مـفًَ تقؼيالت
مٕٛاتي ثٛػ  ،ثٗفٕٛاْ ىـوت ٘بيي وٗ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي آٔٙب صبٚي
اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ثٛػٖ امت ،أتغبة ىؼٔؼ.
 -2-2-4تؼييه ضركت ٌايي كً مبهغ اضتباٌات َ تذريف ٌاي مُجُد
در صُرت ٌاي ماني آوٍا (مبهغ تؼذيالت سىُاتي) با اٌميت بُدياست:
ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ تقؼيالت مٕٛاتيِ ،ـثٛط ثٗ اىتجب٘بت  ٚتضـيف
٘بي ِٛرٛػ ػؿ مبي لجً ِيثبىؼ ،اف ايٕـِ ٚجٍغ اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بي
ِبٌي مبي لجً ثب امتفبػٖ اف ىبعٌ اّ٘يت اؿائٗ ىؼٖ ػؿ
ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي ِضبمجٗ ىؼٖ  ٚثب ؿلُ تقؼيالت مٕٛاتي ِمبينٗ
گـػيؼٖ امت.
17
ِغبثك ػمتٛؿاٌقًّ مبفِبْ صنبثـمي ِ ،جٍغ اّ٘يت ثـاي ىـايظ
فبػي ثـ امبك ِتٛمظ رّـ ػاؿايي ٘ب  ٚفـٚه (ػؿآِؼ )  ٚثب ٔـط
٘بي اؿائٗ ىؼٖ ػؿ رؼٚي ِ 2ضبمجٗ ِيگـػػ:
جذَل  -2برآَرد مبهغ اٌميت در سطخ صُرت ٌاي ماني

متُسط جمغ داراييٍا
َ فرَش/درآمذ
تب ِ 1يٍيبؿػ لاير
تب ِ 10يٍيبؿػ لاير
تب ِ 100يٍيبؿػ لاير
تب ِ 1.000يٍيبؿػ لاير
ثيو اف 1.000
ِيٍيبؿػ لاير
" .1ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي "ٔ ،يـيٗ ىّبؿٖ
اّ٘يت » M

سطخ اٌميت (درصذ)
ٔنجت ثٗ ِبفاػ 1
ِيٍيبؿػ لاير
ٔلثت ثٗ ِبفاػ 10
ِيٍيبؿػ لاير
ٔنجت ثٗ ِبفاػ 100
ِيٍيبؿػ لاير
 150مبفِبْ صنبثـمي ،ثظ

%3
%2.5
%2
%1.5
%1
ه  « 1-6ثـآٚؿػ

ٔنجت ثٗ ِبفاػ
ِ 1.000يٍيبؿػ لاير
ِٕجـ :يبفتٗ ٘بي پژ٘ٚيگـ

ّ٘چٕيٓ عجك ػمتٛؿاٌقًّ ِقثٛؿ « ػؿ ٍٛؿت ٚرٛػ الالَ پبيبپبي
ىؼٖ ػؿ تـافٔبِٗ يب ػؿآِؼ٘بي فّؼٖ ػيگـي ػؿ ٍٛؿت مٛػ  ٚفيبْ
(يب ػؿآِؼ ٚاصؼ ِٛؿػ
ةايؼ آْ الالَ ثٗ رّـ ػؿآِؼ٘ب  ٚفـٚه
ؿميؼگي) افقٚػٖ گـػػ » ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ تقييٓ الالَ پبيبپبي
ىؼٖ ػؿ تـافٔبِٗ  ،ثب ثـؿمي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي اِىبْ پؾيـ ّٔي ثبىؼ
ّ٘ ٚچٕيٓ ثب فٕبيت ثٗ ايٕىٗ تقؼاػ ِٛاؿػي وٗ ػؿآِؼ فّؼٖ ػيگـي
غيـ اف ػؿآِؼ اٍٍي ىـن ت ٚرٛػ ػاىتٗ ثبىؼ  ،ثٕؼؿت ٚرٛػ ػاؿػ  ،اف
ايٕـ ٚاف افّبي ايٓ ثٕؼ ػؿ تقييٓ مغش اّ٘يت ٍـف ٔؾـ ىؼٖ امت.
 -3-2-4تؼييه جسئيات مبانغ َ الالو تطكيم دٌىذي تؼذيالت سىُاتي
با اٌميت ٔ :تبيذ صبًٍ اف ثـؿمي الالَ تيىيً ػٕ٘ؼٖ تقؼيالت
مٕٛاتي ػؿ رؼٚي 3عالٍٗ ىؼٖ امت:
،

جذَل  -3تغييه جسئيات مبانغ َ الالو تطكيم دٌىذي تؼذيالت سىُاتي با اٌميت

رديف

ضرح

1

ىـوت ٘بيي وٗ تقؼيالت مٕٛاتي آٔٙب ٔبىي اف اىتجبٖ ػؿ
ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي ،فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ِ ٚمـؿات يب
ثىبؿگيـي ٔبػؿمت ؿٚيٗ٘بي صنبثؼاؿي ثٛػٖ امت.
ىـوت٘بيي وٗ تفؼيالت مٕٛاتي آٔٙب ثبثت تغَيٌ مٛػ عجك
تَّيّبت ِزّـ ثٛػٖ امت.
ىـوت ٘بيي وٗ تقؼيالت مٕٛاتي آٔٙب ثبثت ثغيٛػگي
رـايُ تنٙيالت ِبٌي يب ثـگيت اف فـٚه ثٛػٖ امت.
ىـوت ٘بيي وٗ رقييبت الالَ تيىيً ػٕ٘ؼٖ تقؼيالت
مٕٛاتي اؿائٗ ٔيؼٖ امت.

2
3
4
جمغ

تؼذاد
ضركتٌا
65
16
3
18

100

ِٕجـ :يبفتٖ ٘بي پژ٘ٚيگـ

 3 ٚ 2فٛق ثٗ
ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ ِٛاؿػ ِٕؼؿد ػؿ ؿػيف ٘بي
فٕٛاْ اىتجبٖ يب تضـيف ػؿ مبي ِبٌي لجً تٍمي ّٔي گـػػ ّ٘ ٚچٕيٓ
ثـؿمي رقئيبت الالَ تيىيً ػٕ٘ؼٖ تقؼيالت مٕٛاتي ىـوت ٘بي ؿػيف 4
اِىبْ پؾيـ ّٔي ثبىؼٌ ،ؾا اف ربِقٗ ِٛؿػ تضميك صؾف ىؼٖ  ٚىـوت
ٖاي ؿػيف ِٛ 1ؿػ ثـؿمي لـاؿ عٛإ٘ؼ گـفت.
 -4-2-4تؼييه ضركت ٌايي كً در آوٍا الالو اضتباي در برآَردٌاي
 ،يا بً كارگيري
دسابذاري ،مُارد ػذو رػايت لُاويه َ ممررات
وادرست رَيًٌاي دسابذاري ،بيص از مبهغ اٌميت بُدي است:
ِغبثك ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي 18پل اف ثـآٚؿػ اّ٘يت ػؿ مغش ٍٛؿت
٘بي ِبٌي (ثٗ ىـس ثٕؼ  2فٛق) ِجٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
تغَيٌ ػاػٖ ِيىٛػ .اىتجب٘بت  ٚيب تضـيف ٘بي ثيو اف 5ػؿٍؼ اّ٘يت
ػؿ مغش ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ...رّـثٕؼي ِيىٛػ .مپل ٔتبيذ ايٓ رّـثٕؼي
ثب مغش اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ِمبينٗ  ٚثـ امبك لضبٚت صنبثـك ،
ِٛاؿػ لبثً ػؿد ػؿ گقاؿه وٗ ِقّٛالً آحبؿ ِبٌي ٘يچ يه اف آٔٙب
 .1ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي ،ثغو  « 1-6ثـآٚؿػ اّ٘يت » M

ٔجبيؼ وّتـ اف صؼٚػ اّ٘يت ػؿ مغش ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ثبىؼ ،تقييٓ ِي
ىٛػ.
ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ تغَيٌ ِجٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
ِنتٍقَ ٍـف فِبْ ثنيبؿ  ٚثٗ ٔٛفي أزبَ صنبثـمي ِزؼػ ٍٛؿت ٘بي
ِبٌي ِيثبىؼٌ ،ؾا ػؿ تضميك صبضـ اف تغَيٌ ِجٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي
ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ٍـف ٔؾـ ىؼٖ  ٚفمظ الالِي ِٛؿػ ثـؿمي لـاؿ
گـفتٗأؼ وٗ ثٗ تٕٙبيي اف ِجٍغ اّ٘يت ػؿ مغش ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
ً ِي ثبينت ثٗ فٕٛاْ
ثييتـ ثٛػٖ أؼ  ٚعجك ػمتٛؿاٌقًّ ِقثٛؿ  ،لغقب
ثٕؼ ىـط ػؿ گقاؿهصنبثـك ِغـس گـػٔؼ.
4
ثب تٛرٗ ثٗ ِغبٌت فٛق ٔ ،تبيذ صبًٍ اف ثـؿمي  ،ثٗ ىـس رؼٚي
ِيثبىؼ:
جذَل  -4تؼييه ضركت ٌايي كً در آوٍا الالو اضتباي در برآَردٌاي دسابذاري،
مُارد ػذو رػايت لُاويه َ ممررات ،يا بًكارگيري وادرست رَيً ٌاي
دسابذاري ،بً تىٍايي ،بيص از مبهغ اٌميت بُدي است.

وُع تذريف
تقؼيالت مٕٛاتي ٔبىي اف اىتجبٖ ػؿ
ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي
تقؼيالت مٕٛاتي ٔبىي اف فؼَ ؿفبيت
لٛأيٓ ِ ٚمـؿات
تقؼيالت مٕٛاتي ٔبىي اف ثىبؿگيـي
ٔبػؿمت ؿٚيٗ٘بي صنبثؼاؿي
جمغ

تؼذاد درصذ
53
9
3

82
14
4

65

100

ِٕجـ :يبفتٗ ٘بي پژ٘ٚيگـ

 -5-2-4بررسي گسارش دسابرش مستمم در خصُظ صُرت ٌاي ماني سال
(مُضُع
لبم بً مىظُر تؼييه كطف يا ػذو كطف تذريفات با اٌميت
بىذ  4فُق) تُسط دسابرش مستمم َ بً ػبارت ديگر تؼييه اثربخطي
فرآيىذ دسابرسي در كطف تذريفات با اٌميت  :ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ
ِغبثك ثٕؼ  ،4تٕٙب آْ ػمتٗ اف اىتجب٘بت  ٚتضـيفبت (ِٕؼؿد ػؿ
مـفًَ تقؼيالت مٕٛاتي ) ِٛؿػ ثـؿمي لـاؿگـفتٗ أؼ وٗ ِجٍغ آٔٙب
اف ِجٍغ اّ٘يت ػؿ مغش ٍٛؿت ٘بي ِبٌي مبي لجً ثييتـ ثٛػٖ امت ،
،
اف ايٕـِ ٚغبثك ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي  ٚامتبٔؼاؿػ٘بي صنبثـمي
صنبثـك ِي ثبينت تضـيفبت ِقثٛؿ ؿا ويف  ٚثٗ فٕٛاْ ثٕؼ ىـط ػؿ
گقاؿه صنبثـمي (مبي لجً ) ِغـس ّٔبيؼ  .ثٕبثـايٓ اؿائٗ يب فؼَ
اؿائٗ ثٕؼ ىـط ػؿگقاؿه صنبثـك ثٗ فٕٛاْ ِقيبؿ تقييٓ احـثغيي
فـايٕؼ صنبثـمي ػؿويف تضـيفبت ِؾوٛؿ ثٗوبؿ ؿفتٗ امت.

 -5رَش آماري آزمُن فرضيًٌا
ثـاي آفِ ْٛفـضيٗ ٘بي اٚي  ٚػ َٚتضميك اف آفِ ْٛفـُ ٔنجت
ِٛفليت ػؿ ربِقٗ ( ٚ )Pثـاي آفِ ْٛفـضيٗ م َٛاف آفِِ ْٛمبينٗ
فٚد ٘ب امتفبػٖ گـػيؼٖ امت.
19
ػؿ عَ ًٛتقييٓ عغـ لبثً پؾيـه
ِغبثك ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي
 .1ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي ،ثغو  « 1-7تقييٓ عغـ لبثً پؾيـه صنبثـمي » AAR

صنبثـمي آِؼٖ امت وٗ « عغـ صنبثـمي يقٕي اصتّبي عغـ ايٕىٗ
صنبثـك ٔنجت ثٗ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي صبٚي اىتجبٖ  ٚيب تضـيف ثب
اّ٘يتٔ ،ؾـ صـفٗ اي ٔب ِٕبمت اؽٙبؿوٕؼ  » .ػؿ ػمتٛؿاٌقًّ ِقثٛؿ ،
عغـ لبثً پؾيـه صنبثـمي ثـاي ىـوت ٘بي پؾيـفتٗ ىؼٖ ػؿ ثٛؿك
3
ثيٓ  5تب  8ػؿٍؼ تقييٓ ىؼٖ امت .ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ عجك ثٕؼ
ثغو  3-3فٛق ،اف ِضبمجٗ الالَ پبيبپبي ىؼٖ ػؿ تـافٔبِٗ  ٚػؿآِؼ
فّؼٖ ػيگـ غيـ اف ػؿآِؼ اٍٍي ىـوت  ،ػؿ تقييٓ مغش اّ٘يت ٍـف
ٔؾـ ىؼٖ امت ٌ ،ؾا رٙت اعّيٕبْ ثييتـ  ،ػؿ تضميك صبضـ عغـ لبثً
پؾيـه صنبثـمي ِقبػي  10ػؿٍؼ ػؿ ٔؾـ گـفتٗ ىؼٖامت.
٘بي تضميك ػؿ
ثب تٛرٗ ثٗ تٛضيضبت فٛق  ،ثيبْ آِبؿي فـضيٗ
لبٌتفـضيٗ٘بي ٍفـ ( (Hoثٗ ىـس ؽيً ِيثبىؼ:
Ho: P> 90
H1: P < 90
فـضيٗ ٍفـ اٚي ثيبْ ِي وٕؼ وٗ صؼالً  90ػؿٍؼ اف اىتجب٘بت ٚ
تضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ػؿ ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي تٛمظ فـايٕؼ
صنبثـمي ويف ِيگـػػ.
فـضيٗ ٍفـ ػ َٚثيبْ ِي ػاؿػ وٗ صؼالً  90ػؿٍؼ اف اىتجب٘بت ٚ
تضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ٔبىي اف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ِ ٚمـؿات ػؿ
ٚاصؼ ِٛؿػ ؿميؼگي ،تٛمظ فـايٕؼ صنبثـمي ويف ِيگـػػ.
Ho: P > 90
H1: P < 90
ػؿ فـضيٗ ٍفـ مٔ َٛيق ايٓ ِٛضٛؿ ِٛؿ ػ آفِ ْٛلـاؿ ِيگيـػ وٗ
تفبٚت ِقٕي ػاؿي ثيٓ ِجبٌغ اىتجب٘بت  ٚتضـيفبت ِٛرٛػ ػؿ
ٍٛؿتٙبي ِبٌي ِ ٚجبٌغ ويف ىؼٖ تٛمظ صنبثـك ٚرٛػ ٔؼاؿػ.
Ho: µd = 0
H1: µd ≠ 0
ِ : µdيبٔگيٓ تفبٚت ثيٓ ِجبٌغ اىتجب٘بت  ٚتضـيفبت ِٛرٛػ
ػؿٍٛؿت ٘بي ِبٌي ِ ٚجبٌغ ويف ىؼٖ تٚمظصنبثـك.
مغش ِقٕيػاؿ آِبؿي ثـاي ؿػ يب لجٛي فـضيٗ ٘بي تضميك  5ػؿٍؼ ٚ
آفِ ْٛآٔٙب ثب امتفبػٖ اف ٔـَ افقاؿ ٍٛ SPSS2ؿت گـفتٗ امت.

 -6ارائً َ تجسيً َ تذهيم يافتًٌا
ػؿ مغش
ٔتبيذ صبًٍ اف آفِ ْٛفـضيٗ اٚي صبوي اف آْ امت وٗ
« صؼالً  90ػؿٍؼ اف
اعّيٕبْ  95ػؿٍؼ ِي ت ٚاْ اػفب وـػ وٗ
اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ػؿ ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي تٛمظ
فـايٕؼ صنبثـمي ويف ِي گـػػ »  ٚة ٖ فجبؿت ػيگـ «فـايٕؼ صنبثـمي
ػؿويف اىتجب٘بت  ٚتضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ػؿثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي
اثؿثغو ِيثبىؼ».
ّ٘چٕيٓ آفِ ْٛفـضيٗ ػٔ َٚيبْ ِي ػ٘ؼ وٗ ثب اعُيٕبْ  95ػؿٍؼ
ِيتٛاْ اػفب وـػ وٗ « صؼالً  90ػؿٍؼ اف تضـيفبت ثب اّ٘يت ٔبىي
 ،تٛمظ فـايٕؼ صنبثـمي ويف
اف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ِ ٚمـؿات
ِيگـػػ » ةٖ فجبؿت ػيگـ « فـايٕؼ صنبثـمي ػؿويف اىتجب٘بت ٚ

تضـيف ٘بي ثب اّ٘يت ٔبىي اف فؼَ ؿفبيت لٛأيٓ ِ ٚمـؿات ػؿ
ٚاصؼ ِٛؿػ ؿميػگي احـ ثغو ِيثبىؼ».
تبييؼ ٔيؼٖ ٚ
ػؿ عَ ًٛفـضيٗ م َٛفـُ  Hoوٗ ثيبٔگـ اػفبمت
« ثيٓ
ثٕبثـايٓ ػؿ مغش اعّيٕبْ  95ػؿٍؼ ِي تٛاْ اػفب وـػ وٗ
ِجبٌغ تضـيفبت ثب اّ٘يت ػؿ ثـآٚؿػ٘بي صنبثؼاؿي ِٛرٛػ ػؿٍٛؿت
ػاؿي ٚرٛػ
٘بي ِبٌي ِ ٚجبٌغ ويف ىؼٖ تٛمظ صنبثـك تفبٚت ِقٕي
ػاؿػ »ّ٘ .چٕيٓ ة ا تٛرٗ ثٗ ثـؿمي أزبَ ىؼٖ ِ ،الصؾٗ گـػيؼ وٗ
ػؿ اوخـ ِٛاؿػ ( ِٛ 21ؿػ ِقبػي  72ػؿٍؼ) َثبٌغ ِٕؼؿد ػؿ ثٕؼ ىـط
٘بي ِبٌي
گقاؿه صنبثـك ،اف ِجٍغ تضـيفبت ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت
(الالَ ِٕؼؿد ػؿ مـفًَ تقؼيالت مٕٛاتي ) وّتـ ثٛػٖ امت وٗ ثٗ ٔؾـ
ف ِضبفؾٗ وبؿي  ٚؿفبيت اصتيبط تٛمظ
ِيؿمؼ ايٓ اِـ ٔبىي ا
صنبثـمبْ ثٛػٖ امت.

 -7مذذَديتٍاي ادتماني در كاربرد وتايج تذميك
امت ػؿ وبؿثـػ
ػؿ ايٓ ثغو ثـعي اف ِضؼٚػيت ٘بيي وٗ ِّىٓ
يبفتٗ٘بي تضميك ِغـس ثبىؼ ثٗ ىـس فيـ اؿائٗ ِيىٛػ:
 -1ىـوت ٘بي ِٛؿػ ِغبٌقٗ ػؿ ايٓ آفِ ْٛىـوت ٘بي پؾي ؿفتٗ ىؼٖ
«
ػؿ ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ ثٛػٖ أؼ  ٚصنبثـمبْ آٔٙب ٔيق
صنبثـمبْ ِقتّؼ ثٛؿك »ِ 20يثبىٕؼِّ ،ىٓ امت وٗ ايٓ ىـوت ٘ب ِقـف
وً ىـوت ٘بي ايـأي ٔجبىٕؼ  ٚثٕبثـايٓ تقّيُ ٔتبيذ ثبيؼ ثب
اصتيبط  ٚليؼ ِؾوٛؿ ٍٛؿت گيـػ.
ِ -2غبثك ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي « 21پل اف تقييٓ اّ٘ي ت ػؿ مغش
ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ِ ،جٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي تغَيٌ ػاػٖ
ِيىٛػ .ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ تغَيٌ ِجٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي ٍٛؿت ٘بي
ِبٌيِ ،نتٍقَ ٍـف فِبْ فيبػی ِی ثبىؼ ٌ ،ؾا ػؿ تضميك صبضـ اف
تغَيٌ ِجٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ٍـفٕؾـ ىؼٖ امت ٚ
تٕٙبيي اف ِجٍغ
فمظ الالِي َ ٚؿػ ثـؿمي لـاؿ گـفتٗ أؼ وٗ ثٗ
اّ٘يت ػؿ مغش ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ثييتـ ثٛػٖ أؼ  ٚعجك ػمتٛؿاٌقًّ
ً ِي ثبينت ثٗ فٕٛاْ ثٕؼ ىـط ػؿ گقاؿه صنبثـك ِغـس
ِقثٛؿ ،لغقب
گـػٔؼ .ػؿ ٍٛؿتي وٗ فـايٕؼ تغَيٌ ِجٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي ٍٛؿت
ً تقؼاػ ِٛاؿػ ثب
٘بي ِبٌي ِ ٚبٔؼٖ صنبة ٘ب أزبَ ىٛػ ،لغقب
اّ٘يت لبثً ػؿد ػؿ گقاؿه صنبثـك افقايو عٛا٘ؼ يبفت  ٚثٕبثـايٓ
ِّىٓ امت ٔتبيذ آفِ ْٛآِبؿي فـضيٗ ٘بِ ،تفبٚت اف ٔتبيذ صبٍٍٗ
ػؿ ايٓ تضميك ثبىؼ.
 -3ػؿ تضميك صبضـ فمظ ِٛاؿػي وٗ ػؿ مبي ثقؼ ىٕبمبيي  ٚاٍالس
ىؼٖأؼِٛ ،ؿػ ثـؿمي لـاؿ گـفتٗ امت  ٚتقّيُ ٔتبيذ ثبيؼ ثب
اصتيبط  ٚليؼ ِقثٛؿ ٍٛؿت گيـػ.

 -8وتيجًگيري
يبفتٗ٘بي تضميك صبوي اف آْ امت وٗ فـايٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف
 .1رٙت ونت اعالفبت ثييتـ ػؿ عَ ًٛصنبثـمبْ ِقتّؼ ثٛؿك  ،ثٗ وتبة « ِزّٛفٗ لٛأيٓ ،
ِمـؿات  ٚآييٓ ٔبِٗ٘بي ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ » ثغو " آييٓٔبِٗ ضٛاثظ ِؤمنبت صنبثـمي
ِقتّؼ مبفِبْ ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ تٙـاْ "  ٚيب مبيت ِwww.irbourse.comـارقٗ ىٛػ.
 .2ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي ،ثغو  « 1-6ثـآٚؿػ اّ٘يت » M

تضـيفبت ثب اّ٘يت ِٛرٛػ ػؿ ٍٛؿت ٘بي ِبٌي احـثغو ثٛػٖ ٚ
صنبثـمبْ تضـيفبت ِؾوٛؿ ؿا ثٗ فٕٛاْ ثٕؼ ىـط ػؿ گقاؿه صنبثـمي
ِغـس ّٔٛػٖأؼٌ ،ؾا تٍٛيٗ ِيىٛػ وٗ:
 -1ػؿ ِزبِـ فِّٛي ِٛ ،اؿػ ِيـٚط اؿائٗ ىؼٖ ػؿ گقاؿه صنبثـك
ِؼ ٔؾـ لـاؿ گـفتٗ  ٚثـ ؿفـ ِٛاؿػ ِيـٚط تأويؼ گـػػ  .ثٗ ٚيژٖ
ػؿ ٕ٘گبَ تَّيُ گيـي ػؿ عَ ًٛتمنيُ مٛػ  ،ونـي ؽعبيـ افالَ ىؼٖ
ػؿ گقاؿه صنبثـك ػؿ ِضبمجٗ مٛػ لبثً تمنيُ ٌضبػ ىٛػ تب اف
تلنيُ ِٕبفـ ِ َٛ٘ٛرٍٛگيـي گـػػ.
 -2مـِبيٗگؾاؿاْ  ٚامتفبػٖ وٕٕؼگبْ اف ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ػؿ فِبْ
تَّيُگيـي ػؿ عَٚ ًٛضقيت ِبٌي  ٚفٍّىـػ ىـوت  ،گقاؿه صنبثـك ؿا
ِٛؿػ تٛرٗ لـاؿ ػٕ٘ؼ.
 -3مبفِبْ ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ ىـوت ٘ب ؿا ٍِقَ ثٗ ؿفـ ِٛاؿػ
ِيـٚط ،ثٗٚيژٖ ػؿ ِٛاؿػي ن ٖ ثٕؼ ىـط ػؿ چٕؼ مبي ِتٛاٌي ِغـس
ِيگـػػّٔ ،بيؼ.

 -9پيطىٍادات براي تذميمات آتي
 -1ثب تٛرٗ ثٗ ايٕىٗ ػؿ تضميك صبضـ اف تغَيٌ ِجٍغ اّ٘يت ثٗ
ارقاي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ٍـفٕؾـ ىؼٖ امت  ٚفمظ الالِي ِٛؿػ ثـؿمي
لـاؿ گـفتٗ أؼ وٗ ثٗ تٕٙبيي اف ِجٍغ اّ٘يت ػؿ مغش ٍٛؿت ٘بي
ِبٌي ثييتـ ثٛػٖ أؼ ،پييٕٙبػ ِی ىٛػ کٗ ػؿ تضميك ػيگـی ثب
 ،احـثغيی فـايٕؼ
تغَيٌ ِجٍغ اّ٘يت ثٗ ارقاي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي
صنبثـمی ػؿ کيف تضـيفبت ثب اّ٘يت ػؿ ٍٛؿت ٘بی ِبٌی آفِْٛ
گـػػ.
 -2ػؿ ايٓ تضميك ثٗ « احـثغيي فـايٕؼ صنبثـمي ػؿ ويف تضـيفبت
 ٚاىتجب٘بت ثب اّ٘يت » پـػاعتٗ ىؼٖ امت ،پييٕٙبػ ِي ىٛػ وٗ ػؿ
تضميك ػيگـي ِٛضٛؿ « وبؿايي فـايٕؼ صنبثـمي » ِٛؿػ ثـؿمي ٚ
آفِ ْٛلـاؿ گيـػ.
 -3ثب تٛرٗ ثٗ افقايو ٚؽبيف صنبثـمبْ ثـ امبك لبٔ ْٛرؼيؼ
ثبفاؿ مـِبيٗ ٔ ٚيق افقايو ِنئٌٛيت پبمغگٛيي آٔٙب ثـامبك
ارـايي ّٔٛػْ لبْٔٛ
لبِٔ ْٛقثٛؿ ،پييٕٙبػ ِی ىٛػ وٗ پل اف
ً احـثغيي صنبثـمي ػؿ ويف تضـيفبت ثب اّ٘يت ِٛؿػ آفِْٛ
ِزؼػا
لـاؿ گيـػ.

مىابغ
آؽؿ ،فبػي َِٕٛ ،ؿ ِؤِٕي  " ،)1379( ،آِبؿ  ٚوبؿثـػ آْ ػؿ
ِؼيـيت (تضٍيً آِبؿي )" ،چبپ م ، َٛتٙـاْ  ،مبفِبْ ِغبٌقٗ ٚ
تؼٚيٓ وتت فٍ َٛأنبٔي ػأيگبٖ ٘ب.
اؿثبة مٍيّبٔي  ،فتاكِ ،ضّٛػ ٔفـي  " ،)1371( ،اٍٛي صنبثـمي
" ،د ٔ ،1يـيٗ  87مبفِبْ صنبثـمي.
امّبفيٍيوبوـٚػي ،اؿمالْٔ " ،)1380( ،مو صنبثـمي ِجتٕي ثـ ِؼي
ؿينه ػؿ افقايو احـثغيي  ٚوبؿايي صنبثـمي صنبثـمبْ ِنتمً ػؿ
ايـاْ " ،پبيبْٔبِٗ وبؿىٕبمي اؿىؼ ،ػأيگبٖ آفاػ امالِي.
صنبك يگ أٗ ،يضيي " ،)1378( ،تبحيـ گقاؿه صنبثـمبْ ِنتمً ثـ
تَّيُ گيـي امتفبػٖ وٕٕؼگبْ " ،ؿمبٌٗ ػوتـي  ،ػأيگبٖ فالِٗ
عجبعجبيي.
مبفِبْ ثٛؿك اٚؿاق ثٙبػاؿ ِ " ،)1381( ،زّٛفٗ لٛأيٓ ِ ،مـؿات ٚ
آييٓٔبِٗ٘بي ثٛؿكاٚؿاق ثٙبػاؿ" ،چبپم ،َٛتٙـاْ.
غالِيِ ،زتجيِٛ" ،)1376( ،اؿػ گقاؿىگـي ثبفؿمي لبٔٔٛي ػؿعًَٛ
فؼَ ؿفبيت ِفبػ اٍالصيٗ لبٔ ْٛتزبؿت  ٚفًٍ  ٚآحبؿ آْ ػؿ ىـوت
٘بي مٙبِي " ،پبيبْ ٔبِٗ وبؿىٕبمي اؿىؼ ،ػأيگبٖ آفاػ امالِي.
وخيـي ،صنيِٓ " ،)1381( ،ف َٛٙاّ٘يت ػؿ صنبثـمي  ٚتأحيـ آْ
ثـ اؽٙبؿٔؾـ صنبثـمبْ" ،ؿمبٌٗ ػوتـي ،ػأيگبٖ فالَٖ عجبعجبيي.
وّيتٗ تزؼيؼ ٔؾـ ػمتٛؿاٌقًّ صنبثـمي  " ،)1379( ،ػمتٛؿاٌقًّ
صنبثـمي "ٔ ،يـيٗ  150مبفِبْ صنبثـمي.
امتبٔؼاؿػ٘بيصنبثـمي  " ،)1385( ،امتبٔؼاؿػ٘بي
وّيتٗ تؼٚيٓ
صنبثـمي " ،چبپىيُ ،تٙـاْ ،مبفِبْصنبثـمي.
وّيتٗ فٕي مبفِبْ صنبثـمي  " ،)1377( ،اٍٛي  ٚضٛاثظ صنبثؼاؿي
 ٚصنبثـمي"ٔ ،يـيٗ  124مبفِبْ صنبثـمي.
ِزتٙؼفاػٖٚ ،يؼا " ،)1378( ،ثـؿمي صٛفٖ ٘بي ِنئٌٛيت صنبثـمبْ
وٕٕؼگبْ
ِنتمً ػؿ ؿاثغٗ ثب صنبثـمي ِبٌي اف ػيؼگبٖ امتفبػٖ
عؼِبت صنبثـمي  ٚصنبثـمبْ ِنتمً " ،ؿمبٌٗ ػوتـي ،ػأيگبٖ تٙـاْ.
ِٙـأي ،وب " ،)1374( ،ٖٚثـؿمي ت احيـ تزـثٗ صنبثؼاؿي ثـ ويف
عغب٘بي ٍٛؿت ٘بي ِبٌي ثٛميٍٗ چـعٗ ِقبِالت ا٘ؼاف صنبثـمي ٔ ٚنجت
٘بي ِبٌي "  ,پبيبْ ٔبِٗ وبؿىٕبمي اؿىؼ ،ػأيگبٖ تٙـاْ.
ٔبٍش ،الػْ " ،)1380( ،ثـؿمي مٛػِٕؼي صنبثـمي ِنتمً ٍٛؿت ٘بي
ِبٌي اف ػيؼگبٖ ِؼيـاْ ِبٌي ىـوت ٘بي پؾيـفتٗ ىؼٖ ػؿ ثٛؿ ك "،
ػأيگبٖ ىٙيؼ چّـاْ ا٘ٛاف.
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