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د︡ ﹎︀ ﹨︀ ی ︣ ﹁﹤ ا ی
︫︣ ۶﹢ر ١٣٩٨

را﹨﹠﹝︀ی ﹇﹫﹝️﹎︢اری ﹇︣ارداد ︋︀ ︮︀︊﹊︀ر
و
ا﹁︤ا︩ ︨﹢د ﹞﹤︧︨﹢


︑︣︗﹝﹤ :ز﹨︣ا ﹡﹢ری

Christopher Arnold

ا ﹤︋ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹟و︨﹫﹚﹤ ﹋︧︣︐ ︣﹁﹢آر﹡ ،(Christopher Arnold) ︡﹛﹢ر﹫︦ ﹋﹝﹫︐﹤ ︎︥و﹨︩ ︋﹠﹍︀ه﹨︀ی
﹋﹉﹢و﹞︐︀﹨﹤︧︨﹢﹞ /︳︨﹢ی ︧︀︋︨︣﹉﹢﹋ ﹩و﹞︐ (SME/SMP) ︳︨﹢و ︗﹢رج و﹚﹩
)︫︣ ،(George Willie﹉ ﹞︡︣ در ﹞︣︋ ﹤︧︨﹢ت ا︨﹝﹫️ و ﹨﹝﹊︀ران ) (Bert Smith & Coدر
اوت  ٢٠١٩ارا﹤ ︫︡ه ا︨️.

﹡︤د﹉ ︋﹤ ﹡﹫﹝ ﹩از ︋﹫︩ از ︀﹨﹤︧︨﹢﹞ ٦٠٠٠ی ︧︀︋︨︣﹉﹢﹋ ﹩و﹞︐ (SMPs) ١︳︨﹢وا﹇︹ در ︋﹫︩ از

﹢︪﹋ ١٥٠ر ﹋﹤ در ﹡︷︨︣﹠︖︡﹁ ﹩﹡︀︗ ﹩را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اران در︋︀ره ﹞︀﹨﹤︧︨﹢ی ︧︀︋︨︣﹩
﹋﹉﹢و﹞︐ ٢︳︨﹢در ︨︀ل ︣﹋ ️﹋︫︣ ٢٠١٨د﹡︡︀︪﹁ ،ر ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ﹅ا﹛︤﹝﹤ را ︋﹤︻﹠﹢ان ﹞﹝︐︩︣﹛︀ ﹟

︋︣ای ﹞﹢︠ ﹤︧︨﹢د ︻﹠﹢ان ﹋︣دها﹡︡︡﹁ .را︨﹫﹢ن ︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︡︋︀︧ ﹩اران ﹉ ر﹨﹠﹝﹢د ︗︀﹞︹ ︋︀ ︻﹠﹢ان را﹨﹠﹝︀ی

﹞︡︣️ ︣﹁﹤ ︋︣ای ﹞︀﹨﹤︧︨﹢ی ︧︀︋︨︣﹉﹢﹋ ﹩و﹞︐ ٣︳︨﹢ارا﹤ داده ا︨️ ﹤﹋ ،ر﹨﹠﹝﹢د ︗︀﹞︺﹩
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
︋︣ای ﹞︀﹨﹤︧︨﹢ی ﹋﹉﹢و﹞︐︣﹁ ︳︨﹢ا﹨﹜ ﹞︀︨﹩زد﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹋ ﹩﹚﹫︭﹀︑ ︉﹛︀︴﹞ ﹏﹞︀︫ ،ر︤ی ﹩﹍﹡﹢﹍ ،ر︫︡،

﹞︡︣️ روا︋︳ ︮︀︊﹊︀ر ،و ﹞︡︣️ ر︧﹉ را ︎﹩﹞ ︩︫﹢د﹨︡.

ا ﹟دو﹞﹫︧﹇ ﹟ــ﹝️ از ﹉ ﹞︖﹝ ﹩︐﹝︧﹇﹤︨ ﹤︻﹢ا︨ــ️ ﹋﹤ ︋﹤ ا﹢ ﹟زه ﹞﹜ ﹞︣︎﹩دازد و رو﹊︣د﹨︀︣︋ ﹩ای

ا﹁︤ا︩ ﹅ا﹛︤﹝﹤ و ﹇﹫﹝️﹎︢اری ﹞︊︐﹠ ︣︋ ﹩ارزش را ︎﹩﹞ ︩︫﹢د﹨︡ .او﹛﹫﹢﹠︻ ︀︋ ️﹝︧﹇ ﹟ان »ا﹨﹝﹫️ ا﹡︐︀ب

︮︀︊﹊︀ر و ﹞︡︣️ روا︋︳«︡﹠︋﹤﹆︊︵ ،ی ︮︀︊﹊︀ر و ا﹨﹝﹫️ ﹞﹢ا﹁﹆︐﹠︀﹞﹤﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ ﹩را ︋︣︗︧︐﹤ ﹞️︠︀︨﹩

و ﹇︧﹝️ ︨﹢م ︋﹤ ﹋﹠︐︣ل ا︻︐︊︀ر﹢﹠﹁ ،ن و︮﹢ل ﹞︴︀﹛︊︀ت ،و رو︀رو︀︺︑ ︀︋ ﹩رض ︠﹢ا﹨︡ ︎︣دا︠️.

ا ︒︀︊﹞ ﹤︖﹫︐﹡ ︀﹨﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ا﹡︖︀م︫ــ︡ه در ﹡︪︧ــ︐︀ی ا︠﹫︣ ﹋﹝﹫︐﹤ ﹞︧︨﹢ــ﹤﹨︀ی ︧︀︋︨︣﹉﹢﹋ ﹩و﹞︐︳︨﹢

ا︨ــ️ ﹋﹤ ︋︀ ︫ــ︣﹋️ ﹞︐︭︭︀﹡ ﹩از ︨︣ا︨︣ ︗︀ن ︋︣﹎︤ار ︫︡ ﹋﹤ د︡﹎︀ه و ︋﹫﹠︩ و ﹞︴︀﹛︉ ︠﹢د را در︋︀ره ا﹡︐︀ب

︮︀︊﹊︀ر و ﹞︡︣️ روا︋︳ ︋﹤ا︫︐︣اک ﹎︢ا︫︐﹠︡.
ا﹁︤ا︩ ﹅ا﹛︤﹝﹤

︨︣را︨️︑︣ ﹟راه ︋︣ای ر︫︡ ﹞﹠︊︹ ﹅ا﹛︤﹝﹤ ،ا﹁︤ا︩ ﹡︣︠︀ی ﹅ا﹛︤﹝﹤ ٤ا︨️ .در︀﹛ ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋﹩ا︨️
﹞︀︨︊﹤ ا︣﹁ ﹟ا﹠︡ ︨︀ده ︋︀︫︡ ،ا﹞︀ ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ در ︎﹫︀ده︨︀زی ︋︀ ﹞︪﹊﹏ رو︋︣و ︫﹢﹜.

ِ
﹞︡︣️ ا﹡︐︷︀رات ︮︀︊﹊︀ر ︋﹤ ﹞︣ا﹇︊️ ﹡﹫︀ز دارد و ︮︀︊﹊︀ران ا﹁︤ا︩ در ارزش را ﹨﹝︣اه ︋︀ ا﹁︤ا︩ در ﹡︣خ

﹞︡﹠︎﹩ار﹡︡﹅ .ا﹛︤﹝﹤ ︋︣ای ︠︡﹞︀ت ﹞︪︬ ︔︀︋️ ا︨️ و ︋﹠︀︋︣ا ﹟﹊﹝﹞ ﹟ا︨️ ﹡︣︠︀ی ﹅ا﹛︤﹝﹤ ︋﹤︵﹢ر

﹞︧︐﹆﹫﹜ در ﹞︀︨︊﹤ ﹅ا﹛︤﹝﹤ ﹡︀ ﹩در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹤ ﹡︪﹢د.

ا﹁︤ا︩ ﹞︐︡اول در ﹡︣︠︀ی ﹅ا﹛︤﹝﹤ د︨️﹋﹜ ︋︣ا︋︣ ︋︀ ﹡︣خ ︑﹢رم ︨︀ ﹤﹡﹐ا︨️︀﹨﹤︧︨﹢﹞ . ﹤﹋ ﹩در﹡︷︣

دار﹡︡ ﹡︣خ را ︋﹫︩ از ﹡︣خ ︑﹢رم ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡ ︋︀︡ ︋︣ای ︎︀︨﹍﹢︀﹊︊︀︮ ﹤︋ ﹩ران ︠﹢د در ز﹞﹫﹠﹤ ︻﹚️ ا﹁︤ا︩

﹅ا﹛︤﹝﹤ آ﹞︀ده ︋︀︫﹠︡ .در ︋﹫︪︐︣ و﹇︐︀ ،ا﹁︤ا︩ ﹞︐︭︣ در ﹡︣خ ﹅﹛︤﹝﹤ ،در دوران ︨️ ا﹇︐︭︀دی،

﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ﹞︧﹚﹤ د︫﹢اری ︋︀︫︡﹤︋ ،و︥ه ا﹎︣ ︮︀︊﹊︀ر ﹨﹫︘ ا﹁︤ا︩ ﹨﹝︧︀﹡ ﹩در ارزش در︀﹁︐﹢︠ ﹩د ﹞︪︀﹨︡ه
﹡﹊﹠︡.

﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ در﹡︷︣﹎︣﹁︐︀︠︣﹡ ﹟ی ﹅ا﹛︤﹝﹤ ︑﹀︀︲﹚︣︋ ٥﹩ای ا﹡﹢اع ﹞︐﹚︿ ︠︡﹞︀ت و ارزش ادراک︫︡ه

︨﹢د﹞﹠︡ ︋︀︫︡︣︋ .ای ﹡﹝︀﹞︡︠ ،﹤﹡﹢ت د﹁︐︣داری ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋﹤ ﹉ ﹡︣خ ﹞︀︨︊﹤ ︫﹢د ،ا﹞︀ ﹞︪︀وره ﹞︀﹛﹤︋ ﹩
﹞ ︀﹨﹤︧︨﹢در ︨︴﹢ح ︋︀ ︣︑﹐︀︋ ﹩︠︣﹡ ︀︋ ︣︑﹐ا﹡︖︀م ︫﹢د︀︐﹋︫︣ .ی ﹨﹢ا︎﹫﹝︀ ﹏︊﹇ ︀︑︡﹞ ﹩ا︀﹋ ﹟ر را ا﹡︖︀م داد﹡︡.

آ﹡︀ دارای ︋︪︀ی در︗﹤ ﹉ ،در︗﹤ ︑︖︀ری و در︗﹤ ا﹇︐︭︀دی ﹨︧︐﹠︡﹢︴︨ ︩︋ ︣﹨ .ح ﹞︐﹚﹀ ﹩از ︠︡﹞︀ت

را ارا﹤ ﹞﹩د﹨︡ و ﹇﹫﹝️ ﹨︣ ︋︩ ︋﹤︵﹢ر در︠﹢ر︑︀︪︋ ︀︋ ﹩︗﹢ی د﹍︣ ︑﹀︀وت دارد ︀︋ .ا︣﹁︀︧﹞ ﹤﹝﹨ ﹤﹋﹟ان
︋﹤ ﹉ ﹞﹆︭︡ وا︡ ﹞﹩ر︨﹠︡ ،ا﹞︀ ︨︴ ︠︡﹞︀︑ ﹤﹋ ﹩در ︵﹢ل ︨﹀︣ در︀﹁️ ﹞︣﹁ ،︡﹠﹠﹋﹩ق ﹞.︡﹠﹋﹩

﹞ ﹟﹊﹝﹞ ︀﹨﹤︧︨﹢ا︨️ ︋︀ ﹁︣ا﹨﹜﹋︣دن ︨︴ ︠︡﹞︀ت ﹞﹢رد﹡︷︣ ︮︀︊﹊︀ر ﹩︋︀︪﹞ ︣﹊﹀︑ ،را ︋﹤﹋︀ر ﹎﹫︣﹡︡ ﹩︠︣︋ .از

︮︀︊﹊︀ران ︠︡﹞︀ت در︗﹤ ﹉ را ﹞ ︡﹡︡﹠︧︎﹩و ︋︀ی آن را ﹞︣︎﹩داز﹡︡ .د﹍︣ان ﹡︣خ ا﹇︐︭︀دی را ︑︣︗﹫ ﹞﹩د﹨﹠︡.
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
﹡﹊︐﹤ ا﹠︖︀︨️ ﹋﹤ ︣﹁﹤ ا ️︮︣﹁ ﹟را دارد ﹋﹤ دارای ا﹡︺︴︀ف در ︑﹀﹊︣ و ︠﹑﹇﹫️ در ارا﹤ ︠︡﹞︀ت ︋︀︫︡.

در ﹨﹠﹍︀م ︵︊﹆﹤︋﹠︡ی﹋︣دن ︮︀︊﹊︀ران )︋﹤ ﹞﹆︀﹛﹤ اول ر︗﹢ع ﹋﹠﹫︡( ﹟﹊﹝﹞ ،ا︨️ ︋︣ای ﹞︬︪﹞ ﹤︧︨﹢

︫﹢د ﹋﹤ ︋︣︠︀﹊︊︀︮ ﹩ران ︋﹤ا︐﹝︀ل ︋︣ای ﹞︀﹨﹤︧︨﹢ی د﹍︣ ﹞﹠︀︨︊︐︣ ﹨︧︐﹠︡ ︣﹍﹞ ،ا︀﹞ ﹤﹋﹟﹏ ︋︀︫﹠︡
﹅ا﹛︤﹝﹤ ︋﹫︪︐︣ی ︋︍︣داز﹡︡ .﹉ رو﹊︣د ︋︣ای ︑︺︀﹞﹏ ︋︀ ا︀﹊︊︀︮ ﹟ران ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹅ا﹛︤﹝﹤

﹞︪︬︫︡ه را ︋︀ ﹉ رو﹡︡ ︑︭︀︻︡ی ا﹁︤ا︩ د﹨﹫﹜︣︋︀﹠︋ ،ا ﹟آ﹡︀ ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋﹤ ا﹤﹋ ︡﹠︨︣︋ ﹤︖﹫︐﹡ ﹟

︠︡﹞︀ت ﹞︀﹫︧︋ ﹤︧︨﹢ر ﹎︣ان ︫︡ه ا︨️ و در ﹡︐﹫︖﹤ ︑︭﹝﹫﹜ ︋﹍﹫︣﹡︡ ﹋﹤ ﹞ ﹤︧︨﹢را ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ار﹡︡ .ا﹎︣﹤،

︠︴︣﹨︀ ﹩در ا ﹟را﹨︊︣د و︗﹢د دارد︣ ،ا ﹋﹤ ︮︀︊﹊︀ر ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ﹅ا﹛︤﹝﹤ را ﹡︍︣دازد ،ا﹞︀ ﹨﹝︙﹠︀ن
ا﹡︐︷︀ر در︀﹁️ ︠︡﹞︀ت را دا︫︐﹤ ︋︀︫︡ و ا ﹟﹊﹝﹞ ﹟ا︨️ ﹁︪︀ر و ﹡﹍︣ا﹡ ﹩ا︲︀﹁︀﹋ ﹤︋ ﹩ر﹋﹠︀ن وارد ﹋﹠︡ .در

﹞﹆︀︋﹏ آن ،﹉ ﹡︐﹫︖﹤ ﹞﹝﹊ ﹟د﹍︣ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ︮︀︊﹊︀ر ارزش وا﹇︺ ﹤︧︨﹢﹞ ﹤﹋ ﹩︑︀﹞︡︠ ﹩ارا﹤ ﹞ ︡﹠﹋﹩را

ارج ﹡︀ده و روا︋︳ ︋︊﹢د ︀︋︡.
﹇﹫﹝️﹎︢اری ارزش

︋﹠﹍︀﹨︀︀﹞ ﹤﹋ ﹩﹏ ﹨︧︐﹠︡ درا﹞︡ و ︋︣هوری ︠﹢د را ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡︀︋ ،︡ را﹨︊︣د﹨︀︣︋ ﹩ای ﹇﹫﹝️﹎︢اری ︑︡و﹟

﹋﹠﹠︡ ﹋﹤ ا ︀﹁︡﹨ ﹟را ︎︪︐﹫︊︀﹡︀︠︣﹡ .︡﹠﹋ ﹩ی ︨﹠︐﹅ ﹩ا﹛︤﹝﹤ ︨︀︻︐︣︲﹤︋ ،﹩ورت ﹞︺︣ف ارزش ﹡﹫︧️.

﹞︺︣﹁ ﹩﹉ را﹨︊︣د ﹇﹫﹝️﹎︢اری ارزش ﹟﹊﹝﹞ ،ا︨️ ︋﹤ ﹞ ﹤︧︨﹢ا︗︀زه د﹨︡ ﹋﹤ درا﹞︡ و ﹇︣ارداد ︋︀ ︮︀︊﹊︀ر را

ا﹁︤ا︩ د﹨︡︀﹊︊︀︮ .ران ︑﹝︀﹏ دار﹡︡ ﹋﹤ ︋︡ا﹡﹠︡ ﹨︣ ︠︡﹞️ ﹆︡ر ﹨︤﹠﹤ در ︎ ﹩دارد و در ﹞﹆︀︋﹏ ﹤ ارز︫﹩
در︀﹁️ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د؛ ﹨﹫︙﹊︦ ︾︀﹁﹚﹍﹫︫︣︡ن را ﹡﹝︡﹠︧︎﹩د .روا︋︳ ︣﹁﹤ای ز﹞︀﹡ ﹟﹊﹝﹞ ﹩ا︨️ ﹋﹜ارزش ︫﹢د
﹋﹤ ︮︀︊﹊︀ر ︋︡ا﹡︡ ﹨︤﹠﹤ ︋︣ ﹞︊﹠︀ی ز﹞︀ن ﹞︀︨︊﹤ ﹞﹢︫﹩د و ︋﹤﹞︰ ا ﹟﹀﹚︑ ﹩︫﹢﹎ ﹤﹋﹟را ︋︣دارد ،ز﹞︀ن ︋︣ای

او ﹞︀︨︊﹤ ﹞﹢︫﹩د .ا ︣︐︪﹫︋ ︀﹠︊﹞ ﹟و﹇︐︀ ︋︣ای ا︖︀د روا︋︳ ﹞︊︐﹠ ︣︋ ﹩ا︻︐﹝︀د ︨﹢د﹞﹠︡ ﹡﹫︧️.

︋︧﹫︀ری از ﹞︣︋ ︀﹨﹤︧︨﹢ای رد﹎﹫︣ی ز﹞︀ن و ﹨︤﹠﹤ ︮︣ف︫︡ه از ﹡︣﹡ ﹩︻﹢ما﹁︤ار ا︨︐﹀︀ده ﹞ ﹤﹋ ،︡﹠﹠﹋﹩ا︗︀زه

﹞﹩د﹨︡ ︠︡﹞︀ت ︋︣ ﹞︊﹠︀ی ز﹞︀ن ﹨﹝︣اه ︋︀ ﹉ ︀︫﹫﹤ ︨﹢د ﹇﹫﹝️﹎︢اری ︫︀﹨﹤﹡︀﹞︀︨ ︩﹛︀ .︡﹡﹢ی ︨﹠︐︀﹞︡︠ ﹩ت

︎︪︐﹫︊︀﹡ ﹩ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ در ︔︊️ دا﹡︩ و ﹇﹫﹝️ ︋︣ای ︨︀﹞︀﹡﹤﹨︀ی ﹞︡︣️ و ﹇︣ارداد ︋︀ ︮︀︊﹊︀ر ﹞.︡﹠︐︧﹫﹡ ﹅﹁﹢
﹞︡ل ︨﹠︐︢﹎️﹝﹫﹇ ﹩اری ︨︀︻︐︣︋ ﹩ای ︠︡﹞️︤﹨ ،️﹞︡︠ ﹤︋ ،﹠﹤ ️﹝﹫﹇ ،و ︮︀︊﹊︀ر ︑ ،︡﹠﹋﹩﹞ ﹤︗﹢ا﹞︀ ︋﹤﹡︡رت

ارزش را در﹡︷︣ ﹇︣ار ﹞﹩د﹨︡︡﹞ .ل ﹇﹫﹝️﹎︢اری ارزش︀﹊︊︀︮ ﹤︋ ،ر ،ارزش︤﹨ ،️﹝﹫﹇ ،﹠﹤ و ︠︡﹞️ ︑﹤︗﹢
﹞.︡﹠﹋﹩

﹞︡ل ﹇﹫﹝️﹎︢اری ارزش︀﹠︊﹞ ︣︋ ،ی ارزش ادراک︫︡ه ︠︡﹞️ ارا﹤︫︡ه ︋﹤ ︮︀︊﹊︀ر ا︨️ ،و ﹡﹤ ﹞.﹤︧︨﹢

ا︡﹞ ﹟ل ︎﹫︩ از ︫︣وع ﹁︺︀﹛﹫️ ︋﹤﹋︀ر﹎︣﹁︐﹤ ﹞﹢︫﹩د .ا︡﹞ ﹟ل ︋﹤︗︀ی ﹨︤﹠﹤ وا﹇︺︀︋ ️﹝﹫﹇ ،️﹞︡︠ ﹩زار ︀
﹇﹫﹝️ ر﹇︊︀︣﹁ ️﹝﹫﹇ ،وش ︋︣﹞︊﹠︀ی ارزش ادراک︫︡ه ︑︀﹊︊︀︮ ︳︨﹢ر را ︗︀﹍︤︢﹎️﹝﹫﹇ .︡﹠﹋﹩﹞ ﹟اری ارزش
﹞︪︬ ﹞︀﹊︊︀︮ ﹤﹋ ︡﹠﹋﹩ر ︑︺﹫﹫︡﹠﹠﹋﹟ه ﹡︀ ﹩ارزش ا︨️.
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
﹞︀︋ ﹤︧︨﹢︡ ا︋︐︡ا از ﹨︤﹠﹤ ارا﹤ ︠︡﹞︀ت ا︮﹚︀﹊︊︀︮ ﹤︋ ﹩ر︤﹨ ،﹠﹤﹨︀ی ︨︣︋︀ر و ︀︫﹫﹤ ︨﹢د︣︋ ،دا︫️ رو︫﹠﹩

دا︫︐﹤ ︋︀︫︡︤﹨ ️︠︀﹠︫ .﹠﹤﹨︀ی ︎︪︐﹫︊︀﹡ ،﹩او﹛﹫︡﹇ ﹟م ا︨️︡﹇ .م دوم︣︋︩﹛︀ ﹤﹋ ،ا﹡﹍﹫︤ ا︨️︣﹋︬︪﹞ ،دن

ارزش ارا﹤︫︡ه در ﹞﹆﹫︀س ︎﹢ل ا︨️ .﹉ ﹡﹆︴﹤ ︫︣وع ﹞﹠︀︨︉ ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︎︨︣﹫︡ن ﹠︡ ︎︨︩︣ ︨︀ده از

︮︀︊﹊︀ر ︋︀︫︡ ﹋﹤ وی را ﹞﹚︤م ︋﹤ ا﹡︪︡﹫︡ن ︋﹤ ارزش راه﹏ ﹞︣﹨︀﹞ ︩︨︣︎ .︡﹠﹋﹩ا﹡﹤ ا﹞︀ ﹇︡ر︑﹝﹠︡︀﹊︊︀︮ ﹤︋ ،ر

ا ﹟ا﹞﹊︀ن را ﹞﹩د﹨︡ ﹋﹤ در︀︋︡ ﹋﹤ ︠︡﹞️ ﹞﹤︋ ﹤﹡﹢﹍ ﹤︧︨﹢وی ﹋﹝﹉ ﹞︡﹠﹋﹩؛ ﹞︀︻﹢︲﹢ ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹋ ﹩ا︨️

︨︪︣﹝﹤ ﹡﹍︣ا﹡︣︋ ﹩ای ︮︀︊﹊︀ر︋︀︫︡﹢︵﹤︋ ،ر رو︫﹠︐︣ی ︑︺︣︿ و ︑﹀︀﹨﹜ ﹞﹢︫﹩د ،درک ﹞︪︐︣﹋ ﹩از ﹞︀︻﹢︲﹢ی

﹁﹢ری ︋︣ای ︮︀︊﹊︀ر ︫﹊﹏ ﹞︣﹫﹎﹩د و ﹎﹀︐﹍ ︣︋ ︣︐︪﹫︋ ﹢راه﹏ ﹞︐﹝︣﹋︤ ﹞﹢︫﹩د︤﹨ ﹤﹡ ،﹠﹤.

﹞﹜ ا︨️ ﹋﹤ ︋︡ا﹡﹫﹜ ﹋﹤ ﹞︺﹫︀ر﹨︀ی ارزش ︋︣ای ﹨︣ ﹇︣اردادی ﹞︐﹀︀وت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹩︠︣︋ .و﹇︐︀ ︨︣︻️ و ﹋︀را﹩

︑﹢﹏ ︠︡﹞️ ا﹨﹝﹫️ دارد ﹜﹞ ️﹞︡︠ ️﹫﹀﹫﹋ ﹩﹨︀﹎ ،ا︨️ ،و در ︨︀︣ و﹇︐︀ ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ راه﹏ ﹡﹢اورا﹡﹤ ا﹨﹝﹫️

دا︫︐﹤ ︋︀︫︡︣﹇ ︣﹨ .اردادی ︋︀︡ ︋︣ای ﹞︣﹋︀ی ارزش ︗︡ا﹎︀﹡﹤ ︋︣ای ︮︀︊﹊︀ر ︋︣ای ﹨﹝︀ن ︠︡﹞️ ﹞︪︬

﹇﹫﹝️﹎︢اری ︫﹢د︀﹊︊︀︮ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ︀﹠︑ ﹤︧︨﹢﹞ .ر ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ﹋﹤ ا︀﹋︣﹞ ﹟ی ارزش را ﹞︪︬ ﹋﹠︡︀︋ .

دا︫︐ ﹟درک ﹞︪︐︣﹋ ﹩از ﹨︡ف ﹇︣ارداد ︀︪﹛︀ ،و د︡﹎︀ه ︮︀︊﹊︀ر ﹟﹊﹝﹞ ️﹝﹫﹇ ،ا︨️ ︋︣ ﹞︊﹠︀ی ارزش راه﹏
︋︣ای ︮︀︊﹊︀ر ︑︺﹫﹫﹢︫ ﹟د︀﹠︊﹞ ︣︋ ﹤﹡ ،ی ︨︀زو﹋︀ر ︨︀︻️ ﹇︀︋﹏ ︎︣دا︠️.

﹇︣ارداد ا︨︐︡ا﹞﹩︐︻︀︨ ﹩

﹞︡﹛︀ی ︗︀﹍︤︣︋ ﹟ای ﹅ا﹛︤﹝﹤ ﹏﹞︀︫ ،ارا﹤ ﹅ا﹛︤﹝﹤ ︨︀ ﹤﹡﹐ا﹡︖︀م ﹋︀ر ا︨️؛ ﹞︀﹡﹠︡ ﹇︣ارداد ا︨︐︡ا﹞﹩

︨︀︻︐︀﹠︪﹫︎ .﹩د ︻﹑وه ︋︣ ﹞︪︬﹋︣دن دا﹞﹠﹤ و︸︀﹀︀︋ ﹤﹋ ﹩︡ ا﹡︖︀م ﹞﹢︫﹩د ﹟﹊﹝﹞ ،ا︨️ ︠︡﹞︀ت ﹡︣ما﹁︤اری

︎︪︐﹫︊︀ن ︧︀︋︡اری︀︨︀﹝︑ ،ی ︑﹚﹀﹠︡﹞︀﹡ ﹩ود ا﹁︣اد و ﹡︀﹞﹤ ا﹛﹊︐︣و﹡﹫﹉ ،د︨︐︨︣﹢︊︋ ﹩د︀﹁︐﹤︀︐︧︪﹡ ،ی
︋︣﹡︀﹞﹤ر︤ی ﹋︧︉و﹋︀ر ﹁︭﹚ ﹩︀ ︫︩﹞︀﹨﹤ ،و ارا﹤ ︮﹢ر︑︧︀ب ﹞︀﹨︀﹡﹤ را ﹨﹜ ︫︀﹞﹏ ︫﹢د ︣︋ ︤﹋︣﹝︑ .ارا﹤

راه﹚︀ی ︧︀︋︡اری و ﹋︧︉و﹋︀ ِر ︮︀︊﹊︀ر﹞﹢ر ا︨️.
︠︡﹞︀ت د︨︐﹤ای

روش د﹍︣ ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ﹡︣خ ﹅ا﹛︤﹝﹤ ،د︨︐﹤﹋︣دن ︠︡﹞︀ت در ﹉ ﹞︖﹝ ﹤︻﹢ا︨️ .در ا ﹟روش ﹅ا﹛︤﹝﹤

︗︡ا﹎︀﹡﹤ ︋︣ای ﹨︣ ︠︡﹞️ در ︮﹢ر︑︧︀ب ︮︀︊﹊︀ر ︑︺︣︿ ﹡﹝﹢︫﹩د ﹤︧︨﹢﹞ ︀︑ ،ا︗︀زه دا︫︐﹤ ︋︀︫︡ ﹅ا﹛︤﹝﹤

را ︋︣ای ﹋﹏ ︠︡﹞︀ت ا﹁︤ا︩ د﹨︡ .ا ﹟﹊﹝﹞ ،﹟ا︨️ روش آ︨︀﹡︐︣ی ︋︣ای ارا﹤ ﹅ا﹛︤﹝﹤﹨︀ی ا﹁︤ا︩︀﹁︐﹤ ︋﹤

︮︀︊﹊︀ران ︋︀︫︡ و ا﹞﹊︀ن ارا﹤ ﹎︧︐︣ه و︨﹫︺︐︣ی از ︠︡﹞︀ت ︋︀ ﹅ا﹛︤﹝﹤ ︋﹫︪︐︣ را ﹁︣ا﹨﹜ ﹞﹩︠︣︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹠﹋﹩

از ︮︀︊﹊︀ران ︋﹤ ا︣﹇ ﹟ارداد﹨︀ ︑﹝︀﹏ دار﹡︡ ،ز︣ا ا ﹟ا﹞﹊︀ن را ︋﹤ آ﹡︀ ﹞﹩د﹨︡ ﹋﹤ ﹅ا﹛︤﹝﹤﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ را ︵﹩
﹠︡ ﹇︧︳ ︎︣دا︠️ ﹋﹠﹠︡.
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ﺩﯾﺪگﺎﻩهﺎی ﺣﺮﻓﻪﺍی
ا﹁︤ا︩ ﹡︣︠︀ی ︋︀ز︀︋﹩

روش د﹍︣ ︋︣ای ا﹁︤ا︩ ︨﹢د و در ﹡︐﹫︖﹤ د︨︐﹫︀︋ ﹤︋ ﹩ر︫︡ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ︋﹤︵﹢ر آ﹎︀﹨︀﹡﹤ در ︗️ ا﹁︤ا︩ ﹡︣خ
︋︀ز︀︋﹑︑ ﹤︧︨﹢﹞ ﹩ش ﹋﹠﹫﹜ .در وا﹇︹ ا︀﹠︺﹞ ﹤︋ ﹟ی ﹋︀﹨︩ ﹨︤﹠﹤﹨︀ی ︨︫︡️︠﹢ه ٦ا︨️.

﹉ رو﹊︣د ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ا︵﹝﹫﹠︀ن ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫﹜ ﹋﹤ ︨︴ ﹞﹠︀︨︊ ﹩از ﹋︀ر﹋﹠︀ن در ﹇︣ارداد ﹞︪︽﹢ل ︋﹤ ا﹡︖︀م و︸﹫﹀﹤

﹨︧︐﹠︡ و ﹨︣ ﹎︣وه ︋﹤︵﹢ر ﹞﹠︀︨︉ ︋︣ ﹞︊﹠︀ی ︫︀︭︠︀ و ر︧﹊︀ی ︫︽﹚︀︨ ﹩ز﹞︀﹡︡﹨︫︡ ﹩ه ا︨️︣︲ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .ورت

دارد ﹋﹤ ︮︀︊﹊︀ر ﹨﹝﹤ ا︵﹑︻︀ت ﹞﹢رد ﹡﹫︀ز را ︋﹤﹞ ︹﹇﹢در ا︋︐︡ای ﹇︣ارداد ارا﹤ ﹋﹠︡﹑︻﹤︋ .وه ﹟﹊﹝﹞ ﹤︧︨﹢﹞ ،ا︨️

︋︣ ︋︊﹢د ﹞︡︣️ ︋︣هوری ︑﹝︣﹋︤ ﹋﹠︡﹢︵﹤︋ .ر ︠﹑︮﹤ ،ا ﹟﹊﹝﹞ ﹟ا︨️ ︫︀﹞﹏ ︋︣﹎︤اری ﹡︪︧︐︀ی ﹨﹀︐﹍﹩

︋︣هوری ︋︀ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︣ای ︋︣ر︨︣﹎ ﹩دش﹋︀ر در ﹞ ﹤︧︨﹢و رو︫︣﹋﹟دن ﹞︀︻﹢︲﹢ی ﹞﹜ در ﹨﹠﹍︀م ︎﹫︡ا︩ ︋︀︫︡.

﹨︣ ﹞︧﹚﹤ای در ار︑︊︀ط ︋︀ ﹞︀︻﹢︲﹢ی ﹞︣︋﹢ط ︋﹤ ︮︀︊﹊︀ر ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋﹤︵﹢ر ﹞﹠︷﹜ و ︋﹤﹨﹠﹍︀م ﹞︴︣ح ︫﹢د.

ا ،﹟ا︗︀زه ﹞﹩د﹨︡ ︑︀ ا︀︧﹞ ﹟﹏︣︐﹝﹋ ︀︋ ، ﹟ز﹞︀ن ازد︨️ر﹁︐﹤ در ﹨︣ ﹋︀ر﹩︋ ،در﹡﹌ ﹏ ︫ .︡﹡﹢ا﹤︋ ︣︖﹠﹞ ،﹟

﹎︣دش﹋︀ر ︋︊﹢د︀﹁︐﹤ در ︨︣ا︨︣ ﹞︀﹋ ﹏﹫﹝﹊︑ ،﹤︧︨﹢را﹞︡︑︣ ﹋︀ر و ار︨︀ل ︮﹢ر︑︧︀ب ،و در﹡︀️ ر︨﹫︡ن ︋﹤

︨﹢داوری ︋︊﹢د︀﹁︐﹤ ︋︣ای ﹨︣ ﹋︀ر ،و ︨﹢داوری ا﹁︤وده ︋︣ای ﹋﹏ ﹞﹢︫﹩﹞ ﹤︧︨﹢د︀︋ ︀﹨﹤︧︨﹢﹞ .︡ ا︋︤ار ︋︣هوری

ز︀دی را در ﹞︐﹢ازن︨︀︠︐︀﹠﹁ ﹟وری در د︨︐︣س در ︋︀زار﹢﹞ ،رد ︑︣﹇ ﹤︗﹢ار د﹨﹠︡.
︎︀﹡:︀︐︫﹢

1- Small- and Medium-sized Practices
2- 2018 IFAC Global SMP Survey
3- Guide to Practice Management for Small- and Medium-Sized Practices
4- Charge-out Rate
5- Differential Charge-out Rates
6- Write-off
﹞﹠︊︹:
Christopher Arnold, How to Price Client Engagements and Increase Firm Profit.
ifac.org, August 2019
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