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مقدمه
آیا شام در صنایع دستی مهارت دارید؟ آیا می توانید از مهارت های خویش برای ساخنت محصوالت
و یا ارائۀ خدمات استفاده کنید؟ آیا کدام وقت دربارۀ به کارگیری مهارت های خویش برای حامیت
مالی به خانوادۀ خویش فکر کرده اید؟ اگر در بخش صنایع دستی مهارت دارید ،یا تجارت صنایع
دستی دارید و یا بخش صنایع دستی را در افغانستان حامیت می کنید ،پس این طرزالعمل صنایع
دستی برای شام تهیه و تدوین شده است.
طرزالعمل صنعت گری ،یک رهنمود آموزشی تجارت است که مخصوص بخش صنایع دستی
افغانستان تهیه شده است .با پوشش بحث هایی از پروسۀتولید ،فروش تا طراحی ،طرزالعمل
صنعت گری ،روش های معیاری تجارت را ترشیح کرده و برای کمک در جهت رفع مشکالت عمومی
و ساخنت تجارت شام ،خانواده و جامعه تان ،وسایل عملی را در اختیار شام قرار می دهد.
طرزالعمل صنعت گری به دو بخش تقسیم شده است .این بخش ،یعنی بخش اول ،برای صنعت
کارانی مانند شامست که با تجارت آشنایی ندارند و یا تجربۀ تجارتی شان غیر رسمی است .این
بخش شام را با مفکوره های ابتدایی تجارت آشنا می کند و بر بازار محلی متمرکز است .بخش دوم
این طرزالعمل ،صنعت کاران و مالکین تجارت ها را در بخش رسمی هدف قرار می دهد .این بخش
بر تقویت بنیاد تجارت های آنها و همچنان آماده ساخنت محصوالت شان برای رقابت در بازارهای بین
املللی مترکز می کند.
بخش اول این طرزالعمل،در هفت فصل تنظیم شده است که پنج فصل اول آن بر اساس تجارت -مانند
بازار و روابط تجارتی ،پروسۀ تولید ،قیمت گذاری و تعیین قیمت ها ،تبلیغات و ترویج تجارت و فروش
محصوالت مترکز می کند .در فصل آخر روش های رشد و انکشاف تجارت از طریق پالن گذاری
تجارتی ،پیدا کردن مشرتیان جدید و ساخنت محصوالت جدید ،بررسی می کند.
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مفاهیم بخش اول این طرزالعمل ،با داستان رویا ،خانم جوانِی که ساکن شهر کابل است ،معرفی
می شود .خانم رویا یک تجارت دست دوزی موفقی را ایجاد می کند .این مفاهیم توسط عکس
ها و منت ها مورد تأکید قرار گرفته که پیام های مهم را برجسته می کند .یاد داشت های مربی
یا تریرن ،با مترینات در ختم هر فصل به شام کمک می کند تا درس هایی را که رویا می آموزد و
وسایلی را که استفاده می کند ،شام نیز آنها را در تجارت صنایع دستی خویش تطبیق کنید .عالوه بر
آن ،این مترینات به مربی یا تریرن نیز کمک می کند تا بحث های گروهی را راهنامیی کند.
منونۀ جدول ها که در این طرزالعمل استفاده شده ،در بخش منابع در پایان طرزالعمل بخش اول قرار
دارد؛ بدین ترتیب ،شام می توانید ازآنها برای تجارت خویش استفاده کنید .برعالوه ،شام می توانید
که این منونه ها را از بخش منابع در ویب سایت این طرزالعمل نیز بدست بیاورید .آدرس های دیگری
را نیز برای معلومات بیشرت پیدا کنید.
بخش اول طرزالعمل در شکل کتاب ،فایل صوتی و ویدیویی قابل دسرتس است و متام آنها در ویب
سایت طرزالعمل صنعت گری قابل دسرتس می باشد .برای تقویت فهم خویش از مفاهیم این
طرزالعمل ،از هر یکی از آنها را به صورت جداگانه و یا یک جایی استفاده کنید .اگر شام یک مربی
هستید ،برای تکمیل مواد تدریسی خویش از نسخه های صوتی و تصویری استفاده کنید.
مهارت های صنایع دستی متفاوتی وجود دارد -از دست دوزی تا بافندگی تا کارهای چرم گری .بر
عالوه ،راه های زیادی برای ایجاد تجارت و یا به کارگیری مهارت های صنعت دستی شام ،جهت
بدست آوردن پول وجود دارد .مثالً شام می توانید برای یک تولید کننده دیگر کار کنید ،به تنهایی کار
کنید و یا تولید کنندگان دیگری را استخدام کنید تا برای شام کار کنند؛ شام می توانید از دوکانداران
فرمایش بگیرید ،محصوالت تولیدی خویش را در بازار های محلی بفروشید :شام می توانید در بازار
کار کنید یا کار گروهی کنید ،یا در خانۀ خویش کار کنید.
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درس هایی را که رویا می آموزد و وسایلی را که در بخش اول این طرزالعمل استفاده می کند ،در هر
نوع از تجارت قابل تطبیق می باشد؛ فرقی منی کند که شام چه کاری را پیش می برید و چگونه
تجارت خویش را آغاز می کنید .تجارت رویا و وسایلی که او استفاده می کند ،به شام کمک می
کند تا تجارت خویش را آغاز کرده و آنرا تقویت و انکشاف دهید تا بتوانید درآمدی بیشرتی برای خود و
خانواده خویش بدست آورید.
به هر صورت ،این طرزالعمل قادر نیست به تنهایی تجارت شام را به موفقیت برساند .از این طرزالعمل
را به عنوان یک کتاب راهنام استفاده کنید .این طرزالعمل را با دیگر اشکال همکاری از جانب خانواده،
دوستان ،اجتامع ،موسسات غیرحکومتی و ادارات دولتی که از بخش صنایع دستی حامیت می
کنند ،رشیک سازید و در کنار هم استفاده کنید .اگر سوالی داشتید ،از شخص تجارت پیشۀ با تجربه و
قابل اعتامد در اجتامع خویش سوال کنید و یا از مربی خویش تقاضای راهنامیی کنید.
این طرزالعمل نقشۀ راهی را در اختیار شام قرار می دهد تا بتوانید یک تجارت نیرومند ایجاد کنید.
جهت هدایت تجارت شام به سوی ترقی و کامیابی ،تعقیب این نقشه و با استفاده از معلومات
و وسایل دیگر ،به خود شام تعلق دارد .ما برای شام چانس خوب و در این سفر ،آرزوی موفقیت و
کامیابی می کنیم.
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با تکمیل این فصل ،مسایل
ذیل را خواهید فهمید:
– برای رشوع یک تجارت به چه چیزی رضورت است.
– چگونه تصمیم بگیریم که کدام محصوالت را بفروشیم و در کجا آنها
را به فروش برسانیم.
– مشرتیان شام کیستند و از کجا خریداری می کنند.
– روابط متفاوت مورد نیاز برای رشوع و ادامۀ یک تجارت.
– تعهدی را که شام در زمان فروش به مشرتی می دهید.
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 .1مقدمه
دوست دارید چه کاری انجام دهید؟ چه کاری را بهرت می توانید انجام دهید؟ آیا دوست دارید دست
دوزی کنید؟ آیا دوست دارید نجاری کنید؟ آیا دوست دارید جواهرات بسازید؟
شام دارای مهارت های ارزشمندی در صنایع دستی هستید؛ مهارت های که می توانید از آن جهت
بدست آوردن پول برای خویش و خانوادۀخویش استفاده کنید.آیا گاهی دربارۀ به کارگیری مهارت
های خویش برای آغاز یک تجارت فکر کرده اید؟ این کتاب با بررسی اینکه چگونه رویا ،یک تجارت
موفق دست دوزی را در کابل ایجاد می کند ،شام را در راستای فهمیدن این کار کمک خواهد کرد.
موضوعاتی را که درباره اش بحث می کنیم و درس هایی راکه رویا می آموزد ،برای متام صنعت
گران در حال رشوع تجارت ،یکسان است .فرقی منی کند که شام دست دوزی می کنید ،دست
بافی و یا کارهای چرم را انجام می دهید و یا شام در یک شهر بزرگ و یا در یک منطقۀ کوچک
زندگی می کنید.
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رشوع یک تجارت

در انجام چه کاری مهارت دارید؟ دوست دارید چه کار کنید؟ هامنگونه که رویا مهارت های صنایع
دستی خویش را شناسایی کرده ،شام نیز این کار را کنید.
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ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻮاﻫﺮات
ﺧﻴﺎﻃﻰ
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ﺳﺒﺪﺳﺎزى
ﭼﺮم @رى
ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﺗﺎر ﻳﺎ ﻧﺦ
@رﻫﺎى دﻳﮕﺮ
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رویا و خانواده اش

اجازه دهید از اول رشوع کنیم .رویا کیست و در کدام صنعت دستی مهارت دارد؟
رویا یک خانم جوان است که دو طفل دارد .رویا و خانواده اش در حومه شهر کابل ،در دشت برچی
زندگی می کند؛ که در هامنجا بزرگ شده است .شفیق ،شوهر رویا در بازار محلی یک دکان دارد و
در آنجا انواع مواد غذایی را می فروشد.
رویا عاشق دست دوزی است .او می تواند چندین نوع دست دوزی سنتی را انجام دهد ،اما تخصص
او در دست دوزی قندهاری و تارشامر است .او اغلب برای وابستگان دورترش ،پیراهن و لباس خامکی
می دوزد .او حتا شال عروسی خواهر شوهرش را نیز دست دوزی کرد.
مردم کار خوب ،دقت و رسعت کار رویا را دوست دارند .زمانی که رویا کاری را رشوع می کند ،شبانه
تا دیر وقت بیدار می ماند تا کارش را ختم کند.
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خاله رویا یک تجارت موفق صنایع دست دوزی دارد

آمنه جان که خالۀ دوست داشتنی رویا است ،نیز یک دست دوز ماهر است .تخصص آمنه در قُرص
دوزی است (دست دوزی که با استفاده از تار زرین برای لباس های مخملی بسیار پیرشفته دوخته
می شود) ،اما او محصوالت دست دوزی شده ،متفاوت را می دوزد.
آمنه تجارت موفقی دارد .از آنجا که او فرمایشات زیادی را دریافت می کند و می خواهد به زنان
جامعه اش کمک کند ،زنان دیگر را به کار می گیرد.
رویا می داند که او نیز یک دست دوز ماهر است .او آرزو دارد که روزی صاحب تجارتی مانند تجارت
خاله اش شود.
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 .2تصمیم گیری برای آغاز تجارت
رویا با شوهرش شفیق درباره رشوع تجارتی هامنند تجارت آمنه جان صحبت می کند .شفیق
به رویا افتخار می کند .او می داند که آنچه را که رویا می سازد ،مردم می پسندند .او فکر
می کند که رویا نیز می تواند مانند خاله اش موفق باشد .شفیق پیشنهاد می کند که رویا
چند عدد پیراهن دست دوزی کند تا شفیق آنها را در دکانش به فروش برساند.

دکان شفیق در بازار محلی
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رشوع یک تجارت

شفیق می گوید که آنها باید اول با خانواده ،مخصوصا با پدران شان صحبت کنند .شب بعد
در وقت نان ،شفیق سخن را با یادآوری کردن این آغاز می کند که مردم دست دوزی رویا را
دوست دارند و خانواده از این طریق می تواند پول بیشرتی به دست آورد.

خانواده رویا درباره مفکورۀ تجارت او بحث می کند

شفیق توضیح می دهد که این روز ها اغلب زنان بیرون از خانه های شان کار میکنند .او از آمنه
به عنوان مثال یاد می کند.
خانواده از این نگران است که ممکن است رویا با افراد بیگانه نشست و برخاست کند .شفیق
توضیح می دهد که او خودش لباس های دست دوزی رویا را می فروشد .رویا نیز می تواند
دست دوزی هایش را به دکاندارانی بفروشد که مستیقامً با مشرتی معامله می کنند .بنابرین،
او با افراد بیگانه نشست و برخاست نخواهد داشت.
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خانوادۀ او فکر میکند که تجارت رویا یک مفکوره خوب است و رویا بسیار هیجان زده است.

چرا یک تجارت آغار گردد؟

– پول به دست بیاورید
– مهارت های خویش را مترین و آنها را بهبود بخشید.
– در کارهای اجتامعی در جامعه خویش سهم بگیرید.
– به دیگران کمک کنید

برای رشوع یک تجارت چه چیزی الزم است؟

– وقت زیاد
– پشتیبانی دیگران (خانواده ،دوستان یا اجتامع).
– مهارت های سازمانی
– انرژی ،صرب و حوصله و قاطعیت

برای رشوع تجارت ،حامیت الزم را به دست آورید:
– از خانواده ،دوستان و جامعه خویش تقاضا کنید تا شام را کمک کنند.
– درباره دخیل ساخنت بعضی از آنها فکر کنید.
– افرادی را در جامعه خویش پیدا کنید که تجارت موفق دارند تا
به شام مشوره بدهند.
– از موسسات غیرحکومتی یا ادارۀ دولتی که تجارت صنعت دستی را
حامیت می کند ،مشوره بگیرید.

۲۰

 .3چه چیزی باید تولید کرد و کجا باید آن را فروخت؟
شفیق پیراهن هایی را که رویا گلدوزی منوده ،به دکانش می برد .بعد از پنج روز ،هیچ فروش
نداشته است .رویا از این بابت ناراحت است و منی داند که چرا مردم پیراهن ها را منی خرند.

پیراهن های رویا در دکان شفیق فروخته منی شود

رویا از گفنت این موضوع به خاله اش خجالت می کشد که هیچ پیراهن دست دوزی او فروخته
نشده است ،اما این را نیز می داند که برای رشوع تجارتش ،به کمک نیاز دارد.
آمنه از رویا دربارۀ افرادی سوال می کند که از بازار مورد نظر که در آنجا شفیق دکان دارد،
خریداری می کنند .او می پرسد ،آیا مشرتیانی که به آن بازار مراجعه می کنند ،پیراهن های
دست دوزی را دوست دارند؟

۲۱

فصل اول

رویا به این بازار نرفته است و دربارۀ مشرتیان آن نیز معلومات ندارد .آمنه به او پیشنهاد می
کند تا با هم از این بازار و چند بازار و دکان های دیگر دیدن کنند و ببینند که چه نوع محصوالت
دست دوزی در آنجاها پیدا می شود .کدام نوع زیاد فروش دارد و در کجا به فروش می رسد،
خریداران این نوع محصول چه کسانی هستند و با چه قیمتی خریداری می کنند.

تجارت خویش را موفق بسازید و برای این کار نیازمند انجام اقدامات ذیل هستید:
– مشرتیان خویش را بشناسید.
– محصوالتی را تولید کنید که مشرتیان توانایی پرداخت قیمتی
را برای خرید آن دارند.
– محصوالت خویش را در جاهای به فروش رسانید که مشرتیان شام از
آنجا خریداری می کنند.
آمنه به رویا می گوید که او برای داشنت یک تجارت موفق ،باید بداند که مشرتیانش چه
کسانی است تا بتوانند محصوالتی را تولید کند که مشرتیانش توانایی خرید آن را در برابر قیمت
مناسب داشته باشند .بر عالوه ،او باید بداند که مشرتیانش محصوالت را از کجا خریداری می
کنند ،تا بتواند محصوالتش را در آنجاها به فروش رساند .رویا هرگز درباره فروش محصوالتش از
این طریق فکر نکرده بود.

مشرتیان خویش را بشناسید تا بتوانید محصوالتی را تولید کنید
که آنها می خواهند خریداری کنند:
– آیا آنها جوان هستند یا سال خورده؟
– آیا آنها زنان هستند یا مردان؟
– در آمد آنها پائین ،متوسط و یا باال است؟
– آنها دوست دارند چه چیزی بخرند؟
– آنها در جریان خریداری محصوالت ،بیشرت به چه چیزی توجه دارند؟
– چرا آنها این محصوالت را خریداری می کنند؟

۲۲

رشوع یک تجارت

آمنه بعدا توضیح می دهد که با شناسایی مشرتیان لباس های دست دوزی صنعت کاران
دیگر ،رویا خواهد دانست که مشرتیان محصوالت او چه کسانی خواهند بود و با دیدن قیمت
لباس های دست دوزی ،مفکوره ای را دربارۀ قیمتی خواهد داشت که شاید مشرتیان آیندۀ
محصوالت او بپردازند.

بازار مورد نظر خویش را پیدا کنید:
– از یک عضو خانواده و یا دوست خویش بخواهید تا شام را به بازار بربد.
– لیستی از دکان هایی را بگیرید که از آنها دیدن می کنید .این کار را با کمک
فرد آشنا با بازار انجام دهید.
– از یک عضو خانواده تقاضا کنید که از بازار دیدن کند و درباره آن،
برای شام تحقیق کند.

۲۳

فصل اول

(الف) جستجوی بازار
روز بعد ،آمنه و رویا به بازارها و دکان های متفاوت در کابل می روند.
بازار
توقف نخست آنها بازار محلی است .دکانداران اینجا محصوالت مختلف را می فروشند :پارچه های
وارداتی ،لباس ها وخوراکه های مورد نیاز روزانه .رویا به اطرافش نگاه می کند و می بیند که اکرث
محصوالت ارزان و دارای کیفیت پایین است که از خارج از افغانستان وارد شده است .مردم اینجا برای
خریداری محصوالت دست دوزی باکیفیت عالی منی آیند .کسانی که به این بازار می آیند ،دربارۀ
قیمت ها بیشرت توجه دارند.
رویا و آمنه به توافق می رسند که بازار محلی ،مکان مناسبی برای فروش محصوالت دست دوزی
رویا نیست.

رویا در بازار محلی گل دوزی ماشینی با کیفیت پایین را می یابد.

۲۴

رشوع یک تجارت

بازار زنانه
بازار زنانه مانند بازارهای دیگر است ،اما متام خریداران و مرصف کنندگان آن زنان هستند .در اینجا انواع
گوناگونی از محصوالت برای زنان موجود است؛ از لباس گرفته تا شیرینی باب و لوازم آرایش .بعضی
از لباس ها دارای طرح های بسیار عرصی است ،شامری دیگر طرح های سنتی دارد؛ مانند لباس های
دست دوزی رویا .کیفیت اکرثیت گل دوزی ها که توسط ماشین دوخته می شود ،پایین است ،اما
بعضی از آنها دست دوزی های با کیفیت عالی است .آمنه به رویا می گوید که به دست دوزی
هایی نگاه کند که کیفیت آن عالی تر و قیمت هایش نیز باالتر است تا از قیمت محصوالتی که در
آینده تولید می کند ،آگاهی داشته باشد .رویا احساس راحتی می کند و در حالت متعجب قرار دارد
که آیا او می تواند ،محصوالتش را به فروش برساند؟

رویا محصوالت دست دوزی را در بازار زنانه می بیند.

۲۵

فصل اول

دکان مخصوص پیراهن تنبان
آمنه و رویا به یک پیراهن تنبان فروشی می روند .در اینجا ،رویا مردی را می بیند که پیراهن عروسی
فرمایش می دهد ،او یک دست دوزی را از کتاب منونه انتخاب میکند که دکاندار به او نشان می دهد.
رویا هیجان زده است .در اینجا مشرتیان به دنبال محصوالت با کیفیتی عالی ،لباس های سنتی برای
محافل مخصوص و یا مالقات کاری/حرفوی هستند .اکرث این مشرتیان میان سال اند .آنها در دفاتر
در شغل های دولتی یا رشکت ها کار می کنند و آماده اند تا قیمت های باالتری را برای محصوالت
با کیفیت پرداخت کنند .رویا پیش خویش تصور می کند که کیفیت و قیمت محصوالت در اینجا ،در
مقایسه با بازار محلی بیشرت است و تقریباً مطمنئ است که مشرتیان اینجا ،دست دوزی او را خواهند
پسندید.

دکان پیراهن تنبان فروشی ،پیراهن تنبان دست دوزی سنتی با کیفیت عالی می فروشد.

آمنه رویا را تشویق می کند که با دکاندار صحبت کند و درباره طرح هایی که مردم می پسندند،
بپرسد و سوال کند که می تواند منونه های کاری اش را برای او بیاورد؟ رویا ناآرام است و به آمنه می
گوید که هنوز آماده صحبت کردن با دکاندار نیست.

۲۶

رشوع یک تجارت

دکان مخصوص لباس های عیدی/محفلی
در مرحله بعدی ،آنها به دکانی می روند که لباس های عروسی با کیفیت عالی و گران و لباس های
شب و دریشی های غربی می فروشد .رویا به لباس هایی نگاه می کند که بر روی گیره ها قرار
داده شده تا آن عده لباس هایی را ببیند که دست دوزی شده است .او با نگاه کردن به آنها ،طرح های
روی آن را منی شناسد .آمنه توضیح می دهدکه اکرث این لباس ها ساخت کشور هندوستان است.
مشرتیان این دکان مردان و زنان جوانی هستند که در جستجوی لباس های با کیفیت عالی ،با طرح
های بی نظیر و مد روز اند .رویا فکر منی کند که بتواند دست دوزی های سنتی افغانی اش را در
اینجا به فروش برساند.

لباس های دست دوزی که در دکان مخصوص لباس های عیدی  /محفلی فروخته می شوند ،ساخت
کشور هندوستان می باشند.

آمنه به رویا می گوید که نگران نباشد؛ چون دکان های زیادی به لباس های سنتی اختصاص
دارد؛ مانند دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی ،دکان های مخصوص سنتی زنانه و دکان های
مخصوص لباس فروشی اطفال.

۲۷

فصل اول

مرکز های خرید بزرگ
آمنه و رویا به بزرگ ترین مرکز خرید در شهر کابل می روند؛ روشن پالزا .در آنجا دکان های زیادی
است ،اما اکرثآنان به دنبال مشرتیان جوان هستند .این دکان ها لباس های عرصی می فروشد که اکرث
آن دارای طرح های غربی است .مشرتیان پالزا زیاد عالقمند خرید دست دوزی سنتی نیستند ،اما آمنه
بالشت هایی را که دست دوزی می کند ،در یک دکان انتیک فروشی در اینجا می فروشد.

مشرتیان در مرکزهای خرید بزرگ ،طرح های عرصی را می پسندند.

۲۸

رشوع یک تجارت

دکان های برای خارجی ها
کوچه مرغ فروشی یک محل خرید است؛ به خصوص برای خارجی های ساکن افغانستان .در این
کوچه ،دکان های کوچکی است که لباس های سنتی ،صنایع دستی ،عتیقه ،جواهرات ،اسباب
خانه ،قالین ،کاشی ،حکاکی و غیره را می فروشند.
در کابل ،مراکز تجارتی یا بازار های دیگر مانند گنجینه و گالری -دو مکان مشهور – نیز وجود دارند .این
دکانها صنایع دستی ای را می فروشند که توسط صنعت کاران محلی ساخته می شود.
هر دو نوع از این دکانها اغلب برای خارجی های است که در افغانستان کار می کنند و یا از این کشور
بازدید می کنند .آنها با خرید تحفه برای خانه های شان ،اوقات شان در افغانستان را به یاد می آورند.
رویا هیچ خارجی را منی شناسد و او منی داند که آیا آنها دست دوزی سنتی او را خواهند پسندید
یا خیر.

رویا منی داند که آیا خارجی ها دست دوزی سنتی را می پسندند یا خیر

۲۹

فصل اول

(ب) تصمیم گیری درباره تولید و مکان فروش محصول
بعد از دیدن دکان ها ،آمنه و رویا برای نوشیدن چای می نشینند .آمنه از رسعت یادگیری رویا دربارۀ
تجارت زیر تأثیر قرار می گیرد .به طرف او نگاه میکند و می پرسد« :فکر میکنی چه محصولی را
دست دوزی کنی؟»
رویا دربارۀ متام محصوالت دست دوزیای فکر میکند که تا حاال دیده است .او درباره اینکه کدام یک
از آنها بسیار محبوب است و او در ساخنت کدام یکی از آنها مهارت دارد ،سنجش می کند و جواب
می دهد« :من پیراهن تنبان ،دست دوزی خواهم کرد؛ چون در این کار مهارت دارم و افراد زیادی
می خواهند پیراهن تنبان دست دوزی بخرند».
محصوالت خویش را انتخاب کنید:
– با استفاده از مهارت های خویش کدام محصوالت را می توانید تولید کنید؟
– کدام محصوالت مشابه در بازار بیشرت محبوبیت دارد؟
– چه کسانی این محصوالت را می خرند؟ چرا آنها این محصوالت را دوست
دارند؟ آیا محصول شام را خواهند پسندید؟
– آیا مشرتیان متفاوتی ،محصول شام را خواهند پسندید؟ چرا؟

بعدا آمنه از رویا می پرسد که او چه گونه و در کجا دست دوزی هایش را خواهد فروخت .آمنه به
رویا توضیح می دهد که دو راه برای رسیدن به مشرتیان وجود دارد.
آمنه می گوید« :شام می توانید دست دوزی خویش را به صورت مستقیم به کسانی که محصول
شام را استفاده می کنند ،بفروشید یا می توانید دست دوزی خویش را به کسانی بفروشید که آنها
کار شام را به دیگران می فروشند ،مانند دکاندار در دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی».

۳۰

رشوع یک تجارت

فروش محصوالت به صورت مستقیم به مشرتیان اغلب به معنای بدست آوردن پول بیشرت از
هر معامله فروش است .اما پیدا کردن مشرتی اغلب دشوار است .بنابرین ،شام تعداد اندکی از
محصوالت خویش را به فروش می رسانید .کسانی مانند دکانداران که محصوالت شام را می
فروشند ،از قبل مشرتی دارند .زمانی که شام محصوالت خویش را به آنها می فروشید ،شام شاید
پول کم تری را در برابر هر معامله فروش بدست بیاورید ،اما شام فرمایش بیشرت و منظم تر خواهید
داشت .به این ترتیب ،شام می توانید که به صورت کلی پول زیادتری بدست بیاورید.

رویا

دکاندار

مشرتیان

دکاندار

مشرتیان

مشرتیان

محصوالت زیادتری را از طریق دکانداران به فروش برسانید.

«بر عالوه ،زمانی که شام محصوالت خویش را مستقیامً به مشرتیان می فروشید ،باید از وضعیت
بازار ُمد باخرب باشید تا بتوانید محصوالتی را طراحی کنید که مشرتیان آنها را خریداری کنند .اکرث
دکانداران به شام منونه های طرح ها را می دهند که شام آنها را بسازید .آنها بخاطریکه همیشه با
مشرتیان در متاس هستند ،می دانند که مشرتیان کدام طرح ها ،رنگ ها و اندازه ها را دوست دارند».

۳۱
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مکان مناسبی را برای فروش محصوالت خویش پیدا کنید:
کدام دکان ها ،محصوالت مشابه محصوالت شام می فروشند؟
– چه کسانی از آنجا خریداری می کنند؟
– آیا مشرتیان تولیدات مشابه ،محصوالت شام را خواهند پسندید؟
– آیا دکانداران در این دکان ها در جستجوی محصوالت و یا
تولید کنندگان جدید هستند؟
– آیا تولیدکنندگانی که محصوالت شانرا به این دکان ها می فروشند،
در جستجوی تولیدکنندگان دیگر برای کار با آنها هستند؟
چه کسی محصوالت شام را خواهند پسندید؟ این مشرتیان از کجا و
چگونه خریداری می کنند؟

رویا دربارۀ متام دکان های که از آنها دیدن کرده و انواع مشرتیانی که از آنجا خرید می کنند ،فکر می
کند .او جواب می دهد« :محصوالتم را به دکانداران در دکان های اختصاصی می فروشم .مشرتیان
آنها کیفیت و طرح سنتی دست دوزی قندهاری و تار شامر من را خواهند پسندید و آنها قیمت
مناسبی برای محصوالت خواهند پرداخت .من مجبور نخواهم شد که مشرتیان را برای خریداری
دست دوزی هایم پیدا کنم .دکاندار این کار را برایم انجام خواهد داد».

۳۲

رشوع یک تجارت

آمنه با این نظرات موافقت می کند و توضیح می دهد که رویا می تواند پیراهن و تنبانش را طراحی
کرده و آنها را به دکانداران بفروشد و یا او می تواند از دکانداران فرمایش بگیرد و تنها زمانی دست
دوزی هایش را تولید کند که مشرتیان فرمایش می دهند .رویا تصمیم میگیرد که کارش را با گرفنت
فرمایش از دکانداران رشوع کند ،تا در مورد تنوع محصوالت مورد پسند مشرتیان ،درک بهرتی داشته
باشد .او منی خواهد وقت و پولش را رصف تولید محصوالتی بکند که منی تواند آنها را بفروشد.

رویا تصمیم می گیرد که باید محصوالت را خودش طراحی کند
یا از دکانداران فرمایش بگیرد.

۳۳
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روز بعد آمنه و رویا تنها از دکان امان ،دیدن می کند -دکانداری که پیراهن و تنبان می فروشد .آمنه
او را می شناسد و به او اعتامد دارد که او با رویا رفتار منصفانه خواهد داشت .به هر صورت ،او از رویا
می خواهد که قیمت ها را همیشه با دکانداران ،منایندگان فروش و تولید کنندگان دیگر مقایسه کند
تا مطمنئ شود که در روابط تجارتی با او برخورد منصفانه می شود.
دکاندار از شنیدن مهارت های دست دوزی رویا خوشحال است و می گوید که از داشنت/گذاشنت
دست دوزی های جدید و دست دوزی های قندهاری با کیفیت عالی برای فروش در دکانش
خوشحال خواهد شد .مشرتیان این دکاندار همیشه بدنبال پیراهن تنبان های سنتی با کیفیت عالی
برای پوشیدن در جشن های مخصوص می باشند .دکاندار از رویا تقاضا می کند که منونه های
کاری خویش رابرای او بیاورد.
رویا بابت پیداکردن دکان با مشرتیانی که لباس های دست دوزی او را خواهند پسندید ،خوشحال
است.

دکاندار پیراهن تنبان دست دوزی قندهاری با
کیفیت عالی را می خواهد

۳۴

 .4نقش ها و روابط کلیدی در تجارت صنایع دستی
آمنه و رویا بعد از دیدن از دکاندار با هم چای می نوشند .رویا می داند که او هنوز کارهای زیادی
برای یادگرفنت رشوع یک تجارت دارد .وقتی آمنه درباره نقش های متفاوت افرادی که در یک تجارت
صنایع دستی نقش دارند ،صحبت میکند ،رویا به دقت گوش می دهد.

 .1عرضه کنندگان
عرضه کنندگان مواد (پارچه ،بکروم /الی چسپ ،تار ،سوزن ها و تباشیر) را عرضه می کنند که برای
ساخنت یک محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

۳۵

فصل اول

 .2تولید کنندگان
تولید کنندگان یا صنعت کارن محصوالت را می سازند .تولید کنندگان با روش های متفاوت کار می
کنند:
– آنها محصوالت خویش را می سازند و خود شان یا از طریق مناینده های فروش آنها را می
فروشند .بعضی اوقات ،آنها تولیدکنندگان دیگر را استخدام می کنند تا بتوانند فرمایشات بزرگ تری
را آماده کنند.
– آنها با تولیدکنندگان که دارای مهارت های متفاوت هستند ،رشاکت می کنند تا محصوالتی را تولید
کنند و بفروشند که به تنهایی قادر به تولید نیستند.
– آنها توسط تولیدکنندگان که تجارت های بزرگرتی دارند ،برای ساخنت بخشی از محصوالتی تولید
می کنند و می فروشند ،استخدام می شوند.

۳۶

رشوع یک تجارت

 .3مناینده های فروش
منایندگان فروش از تولید کنندگانی منایندگی می کنند که در خانه کار می کنند .منایندگان فروش
محصوالت را به دکانداران و یا مشرتیان می فروشند یا فرمایشات را از آنها می گیرند و آن را به
تولیدکنندگان تحویل می دهند .مناینده های فروش اغلب بخشی کوچکی از قیمت محصول را
برای ارائه خدمات خویش دریافت می کنند.
بعضی از تولید کنندگان ،منایندگان فروش نیز هستند .آنها محصوالت خویش را تولید می کنند و
مستقیامً به دکانداران و مشرتیان می فروشند .آنها شاید تولید کنندگان دیگر را نیز به دکانداران و
مشرتیان معرفی و از آنها منایندگی کنند.

۳۷

فصل اول

 .4دکانداران
دکانداران محصوالت را خریداری کرده آنها را دوباره به مشرتیان می فروشند .دکانداران یا محصوالتی
را می خرند که تولید کنندگان آنها را طراحی کرده و ساخته اند یا به تولید کنندگان فرمایش می دهند
که محصول را مطابق طرح های مشخص بسازند.
آمنه گفت« :رویا جان ،مردم و گروپ های دیگری نیز هستند که محصوالت را خریداری و دوباره می
فروشند ،مانند تولید کنندگانی که تجارت های بزرگ تری دارند و ما قبال درباره آنها صحبت کردیم و یا
موسسات غیرحکومتی که در بخش صنایع دستی کار میکنند .از آنجاییکه شام با آنها مانند دکانداران
داد و ستد تجارتی کرده و روابط ایجاد می کنید ،ما بر دکانداران مترکز می کنیم».

۳۸

رشوع یک تجارت

 .5مشرتیان
مشرتیان محصوالت را خریداری و آنها را استفاده می کنند.
رویا درباره متام افراد مختلف فکر میکند ،که برای ایجاد تجارتش به آنها نیاز دارد .او یک تولید کننده
و مناینده فروش خواهد بودو محصوالتش را مستقیامً به دکانداران به فروش خواهد رساند ،اما او به
کمک افراد زیادی نیاز خواهد داشت .او امیدوار است که خانواده ،دوستان و اجتامع او را در پیدا کردن
و ایجاد روابط با مردم که او به آنها اعتامد دارد ،کمک خواهند کرد.

۳۹

فصل اول

عرضه کنندگان

دکاندار
رویا
(تولید کنند و مناینده فروش)

مشرتیان

تولید کنندگان

روابطی که برای ایجاد تجارت به آن نیاز است

– عرضه کنندگان
– تولید کنندگان
– منایندگان فروش
– دکانداران
– مشرتیان

افراد مهم در تجارت صنایع دستی

۴۰

 .5تعهد شام :بنیاد تجارت شام
آمنه به رویا می گوید« :تجارت شام عبارت از محصول شام و نیز روابطی است که شام با مردمی
که برای تولید و فروش محصول خویش به آنها رضورت دارید ،برقرار می کنید .این افراد شامل عرضه
کنندگان ،تولید کنندگان ،منایندگان فروش ،دکانداران و مشرتیان شام می شوند».
هر یکی از این روابط بر اساس یک تعهد استوار است .مثالً زمانی که شام متعهد به فروش محصولی
به یک دکاندار می شوید ،شام تعهد می کنید که محصول را مطابق طرح توافق شده ،کیفیت و
تعداد توافق شده در تاریخ توافق شده و در برابر قیمت توافق شده عرضه کنید.

طرح توافق شده

کیفیت توافق شده
قیمت توافق شده

کیفیت توافق شده

تاریخ تسلیمی توافق شده

تعهد شام به یک دکاندار:
طرح توافق شده ،کیفیت ،تعداد ،تاریخ تسلیمی و قیمت

۴۱

فصل اول

عرضه کننده و تولید کننده شام باید به تعهد شان وفا کنند تا شام بتوانید
به تعهد خویش در برابر دکاندار عمل کنید

آمنه توضیح می دهد :برای برآوردن تعهد خویش به دکاندار ،شام باید مطمنئ شوید که عرضه کننده
و تولید کنندۀ شام به تعهد شان در برابر شام عمل می کنند .عرضه کنندگان شام باید به تعهد شان
مبنی بر عرضۀ تار عمل کند .تولید کنندۀ شام باید به تعهدش برای ساخنت محصول مطابق وقت
توافق شده عمل کند».

۴۲

رشوع یک تجارت

آمنه می گوید« :زمانی که همه به تعهد خویش عمل کنند ،توقعات همگی بر آورده می شوند.
از این طریق است که شام اعتامد سازی کرده و یک شهرت نیک را که موجب دریافت فرمایشات
بیشرت و رشد تجارت می شود ،بدست می آورید».
«اما اگر کسی وعده خالفی کند ،باعث کاهش اعتامدمی شود .تجارت شام آسیب خواهد دید.
شام باید همیشه به تعهدات خویش عمل کنید .بدین ترتیب ،تنها زمانی تعهد کنید که نسبت به
برآورده شدن آن اطمینان دارید .مطمنئ شوید که عرضه کنندگان ،تولید کنندگان و دکانداران نیز همین
کار را انجام می دهند».

– طرح توافق شده
– کیفیت توافق شده
– تعداد توافق شده
– تاریخ تسلیمی توافق شده
– قیمت توافق شده

تعهد تجارت شام

۴۳

فصل اول

«چند سال پیش از محمد مالک دکاندار معروف در کوچه مرغ فروشی خواسته شده بود تا  20جوره
لباس برای یک گروه هرنی بسازد که قرار بود در حضور رییس جمهور در روز استقالل هرن منایی کند.
محمد تعهد کرده بود تا لباس ها را یک روز قبل از برگزاری کنرست تحویل دهد .او از چهار تولیدکننده
خواست تا هر یک پنج جوره لباس را بسازد .دو روز پیش از برگزاری کنرست ،هنوز پنج جوره لباس آماده
نشده بودند .یکی از تولید کنندگان مریض بود ،اما به محمد هیچ چیزی نگفته بود».
«گرچه این تقصیر محمد نبود که تولیدکننده به وعده اش وفا نکرد ،اما محمد می دانست در صورتی
که متام  20جوره لباس را آماده نکند ،شهرت او آسیب خواهد دید .خوش بختانه ،اویک خیاط ماهر
و حرفوی است .او یکجا با سه تولیدکنندۀ دیگر متام شب کارکردند تا بتوانند متام  20جوره لباس را
مطابق وقت تعیین شده آماده سازند».
«تصور کنید که اگر او قادر به برآوردن تعهدش منی شد ،برای تجارتش چه اتفاق می افتاد».

محمد متام شب کار میکند تا به وعده اش عمل کند

۴۴

رشوع یک تجارت

به تعهدات خویش عمل کنید تا تجارت نیرومندی را بسازید.
– تعهدات خویش را به دکانداران بنویسید.
– پیشاپیش پالن گذاری کنید و زمانی کافی برای درست کردن اشتباهات
خویش در نظر بگیرید.
– با عرضه کنندگان و تولیدکنندگان به صورت مرتب صحبت کنید.
– عرضه کنندگان و تولیدکنندگان جدید را با سپردن فرمایشات
کوچکرتی آزمایش کنید.

رویا درک میکند .او می داند که برای ایجاد شهرت نیک با دکاندار در دکان مخصوص پیراهن تنبان
فروشی زمان زیادی الزم خواهد بود .بنابرین ،او همیشه به تعهداتش عمل خواهد کرد .اگر او به
تعهداتش عمل نکند ،می داند که دکاندار دیگر هرگز فرمایش نخواهد داد.
رویا هم ناآرام است و هم هیجان زده که منونه هایش را به دکاندار بیاورد .او مدیون حامیت های آمنه
جان است و تجارتش را رشوع می کند.

۴۵

 .6یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات

 .1.1شام چه مهارت هایی دارید؟
– دست دوزی
– ساخنت جواهرات
– خیاطی
– قالب بافی
– مندسازی
– قالین بافی
– سبدسازی
– چرمکاری
– پیچاندن تار یا نخ
– کارهای دیگر
 .2.1دوست دارید چه کاری را انجام دهید؟

مقدمه

بخش  . 2تصمیم گیری درباره رشوع تجارت
 .1.2چرا می خواهید تجارتی را رشوع کنید؟
 .2.2آیادر خانواده و اجتامع شام مردمانی هستند که در صورت رشوع تجارت ،شام را کمک کنند؟
 آیا در خانواده و اجتامع شام مردمان هستند که تجربۀ رشوع و مدیریت تجارت را داشته باشند؟ آیا آنها شامرا کمک خواهند کرد؟
 آیا در خانواده شام افرادی هستند که عالقمند پیوسنت به شام برای رشوع یک تجارت خانوادگی باشند؟ آیا می توانید مهارت های خویش را با مهارت های دوستان خویش ،برای رشوع تجارت یکجا کنید؟ .2.3در زمان رشوع یک تجارت با چه دشواری ها یا مشکالت رو به رو خواهید شد؟ چگونه می توانید این
مشکالت را رفع کنید؟

۴۶

بخش  .3چه چیزی باید بسازید و آنرا در کجا بفروشید؟
 .3.1کدام محصوالت را می توانید با استفاده از مهارت های خویش تولید کنید؟
 .3.2تولیدکنندگان دیگر کدام محصوالت مشابه شام را تولید می کنند؟ کدام از محصوالت بیشرت فروش میشود؟
 .3.3این محصوالت را چه کسانی می خرند؟ این محصوالت را از کجا خریداری می کنند ؟ برای این محصوالت
چه قمیتی را پرداخت می کنند؟
 .3.4چه کسانی محصوالت شام را خریدای خواهد کرد؟ چرا؟
 .3.5محصوالت خویش را می توانید ،در کجا بفروشید ؟ چرا؟
بخش  . 4نقش ها و مسئولیت های کلیدی در روابط تجارت صنایع دستی
 .4.1آیا شام کدام عرضه کننده ،تولید کننده ،مناینده فروش،دکاندار و مشرتی را می شناسید؟ آنها چه کارهای
را انجام می دهند؟
 .4.2کدام یکی از این نقش ها برای تجارت شام مهم است؟ چرا؟
 .4.3آیا افرادی را می شناسید که این نقش ها را برای تجارت شام پر کنند؟
 .4.4شام چه نقشی را ایفا خواهید کرد؟
بخش  .5تعهد شام :بنیاد تجارت شام
 .5.1آیا قبال با عرضه کنندگان ،تولیدکنندگان و یا دکانداران کار کرده اید؟ آنان دارای چه مشخصاتی خوب برای
رشیک شدن با شام در کار شام خواهند بود؟
 .5.2آخرین باری که کسی با شام وعده خالفی کرد چه اتفاقی رخداد؟ آیا این وعده خالفی برکسی دیگری
تاثیر داشت؟
 .5.3چگونه می توانید مطمنئ شوید ،متام افرادی که شام با آنها کار میکنید ،به تعهدات شان عمل میکنند؟

۴۷
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فصل دوم:
اولین فرمایش رویا

فهرست محتویات
. 1مقدمه
 .2دریافت اولین فرمایش
الف :منایندگی و یا معرفی کردن تجارت خویش
ب :مستند سازی

 .3روند تولید :پنج مرحله برای دریافت اولین فرمایش و تولید فرمایش هایی با
کیفیت عالی
مرحله اول .دریافت یک فرمایش
مرحله دوم .پالن گذاری برای روند تولید
مرحله سوم .خریداری مواد
مرحله چهارم .روند تولید و بررسی کیفیت
مرحله پنجم .بررسی نهایی کیفیت و تسلیم دهی محصول

 .4یادداشت های مربی یا تریرن :مترینات
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مسایل که در این فصل درباره آنها بحث خواهد شد
در ختم این فصل با مسایل ذیل آشنا خواهید شد
– چگونه باید تجارت خویش را به دکانداران معرفی کنید
– پنج مرحله برای تولید و آماده ساخنت محصوالت با کیفیت عالی
– در صورت دریافت کردن فرمایشی چه کار های را باید انجام دهید
– چگونه باید برای تولید یک محصول پالنگذاری کنید
– در زمان خریداری کردن مواد های اولیه به چه چیزی باید توجه داشته باشید
– چگونه می توانید یک محصول با کیفیت عالی را بسازید
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 . 1مقدمه
رویا از این که درباره گفتگوی که با دکاندار در دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی داشت ،به شوهرش
شفیق چیزی بگوید هیجان زده است .رویا به شفیق می گوید که دکاندار به دنبال دست دوزی
قندهاری با کیفیت عالی است و نیز خواستار دیدن منونه کارش شده است.
شفیق به خاطر رویا خوشحال است ،اما به او یادآوری می کند که هنوزکارهای زیادی برای انجام
دادن به منظور رشوع یک تجارت باقی است.
رویا باید اول بهرتین منونه های کارش را به دکاندار نشان دهد و او را برای دادن فرمایش تولید محصول
قناعت بدهد .بعد از این ،رویا باید محصوالت را تولید کرده و آنها را مطابق وعده به دکاندار تحویل
دهد .اگر رویا به وعده اش عمل کند ،دکاندار به او اعتامد خواهد کرد و به احتامل قوی فرمایش های
بزرگ تری خواهد داد.

52

 .2دریافت اولین فرمایش
(الف) :منایندگی کردن و یا معرفی کردن تجارت خویش
رویا به شفیق می گوید که صحبت کردن تنهایی با دکاندار ،موجب پریشانی او می شود .شفیق
پیشنهاد می کند که او رویا را همراهی می کند .پدر رویا صحبت آنها را می شنود و وارد گفتگوی
آنها می شود .او می گوید که رویا باید مهارت های حرف زدن با دکاندار را به صورت تنهایی یاد
بگیرد .شفیق همیشه با رویا نخواهد بود ،بنابرین اگر رویا می خواهد که دکاندار او و تجارتش را احرتام
کند ،او باید مستقیامً با دکاندار صحبت کند.
شفیق به رویا مشوره می دهد و می گوید که به خویش و کارش اعتامد داشته باشد ،مهربان باشد
و واضح و بلند حرف بزند .او می گوید اگر رویا مطمنئ نباشد ،دکاندار شاید درباره مهارت او در تولید
محصول با کیفیت شک کند.
رویا نگرانی اش را با آمنه رشیک می سازد و آمنه پیشنهاد می کندکه آنها یکجا مترین کنند .آمنه
وامنود می کند که دکاندار است .بعد از سه یا چهار گفتگوی مترینی ،رویا یاد می گیرد که چگونه
با دکاندار صحبت کند.
چند روز بعد رویا دوباره به دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی می رود تا بهرتین منونه هایش را به
دکاندار نشان دهد .او نا آرام  /پریشان است اما مشوره شفیق را به یاد می آورد که گفته بود باید آرام
باشد تا دکاندار درباره مهارت هایش شک نکند.

تجارت خویش را با اطمینان معرفی کنید
– به مهارت و محصول خویش اعتامد داشته باشید
– مهربان باشید
– با صدای بلند و به صورت واضح صحبت کنید
– مترین کنید و آماده باشید
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رویا هامن گونه که با آمنه مترین کرده بود ،قبل از اینکه با صدای بلند به دکاندار سالم دهد ،منتظر می
ماند تا دکاندار به مشرتی دیگری کمک کند .رویا به دکاندار یادآوری می کند که او و خاله اش یک
هفته قبل اینجا آمده بودند .رویا منونه های کارش را به دکاندار نشان می دهد و برای او دربارۀ دست
دوزی اش توضیح می دهد.
هامنگونه رویا دانش و تخصص اش را به منایش می گذارد ،دکاندار با دقت و توجه به حرف های او
گوش می دهد.

رویا منونه های کارش را به دکاندار نشان می دهد.

دکاندار از کار رویا ستایش می کند .دکاندار از رویا چند سوال می پرسد و بعدا پیشنهاد می کند که
فرمایش کوچکی را به عنوان یک آزمایش به رویا بسپارد .اگر رویا این فرمایش را به صورت موفقانه
تکمیل کند ،دکاندار شاید به سپردن فرمایشات به صورت مرتب عالقه مند گردد.
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(ب) اسناد
رویا در آستانه دریافت کردن اولین فرمایش اش قرار دارد .رویا به یاد دارد که آمنه گفته بود که مستند
سازی هر فرمایش جهت ردیابی تجارت اش و جلوگیری کردن از اشتباهات چقدر مهم است .آمنه
رویا را شب گذشته با تحفه دادن یک کتابچه حیرت زده ساخته بود.

آمنه یک کتابچه را به رویا می دهد تا بتواند فرمایشاتش را مستندسازی کند.

آمنه کتابچه خودش را نیز که پر از معلومات فرمایشات :طرح ها ،اندازه گیری ها ،قیمت ها ،شامره
های تلفن ،امضا ها و غیره بود ،نشان داد.
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پدر رویا زمانی که آمنه و رویا در حال صحبت کردن بودند وارد اطاق شد و مشوره اش را با گفنت این
جمله اضافه کرد« :شام باید همیشه فرمایشات را یادداشت کنید و فرقی منی کند ،فرمایشات کم
یا زیاد باشد ،مطمنئ شوید که دکاندار و یا مشرتی آنرا امضا کند .اگر شام فرمایشات را مستند سازی
کنید ،می توانید از آنها مدرک داشته باشید .شام فرمایشات را به یاد دارید ،آنها را می توانید دنبال
کنید و از ایجاد سؤ تفاهم جلوگیری کنید .مستند سازی معلومات فرمایشات ،بهرتین روش کار برای
هر تجارت است».
رویا درباره مستند سازی فرمایشات نگران است؛ چون او تجربه زیادی در نوشنت و محاسبه ندارد .بدین
ترتیب ،آمنه با کشیدن یک قالب/جدول فرمایشات ،چگونگی خانه پری آن را به رویا نشان داد .آمنه
گفت که امان ،مالک دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی ،شخص قابل اعتامد است و در صورت
رضورت ،رویا را در مستند سازی فرمایشات کمک خواهد کرد .آمنه و شفیق تعهد کردند که اسناد رویا
را با او بازبینی کنند و تا زمان بهبود مهارت های رویا ،از دانسنت آن اطمینان یابند .رویا با دانسنت این که
همکاری آمنه و شفیق را با خویش دارد احساس راحتی می کند.
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 .3روند تولید :پنج مرحله برای دریافت و تولید
فرمایشات با کیفیت عالی
پس از صحبت با آمنه ،رویا می داند که  5مرحله کلیدی در روند دریافت و تولید فرمایشات با کیفیت
عالی دخیل است:

مرحله اول .دریافت فرمایش
با دکاندار و یا مشرتی خویش در باره طرح کیفیت و تعداد محصولی را که باید بسازید و نیز تاریخ
تحویل دهی و قیمت آن ،توافق کنید .تعهد و یا قرارداد خویش را مستند کنید و یا آنرا یادداشت کنید.
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مرحله دوم :پالنگذاری برای روند تولید
برای مواد ،وسایل ،افراد و زمان مورد نیاز جهت تکمیل فرمایش و برآوردن تعهد خویش را پالنگذاری
کنید.

مرحله سوم :خریداری مواد
موادی را که برای تولید محصوالت خویش نیاز دارید ،شناسایی کرده و آنها را خریداری کنید .همیشه
قبل از پذیرفنت مواد از عرضه کنندگان و دکانداران ،کیفیت آن را بررسی کنید.
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مرحله چهارم .روند تولید و بررسی کیفیت
محصول خویش را تولید کنید .کیفیت محصول خویش را به صورت منظم بررسی کنید تا اطمینان
یابید که معیارهای کیفیت را برآورده می کنید.

مرحله پنجم .بررسی نهایی کیفیت و تحویل دهی محصول
مطمنئ شوید که محصول ،کیفیت و تعداد محصول تولید شده با محصول ،کیفیت و تعداد محصول
فرمایش داده شده ،یکسان باشد .محصول را در تاریخ توافق شده تحویل دهید و قیمت توافق شده
را طلب کنید.
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رویا ،چنانچه برای آغاز مرحله اول روند تولید آمادگی می گیرد ،تالش می کند تا متام چیزهایی را
که آمنه به او یادآوری کرده بود ،به یاد داشته باشد.
مرحله اول .دریافت فرمایش
دکاندار به رویا می گوید که می خواهد دو فرمایش یخن را برای دو جوره پیراهن به او بسپارد .دکاندار
الگوی دست دوزی را به رویا نشان داد که برای یخن های پیراهن تنبان می خواهد .او از رویا می
پرسد که آیا او قادر است تا این یخن ها را در مدت  10روز آماده سازد.
رویا فکر می کند که می تواند این کار را انجام دهد ،اما مشورۀ آمنه جان را به یاد می آورد که گفته
بود تا مطمنئ نباشد ،نباید تعهد بسپارد .رویا تقاضا می کند برای این که مشکل ناخواسته پیش نیاید،
یخن ها را در مدت  12روز تحویل می دهد .دکاندار توافق می کند و مبلغ  600افغانی را برای هر
یخن پیش نهاد می کند و رویا هم می پذیرد.
رویا کتابچه ای را که آمنه جان به او داده ،از دستکول خویش بیرون می کشد .رویا فرمایش را یکجا
با دکاندار بررسی می کند و آنرا در کتابچه اش یادداشت می کند؛ چنانچه آمنه که این کار را انجام
می دهد .او از دکاندار تقاضا می کند که فرمایش را امضا کند .رویا از دکاندار تشکری کرده وبه خانه
بر میگردد تا خرب را با خانواده اش رشیک سازد.

فرمایشات خویش را مستندسازی کنید و یادداشت آنها را نگهداری کنید:
– تعهد خویش را در کتابچه ثبت کنید؛ طرح توافق شده ،کیفیت ،تعداد ،تاریخ
تحویل و قیمت.
– مطمنئ شوید که دکاندار یا مشرتی ،فرمایش را امضا کند.
– کتابچه خویش را درست و منظم نگه دارید ،تا بتوانید فرمایشات را دنبال کنید.

60

فورمه فرمایش
تاریخ 19 :سنبله 1394
نام دکاندار و یا مشرتی :امان رصاف
شامره تیلیفون0777341266 :
تاریخ تحویلی/تسلیمی 10 :میزان 1394
جنس که
فرمایش داده
شده است

جزئیات طرح
های محصول

یخن پیراهن تنبان

تار/نخ آبی ،دست
دوزی حفیف
قتدهاری در
اطراف یخن

قیمت
هر واحد
(افغانی)

تعداد

2

600

3,600

مجموع

3,600

مالحظات :مطمئین شوید که کیفیت محصول مثل کیفیت منونه باشد.
دکاندار و یا امضای مشرتی:

اﻣﺎن ﴏاف
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مجموع
قیمت ها
(افغانی)
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مرحله دوم .پالن گذاری تولیدات
وقتی که رویا به خانه می رسد ،آمنه از او درباره تعهدی می پرسد که به دکاندار سپرده است .رویا
قرارداد تنظیم شده را از کتابچه اش به آمنه نشان می دهد .آمنه یکجا با رویا قرار داد و محاسبات را
باز بینی می کنند تا مطمنئ شود که رویا آنها را درک می کند .آمنه به رویا یادآوری می کند که به
تعهداتش عمل کند تا اعتامد و شهرت نیک کامیی کند و فرمایشات زیادی دریافت کرده و تجارتش
را رشد دهد.
رویا دربارۀ برآوردن تعهدش برای تولید دو یخن برای دو جوره پیراهن تنبان در  12روز ،فکر میکند .او
می داند که او باید یک دست دوز دیگری را برای کمک کردن در کار تکمیل کردن فرمایش در زمان
معین استخدام کند .اتکا به هر کس دیگر برای فرمایش اولی اش پر خطر است .او داستان آمنه جان
را درباره لباس ها به یاد می آورد ،اما رویا یک همسایه ماهر و قابل اعتامدی دارد که فکر میکند برای
انجام این کار بسیار مناسب است.

افراد دیگری را استخدام کنید تا به شام کمک کنند:
– کارهایی را که شام قادر به انجام دادن آنها نیستید ،شناسایی کنید.
– از شبکه های ارتباطی خانواده و دوستان خویش برای پیدا کردن افراد ماهر و
قابل اعتامد استفاده کنید.
– مردم را با دادن فرمایشات کوچکرت آزمایش کنید.
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رویا برای روند تولید خویش پالنگذاری می کند.
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آمنه با تهیۀ یک تقسیم اوقات ،روند تولید در کتابچه رویا ،به او کمک می کند تا برای تولید  2جوره
یخن پالنگذاری کند .آمنه به رویا آموزش می دهد که چگونه آنرا خانه پری کند:
 .1کارهایی را که برای تکمیل فرمایش الزمی است ،فهرست کنید.
 .2افرادی را شناسایی کنید که برای تکمیل هر یکی از این فعالیت ها مسئولند.
 .3تعداد روز ها را در ستون باالیی تقسیم اوقات شامره گذاری کنید.
 .4یک حرف ( )xرا در پایین هر روز که برای تکمیل هر فعالیت رضوری است ،نقطه گذاری کنید.
داشنت چنین تقسیم اوقاتی به رویا کمک می کند تا میزان پیرشفت خویش را اندازه گیری کند تا
مطمنئ شود که فرمایش را در زمان تعیین شده ،تکمیل می کند.

برای روند تولید خویش پالنگذاری کنید:
– مواد ،وسایل و افرادی را شناسایی کنید که برای تکمیل فرمایش خویش نیاز دارید.
– برای روند تولید خویش برنامه ریزی کنید.
– وقت اضافی را برای تصحیح اشتباهات در نظر بگیرید.
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برنامه/تقسیم اوقات روند تولید رویا
محصول :یخن پیراهن تنبان
تعداد2 :
تاریخ رشوع 1 :سنبله 1394
نام دکاندار و یا مشرتی :امان رصاف
قیمت 600 :افغانی فی عدد
تاریخ تحویل دهی/تسلیمی 12 :سنیله 1394
فعالیت

فرد  /افراد مسئول

خریداری مواد های اولیه

رویا

نقاشی جای دست دوزی روی
یخن با تباشیر خیاطی

رویا

دادن یخن به تولید کننده

رویا

دست دوزی  1عدد یخن ( 8روز)

تولید کننده

دست دوزی  1عدد یخن

رویا

بررسی کیفیت یخن ها

رویا و تولید کننده

ترمیم کار/محصول

رویا و تولید کننده

یخن ها را اوتوکاری کنید و
مطمئین شوید که پارچه ها پاک
و آماده تحویل دهی باشند.

رویا

تاریخ :سنبله
1

بررسی نهایی ،محصول را بسته
بندی و آنرا تحویل دهید.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

رویا

X
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مرحله سوم :خریداری مواد
وقتی رویا برای تولیداتش پالن گذاری کرد ،او مطمنئ می شود که متام مواد مورد نیاز برای تولید
فرمایش را در اختیار دارد .دکاندار به او پارچه مورد نیاز را داده است؛ بنابرین او به تار ،بکروم یا الیی
چسپ ،تباشیر ،سوزن و کاغذ سلوفان برای بسته بندی رضورت دارد .آمنه به رویا پیشنهاد می کند
که تا به شامری از دکان ها رس بزند و ببیند که بهرتین تار با کیفیت را در برابر کم ترین قیمت ،از کجا
می تواند تهیه کند.
آمنه به رویا یادآوری می کند که پیش از انتخاب بهرتین عرضه کننده برای کیفیت ،قیمت و اعتبار،
باید چندین عرضه کننده را مقایسه کند .اگر رویا اولین عرضه کننده را که با او آشنا می شود ،انتخاب
کند شاید او بدون اینکه بداند با قیمتی توافق کند که بسیار بلند است .پیدا کردن یک عرضه کنندۀ قابل
اعتامد و ایجاد روابط با او ،می تواند موجب رصفه جویی در وقت و مصارف رویا شود .عرضه کننده
تار طالیی آمنه ،همیشه به تعهدش عمل میکند و این کار آمنه را قادر می سازد تا تعهداتش را در
برابر مشرتیانش بر آورده سازد .آمنه مقدار پولی را به رویا قرض می دهد که او برای خرید مواد ،کرایه
بس ،کارت تیلفون و دیدن از محل کار عرضه کنندگان و هامهنگی روند تولید رضورت دارد .زمانی که
دکاندار پول رویا را پرداخت کرد ،اوپول آمنه را پس می دهد.
بعضی از دکان هایی که رویا از آنها دیدن کرده ،تارهای با کیفیت عالی دارند ،اما مقدار آن کافی
نیست .دکان های دیگر مقدار زیادی از تار دارد .اما کیفیت آن بسیار پایین است .عرضه کنندگان دیگر
تارهای با کیفیت عالی می فروشند ،اما قیمت هایش بسیار بلند است .
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رویا عرضه کنندگان را با یکدیگر مقایسه می کند.

خریداری مواد:
– برای شناسایی کردن عرضه کنندگان قابل اعتامد ،از شبکۀ ارتباطی خانواده و
دوستان خویش استفاده کنید.
– برای تعیین کیفیت ،قیمت و اعتبار ،عرضه کنندگان را با همدیگر مقایسه کنید.
– عرضه کنندگان جدید را با فرمایشات کوچک آزمایش کنید.
– مواد و وسایل اضافی را خریداری کنید تا بتوانید در صورت وقوع اشتباهی،
از آنها استفاده کنید.

رویا به یادش می آید که شفیق دوستی دارد که تار با کیفیت عالی می فروشد .او بکروم ،تباشیر و
سوزن نیز می فروشد .او یقینا با رویا معامله خوبی خواهد کرد .رویا بعد از بررسی کیفیت ،بکروم
و یا الیی چسپ ،دو عدد سوزن ،یک قطعه تباشیر و شش حلقه تار خریداری می کند .رویا تنها
مقداری از مواد را خریداری میکند که برای ساخنت یخن ها و رفع اشتباهات احتاملی کافی باشد.
رویا کاغذ سلوفان را از دکان شفیق با قیمت خوبی خریداری می کند.
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کیفیت مواد
همیشه قبل از دریافت و یا پرداخت پول برای مواد ،کیفیت آنها را بررسی کنید .حتا
اگر موادی پیش از آنکه شام استفاده کنید ،کیفیتش خراب باشد ،شام در برابر موادی که
برای ساخت محصول خویش استفاده می کنید ،مسئول هستید.

هامنگونه که آمنه به رویا مشوره داده بود ،او متام موادی را که خریداری میکند ،کیفیت و مقدار
پولی را که برای هر یکی از آنها پرداخت می کند ،در کتابچه اش یادداشت می کند .شفیق این
یادداشت ها را بررسی می کند و رویا را در کار محاسبۀ مصارفش کمک میکند.

یادداشت خریداری مواد مورد نیاز رویا
تاریخ

نام عرضه کننده

اجناس که خریداری
شده اند

تعداد

تعداد

محموع مصارف
(افغانی)

مالحظات

 1سنبله 1394

ناظر علی

تار  /تخ

6

15

90

کیفیت خوب ،قیمیت
خوب

 1سنبله 1394

ناظر علی

بکروم  /الیی چسپ

2

5

10

کیفیت خوب ،قیمیت
خوب

 1سنبله 1394

ناظر علی

سوزن ها

3

2

6

کیفیت متوسط،
قیمت پائین

 1سنبله 1394

ناظر علی

تباشیر

1

2

2

کیفیت متوسط،
قیمت پائین

 1سنبله 1394

شفیق

بسته بندی
محصوالت با کاغذ
سلوفان

2

3

6

قیمت پائین
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مرحله چهارم :روند تولید و بازرسی کیفیت
حاال وقت آنست که رویا کارتولید محصوالتش را رشوع کند .او اول متام موادش را بررسی می کند.
سپس پالن کاری اش را مرحله به مرحله تعقیب می کند.
رویا دقت میکند تا مطمنئ شود که هر مرحلۀ از روند ،در زمان تعیین شده ،تکمیل شود تا بتواند به
تعهدش در برابر دکاندار عمل کند .او می داند که اگر او قادر نشود ،فرمایش را در زمان تعیین شده
تکمیل کند ،باید فورا ً به دکاندار خرب بدهد ،تا دکاندار بتواند برای آن راه حل پیدا کند و یا به مشرتیانش
اطالع دهد .اگر رویا تا تاریخ تحویل فرمایش صرب کند و در صورت تأخیر به دکاندار اطالع دهد ،دکاندار
وقت الزم را برای تنظیم پالنش نخواهد داشت و مشرتیانش از این بابت خشمگین خواهند شد .او به
رویا دیگر فرمایش نخواهد داد.

روند تولید:
– تقسیم اوقات کاری خویش را مرحله به مرحله تعقیب کنید.
– مطمنئ شوید که هر مرحله در زمان تعیین شده ،تکمیل شود.
– کیفیت کار خویش را به صورت مرتب بازرسی کنید.

وقتی رویا یخن ها را به تولید کننده اش می دهد ،او با دقت درباره طرح ،رشایط کیفیت ،تعداد ،تاریخ
تحویل دهی و قیمت توضیح می دهد .بر اساس قراردادش با دکاندار ،او نقشه های طرح و منونه
های کیفیت کاری را به تولیدکننده نشان می دهد که توقع آنرا دارد .رویا به تولید کننده گان توضیح می
دهد که آنها باید با دقت دستورات دکاندار را تعقیب کنند؛ در غیر آن ،دکاندار یخن ها را قبول نخواهد
کرد.
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بازرسی کیفیت
آمنه به رویا پیشنهاد می کند که یک نقشه بازرسی کیفیت را بسازدکه تا او وتولید کننده اش بتوانند از
آن برای بازرسی کارشان استفاده کنند .او همچنین می تواند از این نقشه برای مطمنئ شدن تعهد
محصول نهایی خویش استفاده کند که به دکاندار داده است.
رویا برای ساخنت این نقشه ،معیارهای کیفیت را تعیین می کند .به این معنا که کیفیت یک محصول
برای هر یکی از موارد ذیل ،برای دکاندار چه مفهوم دارد:
— مواد (از چیزهایی که رویا برای تولید محصولش استفاده می کند)
— طرح(شکل ،الگو ،رنگ و اندازه).
— مهارت کاری(مهارتی که برای تولید محصول رضوری است).
— انتهاای کار (جزییات نهایی محصول)
— بازرسی نهایی (محصول و فرمایش نهایی -طرح توافق شده ،کیفیت،تعداد ،تاریخ تحویل دهی
و قیمت).
سپس رویا مراحل و یا زمانی را که باید کار بررسی کیفیت محصول انجام یابد و شخصی را که باید
این کار را انجام دهد شناسایی می کند.
آمنه به رویا می گوید که در جریان روند تولید ،نقشه بازرسی کیفیت را نزدیک محصول بگذارد .رویا
زمانی که کیفیت محصول را بررسی می کند ،باید محصولی راکه معیارهای کیفیت را برآورده منی
سازد رد کند و یا در صورت امکان آنها را ترمیم کند .رویا باید تنها محصولی را قبول کند که مطابق
معیارهای توافق شده کیفیت ساخته شده است .بعد از بررسی کیفیت محصول باید نقشه را امضا
کند تا نشان دهد که کار بازرسی کیفیت انجام شده است.
آمنه به رویا مشوره می دهد که تعداد متام محصوالتی را دنبال کند که قبول و یا رد می شوند تا
از این طریق بتواند مشکالت عمومی کیفیت را شناسایی کرده و آنها را رفع کند .رویا این مشوره را
تعقیب میکند .او می داند که رفع و یا کاسنت مشکالت کیفیت ،موجب رصفه جویی در وقت و پول
می شود .بر عالوه ،این کار موجب خشنودی مشرتیان نیز می شود .بنابرین آنها محصوالت شامرا
باز هم خریداری خواهند کرد.
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نقشه/چارت بررسی کیفیت
نام دکاندار و یا مشرتی :امان رصاف
محصول :یخن پیراهن تنبان
تعداد2 :
قیمت 600 :افغانی فی عدد
تاریخ رشوع 1 :سنبله 1394
تاریخ تحویل دهی/تسلیمی 12 :سنیله 1394
قبول و یا رد
محصولی را که مثل منونه و یا بسیار شبه منونه و یا رسامی است قبول کنید (✔).
محصولی را که مثل منونه نیست و یا از منونه و یا رسامی تفاوت دارد رد کنید(.)X
بعد از تکمیل
قبول یا رد
کردن بررسی
(قبول = ✔ ,رد = )X
کیفیت ،امضا
محصول  1محصول  2کنید.

چه چیزی باید بررسی
گردد؟

چه زمانی باید این
بررسی انجام
گردد؟

چه کسی باید این
بررسی را انجام
دهد؟

معیار ها

 .1موادهای اولیه

در دوران خریداری
مواد ها

رویا

 هیچ لکه و آسیبی در بافت پارچه دیده منی شود. رنگ پارچه یکنواخت است رنگ تار/نخ یکنواخت است. -ضخامت تار  /نخ یکنواخت است".

✔

✔

RA

 .2مهارت های کاری

در دوران تولیدات

رویا و تولید کننده

 دست دوزی خوب و یکنواخت دست دوزی یکنواخت است و متامی ساحه های را کهرسامی شده است پوشش می دهد-

✔

✔

RA, PB

 .3طرح

در دوران تولیدات

رویا و تولید کننده

رنگ ،طرح و الگوی دست دوری مانند محصول منونه
است.

✔

✔

RA, PB

 .4دست کاری
تکمیلی/متامکاری

درختم تولیدات

رویا و تولید کننده

 .5بررسی نهایی

بعد از تکمیل شدن رویا و آمینه
فرمایش

 هیچ تار و یا رس تار سست وجود ندارد هیچ لکه ای در پارچه دیده منی شود. هیچ مارکی در پارچه دیده منی شود  -یا با سوزن دوزیپوشش یافته است و یا هم شسته شده است".

✔

✔

RA, PB

مجموع محصول که قبول شده اند________ :

محصول نهایی دقیقا مانند منونه است که تقاضا شده
بود.

محموع محصول که رد شده اند________ :
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کیفیت محصوالت را بازرسی کنید
– مواد (از چیزهایی که شام برای تولید محصول خویش استفاده می کنید)
– طرح (شکل ،الگو ،رنگ و اندازه).
– مهارت کاری (مهارتی که برای تولید محصول رضوری است).
– انتهای کار (جزییات نهایی محصول)
– بازرسی نهایی (محصول و فرمایش نهایی -طرح توافق شده ،کیفیت ،تعداد ،تاریخ
تحویل دهی و قیمت).
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درباره محصوالت نظریه (انتقادات و پیشنهادات) ارائه کنید
زمانی که رویا کار اولین بازرسی کیفیت را با تولید کننده اش انجام می دهد ،او متوجه می شود
که تارها سست دوخته شده و طرح نیز نامنظم است .رویا از این بابت ناراحت است و می خواهد که
تولید کننده این مسئله را درک کند .رویا نگران است که او اگر مجبور شود متام کارها را خودش انجام
دهد ،قادر به تکمیل فرمایش در زمان تعیین شده نخواهد بود.
رویا به آمنه زنگ می زند و آمنه او را آرام می سازد .آمنه به رویا میگوید که اگر دلیل درست نبودن
کار تولید کننده را بداند ،میتواند در بهبودی کار تولید کننده کمک کند رویا می تواند با ارائه منودن
نظریات (انتقادات و پیشنهادات) نشان دهد که او دربارۀ کار تولید کننده دقیق و محتاط است .به این
ترتیب ،تولید کننده می تواند از اشتباهاتش بیاموزد و به یک دست دوز بهرت و قابل اعتامد تر تبدیل شود.
اگر تولید کننده به نظرات رویا اهمیت ندهد و به تعهدی که به او سپرده ،عمل نکند ،درآن صورت
رویا می تواند به این نتیجه برسد که قیمت یخن ها را به او پرداخت نکند و یا دیگر با او کار نکند .برای
جلوگیری از این مشکالت ،آزمایش کردن تولید کننده گان با فرمایش کوچک خیلی مهم است.

رویا به تولیدکننده دربارۀ کارش نظر می دهد.
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آمنه به رویادر باره نظریه (انتقادات و پیشنهادات) مشوره می دهد:
مثبت باشید .این کار را با صحبت درباره کاری که تولیدکننده درست انجام می دهد ،رشوع کنید.
— نشان دهید که کار تولیدکننده چگونه درآمد کسی دیگر را متأثر می کند .تعهدی را که شام به
دکاندار داده اید ،برای تولیدکننده بازگو کنید.
توضیح دهید که اگر فرمایش کامل نباشد ،دکاندار فرمایش را قبول نخواهد کرد .بعدا ً شام و تولید
کننده ،مزد خویش را دریافت نخواهید کرد و دکاندار دیگر فرمایش نخواهد داد .پیوند دادن کار
تولیدکننده به درآمد به تعهد او در انجام کارش کمک می کند.
تعهدی را که تولیدکننده به شام سپرده ،بررسی کنید .معیارهای طرح و کیفیت رابررسی کنید که
باید تعهد تولیدکننده در برابر شامو تعهد شام در برابر دکاندار را برآورده کند .به عنوان مثال از منونه
ها و یا نقشه ها استفاده کنید.
— انتقادات سودمند ارائه کنید .از دادن پیشنهادات کلی درباره کیفیت کار تولیدکننده خودداری کنید.
به جای آن ،مشکل را مفصالً توضیح دهید .به این مثال نگاه کنید« :این درزهای رسخ با همدیگر
نزدیک است ،اما هنوزهم می توانید پارچه را در میان آنها ببیند .بگذارید کاری کنیم که این درزها به
اندازه ای به هم نزدیک شود که دیگر پارچه را از میان آنها نبینیم».
— تولیدکننده را در جایگاه خویش قرار دهید و از او بخواهید که درباره کیفیت کارش چه فکرمی کند.
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رویا به مشوره آمنه گوش می دهد و در باره کیفیت کار تولید کننده با او صحبت می کند .او تصمیم
می گیرد تا به تولید کننده یک فرصت دیگر بدهد.
زمانی که رویا محصول نهایی را می بیند خوشحال می شود.
رویا به این مسئله پی می برد که مشکالت زیادی می تواند در روند تولید رخ دهد .او مشکالت را
یادداشت میکند:
— کیفیت پایین یا پارچه لکه دار
— تار بی کیفیت
— لکه های تباشیر
— درزهای باز یا سست
— دکمه های سست
— دکمه هایی که خوب دوخته نشده است.
— نشانه های اوتو کاری
— اندازه های متفاوت
رویا تصمیم می گیرد که قبل از فرمایش دیگر ،فهرستی از مشکالت را با تولید کننده اش رشیک سازد
و بدین ترتیب ،تولید کننده می تواند پیش از بزرگ شدن مشکالت ،در برطرف کردن آنها کمک کند.
این منونه فرمایش کوچک موجب می شود تا رویا درک کند که پیش از گرفنت فرمایشات بزرگ،
آزمایش عرضه کنندگان ،تولید کننده گان و روند تولید چقدر مهم است.
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نشانه های تباشیر

تار بی کیفیت

پارچه بی کیفیت یا لکه دار

دکمه های بد دوخته شده

دکمه هایی که سست دوخته شده است

درز دوزی های سست

اندازه متفاوت

نشانه های اوتو کاری

رویا مشکالت احتاملی کیفیت را شناسایی می کند.
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مرحله پنجم :بازرسی نهایی کیفیت و تحویل محصول
یک روز پیش از تحویل فرمایش ،آمنه به خانه رویا می آید تا متام فرمایش را پیش از تحویل بررسی
کند .برای این کار ،آمنه از نقشه بازرسی کیفیت رویا ،استفاده می کند .آمنه یاد آوری می کند که رویا
چه تعهدی به دکاندار سپرده است.

آمنه و رویا آخرین بازرسی را انجام می دهند
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بررسی نهایی کیفیت
– پیش از بسته بندی محصوالت برای تسلیم دهی ،کیفیت متام آنها را بازرسی کنید.
– مطمنئ شوید فرمایشی را که تحویل می دهید با فرمایشی که در کتابچه یادداشت
کرده اید ،یکسان باشد.

رویا به تعهدش در برابر دکاندار عمل می کند .کیفیت دو جوره یخن پیراهن تنبان عالی است و او آنها
را در زمان تعیین شده ،آماده می سازد .دکاندار از کار رویا خوشحال است و وعده می دهد که هفتۀ
آینده یک فرمایش دیگری نیز به او بدهد.
دکاندار قیمت دو یخن را به رویا پرداخت میکند .رویا هنوز هیچ پولی را در برابر کارش دریافت نکرده
است .او از پرداخت مزد تولید کننده ،پرداخت قرض آمنه و بردن باقی مانده پول به خانه اش هیجان
زده است .رویا می داند که خانواده اش به او افتخار خواهند کرد.
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 .4یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش سوم روند تولید :پنج مرحله برای دریافت و ساخنت فرمایشات با کیفیت عالی
مرحله اول .دریافت فرمایش
 .3.1از قالب فرمایش مشرتی موجود در بخش منابع طرزالعمل صنعت گری ،برای گرفنت فرمایش استفاده کنید.
مرحله دوم .پالن گذاری روند تولید
 .3.2با استفاده از قالب تقسیم اوقات کاری روند تولید که در بخش منابع طرزالعمل صنعت گری موجود است،
روند تولید برای دو واحد محصول را پالن گذاری کنید.
– فعالیت هایی را یاد داشت کنید که برای تکمیل فرمایش شام رضوری است.
– چه کسی برای تکمیل هر فعالیت مسئول است؟
– هر کدام از فعالیت ها چه قدر وقت می گیرد؟
– برای بررسی کیفیت ،خویش و نیز کار تیم کاری خویش به چه قدر زمان نیاز دارید؟
– آیا زمان اضافی برای مشکالت پیش بینی ناشده را در نظر گرفته اید؟
مرحله سوم .خریداری مواد
 .3.3برای تکمیل کردن فرمایش؛ کدام مواد را باید خریداری کنید؟
 .3.4چه کسی مواد شام را توزیع خواهد کرد؟
 .3.5برای اطمینان از با اعتامد بودن عرضه کننده ،باید چه سوال ها را بپرسید؟
 .3.6برای اطمینان از کیفیت مواد و وسایل ،آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟
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مرحله چهارم :روند تولید و بررسی کیفیت
 .3.7جنبه های مختلف محصول را از لحاظ کیفیت بررسی کنید.
– مواد
– طرح
– مهارت کاری
– اختتام /انتهای کار
– بازرسی نهایی
 .3.8با استفاده از قالب نقشه بازرسی کیفیت موجود در بخش منابع این طرزالعمل ،برای محصول خویش یک
نقشه بازرسی کیفیت بسازید.
 .3.9دادن نظرات (انتقادات و پیشنهادات) به یکی از تولید کننده گان را به روش های مختلف مترین کنید
 .3.10در جریان تولید محصول ،چه مشکالتی پیش خواهد آمد؟
مرحله پنجم  :بازرسی نهایی کیفیت و تحویل دهی محصول
 .3.11پیش از تحویل دادن فرمایش ،باید چه چیزی را بازرسی کنید؟
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فصل سوم:
رویا امور مالی خویش را مدیریت می کند

فهرست محتویات
 .1مقدمه
 .2محاسبۀ مصارف
الف :مصارف مواد
ب :مصارف کارگر
د .مصارف مخفی /پنهان
ج :مجموع مصارف

 .3فایده
الف :چگونه تغییرات در مصارف ،فایده شام تاثیر می گذارد
ب :افزایش میزان فایده یا منفعت از طریق کاسنت مصارف

 .4تعیین قیمت ها
 .5قیمت گذاری و فایده ناشی از فروشات به مشرتیان و دکانداران
 .6یادداشت های مربی یا تریرن :مترینات
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در ختم این فصل شام با مسایل ذیل آشنا خواهید شد:
– اهمیت دانسنت مصارف
– چگونه باید مصارف خویش را محاسبه کنید.
– چگونه باید فایده یا منفعت خویش را محاسبه کنید.
– چگونه باید فایده یا منفعت خویش را با کم کردن مصارف بیشرت کنید.
– چگونه باید قیمت های محصوالت خویش را تعیین کنید.
– تفاوت میان فروش محصوالت به دکانداران و فروش محصوالت به صورت مستقیم به
مشرتیان.
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 .1مقدمه
رویا از این بابت که دکاندار از فرمایش اولی رضایت دارد ،خشنود است .رویا در راه برگشت به خانه،
جهت پرداخت مزد تولیدکننده به منزل او می رود.
زمانی که رویا به خانه اش می رسد ،قرض آمنه جان را که برای خریداری مواد و هامهنگ کردن
روند تولید گرفته بود ،با افتخار پرداخت می کند .بر عالوه ،رویا مبلغ پولی را که در برابر ساخنت یک
یخن بدست آورده ،یک طرف می گذارد .آمنه به رویا مشوره می دهد که برای خودش نیز مزدی را
که برای تولیدکننده اش پرداخت می کند ،پس انداز کند.

رویا قرضۀ را که از آمنه جان گرفته بود ،دوباره پرداخت میکند.
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رویا پول نقدش را می شامرد .او از داشنت تنها  206افغانی حیرت زده است .او فکر میکند که پول
بیشرت نزد او باقی مانده باشد.

رویا از باقی ماندن  206افغانی حیرت زده است
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 .2مصارف خویش را محاسبه کنید
رویا تصمیم می گیرد که متام مصارفش را یادداشت کند تا ببیند که چرا تنها  206افغانی برایش
باقی مانده است .او مصارف موادش را از مزد تولید کننده اش جدا میکند.
(الف) مصارف مواد:
رویا در اول متام موادی را که برای ساخنت یخن پیراهن تنبان استفاده کرده ،فهرست بندی میکند.
سپس مرصف هر مواد را ثبت می کند .مرصف پارچه او صفر است؛ چون پارچه توسط دکاندار در
اختیارش قرار گرفته شده بود .شفیق رویا را در محاسبۀ مرصف تار کمک میکند:
مرصف تار= مرصف تار در هر یخن  Xتعداد یخن ها
=  2× 45یخن
=  90افغانی
مصارف بوکروم  10افغانی است ،قیمت سوزن ها  6افغانی ،تباشیر  2افغانی و مرصف کاغذ
سلوفان برای بسته بندی  6افغانی است .رویا متام این مصارف را با هم جمع میکند تا مجموع
مصارف مواد را به دست آورد که  114افغانی است.
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1

رویا مصارف مواد های اولیه خویش را محاسبه می کند
مرصف هر یخن (افغانی)

مواد های مورد نیاز

پارچه

تار/نخ

0

تعداد یخن ها

45

بکروم/الیی چسپ

2

5

سوزن ها
تباشیر

2

3

2

3

2

1

بسته بندی با کاغذ سلوفان

مجموع

2

57

مجموع مصارف مواد های اولیه

2

2

32

* به یاد داشته باشید که مرصف پارچه صفر است؛ چون دکاندار آنرا تهیه می کند.

مصارف مواد را محاسبه کنید.

1

متام مواد ،ابزار و وسایل دیگری را که برای ساخنت و بسته بندی محصول خویش
رضورت دارید ،فهرست بندی کنید.

2

مصارف مواد برای هر محصول را محاسبه کنید.

3

تعداد محصوالتی را ثبت کنید که فرمایش داده شده است.

4

مرصف مواد الزم برای ساخت یک محصول را با تعداد محصولی که فرمایش داده
شده ،رضب کنید.
مرصف مواد

 = 4مرصف مواد برای هر محصول  X 2تعداد محصول 3
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0

90
10

6
2

6
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(ب) مرصف نیروی کار
بعدا ،رویا مبلغ پولی را که به تولید کننده اش پرداخته ،ثبت می کند .او به تولید کننده اش مبلغ 400
افغانی برای هر یخن پرداخته است:
مرصف کار = مبلغ پرداخت شده برای هر یخن  Xتعداد یخن ها
=  400افغانی × 1
=  400افغانی
رویا همین مبلغ پول را برای خودش پرداخت کرد.

1

کارگر مورد رضورت

رویا

تولید کننده

مجموع

2

مرصف هر یخن (افغانی)

3
400

تعداد یخن ها

400

400

90

4
1

1

2

مجموع مصارف مواد های اولیه

400

400

5 800
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مرصف کار را محاسبه کنید
 .1تولید کننده گان خویش را فهرست بندی کنید

1

 .2مصارف خویش را برای هر تولید کننده ،محاسبه کنید
پرداخت به تولید کننده گان وجود دارد:

4

4

= پرداخت برای هر قطعه

= دو روش اصلی برای

3

 Xتعداد قطعه ها

پرداخت در برابر هر قطعه (مرصف کار
یا
به صورت ساعتوار یا روزانه (مرصف کار = مزد ساعتوار  Xتعداد ساعت ها).

 .3مرصف هر تولیدکننده را جمع کنید تا مرصف کار خویش را بدست بیاورید

3

3

.

رویا مصارف موادش را با مصارف کارش جمع می کند تا مجموع مصارف  414افغانی را بدست
بیاورد.
مجموع مصارف = مصارف مواد  +مصارف کار
=  114افغانی  800 +افغانی
=  914افغانی
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(ت) مصارف مخفی/پنهان
رویا مصارف مخفی/پنهان خویش را محاسبه می کند که اگر او مبلغ  914افغانی برای ساخنت
پیراهن تنبان مرصف کند ،او باید مبلغ  286افغانی را از مبلغ  1200افغانی که دکاندار برایش پرداخته
بود ،داشته باشد .او منی داند که چرا او تنها  206افغانی دارد.
پدر رویا از او می پرسد که شاید او پول را به خاطر پالن گذاری و هامهنگی کار به مرصف رسانیده
باشد .پدر رویا به او توضیح میدهد که بعضی اوقات مصارف مخفی/پنهان نیز وجود دارد -مصارفی
که به صورت مستقیم به کار تولید ربط ندارد -مانند مصارف تیلفون و تاکسی که شام به منظور
گرفنت ،هامهنگ کردن و تحویل دادن فرمایش خویش از آن استفاده می کنید .اگر شام این مصارف
را فراموش کنید ،امکان دارد در برابر پذیرفنت فرمایش با قیمت معین که ممکن است کمرت از مصارف
شام باشد ،مقدار پولی را از دست بدهید و رضر کنید.

مصارف مخفی/پنهان
– مصارفی که شام دربارۀ آن در زمان توافق روی قیمت فرمایش ،فکر نکرده اید.
– مصارفی که شام برای ساخنت محصول  ،عالوه بر مواد و کارگر استفاده می کنید.
– مصارف هامهنگ کردن فرمایش
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رویا به یاد می آورد که یک کارت تیلفون خریده بود تا بتواند به تولید کننده و دکاندار زنگ بزند و پالن های
کاری روزانه اش را با شوهرش هامهنگ سازد .بر عالوه ،رویا برای دیدن از محل کار عرضه کنندگان و
رفنت به دکان پیراهن تنبان فروشی ،از بس استفاده کرده بود.
رویا یک لیستی از مصارف مخفی/پنهان اش را تهیه می کند .او متام این مصارف را با یکدیگر جمع
می کند تا مجموع مصارف  80افغانی را بدست بیاورد.

(ت) مصارف مخفی/پنهان
اشیای که مصارف مخفی شمرده می
شوند

محموع مصارف مخفی
50

کارت تیلیفون موبایل

30

کرایه بس

80

مجموع

 50افغانی
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(د) مجموع مصارف
رویا مصارف مواد ،کارگر و مرصف مخفی/پنهان اش را جمع می کند تا مجموع مصارف 994
افغانی را بدست آورد .این مبلغ بسیار زیادتر از مبلغ  914افغانیای است که فکر می کرد برای آماده
کردن فرمایش به مرصف رسانده است.
مجموع مصارف = مصارف مواد  +مصارف کارگر  +مصارف مخفی/پنهان
=  114افغانی  800 +افغانی  80 +افغانی
=  994افغانی

رویا مجموع مصارف خویش را محاسبه می کند

 80افغانی
مصارف مخفی/پنهان

 114افغانی
مصارف مواد

 800افغانی
مرصف کارگر
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 .3فایده
حاال رویا می داند که چرا تنها  206افغانی دارد .او مبلغ  1200افغانی را از دکاندار دریافت کرد و مبلغ
 994افغانی آنرا برای تکمیل فرمایش به مرصف رساند .حاال  206افغانی برایش باقی مانده است.
آمنه جان می گوید که این مبلغ  206افغانی منفعت و یا فایده رویا است.
«آمنه توضیح می دهد« :منفعت و یا فایده پولی است که بعد از کم کردن مصارف خویش از
قیمت فروش و یا پرداخت قیمت فرمایش ،باقی می ماند .این پولی است که شام عالوه بر فیس
تولیدکننده خویش برای خریداری مواد ،برای فرمایش بعدی و رشیک کردن با خانواده خویش در
دست دارید».
منفعت و یا فایده = قیمت فروشات – مجموع مصارف
=  1200افغانی –  994افغانی
=  206افغانی

رویا منفعت و یا فایده اش را محاسبه می کند

 1200افغانی
قیمت فروشات

 994افغانی
مجموع مصارف

95

 206افغانی
منفعت و یا فایده
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رویا به این مسئله پی می برد که پیش از توافق کردن روی قیمت یک فرمایش ،دانسنت مصارف و
فایده چه قدر مهم است .اگر او مصارف اش را نداند ،با توافق کردن روی قیمتی که از مصارف اش
کمرت است؛ پولش را از دست خواهد داد.
رویا بار دیگر قبل از توافق کردن بر قیمت هنگام دریافت فرمایش از دکاندار ،مصارف و سودش را در
کتابچه اش تخمین می کند.
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قیمت فروشات3,600 :
مجموع مصارف2,902 :
سود/فایده698 :

فورمه فرمایش
تاریخ 19 :سنبله 1394
نام دکاندار و یا مشرتی :امان رصاف
شامره تیلیفون0777341266 :
تاریخ تحویلی/تسلیمی 10 :میزان 1394
جنس که
فرمایش داده
شده است

جزئیات طرح
های محصول

یخن پیراهن تنبان

تار/نخ آبی ،دست
دوزی حفیف
قتدهاری در
اطراف یخن

تعداد

قیمت
هر واحد
(افغانی)
6

مجموع
قیمت ها
(افغانی)

600

3,600

مجموع

3,600

مالحظات :مطمئین شوید که کیفیت محصول مثل کیفیت منونه باشد.
دکاندار و یا امضای مشرتی:

اﻣﺎن ﴏاف
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(الف) تغییر مصارف چگونه بر میزان فایده شام تاثیر می گذارد.
رویا برای تحویل  6یخن پیراهن تنبان در مدت شش هفته در برابر  3600افغانی ،پالن گذاری خویش
را رشوع می کند .او در دکان تار فروش متوجه می شود که قیمت تار با کیفیت که او استفاده می
کند ،باال رفته است .بنابرین او فایده کمرتی را در برابر فرمایش اش بدست خواهد آورد.

15 AFN 20 AFN

قمیت تارهای مورد استفادۀ رویا باال رفته است.

رویا منی داند که باید چه کار کند .آمنه به او پیشنهاد می کند که دربارۀ این مشکل باید با دکاندار
صحبت کند و از او بخواهد که قیمت فرمایش را افزایش دهد .رویا به دکاندار زنگ می زند ،اما او
قیمت توافق شده را افزایش نخواهد داد .دکاندار از قبل در برابر قیمت توافق شده ،آماده ساخنت
پیراهن تنبان را به مشرتیاناش تعهد کرده است؛ بنابرین اگر او قیمت فرمایش را برای رویا بیشرت کند،
پول را بابت فروش پیراهن تنبان از دست خواهد داد.
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مصارف متغیر و منفعت و یا فایده
– قیمت های مواداولیه خویش را به صورت مرتب بازرسی کنید.
– اگر مواد ،مرصف کارگر یا مرصف مخفی/پنهان افزایش می یابد ،شام فایده کمرتی را
بدست می آورید.
– اگر مواد ،مرصف کارگر یا مرصف مخفی/پنهان کاهش می یابد ،شام فایده زیادتری را
بدست می آورید.

رویا ناراحت است .او منی خواهد که فرمایش را تکمیل کند اما آمنه توضیح می دهد که اگر رویا در
برابر دکاندار به تعهدش عمل نکند ،شهرت او آسیب خواهد دید و درگرفنت فرمایش بعدی با مشکل
رو به رو خواهد شد؛ حتا اگر این فرمایش از یک دکاندار دیگر باشد .اگر او فرمایش را تکمیل کند ،دکاندار
تعهد و پایبندی رویا را خواهد دید و با سپردن فرمایشات بیشرت ،به او اعتامد خواهد کرد.
آمنه به رویا می گوید تا فکر کند و ببیند که چه کاری را می تواند برای کم کردن مصارف و افزایش
سودش انجام دهد.
رویا می داند که بازرسی قیمت های مواد به صورت مرتب چقدر مهم است؛چون تغییرات در
قیمت مواد بر سودش تاثیرگذار است.
رویا این اشتباه را دوباره مرتکب نخواهد شد.
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(ب) افزایش فایده شام از طریق کاهش مصارف.
رویا مشوره آمنه را تعقیب می کند و در این باره فکر می کند که چگونه می تواند مصارف اش را
کاهش و فایده اش را افزایش دهد:

FN

FN

20 A

22 A

تخفیف در قیمت مواد های اولیه
رویا می تواند مواد ارزان تر را پیدا کند ولی باید اطمینان حاصل کند که این مواد ارزان کیفیت محصول
را کاهش ندهد.

تخفیف در مواد
رویا می تواند در صورت خریداری مقدار زیادتر مواد برای تکمیل چندین فرمایش تخفیف بگیرد.
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تولید کننده گان را آموزش دهید.
رویا می تواند وقت زیادتری را برای آموزش تولید کننده گان اش رصف کند ،تا آنها پیراهن را در زمان
کمرت بسازند و مرتکب اشتباهات کمرت شوند .بدین ترتیب ،در وقت و مواد رصفه جویی می شود.

موادی که قابلیت استفاده دوباره را دارند.
رویا می تواند مواد ضایع شده را دوباره استفاده کند؛ چنانچه آمنه این کار را برای پرکردن بالشت انجام
می دهد.
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رویا می داند که هیچ کدام این نظریه ها ،او را در تکمیل فرمایش فعلی اش کمک نخواهد کرد .اما
چنانچه تجارت او انکشاف یابد ،او تصمیم می گیرد تا مقدار زیادی از مواد را یکجایی خریداری کند
و وقت زیادتر را برای آموزش تولید کننده گان اش اختصاص دهد.

کاهش مصارف
– جهت افزایش سود ،مصارف خویش را کاهش دهید.
– مطمنئ شوید که کاهش در مصارف ،برکیفیت محصول شام تاثیر منی گذارد.
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 .4قیمت محصول خویش را تعیین کنید
بعد از اینکه رویا به طور موفقانه چند فرمایش را برای دکاندار تکمیل می کند ،آمنه به رویا می گوید
که مردم در جامعه دربارۀ تجارت او صحبت میکنند .مردم از اینکه تجارت شام در مدت بسیار کم و
به رسعت رشد کرده است حیرت زده شده اند و دربارۀ کیفیت عالی کار شام زیاد شنیده اند.
حتا یکی از دوستان آمنه از او دربارۀ دوخنت یک جوره لباس محفلی با یک دست لباس سوزن دوزی
سنتی برای عروسی خواهرزاده اش ،مشوره خواسته است .رویا لباس های زیادی را برای مادر،
خاله و دخرتان کاکایش دست دوزی کرده است؛ اما هرگز محصوالت اش را نه طراحی کرده و نه آنها
را به فروش رسانیده است .رویا فکر میکند که می تواند خیاطی را جهت آماده کردن لباس برایش
استخدام کند ،اما مطمنئ نیست که آیا این خیاط درباره مد ،طرح و قیمت گذاری به میزان کافی
معلومات دارد یا خیر .رویا عالقمند است تا دراین مورد بیشرت بداند .رویا دربارۀ روش های قیمت
گذاری لباس هایش برای مشرتیان شخصی ،از آمنه مشوره می خواهد .آمنه به رویا چای تعارف
میکند و آنها می نشینند تا درباره قیمت گذاری محصول گفتگو کنند.
آمنه توضیح می دهد ،زمانی که قیمت یک محصول را تعیین می کنید ،باید قیمت درستی را
انتخاب کنید تا مشرتیان را جلب کنید .اگر قیمت شام بسیار بلند باشد ،هیچ کس محصول شام را
خریداری نخواهد کرد .اگر قیمت محصول شام بسیار پایین باشد ،شام مصارف خویش را تکمیل
نکرده و پول خویش را از دست خواهید داد.

103

فصل سوم

تعیین قیمت محصول
– اگر قیمت محصول شام بسیار بلند باشد ،هیچ کسی به خریداری محصوالت شام حارض
نخواهد شد.
– اگر قیمت محصول شام بسیار کم باشد ،شام قادر نخواهید شد تا مصارف خویش را
تکمیل کنید و بدین ترتیب پول خویش را از دست خواهید داد.
– اگر قیمت محصول شام مناسب باشد ،شام مشرتیان را جلب کرده و پول هم بدست
می آورید.
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اگر قیمت های محصوالت شام بسیار بلند باشد ،هیچ کسی حارض به خریداری محصول شام نخواهد شد.

اگر قیمت محصول شام بسیار کم باشد ،شام قادر به تأمین مصارف خویش نخواهید بود و پول خویش را از
دست خواهید داد.

اگر قیمت محصول شام مناسب باشد ،شام مشرتیان را جلب کرده و پول هم بدست می آورید.
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آمنه چیزهای را به رویا می گوید که او باید برای تعیین قیمت مناسب ،بداند:
– مرصف تولید محصوالت
– قیمت محصوالت مشابه که مشرتیان آنها را خریداری میکنند.
رویا از قبل می داند که مصارفش را چگونه محاسبه کند .او از آمنه می پرسد که چرا او باید قیمت
های محصوالت مشابه را بداند .آمنه توضیح می دهد که دانسنت اینکه مشرتیان چه قیمتی را
برای محصول مشابه یا رقابتی پرداخت می کنند ،به شام کمک می کند تا بدانید که مشرتیان چه
قیمتی را برای محصوالت شام پرداخت خواهند کرد.
«به بازار بروید و به دنبال محصوالت مشابه محصول خویش بگردید .ببینید که مشرتیان کدام
محصوالت را خریداری می کنند و چه قیمت هایی را برای آنها پرداخت می کنند .چرا مشرتیان آن
محصوالت را انتخاب می کنند؟ محصوالت و تجارت خویش را با محصوالت و تجارت رقبای خویش
مقایسه کنید .رقبای شام تاجرانی هستند که محصوالت هامنند محصوالت شام رامی فروشند».
آمنه چیزهایی را که باید مد نظر گرفته شود ،فهرست بندی می کند:
 .1استایل و یا طرح
آیا طرح شام بی مانند است؟ چگونه طرح شام در مقایسه طرح های رقبای شام ،متفاوت تر یا زیباتر
یا مد روز است؟ اگر طرح دست دوزی شام مانند طرح دیگران است ،شام باید قیمت محصول خویش
را کمرت از قیمت های محصوالت رقبای خویش تعیین کنید تا مشرتیان را جلب کنید .اگر طرح شام
متفاوت تر است و مشرتیان آنرا می پسندند ،شام می توانید قیمت باالتری برای محصول خویش
تعیین کنید.
 .2کیفیت
چگونه کیفیت محصول شام با کیفیت محصوالت رقبای شام قابل مقایسه است؟ اگر شام از پارچۀ
با کیفیت عالی تر ،دست دوزی بهرت و ریزه کاری شفاف تری در محصول خویش استفاده کنید ،می
توانید محصول خویش را در برابر قیمت های باالتر به مشرتیانی بفروشید که دنبال کیفیت عالی
هستند.
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در صورتی که مشرتیان دربارۀ کیفیت و طرح توجه دارند:
– در صورتی که مواد با کیفیت عالی ،تولید کننده گان با مهارت و مواد با کیفیت عالی
دارید ،شام می توانید قیمت محصول خویش را باالتر تعیین کنید،
– اگر کیفیت مواد شام پایین تر ،مهارت تولید کننده گان شام کم تر ویا طرح های شام
ابتدایی باشد ،باید قیمت های کمرتی را تعیین کنید.

 .3خدمات
آیا شام خدمات بهرت از رقبای خویش ارائه می کنید؟ آیا برخورد شام همیشه دوستانه هست؟ آیا
شام اندازه لباس ها را برای مشرتی تنظیم می کنید؟ آیا شام محصوالت را انتقال می دهید؟ اگر
مشرتیان خواهان خدمات هستند ،شام می توانید قیمت بیشرتی را برای خدمات بهرت اضافه کنید
و یا در صورتیکه طرح و کیفیت محصول شام با طرح و کیفیت محصول رقبای شام یکسان باشد ،می
توانید از ارائۀ خدمات استفاده کنید تا مطمنئ شوید که تجارت شام از تجارتهای دیگران متفاوت تر
باشد .اما اگر مشرتیان درباره خدمات توجه نداشته باشند ،آنها قیمت بیشرتی نخواهند پرداخت.
آمنه می گوید« :بعضی اوقات باید محصوالت وقیمت های خویش را آزمایش کنید .قیمت های
خویش را بر اساس قیمت رقبا و مصارف خویش تعیین کنید .اگر مشرتیان محصوالت شام را منی
خرند ،تالش کنید قیمت های خویش را کمرت سازید .اگر آنها محصوالت شام را به پایین ترین قیمت
هم منی خرند ،باید محصوالت خویش را تغییر دهید .اگر محصوالت زود به فروش میرسند ،شاید
قادر باشید تا قیمت های محصوالت خویش را افزایش دهید .اما اگر قیمت های محصوالت خویش
را بسیار باال بربید ،مشرتیان خویش را از دست خواهید داد».
رویا از یک بازار زنانه دیدن می کند .او لباس های محفلی با بسته های دست دوزی سنتی را نگاه
می کند که مردم خریداری می کنند .او طرح ،کیفیت و خدمات هر یکی از محصوالت را یادداشت
می کند و قیمت این لباس ها را در کتابچه اش مینویسد.
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رویا می داند که قادر به رقابت کردن با قیمت لباس هایی که توسط ماشین گلدوزی شده ،نیست.
بنابرین ،او برای تعیین قیمت محصوالتش ،به قیمت لباس هایی با کیفیت عالی و دست دوزی نگاه
می کند .مشرتیانی که این لباس ها را خریداری می کند دربارۀ کیفیت دقت و توجه دارند؛ به این
ترتیب ،آنها محصوالت رویا را نیز خواهند پسندید.

رویا در بازار ،قیمت لباس های دست دوزی با کیفیت عالی را نگاه می کند.

رویا فکر میکند که برای ساخنت یک لباس محفلی دست دوزی سنتی با کیفیت عالی به قیمت
 1050افغانی ،می تواند با یک خیاط یکجا کار کند .در بازار زنانه لباس های همچون مشابه ،میان
 1200تا  1450قیمت گذاری می شود.
رویا تصمیم می گیرد که قیمت محصولش را مبلغ  1400افغانی تعیین کند؛ چون لباس های او
فرمایشی ساخته می شوند .او در هر جوره لباس ،با این قیمت مبلغ  350افغانی فایده می کند.
اگر قیمت لباس های مشابه پایین تر از  1050افغانی می بودند ،رویا لباس ها را تولید منی کرد؛
چون او تاوان می کرد.
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 .5قیمت گذاری محصول و نفع بردن از فروشات
به مشرتیان و دکانداران
حاال که رویا می داند مشرتیان در بازار زنانه چه قیمتی را برای لباس های دست دوزی سنتی
با کیفیت عالی پرداخت می کنند ،از این حیرت زده است که چرا دکاندار پیراهن تنبان فروش که
محصوالت با کیفیت عالی تری را می فروشد ،در برابر هر یخن پیراهن تنبان ،تنها مبلغ  600افغانی
برای او پرداخت می کند .رویا دربارۀ ساخنت پیراهن تنبان و لباس های خویش همراه با یک خیاط از
آمنه مشوره می گیرد تا بتواند آن را به قیمت  1400افغانی بفروشد.
آمنه به رویا یادآوری میکند که دکانداران در مقایسه با مشرتیان ،در برابر محصوالت قیمت پایین تری
را توقع دارند .دلیل این کار این است که دکانداران باید برای جلب مشرتیان ،محصوالت را در برابر قیمت
های رقابتی به فروش برسانند و در عین زمان باید مصارف بازاریابی ،فروشات و مصارف دیگر را نیز
تأمین کند.
رویا گیج/مغشوش شده است .اگر دکانداران در مقایسه با مشرتیان قیمت پایین تری را توقع دارند،
از بابت فروش محصوالتش به مشرتیان ،همیشه مفاد بیشرتی بدست خواهد آورد .چرا او باید
محصوالتش را به دکانداران به فروش برساند؟
آمنه به رویا یادآوری می کند که اگرچه شام می توانید به صورت عموم از فروش مستقیم هر
محصول به مشرتیان ،نفع بیشرتی بدست بیاورید ،اما از طریق فروش محصول خویش به دکانداران،
شام به طور کلی فایده بیشرتی را بدست می آورید .دلیلش این است که هر مشرتی تنها چند قلم
محصول خریداری می کند و پیدا کردن آنها نیز کار دشواری است .دکانداران محصوالت زیادی را
خریداری می کنند و آنها را به مشرتیانی می فروشند که از قبل با آنها آشنایی دارند.
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آمنه برای روشن شدن این موضوع ،مثالی را از تجارت خویش بیان می کند« :ماه گذشته از هر دسته
لباس دست دوزی که به مشرتیان شخصی فروختم ،مبلغ  250افغانی فایده بدست آوردم .بنابرین
مجموع فایدۀ من از فروش دو دسته لباس مبلغ  500افغانی بود .در هامن ماه من  16جوره لباس
دست دوزی را به دکانداران فروختم که در برابر هر جوره 100 ،افغانی فایده به دست آوردم .مجموع
مفاد من از فروش لباس ها به دکانداران مبلغ  1600افغانی بود.
هرچند از دکانداران ،قیمت های کمرتی را دریافت کردم ،اما محصوالت بیشرتی را فروختم .به
این ترتیب ،در مجموع پول بیشرتی را به دست آورم .بر عالوه ،من فرمایشات منظم نیز داشتم .هر
محصولی را که تولید کردم ،به فروش رساندم و دربارۀ دنبال کردن الگوهای زینتی و مد روز هم
نگرانی نداشتم؛ چون این کار را دکاندار برایم انجام داد».

دو جوره لباس  250 xافغانی =  500افغانی

 16جوره لباس  100 xافغانی =  1600افغانی

آمنه از طریق فروشات محصوالتش به دکانداران به صورت عموم فایده بیشرتی بدست می آورد.
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رویا این موضوع را درک می کند و تصمیم می گیرد تا روی کار فروش محصوالتش به دکانداران
متمرکز شود؛ به خصوص او باید چیزهای زیادی درباره فیشن یا مد و طراحی یاد بگیرد .اما او یک
خیاط را استخدام خواهد کرد و برای امتحان کردن مشرتیان شخصی ،لباس دوست آمنه را آماده
خواهد کرد .او امیدوار است که روزی محصوالتش را هم به مشرتیان و هم به دکانداران به فروش
برساند.

فروش مستقیم محصوالت شام به مشرتی و از طریق دکانداران به مشرتیان.
ممکن است شام از طریق فروش مستقیم محصوالت خویش به مشرتی ،از هر محصول
فایده بیشرتی را بدست بیاورید ،اما با فروش محصوالت بیشرت به دکانداران ،به صورت
مجموع فایده خویش را افزایش دهید.
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 .6یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش دوم .محاسبه مصارف
 .2.1فهرست مصارف را برای فرمایش دو محصول تهیه کنید .با استفاده از صفحه فایده و قیمت گذاری از بخش
منابع این طرزالعمل ،مصارف خویش را محاسبه کنید.
 .2.2مصارف مخفی/پنهان /پوشیده شام چیست؟
 .2.3مجموع مصارف شام چیست؟
بخش سوم .فایده
 .3.1با استفاده از صفحه قیمت گذاری و فایده از بخش این طرزالعمل ،فایده خویش را از فروش در محصول
خویش محاسبه کنید.
 .3.2کدام یک از مصارف شام در شش ماه آینده افزایش خواهد یافت؟ اگر پاسخ مثبت است ،دلیل آن چیست؟
 .3.4چگونه می توانید مصارف خویش را کاهش دهید؟
بخش چهارم .قیمت محصول خویش را تعیین کنید.
 .4.1قیمت های محصوالت مشابهی که مشرتیان آنها را خریداری می کنند ،چند است؟
 .4.2آیا قیمت های شام کمرت است یا زیادتر؟ دلیل آن چیست؟
بخش پنجم .قیمت گذاری و تعیین فایده برای فروش محصوالت به مشرتیان و دکانداران
 .5.1آیا شام محصوالت خویش را مستقیامً به مشرتیان به فروش می رسانید یا به دکانداران؟ دلیل آن چیست؟
 .5.2چرا مفاد شام از فروش محصوالت شام به دکانداران بیشرت خواهد بود؟
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کلیات این فصل:
تصور کنید که شام سیت های لباس سنتی را دست دوزی می کنید .با استفاده از این معلومات زیرین به سواالت
ذیل جواب دهید:
– اندازۀ فرمایش10 :جوره لباس سنتی
– مرصف هر محصول:
بوکروم یا الیی چسب 15 :افغانی
مزد کارگر یا مرصف نیروی کار 800:افغانی
قیمت تار یا نخ 30 :افغانی
– قیمت یک جوره لباس برای دکاندار=  1000افغانی
– قیمت یک جوره لباس برای مشرتی =  1200افغانی
 .1کدام مصارف از فهرست مصارف باال باقی مانده است؟ این مصارف را تخمین کنید.
 .2مجموع مرصف تولید این فرمایش چند است؟
 .3چگونه می توانید مصارف خویش را کاهش دهید؟
 .4مفاد شام از فروش محصول شام به دکاندار چند است؟
 .5مفاد شام از فروش محصول شام به مشرتیان در بازار چند است؟
 .6شام محصول خویش را در بازار به دکاندار به فروش می رسانید یا به مشرتیان؟
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فصل چهارم:
رویا برای تجارتش بازاریابی می کند

فهرست محتویات
 .1مقدمه
 .2عالمت تجارتی چیست؟
 .3تعهد عالمت تجارتی شام
مرحله اول :چه چیزی برای مشرتیان شام مهم است؟
مرحله دوم :چه کاری را شام بهرت از دیگران انجام می دهید؟ شام چگونه از رقبای خویش
متفاوت تر هستید؟

 .4شناخت عالمت تجارتی شام
 .5بازار یابی و ترویج تجارت شام
الف :پیام خویش را تعیین کنید
ب :ابراز فروشات خویش را آماده کنید
د :از ابزار فروشات را برای ترویج تجارت خویش استفاده کنید.

 .6یادداشت های مربی/تریرن :مترینات
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در ختم این فصل شام با مسایل ذیل آشنا خواهید شد:
– مارک های تجارتی چیست و چرا آنها مهم هستند؟
– چگونه می توانید تعهد عالمت تجارتی خویش را تعیین کنید؟
– چگونه می توانید تعهد عالمت تجارتی خویش را به صورت تصویری به دیگران انتقال
دهید؟
– چگونه می توانید تجارت خویش را ترویج و تبلیغ کنید؟

117

 .1مقدمه
درچند ماه گذشته ،خواب رویا به یک تجارت کوچک موفق تبدیل شده است .او مرتباً از دو دکاندار
فرمایش دریافت می کند و کار با دکاندار سومی را رشوع کرده است .بر عالوه ،رویا دو مشرتی
شخصی نیز دارد .او از منطقه اش شش تولید کننده را استخدام کرده ،و برای خانواده اش یک در آمد
ثابت ایجاد کرده است .کمک آمنه و شفیق فرمایشات رویا را با اعتامد به نفس یاد داشت می کند و
محاسبات را انجام می دهد .رویا از شفیق و آمنه ابراز سپاس می کند .خانواده و اجتامع رویا به او
افتخار می کنند.
زمانی که رویا فرمایش اجرا شده را به دکان اختصاصی لباس فروشی سنتی زنانه تحویل می
دهد ،مشرتی ای را می بیند که زیباترین جاکت چپنی ابریشمی را از دستکولش بیرون می کند.
این مشرتی رویش را به سوی دوستش کرده ،می گوید« :من همین لحظه این جاکت ابریشمی را
برای محفل خریدم .آیا شام درباره رشکت ابریشم چیزی شنیده اید؟» مشرتی مارکی را که در داخل
ِ
جاکت بلقیس پیامن
جاکت به آن ضمیمه شده ،به دوستش نشان می دهد و می گوید« :طرح این
عالی است .او جاکت های مقبول عرصی را با چپن ابریشمی پر رنگ و دست دوزی سنتی می
سازد .شام آنرا خواهد پسندید».
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رویا مارک رشکت ابریشم را در داخل جاکت می بیند.

رویا امیدوار است که روزی مردم درباره محصوالت او نیز چنین صحبت کنند ،اما دربارۀ شناخنت
محصوالتش توسط مردم نگرانی دارد چون تجارتی او نامی و مارکی برای محصوالتش ندارد ،آن
چنان که محصوالت رشکت ابریشم دارد.
رویا با برگشنت به خانه ،با آمنه دربارۀ رشکت ابریشم صحبت می کند .او از آمنه می پرسد که چگونه
می توان مطمنئ شد که مردم محصوالت او را می شناسند و آنها را به دیگران معرفی می
کند .آمنه می گوید که رویا نیز باید مانند رشکت ابریشم ،برای تجارتش یک عالمت تجارتی بسازد.
مخصوصا اگر او می خواهد که محصوالت خودش را تولید کرده و آنها را بفروشد .رویا هرگز درباره
عالمت تجارتی چیزی نشنیده است.
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 .2عالمت تجارتی چیست؟
آمنه توضیح می دهد که عالمت تجارتی عبارت از اعتبار و یا شهرت یک تجارت می باشد .این چیزی
است که بر اساس آن مشرتیان می توانند هنگام خرید محصوالت ،به یک تجارت اعتامد کنند.

یک عالمت تجارتی چیست؟
عالمت تجارتی عبارت از اعتبار و یا شهرت یک تجارت یا چیزی است که مشرتیان از
یک تجارت توقع دارند .این محصوالت می تواند با ارائه خدمات همراه باشد .عالمت
تجارتی از دو چیز ساخته شده است:
– تعهد مارک تجارتی -تعهد عالمت تجارتی عبارت از تعهد یک تجارت به مشرتیانش می
باشد.
– شناخت مارک تجارتی -شناخت عالمت تجارتی عبارت از یک نام ،عکس ،و یا لیبلی
می باشد که تعهد یک تجارت را به مشرتیانش معرفی کرده و از آن منایندگی می کند.

داشنت مارک تجارتی ،به مشرتیان کمک می کند تا در زمان خریداری محصولی بداند که چه
چیزی باید توقع داشته باشند و یا چه چیزی به آنها تعهد می شود .عالمت تجارتی به مشرتیان در
تصمیم گیری برای خریداری محصوالت کمک می کند.
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رویا برای تجارتش بازاریابی می کند

آمنه از رویا می پرسد« :درباره لباس هایی که در ترکیه و یا در چین ساخته می شوند چی فکر
میکنید؟
رویا جواب می دهد« :لباس هایی که در ترکیه ساخته می شود ،در مقایسه با لباس های ساخت
چین ،دارای کیفیت بهرت قیمت گران تر است».
آمنه« :خوب ،اگر شام به دنبال لباس با کیفیت عالی تری باشید ،چه کار می کنید؟»
رویا« :روی لباس دنبال مارک استانبول فیشن می گردم تا بدانم که این ساخت ترکیه است».
رویا اضافه می کند« :زمانی که دنبال لباس ارزان تری هستم ،مارک ساخت چین را جستجو می
کنم».
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فصل چهارم

آمنه می پرسد« :آیا می توانی دربارۀ محصولی دیگری فکر کنید که آنرا به خاطر نام ،لیبل و یا
عالمت تجارتی اش خریداری می کنی؟» رویا برای یک دقیقه فکر میکند و سپس چشم هایش
برق میزند.
«چای الکوزی! من همیشه از این چای می خرم؛ چون می دانم که چای با کیفیت و با طعم
خوب به دست می آورم .و تربوز جالل آباد؛ همیشه این تربوزها ،شیرین ترین طعم را دارد».

رویا« :من می دانم ،آمنه جان .زمانی که این نام ها و لیبل ها را می بینم ،دربارۀ چیزی که خریداری
می کنم ،اطمینان دارم و می دانم که چه را خریداری می کنم .اگر من نام این محصوالت راکه
ندانم و یا هیچ لیبلی وجود نداشته باشد ،منی دانم که کیفیت آن چطور خواهد بود .بنابرین باید
تحقیقات بیشرتی انجام دهم تا ببینم که آیا این محصول را خریداری کنم یا نه.
اما چای الکوزی یک رشکت بزرگ است .آمنه جان ،آیا رشکت کوچکی مثل رشکت من نیز می تواند
عالمت تجارتی داشته باشد؟»
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رویا برای تجارتش بازاریابی می کند

آمنه« :عالمت تجارتی شام اعتبار و یا شهرت شامست .برای داشنت اعتبار و یا شهرت ،تجارت بزرگ
رضوری نیست».
در همین لحظه ،رویا صدای پدرش را می شنود که در بیرون خانه با عارف صحبت می کند .عارف
کسی است که مببه چاه آب آنها را ترمیم می کند .عارف دارای شهرت نیک است .افراد زیادی عارف
را به پدر رویا معرفی کردند .متام این افراد گفتند که عارف تنها کسی است که آنها برای ترمیم مببه
چاه آب به او اعتامد دارند.
رویا از پدرش تقاضا می کند تا از عارف بپرسد که شهرت اش را چگونه بدست آورده است و چگونه
مشرتیان جدیدی پیدا می کند .عارف به پدر رویا می گوید که او مانند ترمیم کاران دیگر نیست .او
برای درست ترمیم کردن مببه وقت زیاد را اختصاص می دهد تا دوباره نشکنند .عارف رفتار دوستانه
دارد؛ پابند وقت است و برای ترمیم مببه ،قیمت مناسبی می گیرد .این چیزی است که عارف به
مشرتیان تعهد می کند و همین طور مشرتیانش یاد گرفته اند که از او توقع کار خوب داشته باشند.
آنها به عارف اعتامد دارند و او را به دیگران معرفی می کنند .عارف همیشه خدمات رسیع و قابل
اعتامد در برابر قیمت مناسب عرضه می کند.
هر چند تجارت عارف کوچک است ،اما قدرمتند است .زمانی که مردم نام او را می شنوند ،می
توانند توقع خدمات خوب را از او داشته باشند.

مارک های تجارتی تجارت های کوچک ،اغلب بر اساس شهرت مالک این تجارت ها
استوار است.

رویا درباره تعهد شبه دکانداران و مشرتیان و توقع آنان از خود فکر میکند .او از آمنه جان تقاضا می کند
تا در ساخنت یک عالمت تجارتی به او کمک کند.
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 .3تعهد مارک تجارتی
آمنه برای رویا توضیح می دهد که برای ساخنت یک مارک تجارتی ،باید تعهد عالمت تجارتی اش
را بداند .تعهد عالمت تجارتی چیزی است که مشرتیانش می توانند از او توقع داشته باشند و یا
برای انجام آن به او باور دارند .تعهد مارک تجارتی ،تعهدی است که رویا به مشرتیانش می دهد.
مشرتیان عارف به او اعتامد دارند که او رس وقت به کار میآید ،قیمتی مناسبی میگیرد و مببه های
چاه آب آنها را طوری ترمیم میکند تا دوباره نشکنند.

تعهد یک عالمت تجارتی خوب دارای دو پیش رشط است:
برای مشرتیان معنا دار باشد؛ این مارک ،انجام کاری را تعهد می کند که برای آنها مهم
است.
همچنین نشان می دهد که شام چگونه از رقیبان خویش متفاوت تر و بهرت هستید.

آمنه می گوید که برای تعیین تعهد عالمت تجارتی رویا دو مرحله وجود دارد:
مرحله  .1موضوعاتی را شناسایی کنید که برای مشرتیان شام مهم هستند.
مرحله  .2کارهایی را شناسایی کنید که تفاوت میان رویا و رقیبانش را نشان دهد.
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رویا برای تجارتش بازاریابی می کند

مرحله  .1چه چیزی برای مشرتیان شام مهم است؟
آمنه توضیح می دهد که مشرتیان در زمان خریداری محصوالت متفاوت ،معیارهای متفاوتی را
مدنظر دارند .آنها زمانی که جراب می خرند ،شاید به طرح توجهی نداشته باشند؛ اما شاید هنگام
خریداری لباس ها ،به طرح توجه داشته باشند.

رشایط عمومی که مشرتیان و دکانداران در زمان خریداری محصوالت به آنها توجه
دارند:
.1سبک یا ُمد روز بودن
 .2طرح :شکل ،اندازه ،رنگ ،نقش الگو ،بی مانند بودن
 .3کیفیت :مواد ،مهارت ،متام کاری و یا اختتام
 .4خدمات :دوستانه ،محرتمانه ،قابل اعتامد
 .5قمیت :با ارزش
 .6مسایل دیگر :چه چیزی دیگر؟
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آمنه از رویا می پرسد که مشرتیان و دکانداران در زمان خریداری لباس های دست دوزی سنتی مانند
محصوالت او ،به چه چیزی توجه دارند .آمنه ،در ساخنت یک فهرست به رویا کمک می کند:

 .1سبک یا برابر با ُمد روز :لباس ها مطابق معیارهای ُمد روز باشد

 .2طرح :لباس ها کم نظیر و دارای رنگ های جذاب و طرح سنتی باشد
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رویا برای تجارتش بازاریابی می کند

 .3کیفیت :مهارت ها و متامکاری (دست کاری تکمیلی) ،دارای کیفیت عالی باشد

 .4خدمات مشرتیان :خدمات مشرتیان دوستانه ،محرتمانه و قابل اعتامد باشد

 .5قیمت محصوالت :قیمت ها با سطح کیفیت مناسب باشد
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مرحله دوم  :شام چه کاری را بهرت انجام می دهید؟
چگونه از رقیبان شام متفاوت تر هستید؟
آمنه از رویا می خواهد تا به فهرست رشایطی نگاه کند که مشرتیان و دکانداران به آن توجه دارند و
کاری را شناسایی کند که در انجام آن بهرتین مهارت را دارد -کاری را که از هرکس دیگر بهرت انجام
می دهد -و کارهایی را که رقیبانش بهرت انجام می دهند .رقیبان رویا ،مناینده گان فروش و تولید
کننده گان دیگری هستند که محصوالتی هامنند محصوالت رویا تولید کرده و آنها را به فروش می
رساند.
رویا نقشه ای را برای مقایسۀ محصوالت خویش با محصوالت رقیبانش ترسیم می کند.
رویا کارهایی را شناسایی می کند که بهرت انجام می دهد

مشرتیان درباره چه چیزی
دقیق هستند؟

استایل
من چه کاری را بهرت انجام
می دهم؟
رشکت های رقیب من چه
کار ها را بهرت انجام می
دهند؟

طرح

کیفیت

خدمات

X

X

X

X

قیمت

X
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رویا درباره سبک و فیشن زیاد منی داند ،طوری که بعضی رقیبان اش می دانند ،اما مشرتیان طرح
های دست دوزی سنتی او را می پسندند .او به خاطر کیفیت دست دوزی اش تعریف و تحسین
می شود؛ مخصوصاً برای دست دوزی قندهاری و تار شامر خود .یکی از دکانداران به رویا گفته
است که دست دوزی او در میان بهرتین دست دوزی هایی است که او تا هنوز دیده است.
رویا همیشه رفتار محرتمانه دارد و محصوالتش را همیشه مطابق وقت تعیین شده تسلیم می
دهد .او فکر میکند که خدمات او از خدمات رقیبان اش بهرت است؛ چوناغلب دکانداران به دلیل تحویل
محصوالت در وقت تعیین شده،از او تقدیر می کنند .به هر حال ،قیمت های محصوالت دست دوزی
رویا از قیمت محصوالت بعضی از رقیبان اش بلندتر است.
رویا در طرح ،کیفیت و خدمات از همه بهرت است .این بدین معناست که رویا می تواند سطحی از
طرح ،کیفیت و خدمات را به مشرتیان و دکانداران تعهد کند که رقیبان اش قادر به این کار نیستند .او
بهرت از رقیبان اش معیارهایی را بر آورده می کند که مشرتیانش به آن توجه دارند.
حاال رویا می تواند تعهد عالمت تجارتی اش را تعریف کند:
– لباس های دستی سنتی و دست دوزی با متام کاری با کیفیت عالی (طرح و کیفیت)
– دست دوزی قندهاری و تارشامر ،با عالی ترین کیفیت (طرح و کیفیت).
– خدمات قابل اعتامد (خدمات).
آمنه به رویا می گوید که اگر او بهرت از رقیبان اش به برآوردن تعهد مارک تجارتی ،یا برآوردن رشایط،
طرح ،کیفیت و خدمات ادامه دهد ،شهرت نیک به دست میاورد .بدین ترتیب ،مشرتیان و دکانداران
زیادی را که به این مسایل توجه دارند جلب خواهد کرد.
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 .4شناخت عالمت تجارتی شام
حاال که رویا تعهد عالمت تجارتی اش را می داند ،او نیازمند یافنت راهی برای انتقال این تعهد به
مشرتیان و دکانداران در زمانی است که خودش در آنجا حضور منی داشته باشد -بطور مثال زمانیکه
اشخاص دیگر محصوالت او را در بازار به فروش میرسانند.
آمنه میگوید که او نیاز به شناخت عالمت تجارتی دارد .آمنه توضیح میدهد که شناخت عالمت
تجارتی عبارت از منایش عینی عالمت تجارتی است که شامل نام ،لوگو (سمبول) یا لیبل محصول
که پیام تعهد عالمت تجارتی شام را به مشرتیان انتقال می دهد می شود.
از آنجاییکه شناخت عالمت تجارتی شام از تعهد عالمت تجارتی شام منایندگی می کند ،باید با
رنگ ،انواع خط ها (شکل خط نوشتاری) و تصاویری طراحی شود که آن تعهد را انعکاس می دهد.
مثالً اگرتعهد عالمت تجارتی شام ،عرضه لباس های مدرن است و شام از یک طرح سنتی در لوگوی
خویش استفاده می کنید ،مشرتیان رسدرگم خواهند شد.

شناخت مارک تجارتی
– تعیین مناد برصی عالمت تجارتی
– نام ،لوگو و یا لیبل
– رنگ ها ،نوع خط ها (شکل نوشتاری) و تصاویری که شام از آنها برای نام ،لوگو و
لیبل استفاده می کنید.
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آمنه دو لیبلی رانشان می دهد که در دو جوره لباس ضمیمه شده است؛ یکی از ترکیه که نام
استانبول درآن نوشته شده و دیگری از چین .او از رویا می پرسد که لیبل ها چگونه تعهد عالمت
تجارتی را به منایش میگذارد.

رویا برای لحظه ای مکث کرده و سپس می گوید« :لیبلی که روی آن ساخت چین ،نوشته شده
بسیار ساده بوده و در آن از هیچ رنگ و طرحی استفاده نشده است .این انعکاس دهندۀ کیفیت و قیمت
کمرت محصول است .لوگوی استانبول از کیفیت عالی تری ساخته شده و جذاب تر است .رنگ های
این لوگو ،شکل نوشتاری و طرح هندسی آن عرصی بوده و نشانی از سنت/فرهنگمحلی دارد .لوگو،
منایانگر افتخار ،کیفیت ،شکل و قیمت بلند تر است».
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رویا مکث کرده و با لبخند می گوید« :الکوزی به صورت مفشن نوشته شده واز کیفیت و طعم عالی
چای منایندگی می کند».
آمنه از رسعت یادگیری رویا متاثر است .او به مزاح می گوید که رویا باید یک فروشنده چای الکوزی
باشد!
رویا درباره نام گذاری تجارت اش فکر می کند .چی چیزی نام و تعهد عالمت تجارتی اش را انتقال
خواهد داد؟
آمنه به رویا می گوید که دکانداران از محصوالت او به نام «دست دوزی رویا» یاد می کنند .آمنه
پیشنهاد می کند که او با نام گذاری تجارتش به نام «دست دوزی رویا» شهرت نیک فعلی اش را که
براساس کیفیت عالی و خدمات خوب استوار است ،انکشاف دهد.

132

رویا برای تجارتش بازاریابی می کند

رویا این نظریه را می پسندد ،مخصوصا از آنجاییکه رویا به معنای «خیال» است و رویا خوابش را با
ایجاد تجارتی به حقیقت مبدل می کند.
رویا تصمیم می گیرد که لوگوی او باید یک حرف ( )Rدست دوزی شده باشد؛ چون تخصص او دست
دوزی است .او حرف ( )Rرا در پارچه در داخل یخن لباس هایش برای مشرتیان شخصی اش با تار
ابریشمی دست دوزی خواهد کرد که نشان دهندۀ کیفیت آن است .او از تاری که با پارچه همخوانی
دارد ،استفاده خواهد کرد تا لوگویش بر طرح لباس ها تاثیر بد نگذارد.

لوگوی رویا
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 .5تبلیغ تجارت
رویا به دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی می رسد تا پارچه ها را برای فرمایش بعدی اش بگیرد،
اما دکاندار مرصوف صحبت با خیاطی است که به دنبال کار اضافی می گردد .خیاط به دکاندار
منونه های کارش را نشان می دهد .خیاط هنگام ترک دکان ،یک کارت کوچکی را به دکاندار می
دهد و می گوید که هر وقت خواست ،به او زنگ بزند.

خیاط به دکاندار یک کارت رشکت خویش را می دهد.
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رویا هنگام بازگشنت به خانه از آمنه ،درباره کارت می پرسد .آمنه توضیح می دهد که خیاط کارتش
راکه در آن نام و معلومات متاس اش نوشته شده ،به دکاندار می دهد تا دکاندار در آینده ،برای دادن
کار با او متاس بگیرد.
رویا بیشرت کنجکاو شده است .آیا یک کارت رشکت/تجارت می تواند ،تجارت او راترویج دهد و موجب
انکشاف آنشود؟ او از آمنه تقاضا میکند تا دربارۀ روش های ترویج تجارت ،بیشرت توضیح دهد.
(الف)  :پیام خویش را تعیین کنید.
آمنه توضیح می دهد که در زمان بازار یابی و یا ترویج تجارت اش ،دانسنت چگونگی انتقال پیام به
مشرتیان مهم ترین چیز است .شام می خواهید که مردم نام تجارت شامرا بدانند .آنان باید مهم
ترین پیام در تعهد عالمت تجارتی و روش های بر قراری متاس با شام را بدانند .انجام این کار برای
رویا آسان است:
– نام تجارت :دست دوزی رویا
– تعهد مارک تجارتی :دست دوزی قندهاری و تارشامر با عالی ترین کیفیت
– معلومات متاس -رویا عبدل0799886474 ،
(ب) برای فروش محصوالت خویش ،ابزار فروشاتی بسازید.
آمنه می گوید که مرحله بعدی انکشاف ابزار فروشات یا مواد تبلیغاتی است تا پیامش را به مشرتیان
انتقال دهد .رویا می تواند هامنند خیاط ،یک کارت رشکت/تجارت بسازد ،فهرست محصوالتش را تهیه
کند و منونه های محصوالتش را به مردم نشان دهد .رویا هم چنان می تواند با چاپ لوگوی تجارتش
بر بسته بندی محصوالت ،تجارتش را ترویج و تبلیغ کند .نصف جهان ،یک موسسه غیرحکومتی است
که آمنه قبال محصوالتش را به آن می فروخت .نصف جهان ،لوگوی خویش را بر کاغذ سلوفانی
چاپ می کرد که برای بسته بندی محصوالت از آن استفاده می کرد.
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نِصف جهان لوگویش را روی بسته بندی محصوالتاش چاپ می کند.

آمنه به رویا می گوید که ابزاری را برای فروشات انتخاب کند که برای مشرتیان و دکاندارانی که
محصوالتش را خریداری می کنند ،مفید باشند .اما اگر دکانداران کارت های رشکت/تجارت رانزد
خویش نگذارند ،ارزش ساخنت را نخواهد داشت.
آمنه هم چنان به رویا می گوید که ابزار فروشات ،منایانگر عالمت تجارتی او نیز هستند .به این ترتیب،
آنها باید طوری طراحی و چاپ شوند که کیفیت عالی محصوالت او را انعکاس دهند .اگر چاپ روی
محصوالتش نامرتب باشد ،دکانداران فکر خواهند کرد که دست دوزی اش نیز نامرتب است.
رویا مشوره آمنه را مدنظر می گیرد .او تصمیم می گیرد تا کارت رشکت/تجارت را برای دادن به
دکانداران و مشرتیانی چاپ کند که در آینده به او فرمایش بدهند و از این طریق متاس بگیرند.
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آمنه به رویا می گوید که کارت تجارت ،اغلب در برگیرنده معلومات ذیل است:
– نام تجارت و لوگو
– عنوان و نام
– شامره تلفن
– آدرس شام (اگر شام دفرت یا دکان داشته باشید).
– آدرس ایمیل
– مهم ترین پیام در تعهد عالمت تجارتی شام.
آمنه اضافه می کند که بعضی از کارت های رشکت/تجارت ،حتا در برگیرندۀ فهرست محصوالت و
خدمات ،نقاشی ها یا عکس های تجارت شامست ،اما این نقاشی ها و عکس ها باید تنها زمانی
استفاده شود که دارای کیفیت عالی باشد و تعهد عالمت تجارتی را انعکاس دهد.
یکی از دوستان رویا برای مسائل کاری ،از شامره تلفن شوهرش استفاده می کند ،اما رویا مثال آمنه را
تعقیب می کند و موبایل دومی را خریداری می کند .رویا از این موبایل برای مسایل کاری استفاده
می کند و آنرا در اوقات خارج از ساعات رسمی کار خاموش می کند .رویا از این شامره در کارت
رشکت/تجارتش استفاده می کند .رویا آدرس ایمیل ندارد.

محصوالت:
یخن پیراهن تنبان ،سیت لباس دست دوزی سنتی ،دست دوزی فرمایش بر اساس تقاضای مشرتی ،بلوز
لباس محفلی با سیت لباس های دست دوزی سنتی.

R

دست دوزی قندهاری و تار شامر با عالی ترین کیفیت

رویا عبدل ،مالک | شامره تیلیفون 0799886474

کارت رشکت  /تجارت رویا
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رویا پالن می کند که کارت رشکت/تجارتش را با کاغذ سلوفانی ضمیمه کند که برای بسته بندی
محصوالت استفاده می کند .این کار تعهد عالمت تجارتی او به دکاندار یادآوری خواهد کرد تا دوباره
به او فرمایش بدهد.این کارت رشکت/تجارت زمانی مفید خواهد بود که تجارتش رشد کند و او در آنجا
حضور ندارد تا با مشرتیان داد وستد تجارتی کند.
عالوه بر این ،رویا تصمیم می گیرد تا با فهرست کردن محصوالت و دست دوزی های خویش ،یک
فهرست محصوالت تهیه کند .بدین ترتیب ،دکانداران و مشرتیان می دانند که کدام محصوالت را به
رویا فرمایش بدهند .همزمان با رشد تجارت رویا ،او می تواند فهرست های جداگانه محصوالتش را
برای دکانداران و مشرتیان بسازد.
رویا در فهرست محصوالت هامن معلوماتی را اضافه می کند که در کارت رشکت/تجارتش گنجانیده
است تا مردم بتوانند با او متاس بگیرند.
بعضی مردم فهرست محصوالت شانرا با دست می نویسند ،اما رویا محصوالتش را در چاپخانه
محلی اش چاپ می کند ،تا کیفیت عالی عالمت تجارتی اش را انعکاس دهد.
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دست دوزی قندهاری و تار شامر با عالی ترین کیفیت
رویا عبدل ،مالک | شامره تیلیفون 0799886474

فهرست محصوالت و منونه های دست دوزی
محصوالت دست دوزی:
یخن پیراهن تنبان
سیتهای لباس های دست دوزی سنتی
لباس های محفلی با سیت های لباس های دست دوزی سنتی
بلوز
محصوالت فرمایشی
محصوالتی که به صورت فرمایشی ساخته می شوند:
قندهاری

تار شامر

وال دوزی
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در ختم ،رویا بهرتین منونه های دست دوزی هایش را داخل یک دستکول جمع می کند .او این
دستکول را همیشه با خودش نگه می دارد تا در صورت عالقه مندی مشرتیان و یا دکانداران جهت
آشنایی با کار های او ،دست دوزی هایش را به آنها نشان دهد .بر عالوه او لباس هایی را می پوشد
که با دست دوزی های خودش ساخته شده است .مخصوصا زمانی که او از دکانداران دیدن می
کند ،یا به بازار می رود و مردم از این طریق ،کیفیت کار او را می بینند.

ابزار فروشات
– شناخت عالمت تجارتی خویش را در ابزار فروشات خویش انعکاس دهید ،از نام،
لوگو ،نوع خط (شکل خط نوشتاری) و رنگ های مشابه در متام ابزار فروشات
استفاده کنید.
– ابزار فروشاتی را بسازید که ساده ،روشن و قابل خواندن باشد.

(ج) از ابزار فروشات برای ترویج و تبلیغ تجارتخویش استفاده کنید.
آمنه به رویا می گوید که اطمینان یافنت از دیدن و استفادۀ ابزار فروشات او توسط مشرتیان و دکانداران،
آخرین مرحله تبلیغ تجارتش است .رویا از قبل تصمیم گرفته است که چگونه از کارت رشکت/تجارت،
فهرست محصوالت و منونه های کارش برای تبلیغ تجارتش استفاده کند .آمنه ورویا را تشویق می
کند تا دربارۀ راه های دیگری فکر کند که می تواند از آن جهت در انکشاف دادن تجارتش استفاده کند.
آیا رویا می تواند برای توزیع کارت رشکت/تجارتش ،از خانواده و دوستانش استفاده کند؟ آیا می تواند
برای فروشات محصوالتش به دکانداران و تولید کننده گانی که تجارت های بزرگ تری مانند رشکت
ابریشم دارند ،زنگ بزند؟ آیا در بازار زنانه مناینده های فروشاتی هستند که به فروشات محصوالت وی
به مشرتیان عالقه مند باشند؟ آیا منایشگاه های دیگری وجود دارد که او بتواند درآنها رشکت کند؟
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تبلیغ محصوالت
 .1پیامی را که می خواهید انتقال دهید ،تعیین کنید (نام ،تعهد مارک تجارتی،
معلومات متاس)
 .2ابزار فروش را آماده سازید تا این پیام را انتقال دهد (کارت رشکت/تجارت ،منونه
ها ،فهرست های محصوالت ،بسته بندی).
 .3ابزارفروش خویش را برای مشرتیان و دکانداران توزیع کنید.

ضای مشرتی ،بلوز

محصوالت:
فرمایش بر اساس تقا
سنتی ،دست دوزی
لباس دست دوزی
دست دوزی سنتی.
پیراهن تنبان ،سیت
با سیت لباس های
یخن
لباس محفلی

دست دوزی قندهاری
رویا عبدل ،مالک |

ندهاری و تار شامر با

دست دوزی ق

عالی ترین کیفیت

مالک | شامره تیلی
رویا عبدل،

فون 0799886474

فهرست محصوالت

و تار ش

امر با عالی ترین کیفیت

شامره
تیلیفون 0799886474

و
منونه های دست دوزی

مح
صوالت دست دوزی:
یخن پیراهن تنبان
سیتهای لباس
لباس های های دست دوزی سنتی
مح
فلی با سیت های لباس
بلوز
های دست دوزی سنتی
محصوالت فرمایشی
مح
صوالتی که به صورت ف
قندهاری

رمایشی ساخته می شوند:

تار شامر

وال دوزی
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آمنه با نگاه کردن به رویا می گوید« :رویاجان؛ ما درباره معلومات مهم بحث کرده ایم .بگذار تا با
استفاده از مثال ابریشم ،چیزهایی را که درباره آن بحث کرده ایم ،بررسی کنیم .مشرتیای که در
دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی بود ،دربارۀ تعهد عالمت تجارتی ابریشم چه گفت؟»
رویا در جواب گفت« :مشرتی گفت که ابریشم طرح های عرصی را با پارچه چپن سنتی و دست
دوزی ترکیب می کند تا جاکت های زیبا و مفشنی را تولید کند».
آمنه می پرسد« :تعهد عالمت تجارتی آنها چگونه در نام و لیبل آنها انعکاس می یابند؟ شناخت
عالمت تجارتی آنها چیست؟»
رویا می گوید« :خوب ،نام ابریشم در زبان دری ،انعکاس دهندۀ کیفیت عالی سبک است و لیبل
ابریشم و دست ساخته شده در افغانستان ،با روش نوشتاری عرصی نوشته شده است .حرف الف،
با تار دست دوزی تزیین شده بود که انعکاس دهنده ترکیب ُمد عرصی با پارچه های سنتی و دست
دوزی است».

لوکوی ابریشم
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آمنه با افتخار لبخند زده و می گوید« :این کامالً درست است .من زمانی برای رشکت ابریشم دست
دوزی می کردم .من به یاد دارم که مالک رشکت ،بلقیس پیامن ،کارت رشکت/تجارت داشت که به
مشرتیان می داد و شامل فهرستی از محصوالتش بود که در آن تصاویر و قیمت های محصوالتش
گنجانیده شده بودند و بلقیس این فهرست را با خودش به منایشگاه هایی می برد که در آنجا با
تعدادی زیادی از مشرتیانش آشنا شده بود.
رویا جان ،تجارت من در چند سال گذشته بسیار رشد رسیع کرده است .من فکر می کنم که تجارت
شام نیز می تواند به همین رسعت رشد کند».

ابراز فروشات رشکت ابریشم
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 .6یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش دوم .محاسبه مصارف
 .2.1می توانید درباره کدام محصوالت دیگری فکر کنید که دارای لوگوها و یا لیبل ها هستند؟
 .2.2از لوگو و یا لیبل ،شام چه برداشتی درباره یک محصول دارید؟
 .2.3آیا لوگو و یا لیبل در خریداری یک محصول به شام کمک می کند؟
بخش سوم .تعهد عالمت تجارتی شام
 .3.1هنگام خریداری محصوالت شام ،مشرتیان و دکانداران به چه رشایطی توجه دارند (سبک ،طرح ،کیفیت،
خدمات ،قیمت یا رشایط دیگر)؟
 .3.2مقایسه کنید و ببینید که شام و رقیبان شام چگونه این رشایط را برآورده می سازید .شام در انجام کدام کار
از همه بهرت هستید؟ از منونۀ رقابت و تعهد مارک تجارتی ،در بخش منابع این طرزالعمل استفاده کنید.
 .3.3تعهد عالمت تجارتی شام چیست؟
بخش چهارم .شناخت عالمت تجارتی شام.
 .4.1به اطراف خانه خویش و یا بازار ببینید و دو لوگویی را انتخاب کنید که دوست دارید .نام تجارتی و لوگو،
چه چیزی را دربارۀ عالمت تجارتی به شام القا می کند؟
 .4.2نام تجارت شام چیست ؟ این نام چگونه تعهد عالمت تجارتی شام را انعکاس می دهد؟
 .4.3کدام نوع از تصاویر (سمبول ها) ،رنگ ها و نوع خط ها (شکل های خط نوشتاری) ،تعهد عالمت تجارتی
شام را انعکاس می دهد؟ آیا می توانید متام آنها را یکجا کرده و یک لوگو بسازید؟
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بخش پنجم  .تجارت خویش راتبلیغ کنید.
 .5.1می خواهید برای تبلیغ تجارت خویش ،چه پیامی را به مشرتیان و دکانداران انتقال دهید؟
 .5.2جهت انتقال پیام ،می توانید از کدام ابزار فروش استفاده کنید؟ کارت رشکت/تجارتی را برای خویش
طراحی کنید و فهرستی از محصوالت را برای تجارت خویش بسازید.
 .5.3چگونه می توانید از این ابزار فروش برای تبلیغ تجارت خویش به مشرتیان و دکانداران استفاده کنید؟
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فصل پنجم:
رویا فروش محصوالت اش را دنبال می کند

فهرست محتویات
 .1مقدمه
 .2دنبال کردن فروشات
الف :دنبال کردن فروشات از طریق کانال فروشات
ب :دنبال کردن فروشات از طریق محصوالت
د :دنبال کردن فروشات از طریق زمان تعیین شده برای فروشات

 .3یادداشت های مربی :مترینات
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در ختم این فصل شام با موضوعات ذیل آشنا خواهید شد:
– چرا دنبال کردن فروشات شام مهم است؟
– چگونه می توانید فروشات محصوالت خویش را دنبال کنید؟
– از دنبال کردن فروشات خویش چه چیزی را می آموزید و چگونه می توانید از آن
استفاده کنید؟
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 .1مقدمه
تا فرا رسیدن عید یک ماه باقی مانده است و دو نفر از تولید کننده گان رویا به دیدار خانوادۀ شان به
اسالم آباد می روند .رویا شب و روز کار می کند تا کارهای خودو تولید کننده گان اش را متام کند .رویا
از زحمتکشی احساس ناراحتی منی کند .هامنگونه که او دریافت فرمایش را تا زمان بازگشت تولید
کننده گان بعد از عید توقع ندارد ،فکر می کند که می تواند این کارها را مدیریت کند.
اما چند روز بعد رویا دو فرمایش بزرگی را از دکاندار دریافت می کند که باید قبل از عید تکمیل کند.
رویا حیرت زده شده است .او در حال حارض مرصوف تکمیل کردن فرمایش هایی است که از همین
دکاندارها دریافت کرده است .دکانداران به رویا می گویند که این زمان ،مرصوف ترین فصل سال برای
آنهاست؛ بنابرین آنها منی خواهند که ذخیره لباس های شان خالی شود.

رویا برای انجام فرمایش های جدید بسیار مرصوف است.
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رویا دوست ندارد که دکانداران را مایوس کند ،اما مرصوفیت او بسیار زیاد است .او از آمنه مشوره می
خواهد .آمنه به او میگوید که نباید فرمایشات جدید را قبول کند .اگر رویا بخواهد این فرمایشات را
خودش تکمیل کند یا تولید کننده ای را استخدام کند که منی شناسد ،تعهد مارک تجارتی اش را که
بر کیفیت عالی استوار است ،خواهد شکست.
چند ماه بعد ،آمنه از رویا می پرسد که مرصوف ترین فصل سال برای او کدام زمان است .او همچنین
دربارۀ ثبت و یادداشت کردن فروشات و جمع کردن پرداخت هایی که او از فرمایشات در هرماه دریافت
می کند ،سوال می کند .رویا می گوید که هامنگونه که شام به من نشان داده اید ،تنها فرمایشات
را در کتابچه ام یادداشت می کنم.
آمنه با دیدن کتابچه رویا می گوید« :رویا جان کتابچه شام پاک و منظم است .شام هر فرمایش
را بصورت درست یادداشت و ثبت می کنید ،شام متام معلومات را که برای شناسایی فروشات
رضورت دارید ،در این کتابچه دارید .پس بیایید که کمی چای بنوشیم و من به شام انجام این کار را
نشان می دهم».
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 .2دنبال کردن فروش محصوالت
آمنه می گوید« :دنبال کردن فروشات ،به معنای ثبت کردن تعداد اخذ پول از فرمایشاتی است که
شام هر ماه ،از هر دکاندار و برای هر محصول دریافت می کنید .معلوماتی را که از دنبال کردن
فروشات خویش بدست می آورید ،میزان رشد تجارت شام را ،به شام نشان می دهد .بنابرین شام
می دانید که آیا تصامیم خوبی را در عرصه تجارتی می گیرید یا خیر .این معلومات همچنین شام
را کمک می کند تا پالن گذاری درست تری داشته باشید و بنابرین می توانید تجارت خویش را در وقت
کم تر و با رسعت بیشرت ،ایجاد کنید.

ثبت میزان فروشات ،به شام کمک می کند تا بدانید که آیا تجارت شام در حال رشد
است یا خیر .بر عالوه ،این کار شام را در راستای پالن گذاری تولیدات ،محصوالت و
فعالیت های تبلیغاتی ،جهت بهبود بخشیدن به تجارت شام کمک می کند».

آمنه می افزاید« :سه راه کلیدی برای دنبال کردن فروشات وجود دارد :از طریق کانال های فروشات ،از
طریق محصوالت و از طریق دوران زمانی .هر یکی از این راه ها معلوماتی را در دسرتس شام قرار
می دهد که می توانید از آن ،جهت بهبود بخشیدن تجارت خویش استفاده کنید .بگذارید هر یکی از
این راه ها را بررسی کنیم و فرمایشات را از کتابچه شام برای دنبال کردن فروشات شام استفاده کنیم.

فروشات خویش را با این سه روش مهم دنبال کنید:
 .1از طریق کانال های فروشات (در کجا و چگونه محصوالت خویش را می فروشید)
 :2از طریق محصول
 .3از طریق دوران زمانی (هفته ،ماه یا سال).

152

رویا فروش محصوالت اش را دنبال می کند

از طریق دوران زمانی

از طریق محصوالت

فروش خویش را از سه طریق عمده دنبال کنید
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از طریق کانال های فروشات

فصل پنجم

الف :دنبال کردن فروشات از طریق کانال فروشات:
کانال های فروشات راه ها یا مکان های متفاوتی هستند که شام در آنجا محصوالت خویش را به
مشرتیان می فروشید.
دو نوع کانال های فروش عمده یا مهم وجود دارد:
 .1کانال های فروشات جهت فروش محصوالت به دکانداران و افراد دیگر که محصوالت شام را دوباره
به فروش می رسانند.
— دکان ها
— تولید کننده گان که تجارت های بزرگ دارند
— موسسات غیرحکومتی که در صنایع دستی کار می کنند
 .2کانال های فروشات برای فروش مستقیم محصوالت به مشرتیان
— مشرتیان که به صورت شخصی معرفی می شوند
— بازار های زنانه
— گروه ها و افرادی که در همسایگی یا مجاورت با شام زندگی می کنند
— منایشگاه ها
اگر شام محصوالت خویش را به دکانداران به فروش می رسانید ،کانال های فروشات شام ،دکان
های متفاوتی است که شام محصوالت خویش را از طریق آنها به فروش می رسانید :دکان های
لباس فروش ،دکان هایی که اجناس مخصوص را می فروشند (دکان های مخصوص پیراهن تنبان
فروشی ،دکان های مخصوص لباس فروشی سنتی زنانه و طفالنه ،دکان های مخصوص لباس
های محفلی) یا دکان ها مخصوص مواد دیکور منزل .اگر شام محصوالت خویش را به افرادی
دیگری بفروشید که محصوالت شام را دوباره به فروش می رساند ،کانال های فروشات شام شاید
تولید کننده گانی باشند که تجارت های کالن دارند ،مانند رشکت ابریشم یا موسسات غیرحکومتی
که محصوالت صنایع دستی را به فروش می رسانند.
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موسسات غیرحکومتی که در بخش صنایع دستی
فعالیت می کنند

تولید کننده گانی که تجارت های کالن دارند

دکانداران

کانال های فروشات احتاملی:
فروش محصوالت به دکانداران و مردمان دیگر که محصوالت شام را دوباره به فروش می رسانند
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اگر شام محصوالت خویش را مستقیامً به مشرتیان می فروشید ،کانال های فروش شام ،راه های
متفاوت رسیدن به مشرتیان است .این کانال ها می توانند آشنایی شخصی ،بازار های زنانه ،گروه
های همسایه یا منایشگاه ها باشند.

منایشگاه ها

بازار زنانه

گروه های همسایه

کانال های فروش احتاملی :فروشات به مشرتیان
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آشنایی شخصی
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رویا می گوید« :من محصوالتم را به مشرتیان در دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی و در یک دکان
مخصوص لباس های سنتی زنانه به فروش می رسانم .من همچنین از طریق مشرتیان شخصی
نیز محصوالتم را می فروشم .اینها کانال های فروش من استند».
کانال های فروشات رویا

دکان ها
دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی (امان)
دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی(رشاد)
دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه (نسیم)

مشرتیان شخصی
مشرتی شخصی (پریسا)
مشرتی شخص (مریم)

آمنه توضیح می دهد که رویا می تواند که برای فروش ،مقدار بیشرتی محصوالتش از طریق
این کانال های فروش ،پالن گذاری کند و یا بر رسیافنت کانال های مشابه ،جهت انکشاف تجارتش
مترکز کند .رویا با انجام این کار همچنین می تواند ،بفهمند که کدام کانال در چه فصل سال ،بیشرت
مرصوف است .بنابرین او می تواند برای روند تولید محصوالتش پالن گذاری کند .همچنین می تواند
کانال هایی را شناسایی کند که هنوز آنها را آزمایش نکرده است.
زمانی که برادر شوهر عبدالله (خرسبره) ،دنبال کردن فروشش را آغاز کرد ،او به این مسئله پی برد که
باید دکانش را در بازار ببندد و بر کانال های فروش محصوالتش مترکز کند که عبارت اند از منایشگاه ها
و کارگاه اش در کوه شیر دروازه است.
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آمنه توضیح می دهد که بعضی افراد حتا یک قدم بیشرت برداشته و فروش شان را از طریق هر
دکانداری که با آن کار می کنند و یا از طریق هر مشرتی شخصی که دارند ،دنبال می کنند .آنها از
این معلومات جهت سپاسگزاری از بهرتین مشرتیان شان و نیز پیدا کردن مشرتیان دیگر ،مانند این
مشرتیان استفاده می کنند.
آمنه یک نقشه را در کتابچه رویا می کشد و می گوید« :اجازه دهید ،مقدار فروش شام را از طریق
کانال های فروش دنبال کنیم ».او همچنین از رویا می خواهد تا دکاندارانی را فهرست کند که او با
آنها کار می کند و آنها را با انواع دکان های که آنها دارند ،دسته بندی کند.

دکان مخصوص فروش لباس های سنتی زنانه (نسیم)

دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی (رشاد)

کانال های فروش رویا :فروش محصوالت به دکانداران
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بعدا ً آمنه از رویا می خواهد تا فهرست مشرتیانی را تهیه کند که محصوالتش را به آنها می فروشد،
آنها را از طریق کانالی فروش و یا روش هایی که به آنها محصوالتش را به فروش می رساند ،تقسیم
بندی کند.

مشرتی شخصی (پریسا)

مشرتی شخصی (مریم)

کانال های فروش رویا :فروشات به مشرتیان

رویا نام ماه های سال را در باالی جدول می نویسد .آمنه و رویا یکجا فرمایش های سال گذشتۀ رویا
را به صورت جداگانه بررسی می کنند و از معلومات پرداخت پول ها ،جهت خانه پری کردن این
جدول استفاده می کنند.
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دنبال کردن محصوالت رویا از طریق جدول کانال فروشات
حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

دکان مخصوص فروش پیراهن تنبان (امان)

-

4.000

3.000

4.000

4.200

4.000

دکان مخصوص فروش پیراهن تنبان (رشاد)

-

-

-

-

-

-

دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه (نسیم)
مجموع فروشات به دکانداران (افغانی)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

-

-

-

-

-

1.400

مشرتی شخصی (پریسا)

-

-

-

-

-

1.400

مشرتی شخصی (مریم)
مجموع فروشات به مشرتیان شخصی (افغانی)

محموع فروشات (افغانی)

-

-

-

-

-

2.800

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800
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میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع (افغانی)

12.00

4.800

7.200

6.000

4.800

4.800

74.400

6.000

4.200

4.800

6.000

3.000

3.000

46.200

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

بیشرتین فروش در مدت دو ماه گذشته [مرتبط
به دکان مخصوص لباس فروشی سنتی زنانه]

18.000

11.800

24.600

19.000

16.200

16.200

159.800

میزان فروش به دکانداران بیشرت از میزان فروش
به مشرتیان شخصی است [مرتبط به مجموع
فروش به دکانداران و مجموع فروش به مشرتیان
شخصی]

-

1.400

-

-

1.400

-

4.200

-

1.200

1.400

-

-

-

4.000

-

2.600

1.400

-

1.400

-

8.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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وقتی آمنه و رویا جدول را خانه پری کردند ،به آن نگاه می کنند .رویا می بینید که مقدار فروش او به
دکانداران بیشرت از مقدار فروش به مشرتیان شخصی او است و بیشرتین مقدار را فروش محصوالت
به دکان های مخصوص پیراهن تنبان فروش تشکیل می دهد.
آمنه نشان می دهد که مقدار فروش رویا به دکان مخصوص لباس زنانه سنتی با رسعت در حال
افزایش است .در حقیقت ،مقدار فروش او به دکان مخصوص لباس زنانه سنتی در دو ماه گذشته
به باالترین سطح رسیده است؛ باوجود اینکه رویا فروش محصوالتش به این دکان را تنها پنج ماه پیش
رشوع کرد.
آمنه به رویا یادآوری می کند که معلومات فروشات را با زمان دورانی مشابه مقایسه کند .مقایسه
مقدار فروش چند ماهه به یک دکاندار را با مقدار فروش یک ساله به دکانداران دیگر ،منصفانه نیست
و معلومات مفیدی را بدست منی دهد.
رویا می گوید« :آمنه جان ،شاید من بتوانم دکان مخصوص لباس زنانه فروشی سنتی را پیدا کنم که
عالقه مند خریداری محصوالتم باشد؛ دکانی که لباس های با کیفیت را می فروشد ،مانند دکانی
که در حال حارض محصوالتم را به آن می فروشم».
آمنه می گوید« :این راه درستی برای انکشاف تجارت شام خواهد بود .شام می توانید دکانی را پیدا
کنید که مانند دکان مخصوص لباس فروشی سنتی زنانه که شام حاال محصول خویش را به آن می
فروشید ،مشرتیان مشابه مختلف را جلب کند .این نوع از مشرتیان؛ کار های شام را می پسندند».

دنبال کردن فروشات از طریق مجراهای فروش ،معلوماتی را ارایه می دهد که شام می
توانید از آن برای بهبود تجارت خویش استفاده کنید:
– بهرتین و بدترین کانال های فروش شام
– بهرتین مشرتیان شام
– مرصوف ترین زمان در جریان سال ،برای کانال فروشات شام
– مفکوره ها برای آزمایش کانال های متفاوت فروشات.
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(ب) دنبال کردن فروشات از طریق محصول
دنبال کردن فروشات از طریق محصول ،به شام کمک می کند تا بدانید که کدام محصول بیشرتین و
کدام محصول کمرتین مقدار فروش را دارد .شام از این طریق می توانید ،تصمیم بگیرید که کدام
محصول را تولید و به دکانداران و مشرتیان تبلیغ کنید و تولید کدام محصول را توقف دهید .اگر شام
بدانید که کدام محصول بیشرت از دیگر محصوالت محبوبیت دارد ،می توانید محصوالت زیادی ،مانند
این محصول تولید کنید.
زمانی که برادر شوهر آمنه فمهید که پتنوس های چوبی بزرگ او بیشرتین مقدار فروش را داشت،
اما برای بعضی مشرتیان بسیار گران بود ،او ساخنت پتنوس های چوبی با اندازه متوسط و قیمت
های کمرت را رشوع کرد.
آمنه به رویا می گوید« :برای دنبال کردن فروشات از طریق محصوالت ،مقدار پولی را که در برابر
هر نوع از محصول به دست می آورید جمع کنید .من دوست دارم که مقدار فروشم را از طریق
محصوالت به صورت ماهوار دنبال کنم ».آمنه اضافه می کند« :از این طریق می توانم بفهمم که
کدام نوع محصول در کدام فصل سال محبوب بیشرت دارد».
آمنه یک جدول دیگر را در کتابچه رویا می کشد و به او کمک می کند تا این جدول را خانه پری کند.
رویا محصوالتش را در کنار جدول و به طرف پایین فهرست می کند .نام ماه های سال را در باالی
جدول می نویسد و مقدار فروش خویش را برای هر محصول در هر ماه جمع می کند.

بلوز

لباس های محفلی با سیت های لباس های
سنتی دست دوزی،

سیت های لباس های سنتی دست دوزی

محصوالت رویا
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دنبال کردن فروشات رویا از طریق جدول محصوالت
حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

10.000

یخن پیراهن تنبان

-

-

-

-

-

-

سیت لباس دست دوزی سنتی

-

-

-

-

-

2.800

لباس های محفلی با سیت لباس دست دوزی سنتی

-

-

-

-

-

-

بلوز

محموع فروشات (افغانی)

6.000

10.000

9.000
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میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع (افغانی)

18.000

9.000

12.000

12.000

7.800

7.800

120.600

محصولی که بیشرتین فروش را دارد {در ارتباط با
مجموع یخن های پیراهن و تنبان}

-

2.800

12.600

7.000

8.400

8.400

39.200

فروشی که با رسعت زیاد در حال رشد است {در
ارتباط با مجموع سیت های لباس سنتی دست
دوزی که در ماه های عقرب تا حوت به فروش
رسیده اند}

-

1.400

1.400

-

1.400

-

7.000

-

1.200

-

-

-

-

1.200

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000
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یخن های پیراهن و تنبان تولید شده توسط رویا ،بیشرتین فروش را دارد ،اما فروش تعداد سیت های
لباس های زنانه سنتی دست دوزی با رسعت زیاد در حال رشد است .در دو ماه گذشته ،میزان فروش
این لباس ها از میزان یخن های پیراهن و تنبان بیشرت بوده است .رویا از فروش سیت لباس های زنانه
مفاد بیشرتی بدست می آورد .بنابرین او تصمیم می گیرد تا تالش کند ،تعداد بیشرت این نوع لباس ها
را به یک دکان مخصوص لباس های دست دوزی زنانه سنتی یا به مشرتیان شخصی بیشرت بفروشد.
رویا همچنین می تواند از دخرت کاکایش بخواهد تا محصوالت او را در بازار زنانه بفروشد.
از آنجایی که محبوب ترین محصوالت رویا ،لباس های زنانه دست دوزی سنتی است ،او در باره
ساخنت لباس های سنتی دیگر نیز تالش دارد.
رویا می گوید« :آمنه جان ،من می توانم لباس های دست دوزی سنتی طفالنه بسازم .شاید
دکانداران و مشرتیان این لباس ها را نیز پسند کنند».

دنبال کردن فروشات شام از طریق محصوالت ،به شام معلوماتی را می دهد که می
توانید از آن برای بهبود تجارت خویش استفاده کنید:
– موفق ترین و ناموفق ترین محصوالت شام.
– زمانی که مشرتیان محصوالت متفاوتی را خریداری می کنند.
– مفکوره هایی برای تولید محصوالت جدید.
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(ج) دنبال کردن مقدار فروشات از طریق دوران زمانی
آمنه می گوید« :راه سوم برای دنبال کردن مقدار فروشات ،دوران زمانی است .ما پیشرت روی این
مسئله بحث کردیم که چگونه مقدار فروش شام از طریق کانال فروشات و از طریق محصول ،با
گذشت زمان تغییر می کند .حال بگذار ببینیم که چگونه مجموع فروش شام با گذشت زمان تغییر
می کند».
آمنه به رویا می گوید که مجموع مقدار فروشات ماهوار خویش را در پائین جدول ردیابی فروشاتش
جمع کند .آمنه به رویا می گوید که مجموع مقدار فروشات ماهوار و ساالنه باید در هر دو جدول
یکسان باشد.
آمنه توضیح می دهد که محاسبۀ مجموع فروش هفته وار ،ماهوار و ساالنه به شام کمک می کند
تا بدانید که آیا تجارت شام در حال رشد است یا خیر .انجام این کار شام را قادر می سازد تا از تصمیم
هایی که می گیرید آگاهی یابید که برای تجارت شام مناسب است یا خیر.
انجام این کار همچنین به شام کمک می کند تا بدانید که چه زمان ،مرصوف ترین فصل سال برای
شامست تا بتوانید مواد کافی و تولید کننده گان آماده دسرتس داشته باشید .شام و تولید کننده گان
شام می توانید برای رخصتی ها و یا مترکز روی منابع و وقت بیشرت برای آموزش ،پیدا کردن عرضه
کننده گان جدید و یا فعالیت های دیگر برای بهبود تجارت ،در زمان هایی برنامه ریزی کنید که
مرصوفیت کمرت دارید.
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دنبال کردن مقدار فروشات رویا به صورت ماهوار
حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

حوت

مجموع (افغانی)

6.000

9.000

10.000

10.000

9.000

12.800

18.000

14.400

26.000

19.000

17.600

16.200

168.000

فروشات رویا پیش از عید به بیشرتین میزان می رسد.
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رویا به جدول های دنبال کردن فروشات خویش نگاه می کند.
رویا از دیدن اینکه مقدار فروشات او در دورۀ زمانی یک ساله افزایش یافته ،خشنود است .او از اینکه
مرصوفرتین زمان برای او در طول سال ،روزهای پیش از عید است ،تعجب منی کند .دلیل آن این است
که مردم دوست دارند عید را با پوشیدن لباس های سنتی جدید ،تجلیل کنند.
رویا با لبخند می گوید« :آمنه جان ،اگر من از این مسئله قبال آگاه می بودم ،از تولید کننده گانم می
خواستم تا رخصتی های شان را برای زمان بعدتر تنظیم کنند یا زودتر تولید کننده گان جدیدی را پیدا
کرده و آنها را آزمایش می کردم .من می توانستم فرمایشات اضافی را پیش از عید تکمیل کنم .بار
دیگر من آماده تر خواهم بود».
آمنه می گوید« :رویا جان ،حاال که مقدار فروشات خود را دنبال می کنی ،می توانی میزان رشد
تجارت خود را از یک سال به سالی دیگر اندازه گیری کنی .تومی توانی از این معلومات برای تعیین
اهداف و نیز اندازه کردن توانایی خود برای رسیدن به این اهداف ،استفاده کنی .مثالً اگر هدفت
رسیدن به فروش  200.000افغانی در سال آینده است ،اما مقدار فروش شام در نیمۀ اول سال تنها
به  60000افغانی می رسد ،پس شام این را درک می کنید که برای رسیدن به هدف خود ،باید،
تغییرات کالنی را بوجود بیاوری».

مجموع مقدار فروشات خویش را دنبال کنید.
– ببینید که آیا تجارت شام در حال رشد است یا خیر.
– مرصوف ترین فصل سال را برای خویش پیدا کنید.
– میزان پیرشفت خود ،در رسیدن به اهداف فروشات خویش را اندازه گیری و سنجش
کنید.
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آمنه می گوید« :رویا جان ،بعدا ٌ می توانیم درباره انجام این کار بیشرت بحث کنیم .مهم ترین چیزی
را که فعال باید به یاد داشته باشی ،مقایسۀ مقدار فروشات برای یک دوران زمان مشابه است که
همیشه آن را انجام بدهی».
رویا جواب می دهد :می دانم ،آمنه جان .اگر بخواهم مقدار تغییر فروشات از یک سال به سال دیگر
را بدانم ،باید میزان فروشات خود در نیمۀ اول امسال را با میزان فروشات در نیمۀ اول سال گذشته
مقایسه کنم .مقایسۀ میزان فروشات نیمه اول امسال با میزان فروشات ماه آخر سال گذشته ،هیچ
معلومات مفیدی را نخواهند داد».

سال گذشته

این سال

معلومات فروشات دوران زمان مشابه را در هر سال مقایسه کنید.

همیشه معلومات فروشات دوران زمانی مشابه را مقایسه کنید:
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رویا اضافه می کند« :آمنه جان شام در تجارت ،شخص بسیار آگاه و با تجربه ای هستید .من متام
این معلومات مهم را در کتابچه ام داشتم و آن را منی دانستم .شام به من کمک کردید تا بدانم که
چگونه می توانم از معلومات دنبال کردن فروشات برای بهبود تجارتم استفاده کنم .هر قدر از شام
تشکری کنم ،کم است».

معلوماتی را که از دنبال کردن فروشات بدست می آورید ،برای این کارها استفاده
کنید:
– دکانداران و مشرتیان جدیدی را در بهرتین کانال های فروشات خویش پیدا کنید.
– به بهرتین دکانداران و مشرتیان خویش بفهامنید که شام از عالقه مندی آنها برای
خریداری محصوالت شام ،تقدیر می کنید.
– مقدار زیادتری از محصوالتی را تولید کنید که بیشرتین فروش دارد و یا محصوالت
مشابهی را تولید کنید.
– می توانید کانال های فروشات جدید یا محصوالتی را شناسایی کنید که می توانید آنرا
تولید کنید.
– برای مرصوف ترین فصل سال خود ،آماده باشید.
– اهداف خویش را تعیین کنید ،برنامه ریزی کنید و میزان پیرشفت خویش را دنبال
کنید.
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 .3یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش دوم  :دنبال کردن فروشات
 .2.1چرا دنبال کردن فروشات مهم است؟ انجام این کار چگونه به تجارت شام کمک می کند؟
 .2.2چه راه های متفاوتی برای دنبال کردن میزان فروشات وجود دارد؟
 .2.3با استفاده از منونۀ جدول کانال های فروش در بخش منابع این طرزالعمل ،میزان فروشات خویش را از
طریق کانال فروش برای سه ماه آخر سال دنبال کنید .بهرتین کانال های فروش شام کدام هستند؟ کدام
دکانداران و مشرتیان ،بیشرتین محصول شام را خریداری می کنند؟ کدام ماه مرصوف ترین وقت کار
شامست؟
 .2.4با استفاده از منونۀ جدول محصوالت در بخش منابع این طرزالعمل ،میزان فروشات خویش را از طریق
فروشات محصوالت برای سه ماه آخر سال دنبال کنید .کدام محصوالت شام بیشرتین و کم ترین فروش
را دارند؟
 .2.5آیا مجموع فروش شام در حال افزایش و یا کاهش است؟
 .2.6از دنبال کردن مقدار فروشات چه چیزی را آموختید؟ از این معلومات برای بهبود تجارت خویش چگونه
استفاده می کنید؟
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فهرست محتویات
 .1مقدمه
 .2پالن گذاری برای رشد تجارت:
مرحله اول :نقطه آغاز :تجارت شام در حال حارض چگونه است؟
مرحله دوم :مقصد :هدف شام برای سال آینده چیست؟
مرحله سوم :راه رسیدن به مقصد :چگونه به هدف خویش خواهید رسید؟
الف :روش های فروش خویش را بهبود بخشید.
ب :دکانداران و مشرتیان جدید پیدا کنید.
ج :محصوالت جدید بسازید.
د :یک پالن کاری بسازید.

مرحله چهارم :پیگیری و پیرشفت در مسیر تجارت :آیا در مسیری هستید که به هدف خویش
برسید؟

 .3یاد داشت های مربی :مترینات

174

در ختم این فصل با موضوعات ذیل آشنا می شوید:
– تعیین اهداف تجارت چرا مهم است؟
– چگونه می توانید برای تجارت خویش هدف تعیین کنید؟
– چگونه می توانید برای رسیدن به اهداف خویش ،یک پالن بسازید؟
– چگونه می توانید فروش خویش را به دکانداران و مشرتیان  -بهبود بخشید؟
– چگونه می توانید مشرتیان جدیدی پیدا کرده و محصوالت خویش را به آنها بفروشید؟
– چگونه می توانید میزان پیرشفت خویش را در راستای رسیدن به هدف خویش را
اندازه گیری کنید؟
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 .1مقدمه
رویا از تولید لباس ،مدیریت تولید کننده گان و تکمیل فرمایشات برای دکانداران لذت می برد .او از
داشنت سهمی در تقویت درآمد خانواده اش در هر ماه خشنود است.
اما مبلغ پولی را که رویا بدست می آورد ،کافی نیست .فرهاد ،پرس رویا ،امسال شامل مکتب می
شود و رویا نگران پرداخنت فیس مکتب ،مصارف یونیفورم و کتاب های مکتب فرهاد است.
رویا می گوید« :آمنه جان ،زمانی که ما درباره روش های پیگیری فروش بحث کردیم ،شام درباره
تعیین اهداف صحبت کردید .من قبال اهدافی را برای تجارتم تعیین نکرده بودم ،اما حاال برای تجارتم
یک هدف دارم .می خواهم تجارتم را انکشاف دهم؛ می خواهم پولی بیشرتی را بدست بیاورم تا
مصارف مکتب فرهاد را پرداخت کنم».
آمنه می گوید« :رویا جان این یک هدف عالی است .انکشاف تجارت شام  ،به معنای افزایش
میزان فروش شام است .این یکی از راه های به دست آوردن منفعت بیشرت است .اما فراموش نکنی
که می توانی با کم کردن مصارف ،مقدار منفعت خویش را بیشرت کنی .ما قبال درباره روش های
کاهش مصارف صحبت کردیم ،بنابرین ،اجازه بده بر رس روش های افزایش فروش شام مترکز کنیم».

رویا درباره چگونگی انکشاف تجارتش فکر می کند.
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 .2پالن گذاری برای رشد تجارت
آمنه توضیح می دهد که انکشاف یا رشد دادن ،تجارت مانند رفنت به مسافرت است .شام باید بدانید
که در کجا قرار دارید ،کجامی خواهید بروید و چگونه باید به آنجا برسید .بر عالوه ،شام باید میزان
پیرشفت خویش را اندازه گیری کنید تا مطمنئ شوید که در مسیر درستی قرار دارید.
زمانی که شفیق به دیدن پرس مامایش به جالل آباد می رود ،او برای رسیدن به آنجا یک پالن می
سازد؛ چه وقت حرکت کند ،کدام موتر را کرایه کند و چقدر پول نیاز دارد؟ اگر او نداند که کجا می
رود و چگونه به آنجا می رسد ،او خوش شانش خواهد بود اگر موتر مسیر جالل آباد را گیر بیاورد .در
غیر آن بدون برنامه ،شاید از هرات رس در آورده ودر نهایت پولی کافی ای برای برگشت به خانه هم
نداشته باشد.

مرحله اول :نقطه آغاز سفر

کابل

مرحله دوم :مقصد

جالل آباد

 2ساعت و
نه دقیقه

مرحله سوم .فاصله مسیر

پالن گذاری برای رشد تجارت مانند پالن گذاری برای رفنت به مسافرت است.
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پالن گذاری برای رشد تجارت مانند پالن گذاری برای رفنت به مسافرت است:
– مرحله اول .نقطه آغاز :تجارت شام در حال حارض در کجا قرار دارد؟
– مرحله دوم مقصد :هدف شام برای سال آینده چیست؟
– مرحله سوم .مسیر حرکت :چگونه شام به هدف خویش خواهید رسید؟
– مرحله چهارم .پیگیری و پیرشفت در مسیر تجارت
آیا برای رسیدن به هدف خویش ،در مسیر درست قرار دارید؟ در صورتی که در جریان
رسیدن به هدف از مسیر درست منحرف می شوید ،یا با بن بست برخورد می کنید،
مسیر خویش را تغییر دهید.

پالن گذاری برای رشد تجارت نیز همین گونه است .زمانی که دانستید که در چه جایگاهی قراردارید،
یا کارکرد های تجارت شام چگونه است ،شام می توانید تصمیم بگیرید که می خواهید به کجا
بروید .شام می توانید یک هدف را که به آن رسیده می توانید ،تعیین کرده و کار هایی را در جهت
رسیدن به این هدف تعریف کنید .در مرحله بعدی شام باید میزان پیرشفت خویش را سنجش کنید
تا دریابید که در راستای رسیدن به هدف خویش ،در مسیر درست قرار دارید و یا باید کارهای خویش
را تغییر دهید.
اگر شام برای رشد تجارت خویش پالن گذاری نکنید ،شاید خوش شانس باشید که میزان فروش
خویش را افزایش دهید ،اما شاید پول خویش را نیز از دست بدهید .پالن گذاری به شام کمک می کند
تا با کمرتین پول و در کمرتین زمان ،مفاد ای را که می خواهید بدست بیاورید.
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مرحله اول .نقطه آغاز:
تجارت شام در حال حارض در کجا قرار دارد؟
آمنه توضیح می دهد که اولین مرحله در پالن گذاری رشد تجارت ،دانسنت نقطه آغاز است .اینکه
بدانید عملکرد تجارت شام در حال حارض چگونه به شام اجازه می دهد تا یک هدف واقعبینانه را
برای فروش تعیین کنید و کارهایی را جهت رسیدن به این هدف مشخص کنید .اگر شام منی دانید
که در چه جایگاهی قرار دارید ،چگونه می توانید تصمیم بگیرید که کجا بروید و چگونه به آنجا
برسید؟
آمنه به رویا می گوید که او برای رشد تجارتش ،باید روش های تجارت خوب داشته باشد .اگر او
محصوالت با کیفیت پایین تولید کند ،مصارفش زیاد باشد و یک شهرت بد داشته باشد ،بیشرت کردن
میزان فروش ،کاری سخت خواهد بود .آمنه از رویا می پرسد که آیا تجارتش برای رشد آماده است؟.

آیا برای رشد تجارت خویش آماده هستید؟
آیا روش های خوب تجارت دارید؟
– پالن گذاری برای روند تولید؛ (به فصل دوم مراجعه کنید)
– بررسی کیفیت محصوالت؛ (به فصل دوم مراجعه کنید)
– روش های کم کردن مصارف؛ (به فصل سوم مراجعه کنید)
– تبلیغ محصوالت؛ (به فصل چهارم مراجعه کنید)
– دنبال یا پیگیری کردن فروشات (به فصل پنجم مراجعه کنید)

رویا می گوید« :آمنه جان از همکاری شام تشکر ،روش های تجارتی خوبی دارم و آماده به انکشاف
تجارتم هستم».
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تجارت رویا در حال حارض

بعدا آمنه به رویا می گوید تا معلومات پیگیری فروشات خویش را بررسی کند (به فصل پنجم
مراجعه کنید) تا فروش فعلی خویش را بهرت بداند و فرصت های رشد تجارت را شناسایی کند.

میزان فروشات شام در حال حارض چه قدر است؟
آیا فرصت های رشد وجود دارد؟
– میزان فروشات شام در حال حارض چقدر است؟ میزان فروشات شام در سال گذشته چه
قدر بود؟ آیا میزان فروشات شام در حال افزایش است یا کاهش؟
– کانال های موفق تر و کم موفق فروشات شام کدام ها است؟ آیا می توانید مقدار
بیشرتی از محصوالت خویش را از طریق کانال های موجود بفروشید ،یا کانال های
فروش جدیدی را برای آزمایش پیدا کنید؟
– محبوب ترین و کم محبوب تر محصوالت شام کدام ها اند؟ آیا می توانید مقدار بیشرتی
از محصوالت خوب خویش را بفروشید ،یا محصوالت جدید و مشابه را تهیه کنید؟ آیا
محصوالت متفاوتی وجود دارد که شام می توانید آنها را تولید کنید؟
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مرحله دوم :مقصد:
هدف شام برای سال آینده چیست؟
مرحله بعدی در پالن گذاری رشد تجارت ،تصمیم گیری در این باره است که کجا می خواهید بروید.
هدف خویش را برای رشد تجارت خویش تعیین کنید.
آمنه توضیح می دهد که هدف باید آن باشد که به آن رسیده شود .اگر هدف شام بسیار بلند و یا هم
بیشرت از توامنندی شام باشد ،کار هایی را که برای رسیدن به هدف خویش مشخص می کنید،
عملی نخواهد بود و شاید میزان فروشات شام بیشرت نشود.
هدف باید مشخص و دارای یک مهلت زمانی باشد ،تا بتوانید میزان پیرشفت خویش را در رسیدن به
هدف خویش اندازه گیری کنید.
آمنه می گوید« :اگر هدف من افزایش فروش خیلی زیاد باشد ،من نخواهم فهمید که چه زمانی
به هدفم رسیده ام .اما اگر هدف من برای سال آینده ،افزایش فروشات تا  200.000افغانی باشد ،من
می توانم از معلومات دنبال یا پیگیری فروش ،جهت پیامیش کردن پیرشفتم استفاده کنم و ببینم
که آیا به هدفم رسیده ام یا نه».

تعیین کردن اهداف
– داشنت اهداف به شام کمک می کند تا بر فعالیت های خویش متمرکز باشید ،به این
ترتیب ،شام پول و وقت خویش را رصف انجام کار هایی می کنید که سبب رشد تجارت
شام می شود.
– اهداف را که به آن می توانید برسید و قابل اندازه گیری است ،تعیین کنید .که دارای
مهلت زمانی واضح و روشن باشد.
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آمنه جان می گوید« :رویا جان؛ من هر سال برای تجارتم اهداف فروشات را تعیین می کنم ،اهداف
فروشات شام برای سال آینده چیست؟»
رویا در جواب می گوید« :سال گذشته مقدار فروشات من به  168000افغانی می رسید .هدف
سال آیندۀ من افزایش  30000افغانی در فروشات محصوالتم است .تجارت من ازگذشته با رسعت
رشد کرده است .من فکر می کنم که این یک هدف دست یافتنی است و اگر من به این هدف برسم،
پولی کافی برای پرداخت مصارف مکتب فرهاد (پرسم) خواهم داشت».
رویا جان به یاد داشته باشید که تعیین هدف افزایش  30000افغانی برای فروشات ،به این معنا نیست
که منفعت شام نیز به همین اندازه افزایش خواهد یافت .مقدار افزایش منفعت شام ،بر قیمت ها
و مصارف محصوالت اضافی متکی است که شام می فروشید».

تجارت رویا در حال حارض

فروشات سال آینده 198000 :افغانی

هدف فروش +30000 :افغانی

رویا هدف فروشاش را برای سال آینده تعیین می کند
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مقدار فروشات سال گذشته 168000 :افغانی

رویا تجارتش را انکشاف می دهد

مرحله سوم .مسیر رسیدن به هدف:
چگونه هدف خویش را بدست می آوری؟
مرحله سوم در روند پالن گذاری برای رشد تجارت ،تصمیم گیری در باره چگونگی رسیدن به هدف
شاماست و به این منظور باید چه کار های را انجام دهید؟ آیا با توجه به مبلغ پول و زمانی که در
اختیار دارید ،این کارها عملی اند؟
رویا کارهایش را برای رسیدن به هدفش مشخص می کند

C
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آمنه توضیح می دهد که سه راه برای افزایش فروش وجود دارد:
(الف) :روش های فروش را بهبود بخشید؛
(ب) :دکانداران و مشرتیان جدیدی پیدا کنید؛
(ت) :محصوالت جدیدی را تولید کنید که مشرتیان می پسندند.
آمنه می گوید« :رویا جان بگذار تا هر سه طریقه را بررسی کنیم و ببینیم چگونه می توانیم مقدار
فروشات خویش را افزایش دهیم .به یاد داشته باشید که برای تقویت تجارت خویش ،با انجام کار
های دیگر نیز می توانید به افزایش میزان فروشات کمک کنید .مانند بهبود کیفیت محصوالت (فصل
دوم را ببینید) ،کاهش مصارف (فصل سوم را ببینید) و بازار یابی تجارت (فصل چهارم را ببینید)».
(الف) روش های فروش خویش را بهبود بخشید.
آمنه به رویا می گوید که با بهبود روش های فروش ،او می تواند محصوالت بیشرتی را بفروش
برساند .آمنه توضیح می دهد که اغلب این کار رسیع ترین و ارزان ترین راه برای افزایش فروشات است.
آمنه چند روش دیگر را که رویا از طریق آن می تواند ،به روش های فروش خویش بهبود بخشد،
خالصه می کند.
خدمات مشرتیان خوب
خدمات مشرتیان بهرت راهی است که شام از طریق آن با دکانداران و مشرتیان داد و ستد تجارتی
انجام می دهید .خدمات مشرتیان خوب با داشنت اعتامد -آغاز می شود .این به معنای بر آوردن
تعهد شام در برابر طرح توافق شده ،یعنی کیفیت ،تعداد ،قیمت و تاریخ تحویلی است.
اگر تجارت شام قابل اعتامد ،در رفتار دوستانه و مهربان با مشرتیان داشته باشید ،شام زمینه اعتامد
سازی را فراهم می کنید و مشرتیان ،همیشه محصوالت شام را خریداری می کنند .اگر شام
شخص غیرقابل اعتامد و غیر اجتامعی باشید ،شام مشرتیان و دکانداران را از دست می دهید .ارائه
خدمات مشرتیان خوب ،به شام کمک می کند تا از رقبای خویش پیشی بگیرید.
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خدمات مشرتیان خوب را مترین کنید:
– به تعهدات خویش عمل کنید؛
– در صورتی که در فرمایش دکانداران و مشرتیان ،یا تغییری در تاریخ تسلیمی ایجاد می
شود ،به زود ترین فرصت ممکن به آنها احوال دهید؛
– مهربان ،دوستانه و مودب باشید؛
– با دقت حرف های مشرتیان خویش را بشنوید؛ قبل از اینکه به مردم جواب بدهید،
مطمنئ شوید که آنها صحبت شان را متام کردند.
– نام دکانداران و مشرتیان و محصوالتی را که خریداری می کنند ،به یاد داشته باشید؛
– به سواالت و شکایات مشرتیان زود و با معلومات درست جواب بدهید؛
– نظر مشرتیان و دکانداران را درباره محصوالت خویش بگیرید و از آن استفاده کنید؛
– تعهد کنید که محصوالت ناقص را ترمیم می کنید ،آنها تبدیل می کنید و پس می گیرید.

رویا خدمات مشرتیان خوب را با قابل اعتامد بودن ،دوستانه بودن و
شنونده خوب بودن ،مترین می کند.
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تجارت رویا از قبل قابل اعتامد بوده است .او تصمیم می گیرد تا روی یادگیری روش های گوش دادن
به مشرتیان خویش را به طور دقیق کار کند .رویا همچنان نظریات دکانداران و مشرتیان را برای بهبود
تجارت اش درخواست خواهد کرد.
فروش (به شکل لیالم)
اگر شام محصوالت بسیار زیاد در نزد خویش دارید ،قیمت محصوالت خویش را برای یک مدت زمانی
پایین بیاورید ،به این ترتیب ،محصوالت شام با رسعت به فروش می رود .لیالم کردن محصوالت به
شام کمک می کند تا محصوالت کهنۀ خویش را بفروشید و برای تولید محصوالت جدید و پر فروش،
پول بیشرتی داشته باشید .لیالم همچنین مردم را تشویق می کند تا محصوالت بیشرتی خریداری
کنند.

1400
1200

اگر رویا روزی محصوالت بازاری بسازد ،او در هر فصل
محصوالت کهنۀ خویش را لیالم خواهد کرد.
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آمنه می گوید« :رشکت ابریشم کُت های ابریشمی خویش را در ختم فصل زمستان لیالم می کند.
آنها از فروش هر کُت ،پول کمرتی را بدست می آورند ،اما با لیالم کردن کُت ها پول را بالفاصله بدست
می آورند .آنها برای تولید جاکت های جدید تابستانی ،از این پول استفاده می کنند .اگر آنها تا فصل
زمستان سال آینده انتظار بکشند تا کُت ها را بفروشند ،شاید در گدام آسیب ببینند و یا از ُمد بی افتند».
رویا فرمایشاتش را تکمیل می کند ،به این ترتیب ،او محصوالت کهنه ای برای فروش ندارد ،اما اگر او
روزی محصوالت بازاری بسازد تا آنها را در بازار زنانه به فروش برساند ،محصوالت کهنه اش را در ختم
هر فصل لیالم خواهد کرد.
تبلیغات فروش
اگر دکانداران و مشرتیان ،محصوالت زیادی را در یک زمان خریداری می کنند و یا یک مبلغ پول
مشخص را مرصف می کنند ،به آنها تخفیف بدهید.
آمنه به مشرتیان شخصی خویش که بیشرت از  5قلم جنس در یک سال خریداری می کنند10 ،
فیصد تخفیف می دهد .رویا تصمیم می گیرد که کار مشابه را انجام دهد .او یک دستکول را که به
صورت ظریف دست دوزی شده ،به بهرتین مشرتیان شخصی خویش تحفه خواهد داد .

رویا به بهرتین مشرتیان شخصی اش تحفه خواهد داد.
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(ب) مشرتیان و دکانداران جدیدی پیدا کنید.
راه دیگر برای افزایش مقدار فروشات ،پیدا کردن دکانداران و مشرتیان جدیدی برای خریداری
محصوالت شام است ،اما برای پیدا کردن آنها زمان زیادی الزم است.
آمنه به رویا می گوید که می تواند ،مشرتیان و دکانداران جدیدی را در کانال های فروش فعلی اش
پیدا کند .بطور مثال ،او می تواند که دکان مخصوص پیراهن تنبان فروشی دیگری را پیدا کند.
رویا همچنان می تواند ،کانالهای فروش دیگری را نیز آزمایش کند ،مانند بازار زنانه.

مشرتیان و دکانداران جدید و یا کانال های فروش جدیدی را شناسایی کنید:
– معلومات را در جدول پیگیری فروشات ،از طریق مجرای فروشات خویش بررسی
کنید:
– از شبکۀ ارتباطی دوستان ،خانواده ،دکانداران و مشرتیان تقاضای همکاری کنید.
– دکان ها و بازار های مختلف را بیبینید تا دریابید که محصوالت مشابه شام در کجا
بفروش می رسند.
– از موسسات غیرحکومتی ،اتحادیه ها و یا ادارات دولتی که از تجارت صنایع دستی
حامیت می کنند ،کمک بگیرید.
– رشکت های بزرگ را پیدا کنید که فرمایشات بین املللی دریافت می کنند و به تولید
کننده رضورت دارند.
– به دنبال فرصت های خارج از افغانستان بگردید؛ مخصوصا در کشورهای همسایه.
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در مرحله اول ،رویا باید تصمیم بگیرد که می خواهد کدام دسته از دکانداران و مشرتیان را هدف قرار
دهد .در مرحله بعدی ،رویا باید تصمیم بگیرد که بهرتین راه رسیدن به آنها کدام است ،آمنه به رویا
یادآوری می کند که معلومات موجود در جدول پیگیری کردن فروشات از طریق کانال های فروش،
می تواند او را در انجام این کار کمک کند (به فصل پنجم مراجعه کنید).
مقدار فروش محصوالت رویا به دکانداران بسیار زیاد است ،نسبت به مقدار فروش او به مشرتیان
شخصی .بیشرتین فروش محصوالت رویا در دو ماه گذشته ،فروش به دکان مخصوص لباس سنتی
زنانه است .رویا تصمیم می گیرد تا یک دکان مخصوص لباس سنتی زنانه دیگری را جهت فروش
محصوالتش پیدا کند .او برای پیدا کردن یک دکان دیگر ،از شبکه ارتباطی خانواده و دوستان و نیز
دکاندارانی در دکان های مخصوص لباس های سنتی زنانه که با آنها کار می کند ،تقاضای همکاری
خواهد کرد.

رویا تالش دارد تا دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه
دیگر را جهت فروش محصوالتش پیدا کند.
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رویا هم چنان می خواهد تا فروش محصوالتش را در یک بازار زنانه آزمایش کند .اما آمنه می گوید که
فروش محصوالت دربازارهای زنانه نیاز به زمان زیاد دارد .تکمیل منودن فرمایش دکانداران و مشرتیان
در مقایسه با تولید محصوالت جدید ،کمرت خطر دارد .چون رویا منی داند که مردم آنها را خریداری
خواهند کرد یا خیر ،مخصوصاً برای یک تجارت کوچک.
رویا می گوید که او هنوزهم می خواهد تا برای چندروز ،-فروش محصوالتش را در بازار زنانه آزمایش
کند .او فکر می کند که مشرتیان این بازار ،لباس های محفلی او را با سیت های لباس های دست
دوزی سنتی خواهند پسندید .او در این بازار ،لباس های محفلی مانند لباس های خودش را دیده
است ،اما لباس های محفلی او از لباس های دیگران بهرت است .فرح،دخرت عمه رویا می تواند لباس
ها را برای او بفروشد .اگر فروش به صورت درست صورت بگیرد ،رویا می تواند لباس های محفلی را
در بازارهای زنانه دیگر هم بفروشد .او حتا می تواند این لباس ها را در بازار زنانه که در نزدیکی خانۀ
پرس مامای شفیق در تاجکستان موقعیت دارد ،به فروش برساند .رویا شنیده است که این یک بازار
محبوبی است.
آمنه با خنده می گوید« :رویا جان داشنت خیال های بزرگ خوب است ،اما بصورت هم زمان انجام
کار های زیادی می تواند شام را از مدیریت درست تجارت باز دارد .بازار زنانه می تواند مجرای فروش
خوبی برای آزمایش درسال آینده در زمانی باشد که تجارت شام قوی تر شود .اگر می خواهید
امسال یک مجرای فروش جدیدی را آزمایش کنی ،می توانی دکان مخصوص لباس های سنتی
دیگری را مانند دکان مخصوص لباس های اطفال پیدا کنید ،یا یک تولید کننده برای یک تجارت بزرگ
تر مانند رشکت ابریشم باشید».
رویا تصمیم می گیرد تا به جای آزمایش مجرا های فروش متفاوت ،نوع دیگری از دکان مخصوص
لباس سنتی زنانه را پیدا کند.
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منایشگاه ها

بازارهای زنانه

مشرتیانی که در همسایگی
رویا زندگی می کنند

مشرتیانی که به صورت
خصوصی معرفی شده اند

کانال های فروش :فروش به مشرتیان

موسسات غیرحکومتی که در بخش
صنایع دستی فعالیت دارند

تولید کننده گانی که تجارت های بزرگ
دارند

دکان ها

کانال های فروش :فروشات به دکانداران و افرادی که محصوالت شام را دوباره به فروش می رسانند

بعد از بررسی و ارزیابی کانال های فروش متفاوت
رویا تصمیم می گیرد تا دکانداران زیادتری را پیدا کند که محصوالتش را خریداری کنند
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(ج) محصوالت جدیدی تولید کنید
آخرین راهی که می توانید از طریق آن میزان فروشات خویش را افزایش دهید ،تولید محصوالت
جدید است .این روند به زمان و پول زیادی رضورت دارد ،اما در صورتی که محصوالت شام محبوب
باشد ،اینکار ارزش انجام دادنش را دارد.
آمنه می گوید« :رویا جان ،از معلومات پیگیری فروشات خویش می دانید که محصوالت سنتی
با دست دوزی قندهاری وتار شامر شام ،موفق ترین محصوالت شام است .گلدوزی قندهاری و
تار شامر آن محصولی است که شام به بهرتین شیوه آن انجام داده می توانید .شام دیگر کدام
محصول سنتی را با استفاده از مهارتی که دارید می توانید بسازید؟ آمنه می پرسد.
آمنه جان من می دانم که لباس های سنتی طفالنه قسمی که شام پیشنهاد کردید بسازم.
من می توانم این لباس ها را به دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه که در حال حارض با آن کار
می کنم ،بفروشم .یا می توانم دکان مخصوص سنتی اطفال دیگری را پیدا کنم.
رویا جان این مفکوره خوبی است .ما درباره روش های تولید محصوالت جدید در فرصت دیگری
صحبت خواهیم کرد».
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رویا تصمیم می گیرد که لباس های سنتی طفالنه تولید کند.
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(د) یک پالن کاری بسازید.
آمنه می گوید« :رویا جان؛ ما دربارۀ بعضی راه های عملی برای افزایش فروشات شام صحبت
کردیم ،اجازه دهید تا این روش ها را در کتابچه ات بنویسیم .ما یک پالن کاری می سازیم؛ بنابرین،
کارهایی را که باید انجام بدهید فراموش منی کنید و می توانید میزان پیرشفت خویش را اندازه گیری
کنید».
آمنه جدولی را در کتابچه رویا می کشد .او ستون های جداگانه ای را برای هدف ،کار  ،مهلت
زمانی و مسیر درست ،تهیه می کند .او به طور کلی هدف فروشات رویا را در جدول ثبت می کند.
در مرحله بعدی آمنه و رویا کارهایی را که درباره آنها صحبت کردند ،خانه پری می کنند .آنها کار ها
را در سه بخش تقسیم می کنند:
(الف) روش های فروش خویش را بهبود بخشید؛
(ب) :دکانداران ومشرتیان جدیدی را پیدا کنید؛
(ج) :محصوالت جدید بسازید.
آنها برای تکمیل هر یکی از این فعالیت ها مهلت زمانی تعیین می کنند.

هدف

کار/فعالیت

رضب االجل

در وضعیت درستی
قرار دارد

هدف نهایی

افزایش فروشات با مبلغ  30000افغانی تا  198000افغانی در سال

ختم 1394

خدمات مشرتی  -خدمات مشرتی خویش را با دقت گوش دادن به آنها و تقاضا
کردن از دکانداران و مشرتیان برای ارایه پیشنهادات و نظرات بیشرت ،بهرت سازید.

در جریان سال 1394

بعدا تکمیل خواهد
شد

از حمل  1394رشوع
کنید

بعدا تکمیل خواهد
شد

بعدا تکمیل خواهد
شد

رسطان 1394

بعدا تکمیل خواهد
شد

الف .روش های بهرت فروش

ب .دکانداران و مشرتیان جدیدی
را پیدا کنید

ت .محصوالت جدیدی را بسازید

تبلیغات فروشات محصول  % 10 -تخفیف برای مشرتیان شخصی که بیشرت ار
 5عدد جنس در یک یال خریداری می کنند .یک عدد خریطه کتانی را که به صورت
خفیف دست دوزی شده است به مشرتیان شخصی خویش تحفه بدهید.

یک دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه دیگری را پیدا کنید تا محصوالت شام را
خریداری کنند .از خانواده ،دوستان ،مشرتیان و یا دکانداران تقاضای کمک کنید.

لباس های طفالنه بسازید .این لباس ها را دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه
بفروشید و درصورت امکان ،در دکان های مخصوص لباس های سنتی طفالنه.
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پالن عملی کاری رویا

هدف عمومی :افزایش فروشات با مبلغ  30.000افغانی در سال آینده

بهبود روش های فروش :تبلیغ فروش

بهبود روش های فروش :خدمات مشرتیان

محصول جدید :دکان های مخصوص لباس های سنتی طفالنه

دکانداران جدید :دکان های مخصوص لباس های سنتی زنانه
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آمنه می گوید« :رویا جان؛حاال وظیفه شام یافنت منابع درست ،جهت تعقیب پالن کاری شام است.
آیا به استخدام افراد برای کمک به خویش نیاز دارید؟ آیا برای تولید یک محصول جدید پول دارید؟
زمانی که منابع درستی را بدست آوردید ،می توانید پالن کاری خویش را جهت افزایش فروش
تعقیب کنید».
رویا می داند ،او زمانی که دکانداران جدیدی را برای خریداری محصوالتش پیدا می کند و برای
ساخت لباس های طفالنه اش فرمایش دریافت می کند ،باید تولیدکننده گان جدیدی را پیدا کرده و
به آنها آموزش بدهد .به این ترتیب ،رویا از همین حاال به دنبال پیدا کردن آنهاست .برعالوه ،رویا در هر
ماه ،مقدار پولی پس انداز می کند تا مرصف ساخت محصول جدید را تأمین کند.
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منابعی را شناسایی کنید که برای تعقیب و تطبیق پالن کاری خویش رضورت دارید.
– زمان
– افراد (عرضه کننده گان و تولید کننده گان)
– وسایل و تجهیزات
– پول نقد
آیا برای تعقیب پالن کاری خویش به پول رضورت دارید؟
– هرماه مبلغ پولی را پس انداز کنید.
– از خانواده ،دوستان یا دکاندارانی که به شام اعتامد دارند ،پول قرض بخواهید .کارهای
خویش را به آنها نشان داده و درباره پالن کاری خویش به آنها معلومات بدهید .درباره
مبلغ قرضه و تاریخ بازپرداخت آن توافق کنید .این قرارداد را ثبت کنید.
– از اداره هایی که در بخش رسمایه گذاری کوچک کار می کنند ،قرضه تقاضا کنید.
جهت دادن درخواستی خویش از پالن کار ،جدول تعقیب و پیگیری فروش و منونه
های کاری خویش استفاده کنید .از دکانداری که با او کار می کنید ،یک پشتیبانی نامه،
( )letter of supportبگیرید .بر رس مقدار پول ،رشایط قرضه و تاریخ بازپرداخت آن
توافق کنید .قرارداد خویش را ثبت کنید.
– همیشه قرضۀ خویش را مطابق وقت تعیین شده ،پرداخت کنید .اگر قرضۀ خویش را
رس وقت پرداخت نکنید ،اعتبار خویش را از دست می دهید و دیگر هیچ وقت منی
توانید ،قرضه بگیرید.
اگر شام منی توانید منابع الزم را برای تعقیب پالن کاری خویش بدست بیاورید ،کارهایی
را که در این پالن گنجانیده اید ،تغییر دهید.
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مرحلۀ چهارم :تعقیب یا پیگیری میزان پیرشفت:
آیا برای رسیدن به هدف خویش در مسیر درستی قرار دارید؟
سه ماه بعد از اینکه رویا پالن کاری اش را تطبیق می کند ،آمنه از او می پرسد که پیرشفتی داشته
است یا خیر .رویا منی داند .آمنه به او می گوید که کارهای ماهوار اش را در پالن کاری بررسی کند تا
ببیند که برای رسیدن به مهلت زمانی تعیین شده ،در مسیر درستی قرار دارد .اگر رویا کلمه (بلی) یا
(نه خیر) را در ستون «مسیر درست» در پهلوی هر کاری بنویسد ،او می تواند میزان پیرشفت یا عقب
ماندگی اش را در ساحۀ مشخصی از پالن کاری اش ببیند و برای رسیدن به هدفش تصمیم بگیرد.

در وضعیت درستی
قرار دارد

هدف

کار/فعالیت

رضب االجل

هدف نهایی

افزایش فروشات با مبلغ  30000افغانی تا  198000افغانی در سال

ختم 1394

خدمات مشرتی  -خدمات مشرتی خویش را با دقت گوش دادن به آنها و تقاضا
کردن از دکانداران و مشرتیان برای ارایه پیشنهادات و نظرات بیشرت ،بهرت سازید.

در جریان سال 1394

بلی

از حمل  1394رشوع
کنید

بلی

رسطان 1394

بلی

سنبله 1394

بلی

الف .روش های بهرت فروش

ب .دکانداران و مشرتیان جدیدی
را پیدا کنید

ت .محصوالت جدیدی را بسازید

تبلیغات فروشات محصول  % 10 -تخفیف برای مشرتیان شخصی که بیشرت ار
 5عدد جنس در یک یال خریداری می کنند .یک عدد خریطه کتانی را که به صورت
خفیف دست دوزی شده است به مشرتیان شخصی خویش تحفه بدهید.

یک دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه دیگری را پیدا کنید تا محصوالت شام را
خریداری کنند .از خانواده ،دوستان ،مشرتیان و یا دکانداران تقاضای کمک کنید.

لباس های طفالنه بسازید .این لباس ها را دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه
بفروشید و درصورت امکان ،در دکان های مخصوص لباس های سنتی طفالنه.
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آمنه همچنین به رویا می گوید تا مجموع فروشات را در هر ماه بررسی کند تا مقدار پیرشفت خویش
در رسیدن به هدفش را مشاهده کند.
آمنه سوال می کند« :رویا جان ،می خواهی در ختم سال مجموع فروشات باید چقدر باشد؟»
رویا جواب می دهد« :این آسان است ،مقدار فروش من در سال گذشته 168000 ،افغانی بود ،و من
می خواهم مبلغ  30000افغانی روی آن اضافه کنم .به این ترتیب ،هدف من رسیدن به مجموع
فروش مبلغ  198000افغانی در این سال است».
هدف مجموع فروش= فروش سال گذشته  +هدف افزایش فروش
=  30000+ 168000افغانی
=  198000افغانی
آمنه به رویا می گوید که هدف مجموع فروش اش که مبلغ  198000افغانی است را بر  12تقسیم
کند ،تعداد ماه ها در یک سال ،تا هدف فروش ماهوار اش را بدست بیاورد.
رویا هدف فروش ماهواراش را محاسبه می کند:
هدف فروش ماهوار= هدف مجموع فروش تقسیم تعداد ماه های سال
=  198000افغانی تقسیم12
=  16500افغانی
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آمنه می گوید« :رویا جان؛ این هدف فروش ماهوار شامست .این را با فروش حقیقی ماهوارخویش
مقایسه کن تا ببینی که در راستای رسیدن به هدفت در مسیر درستی قرار داری یا خیر؟»
رویا مقدار فروش حقیقی اش را با هدف فروش ماهوارش مقایسه می کند
حمل

جوزا

ثور

فروشات حقیقی (افغانی)

16.000

16.000

17.000

فروشات مورد هدف (افغانی)

16.500

16.500

16.500

فروش رویا در این ماه به مبلغ  17000افغانی می رسد .این مقدار فروش بیش از هدف تعیین شدۀ
 16500افغانی است .به این ترتیب ،رویا بسیار خشنود است.
آمنه یادآوری می کند که میزان فروش رویا در این ماه باالتر از هدفش است ،اما آنها در دو ماه گذشته
پایین تر از هدفش بوده است .او می گوید که این نوسان درست است؛ چون در آغاز دو ماه ،رویا در
تعقیب کردن پالن کاری اش قرار داشت.
آمنه توضیح می دهد که هدف ماهوار ،تنها یک رهنمود است .میزان فروش رویا در بعضی ماه ها
بلندتر از هدف و در بعضی ماه ها کمرت از هدف خواهد بود؛ چون میزان فروش او در طول سال تغییر
می کند .مثالً ،میزان فروش رویا در روزهای پیش از عید زیاد است .مهم ترین مسئله ،جمع کردن
فروش ماهوار رویا در طول سال و رسیدن به هدف تعیین شده اش است.
رویا برای سه ماه پالن کاری اش را تعقیب کرده است .آمنه پیشنهاد می کند که پیرشفت اش تا امروز
را در راستای رسیدن به هدفش اندازه گیری کند .این به معنای مقایسه کردن میزان فروش حقیقی در
مدت زمان سه ماه با هدف فروشات و برای همین مدت است .آمنه برای کمک به رویا در انجام این
کار ،یک جدول را در کتابچه رویا می کشد.
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نقشه دنبال کردن میزان رشد تجارت رویا :رویا میزان فروش حقیقی خویش تا امروز را با
اهداف تعیین شده برای فروش محصوالتاش مقایسه می کند
حمل

ثور

جوزا

فروشات حقیقی (افغانی)

16.000

16.000

17.000

49.000

هدف فروشات ماهوار (افغانی)

16.500

16.500

16.500

49.500

-500

-500

500

-500

باالتر و یا پاین تر از هدف
(افغانی)

رسطان  -حوت

رویا مقدار فروش حقیقی خویش را برای مدت زمان سه ماه محاسبه می کند:
فروش حقیقی تا امروز= فروش در ماه اول +فروش در ماه دوم  +فروش در ماه سوم
=  16000افغانی  16000 +افغانی  17000 +افغانی
=  49000افغانی
در مرحله بعدی رویا هدف تعیین شده برای فروش محصوالت اش را برای مدت زمان سه ماه
محاسبه می کند:
هدف فروش تا امروز = هدف فروش ماهوار × تعداد ماه ها
= 3 × 16500
=  49500افغانی
رویا ناراحت است از اینکه مقدار فروش حقیقی اش تا امروز ،یعنی  49000افغانی کمرت از هدف
تعیین شده که  49500افغانی است ،می باشد.آمنه به رویا می گوید که نگران نباشد .رویا با دقت
و درستی پالن کاری اش را تعقیب می کند و میزان فروش او در هر ماه افزایش یافته است .اگر میزان
فروش او از میزان هدف تعیین شده برای فروش در ماه های آینده بیشرت باشد ،او تا هنوز می تواند
به هدفش برسد.
او به رویا مشوره می دهد که پیرشفتاش را تا امروز به صورت ماهوار بررسی کند.
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دنبال یا پیگیری کردن میزان پیرشفت شام
– برای اندازه گیری پیرشفت خویش در راستای رسیدن به هدف تعیین شده برای
فروش ماهوار ،از معلومات و پیگیری کردن فروش خویش استفاده کنید.
– پالن کاری خویش را در هر ماه بررسی کنید تا مطمنئ شوید که در مسیر درستی قرار
دارید.

آمنه می گوید« :رویا جان ،تعقیب یا پیگیری کردن پیرشفت ،مرحله نهایی در روند رشد دادن تجارت
است .این به خاطری یک مرحله مهم است که انجام اینکار به شام می گوید که آیا برای رسیدن به
هدف خویش ،در مسیری درست قرار دارید یا خیر .اگر شام از پالن کاری خویش عقب می مانید
یا با مشکلی بر خورد می کنید ،باید بر رس پالن کاری خویش تجدید نظر کنید .اگر میزان فروش شام
افزایش پیدا منی کند ،اما هنوز در مسیری درستی در راستای رسیدن به هدف خویش قرار دارید ،باید
کارهای خویش را تغییر دهید ،یا فعالیت های جدیدی را در پالن کاری خویش اضافه کنید».
رویا می گوید« :تشکر آمنه جان؛ می دانم که پالن گذاری چگونه به من کمک می کند تا تجارتم را
انکشاف بدهم .داشنت یک پالن به من کمک می کند تا بر مهم ترین فعالیت ها برای افزایش فروش
محصوالتم متمرکز کنم .اگر من بتوانم در مسیر درست حرکت کنم و به هدفم دست یابم ،می
توانم مصارف مکتب فرهاد را بپردازم».
آمنه می گوید« :درست است رویا جان؛تو می توانی این مرحله ها را برای رسیدن به هر یکی از
اهداف تجارتی ات استفاده کنی  -از افزایش مقدار فروش تا کاهش مصارف ،تا تطبیق کردن سیستم
درست برای رشد تجارت در آینده».
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 .3یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش دوم :پالنگذاری برای رشد تجارت
 .2.1برای پالن گذاری برای رشد تجارت خویش ،چه کاری را باید انجام بدهید؟
مرحله اول  :نقطه آغاز؛ در حال حارض تجارت شام در چه جایگاهی قرار دارد؟
 .2.2میزان فروش خویش را در یک تا سه سال گذشته بررسی کنید (درباره روش های دنبال کردن فروش ،به
فصل پنجم مراجعه کنید) .آیا فروش شام در حال افزایش یا کاهش است؟ مجموع فروش شام در سال
گذشته چه قدر بوده است؟
 .2.3به مقدار فروشات خویش از طریق کانال های فروش ،یا از طریق محصول نگاه کنید .آیا شام فرصت های
رشد را می بینید؟
مرحله دوم  :مقصد؛ هدف شام برای سال آینده چیست ؟
 .2.4هدف فروش شام برای سال آینده چیست؟
 .2.5چرا فکر می کنید که این هدف دست یافتنی است؟
مرحله سوم  :راه رسیدن به هدف؛ چگونه به هدف خویش می رسید؟
 .2.6سه راه کلیدی برای افزایش فروش شام کدام است؟
 .2.7از طریق کدام سه راه می توانید روش های فروش خویش را بهبود بخشید؟
 .2.8بهرتین کانال فروش شام کدام است؟ دو دکاندار و یا مشرتی را در این کانال نام بگیرید که می توانند
محصوالت شام را خریداری کنند .چگونه می توانید این دکانداران و مشرتیان را پیدا کنید؟
 .2.9کدام کانال های جدید فروش دیگر را می توانید آزمایش کنید؟ چرا در این کار موفق خواهید شد؟
 .2.10پر فروش ترین محصول شام کدام است؟ محصولی مشابهی را که می توانید تولید کنید ،نام بربید.
 .2.11کدام محصوالت جدیدی را می توانید تولید کنید؟ چرا این محصوالت موفق خواهند بود؟
 .2.12با توجه به زمان و مقدار پولی که دراختیار دارید ،آیا این فعالیت ها عملی خواهند شد؟
 .2.13برای رسیدن به هدف فروش خویش یک پالن کاری تهیه کنید .برای این کار ،از منونۀ پالن کاری در
بخش منابع این طرز العمل استفاده کنید.
 .2.14برای تعقیب یا تطبیق کردن پالن کاری خویش ،به چه منابع نیاز دارید؟ به چه قدر وقت نیاز دارید؟ آیا باید
افراد بیشرتی را استخدام کنید ،یا عرضه کننده گان جدیدی پیدا کنید؟ آیا به وسایل جدیدی نیاز دارید؟
به چقدر پول نیاز دارید؟
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 .2.15چگونه می توانید پولی را که برای تعقیب پالن کاری خویش الزم دارید ،تهیه کنید (برای فهرست نهاد
های مالی در افغانستان ،به ویب سایت طرزالعمل صنعت گران مراجعه کنید).اگر قرضه بگیرید چه چیز ها
را باید در نظر بگیرید؟ چه اتفاق خواهد بیافتد اگر قرضه را به وقت معین آن پرداخت نکنید؟
مرحله چهارم :میزان پیرشفت خویش را دنبال کنید-
آیا برای رسیدن به هدف خویش ،در مسیر درستی قرار دارید؟
 .2.16اگر مقدار فروش شام در سال گذشته به مبلغ  100.000افغانی می رسید و هدف شام افزایش مقدار فروش
شام ،با مبلغ  20.000افغانی برای سال جاری باشد ،هدف فروش ماهوار شام چیست؟ چگونه می فهمید
که به هدف خویش می رسید؟ اگر فروش حقیقی شام برای سه ماه اول ،مبلغ  10.000افغانی 11.000 ،و
 13000افغانی است ،آیا برای رسیدن به هدف خویش ،در مسیر درستی قرار دارید؟ از نقشه دنبال کردن
رشد فروش ،در بخش منابع طرزالعمل صنعت گری استفاده کنید.
 .2.17در صورتی که در راستای رسیدن به هدف خویش پیرشفتی ندارید ،می توانید چه کاری را انجام دهید؟
 .2.18کدام اهداف دیگر را می توانید برای تجارت خویش تعیین کنید؟

205

206

فصل هفتم:
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فهرست محتویات
 .1مقدمه
 .2ساخنت محصوالت جدید
مرحله اول :انجام تحقیقات
مرحله دوم :طرح
مرحله سوم :آزمایش و تولید
مرحله چهارم :تبلیغ و فروش

 .3یادداشت های مربی :مترینات
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با ختم این فصل با موضوعات ذیل آشنا می شوید:
– چگونه می توانید محصوالت جدیدی تولید کنید؟
– چگونه می توانید درباره انواع محصوالتی تحقیق کنید که می خواهید آنها را تولید
کنید؟
– چگونه می توانید محصوالت جدیدی را طراحی کنید؟
– چگونه می توانید محصوالت جدید را آزمایش کنید؟
– چگونه می توانید برای محصوالت جدید بازاریابی کنید و آنها را بفروشید؟

209

 .1مقدمه
رویا پالن کاری خویش را تعقیب می کند تا مقدار فروش محصوالت خویش را افزایش دهد .به عنوان
بخشی از پالن ،رویا تصمیم می گیرد که محصولی جدیدی را بسازد ،اما او منی داند کارش را از
کجا آغاز کند .او از آمنه جان مشوره می خواهد.
آمنه جان می گوید ،ساخنت یک محصول جدید ،شیوۀ مهمی برای حفظ عالقه مندی دکانداران
و مشرتیان به تجارت شام است؛ مخصوصا زمانی که خود شام محصوالت خویش را برای فروش
می سازید .دکانداران و مشرتیان محصوالت جدیدی را می پسندند که انعکاس دهندۀ فصل سال و
یا تازه ترین الگوی فیشن باشند.
آمنه هر سال محصول جدیدی می سازد .دکانداران و مشرتیان می دانند که آمنه همیشه محصول
جدید و با طرح های زیبا برای فروش دارد؛ بنابرین آنها به خریداری محصوالت آمنه ادامه می دهند.
آمنه توضیح می دهد که برای ساخت یک محصول جدید ،دو راه عمده وجود دارد:
 .1محصوالت فعلی خویش را اصالح کنید -در حالی که شکل عمومی و ُمد آن را حفظ می کنید،
در جزییات محصول خویش تجدید نظر منایید  .این کار به معنای تغییر رنگ ،مواد و یا اندازۀ
محصول است .مثالً رویا می تواند سیت لباس های دست دوزی سنتی خویش را با ترکیبی از رنگ
های متفاوت برای لباس های محفلی اش بسازد.
 .2محصوالت کامال جدید بسازید  -محصولی رابا طرح و یا شیوۀ بسازید که هنوز آنرا به فروش نرسانده
اید .رویا می تواند لباس های سنتی طفالنه بسازد.
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برای تولید محصوالت جدید دو راه وجود دارد:
 .1محصوالت فعلی خویش را اصالح کنید:
– رنگ محصول را تغییر دهید؛
– مواد ساخت محصول را تغییر دهید؛
– اندازه محصول را تغییر دهید؛
 2محصوالت کامال جدید ایجاد کنید.

 .2محصول کامال جدید ایجاد کنید – رویا می تواند لباس های دست
دوزی سنتی طفالنه بسازد.

 .1محصول فعلی خویش را اصالح کنید – رویا می تواند سیت لباس های
دست دوزی سنتی اش را با رنگ های جدید برای لباس های محفلی
بسازد.

دو روش ایجاد محصول جدید
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 .2ساخنت محصول جدید
آمنه برای رویا توضیح می دهد که ساخنت یک محصول جدید در برگیرندۀ چهار مرحله عمده است:
– مرحله اول :تحقیق؛ معلومات الزم را برای کمک در تصمیم گیری جهت تولید محصول مورد
نظر ،جمعآوری کنید.
– مرحله دوم :طرح؛ تالش کنید منابع الهام بخش و یا مفکوره های جدید متفاوتی پیدا کنید و طرح
های متفاوتی بسازید.
– مرحله سوم :آزمایش و تولید؛ بهرتین طرح ها را آزمایش کنید و موفق ترین آنها را بسازید.
– مرحله چهارم  :تبلیغ و فروش؛ محصوالت جدید خویش را تبلیغ کنید و آنها را بفروشید.
تعقیب کردن این مرحله ها به شام کمک می کند تا مطمنئ شوید که محصوالت شام موفق
است.
آمنه به رویا یادآوری می کند که محصول جدید او ،باید انعکاس دهنده تعهد عالمتتجارتی اش باشد.
اگر او محصوالت ،با کیفیت کمرتی تولید کند ،این کار به شهرت نیک او به عنوان یک تولید کنندۀ عالی
آسیب خواهد رساند.
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مرحله اول :تحقیق
آمنه می گوید« :رویا جان ،پیش از این که یک محصول جدید تولید کنید ،باید تحقیق کنید که مردم
کدام نوع محصول را خریداری خواهند کرد .اجازه دهید تا تحقیقی را که انجام داده بودیم ،آن را
بازبینی کنیم و کارهای الزم را به آن اضافه کنیم».
آمنه از رویا چند سوال می پرسد:
 .1کدام یکی از محصوالت شام بیشرت موفق است؟ معلومات پیگیری کردن فروشات خویش
را بازبینی کنید (در باره پیگیری کردن فروش ،به فصل پنجم مراجعه کنید) .آیا می توانید رنگ،
اندازه ،مواد و یا مشخصات محصوالت خویش را برای ساخت یک محصول جدید اصالح کنید؟ آیا
محصوالت مشابه دیگری وجود دارد که شام می توانید آنرا بسازید ؟

پیگیری فروشات رویا از طریق محصوالت
محصول
فروش محصوالتی که رشد
آن رسیع است [مرتبط با سیت
های لباس های دست دوزی]

فروشات (افغانی)

یخن پیراهن تنبان

سیت لباس دست دوزی سنتی

لباس های محفلی با سیت لباس دست دوزی
سنتی
بلوز

مجموع فروشات

120,600
39,200

7,000

محصوالت سنتی که بیشرت
فروش دارد [مرتبط با پیراهن
تنبان ،سیت های لباس و لباس
های محفلی]

1,200

168,000

رویا با دیدن معلومات پیگیری کردن محصوالتش ،می داند که محصوالت سنتی بیشرتین فروش را
دارد و فروشسیت های لباس های دست دوزی سنتی او با بیشرتین رسعت در حال رشد است.
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 .2برای محبوب ترین محصوالت شام ،مشرتیان مورد هدف شام چه کسانی اند؟ مشرتیان مورد
هدف شام افرادی هستند که تعهد عالمت تجارتی و انواع محصوالتی را که شام می سازید می
پسندند .آنها افرادی هستند که محصوالت شام را خریداری و استفاده می کنند .اگر شام محصول
خویش را به دکانداری بفروشید ،مشرتیان مورد هدف شام ،مشرتیان مختلف این دکاندار است.

مبشرتیان مورد هدف شام کیستند؟
– آیا آنها زنان هستند و یا مردان؟
– آیا آنها جوان ،میان سال و یا بزرگ سال هستند؟
– آیا آنها درآمد های پائین ،متوسط و یا باال دارند؟
– آنها از کجا هستند؟
– آنها در زمان خریداری محصوالت در باره چه چیزی بیشرت محتاط هستند و دقت دارند؟
– آنها محصوالت مورد نیاز شان را از کجا خریداری می کنند؟

مشرتیان مورد هدف رویا برای محصولی که بیشرتین رشد را دارد ،زنانی ساکن شهر کابل با در آمد
متوسط از گروه سنی  18سال تا  30سال هستند؛ یعنی مشرتیان سیت لباس های دست دوزی
سنتی .این زنان به دنبال لباس های دست دوزی سنتی را که با کیفیت عالی و اختتام درست ساخته
شده است ،می باشند .آنها لباس های مورد نیازشان را از دکان هایی خریداری می کنند که لباس
سنتی می فروشند.
زنانی که درآمد کمرت دارند ،لباس های محفلی رویا را با سیت لباس های سنتی خریداری می کنند،
اما میزان فروش رویا به این مشرتیان بسیار کمرت از میزان فروش او به زنانی است که لباس های مورد
نیاز شان را از دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه خریداری می کنند.
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مشرتیان مورد هدف رویا برای سیت لباس های دست دوزی سنتی
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 .3دیگر چه محصوالتی مانند محصوالت شام در بازار پر فروش است؟ کدام محصوالت در میان
مشرتیان مورد هدف شام ،محبوب است؟ تفاوت این محصوالت با آنچه شام تولید می کنید ،در
چیست؟ آیا این محصوالت رنگ ،مواد و یا قیمت مختلفی دارند؟ آیا کیفیت ،شکل و یا اندازه این
محصوالت متفاوت است؟ آیا این محصوالت به شام درباره اصالح محصوالت شام مفکوره می
دهند؟
رویا در بازار سیت های البسه دست دوزی سنتی را می بیند که در طرح و نقش آن با رنگ طالئی کار
شده است .رویا هرگز در باره استفاده از تار طالیی در دست دوزی تار شامر فکر نکرده بود ،اما این کار
زیبا به نظر می رسد .او می تواند از تار طالیی برای دست دوزی سیت های لباس های محفلی
استفاده کند .بر عالوه ،رویا می تواند طرح و نقش را با رنگ طالئی به دکانداری پیشنهاد کند که دکان
مخصوص لباس های سنتی زنانه دارد.

216

رویا محصول جدیدی می سازد

رویا سیت های لباس های دست دوزی سنتی را می بیند که
با تار طالیی رنگ کار شده است
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 .4آیا محصوالت جدیدی در بازار وجود دارد که شام برای تولید آنها مهارت های الزم را دارید؟ آیا این
محصوالت در میان مشرتیان مورد هدف شام محبوب است ،و یا باید شام مشرتیان جدیدی را
پیدا کنید؟
رویا می داند که لباس های طفالنه ،در دکان های مخصوص لباس های سنتی زنانه به فروش می
رسد .کار دست دوزی لباس های طفالنه مانند کار دست دوزی لباس های محفلی مغلق و پیچیده
نیست .او می تواند برای ساخت لباس های سنتی طفالنۀ بازاری ،با یک خیاط کار کند.

رویا لباس های دست دوزی سنتی طفالنه را در دکان های مخصوص
لباس های دست دوزی سنتی زنانه می بینید.
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 .5در حال حارض کدام روش ها در بازار وجود دارد؟ آیا نوع و ُمد محصوالت مانند تولیدات شام با
تغییر فصل ،تغییر می کنند؟ آیا در حال حارض ،رنگ ها و طرح های مشخصی محبوب هستند؟
رویا یک طرح و نقش جدید دست دوزی تار شامر را می بیند که تنها در لباس های محلفی نه ،بلکه
در لباس های متفاوت کار شده است .در این طرح و نقش ،دو نگین بزرگ املاس با دیگر نگین های
املاس استفاده شده است که در داخل این دو نگین بزرگ روی هم دیگر قرار گرفته اند.
نگین های بزرگ املاس توسط سه نگین خرد املاس به هم دیگر وصل شده است .رویا می تواند این
طرح و نقش را در ساخت لباس های جدید طفالنه استفاده کند.

طرح و نقش جدید دست دوزی تار شامر

رویا می گوید« :آمنه جان ،این یک تحقیق مفید بود .حاال من مطمنئ هستم که می توانم با یک
خیاط برای ساخت لباس های سنتی دست دوزی طفالنه ،با کیفیت عالی کار کنم .من ساخت این
لباس ها را با لباس های دخرتانه رشوع می کنم و طرح جدید دست دوزی تار شامر را که در بازار دیده
ام ،آزمایش خواهم کرد.
من فکر می کنم ،زنانی که از دکان مخصوص لباس های سنتی که من با آنها کار می کنم خریداری
می کنند ،لباس های جدید من را برای دخرتان شان خواهند پسندید .برعالوه ،من می توانم دکان
مخصوص لباس های طفالنه سنتی جدیدی را پیدا کنم که لباس های جدیدم را خریداری کنند».
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قبل از ساخت محصوالت جدید ،درباره موضوعات ذیل تحقیق انجام دهید:
 .1محصوالتی که بیشرتین موفقیت را در آن دارید؛
 .2مشرتیان مورد هدف؛
 .3محصوالت پرفروش مشابه محصول شام؛
 .4محصوالت پرفروش دیگر که با استفاده از مهارت هایی که شام دارید ساخته می شود؛
 .5روش بازار.
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مرحله دوم .طرح
آمنه به رویا می گوید که برای یافنت منبع الهام بخش و یا مفکوره های جدید برای ساخنت لباس
جدید دخرتانه اش ،به اطراف نگاه کند.
منبع الهام بخش و یا مفکوره های جدید آن است که به طرح های جدید شام مفکوره می بخشد
که این الهام می تواند یک رنگ ،صحبت کردن با کسی و یا یک پیراهن باشد.
آمنه می گوید« :احساس الهام بخش و یا مفکوره های جدید به شام کمک می کند تا مفکوره
های موجود را به مفکوره های جدید و متفاوت تبدیل کنید .اگر شام محصوالت مشابه با محصوالت
تولیدی هر کس دیگر بسازید ،هیچ کس آنرا نخواهد خرید».

منابع الهام بخش و یا مفکوره های جدید را پیدا کنید:
– به متام افراد و اشیای اطراف خویش نگاه کنید.
– به بازارها ،دکان ها ،اجتامع که زنده گی می کنید و به طبیعت نگاه کنید.
– به کتاب ها ،مجالت و انرتنیت نگاه کنید.
– به محصوالت دیگری نگاه کنید که شام می خواهید محصوالت مانند آنها را بسازید.

221

فصل هفتم

رویا در آخر کتابچه خویش جایی را برای ثبت منابع الهام بخش و یا مفکوره های جدید ایجاد می
کند .او هرجا که می رود ،کتابچه را با خودش می برد تا بتواند مفکوره ها را ثبت و تصاویری که به او
احساس الهام بخش و یا مفکوره های جدید می دهد ،ترسیم کند .بر عالوه ،رویا اشیایی را جمع
می کند که به او حس الهام بخش و یا مفکوره های جدید می دهد  -مانند قطعه های مواد -و
آنها را در کتابچۀ خویش می گذارد.

رویا مفکوره های جدید را در کتابچه خویش ثبت می کند.

آمنه می گوید« :رویا جان زمانی که چند مفکوره را جمع منودید ،می توانید ترسیم منودن طرح
ها را در کتابچۀ خویش رشوع کنید .با انجام این کار می توانید پیرشفت خویش را مشاهده کنید».

طراحی محصوالت جدید
متام مفکوره هایی را که درباره طرح ها در ذهن دارید ،ترسیم منایید .بعضی اوقات در
ابتدا بهرتین طرح ها که از مفکوره ها به دست می آید ،فکر می کنید احمقانه و یا بی
مفهوم است.
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آمنه به رویا می گوید که چیزهایی زیادی وجود دارد که در زمان طراحی محصول جدید ،درباره
آنها باید فکر کنید:

 .1مشرتیان مورد هدف؛ چه کسانی از این محصول
استفاده خواهند کرد؟

 .2کاربرد و یا مورد استفاده؛ مشرتیان از این محصول چه
زمانی و چگونه استفاده خواهند کرد؟

 .3طرح یا شیوه؛ آیا این محصول سنتی خواهد بود و یا
عرصی؟

 .4مواد؛ از کدام مواد استفاده خواهید کرد؟
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 .5رنگ ها؛ از چه رنگ و یا ترکیبی از کدام رنگ ها استفاده
خواهید کرد؟

کیفیت عالی

 .6این محصول نیازمند کدام کارهای جزئی نهایی مانند
شاندن دکمه و یا سوزن دوزی مخصوص خواهد بود؟

کیفیت پایین

 .7این محصول دارای کدام شکل و اندازه خواهد بود؟ آیا
در بازار اندازه معیاری وجود دارد؟

 .8کیفیت؛ آیا این محصول دارای کیفیت عالی خواهد بود
و یا کیفیت پایین؟
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 .9قیمت؛ برای این محصول یک قیمت رقابتی چند است؟
آیا مرصف ساخت این محصول کمرت از این قیمت است؟
برای معلومات بیشرت درباره مصارف و قیمت ها به فصل
سوم مراجعه کنید.

 .10چه چیزی باعث شد تا این محصول را بسازید؟ آیا
محصول دیگری نیز وجود دارد که شام بتوانید آنها را با
استفاده از این احساس الهام بخش و یا مفکوره جدید،
بسازید و بتوانید آنها را به عنوان یک سیت و یا یک مجموعه
به فروش برسانید؟

دست دوزی تار شامر با عالی ترین کیفیت

 .11تعهد عالمت تجارتی  -آیا این محصول تعهد عالمت
تجارتی شام را انعکاس می دهد؟
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رویا چند نوع طرح متفاوتی را رسامی می کند .او فکر می کند که سه نوع از این طرح ها قابل تطبیق
هستند؛ مخصوصا با سه ترکیب از رنگ های که او انتخاب کرده است.
طرح اول

طرح دوم

طرح سوم

ترکیب رنگ 1

ترکیب رنگ 2

ترکیب رنگ 3

طرح های لباس های رویا در  3ترکیب متفاوت از رنگ ها
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انتخاب کردن رنگ ها:
– رنگ های زیادی وجود دارد که شام می توانید از میان آنها انتخاب کنید .این رنگ ها
را در چرخه رنگ ها در زیر ببینید.
– تحقیق کنید و ببینید که مشرتیان و دکانداران کدام رنگ ها و یا ترکیبی از رنگ ها را
بیشرت می پسندند.
– از رنگ های مشابه و یا رنگ هایی که به صورت متضاد ،در چرخه رنگ ها قرار گرفته
اند ،استفاده کنید.
– از منونه های تاریکرت و یا روشن تر رنگ های مشابه استفاده کنید.

چرخه های رنگ
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مرحله سوم .آزمایش کردن و تولید کردن محصول جدید
آمنه می گوید« :مرحله بعدی ،رویا جان ،آزمایش کردن طرح های شامست .شام منی خواهید
محصوالت جدیدی را تولید کنید که مشرتیان آنها را منی پسندند».

بهرتین طرح های خویش را آزمایش کنید:
– بهرتین طرح های خویش را با کسانی آزمایش کنید که به آنها اعتامد دارید؛ خانواداه،
دوستان ،دکانداران و یا مشرتیان .تالش کنید تا کسانی را پیدا کنید که از محصوالت
مشابه محصوالت شام استفاده می کنند؛ مانند دکانداران یا مشرتیان.
– جدول طرح های خویش را به آنان نشان دهید و یا منونه های محصوالت خویش را
بسازید؛ استفاده از روش ترسیم طرح ها ،مرصف کمرت دارد.
– مشرتیان مورد هدف خویش را تعیین کنید.
– از آنها بخواهید تا دربارۀ محصوالت شام نظر و یا پیشنهاد بدهند.
– این مفکوره ها را ثبت کنید تا بتوانید از آنها استفاده کنید و یا آنها را با یکدیگر مقایسه
کنید.
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رویا مشورۀ آمنه را تعقیب می کند .رویا با دکاندار مخصوص لباس های سنتی زنانه ،دو مشرتی
شخصی و آمنه مالقات می کند .رویا به آنها سه منونه از بهرتین طرح های خویش را برای ساخت
لباس های دخرتانه با ترکیب رنگ هایی که انتخاب کرده ،نشان می دهد .رویا مشرتیان مورد هدف
خویش را شناسایی می کند و از آنها درباره موضوعات می خواهد تا نظر بدهند:
– آنها چه چیزی را بیشرت می پسندند:
– مواد
– رنگ
– نهایی سازی محصوالت
– شکل و اندازه
– چه کسی محصوالت را خریداری خواهند کرد؟
– قیمت
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رویا طرح های خویش را با دکاندار دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه آزمایش می کند.

رویا نظریات دکاندار را در صفحه های آزمایش محصول ثبت می کند تا بتواند بعدا ً به آنها مراجعه
کند.
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دست دوزی رویا  -صفحه آزمایش محصول رویا
نام :نسیم عادل
محصول :لباس دست دوزی سنتی دخرتانه
مشرتیان مورد هدف :زنانی که بین سن  18تا  30سال عمر داشته ،دارای درآمد های متوسط بوده و در شهر
کابل زندگی می کنند .آنها لباس های دست دوزی سنتی با کیفیت عالی را می پسندند و این لباس ها را از دکان های
مخصوص لباس های سنتی خریداری می کنند.
 .1کدام طرح و ترکیب رنگ ها بیشرت را شام می پسندید؟
ترکیب رنگ 1
طرح 1
ترکیب رنگ 2
طرح 2
ترکیب رنگ 3
طرح 3
برای اینکه مشخص شود کدام طرح و ترکیب رنگ ها را شام بیشرت می پسندید ،به این سوال ها جواب
دهید.
 .2چه چیزی را در باره طرح شام بیشرت می پسندید؟
طرح و نقش دست دوزی ،شکل لباس و کیفیت مواد
 .3در صورت الزم ،دوست دارید چه تغییراتی را در طرح محصول ایجاد کنید؟
الف .مواد :هیچ
ب .رنگ :محصوالت را با ترکیب رنگ هایی بیشرتی عرضه کنید .مشرتیان متفاوت ،رنگ های متفاوت را می پسندند.
ج .طرح و نقش دست دوزی :هیچ
د .شکل :هیچ
ه .اندازه :هیچ
ی .تغییرات دیگر :هیچ
 .4آیا مشرتی مورد هدف من این محصول را خریداری خواهد کرد؟ اگر نخیر ،پس کی خواهد خرید؟
بلی
 .5مشرتیان چه قیمتی را برای این محصول خواهند پرداخت؟ دکانداران چه قیمتی را برای این محصول
خواهند پرداخت؟
مشرتیان 700 :افغانی
دکانداران 450 :افغانی
 .6پیشنهادات دیگر.
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رویا نظریات همگی را با یگدیگر مقایسه می کند و طرح و ترکیب رنگ هایی را انتخاب می کند که
بیشرتین فروش را دارد.
رویا تصمیم می گیرد تا یک منونه لباس را بسازد و آنرا به دکانداران نشان دهد .رویا برای خریداری
مواد و پرداخت مزد خیاط از پولی استفاده می کند که در چند ماه گذشته پس انداز کرده است.
آمنه به او یاد آوری می کند که شاید قادر به فروش منونۀ محصولش نباشد ،مخصوصا اگر لباس
های دخرتانه در میان مشرتیان فروش نداشته نباشد؛ بنابرین نباید پول بیشرتی را از آنچه پس انداز کرده
است ،مرصف کند.
آمنه از رویا می خواهد که در زمان ساخنت منونه ،مصارف دقیق ساخت یک لباس را محاسبه کند
(درباره روش محاسبۀ مصارف ،به فصل سوم مراجعه کنید).
رویا از آمنه می خواهد تا او را در انتخاب قیمت برای لباس اش کمک کند (درباره روش های تعیین
قیمت محصول ،به فصل سوم مراجعه کنید) .قیمت های اغلب لباس های دست دوزی سنتی
دخرتانه ،در بازار از  500افغانی الی  800افغانی است .کیفیت دست دوزی رویا از کیفیت دست
دوزی بعضی از لباس های دیگر بهرت است .بدین ترتیب ،رویا فکر می کند که مشرتیان مبلغ 700
افغانی برای لباس های او پرداخت خواهند کرد .این قیمت در میان سایر قیمت ها بلندتر است ،اما از
قیمت های گرانرتین لباس ها کمرت می باشد.
آمنه به رویا یادآوری می کند که دکانداران قیمت کمرتی توقع خواهند داشت؛ چون آنها باید لباس
های رویا را در یک قیمت رقابتی بفروشند و مصارف شان را نیز تأمین کنند .رویا می داند که باید
قیمتی را انتخاب کند که مصارفش را تأمین کند .او تصمیم می گیرد تا لباس هایش را به قیمت 450
افغانی برای دکانداران بفروشد .در دوران روند آزمایش محصول ،این قیمتی است که مردم تخمین
کرده بودند که دکانداران برای لباس پرداخت خواهند کرد.
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آمنه به رویا مشوره می دهد که معیارهای کیفیت را برای لباس های دست دوزی سنتی دخرتانه
خویش تعریف کند -یا اینکه کیفیت خوب به چه معنا است -و این معیارها را در جدول بررسی
کیفیت ،ثبت کند.
انجام این کار به رویا کمک می کند تا اطمینان یابد که لباس هایش هر بار و همیشه با سطح کیفیت
یکسان تولید می شود ( درباره روش های بررسی کیفیت ،به فصل دوم مراجعه کنید).

برای تولیدات محصول جدید خویش آماده شوید:
– منونه ای از محصول خویش را بسازید.
– مصارف ساخت یک محصول را محاسبه کنید.
– قمیت محصول خویش را بر اساس قیمت های موجود محصوالت مشابه در بازار تعیین
کنید .مطمنئ شوید قمیتی را که تعیین می کنید ،مصارف شام را تأمین کند.
– معیارهای کیفیت محصوالت خویش را تعریف کنید.

آمنه می گوید« :رویا جان! حاال شام آماده هستید تا لباس های دخرتانه را بسازید ،تنها چیزی که نیاز
دارید ،دریافت فرمایش است».
450

محصول جدید رویا :لباس دست دوزی سنتی دخرتانه
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مرحله چهام :تبلیغ و فروش محصوالت جدید
آمنه می گوید« :اجازه دهید تا کارهایی را که برای تبلیغ و فروش محصول جدید و زیبای خویش باید
انجام دهی ،مرور کنیم».
 .1برای محصول خویش یک عالمت تجارتی بسازید؛ شناخت عالمت تجارتی خویش را روی
محصول ضمیمه کنید.
آمنه می گوید« :رویا جان ،اگر مردم بدانند که این لباس را شام ساخته اید ،آنها از با کیفیت بودن این
لباس مطمنئ خواهند شد .بر عالوه ،محصوالت شام را به دوستان شان نیز معرفی خواهند کرد».
رویا حرف ( )Rراکه دست دوزی شده ،در قسمت زیر یخن در داخل هر جوره لباس ضمیمه می کند.

رویا عالمت تجارتی اش /لوگویرشا در داخل هر یکی از لباس ها دست دوزی می کند.
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 .2ابزار فروش را انکشاف دهید و اصالح کنید.
– مونۀ محصوالت ؛چند منونه از محصول خویش را بسازید و آنها را به دکانداران و مشرتیان نشان
بدهید.
– فهرست محصوالت؛ محصول جدید خویش را به فهرست محصوالت خویش اضافه کنید.
– بسته بندی؛ روش های بسته بندی را انتخاب کنید که محصول شام را پاک و محفوظ نگه می
دارد .با ضمیمۀ بزنیس کارت/کارت تجارتی یا مهر کردن جعبه های بسته بندی ،شناخت عالمت
تجارتی خویش را به بسته بندی اضافه کنید.
– ابزار دیگر فروش؛ اگرابزار فروش دیگری را که در اختیار دارید در هنگام تولید،محصول جدید خویش،
آنرا نیز اصالح کنید.
رویا منونۀ یک محصول دارد .او فهرست محصوالت و کارت تجارتش را اصالح می کند .او محصول
جدیدش را با روش هایی بسته می کند که محصوالت سابقه اش را بسته بندی می کرد .رویا برای
این کار ،از کاغذ سلوفان استفاده می کند؛ چون کاغذ سلوفان همزمان با نشان دادن کیفیت محصول
و لیبل تجارت رویا ،محصوالت را پاک نگه میدارد .رویا یک کارت تجارت را به بسته ها ضمیمه می کند
تا در آینده کار خریداری دکانداران و مشرتیان را آسان تر بسازد.

رویا ابزار فروش را توسعه می دهد و آنرا تجدید /می کند.
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 .3محصول خویش را تبلیغ کنید؛ دکانداران و مشرتیان مورد نظر و کارهایی را که باید برای این منظور،
انجام دهید شناسایی کنید (برای معلومات بیشرت درباره تبیلغ تجارت خویش ،به فصل چهارم و
برای معلومات درباره کانال های فروش به فصل پنجم مراجعه کنید) .از شبکۀ ارتباطی خانواده،
دوستان ،دکانداران و مشرتیان استفاده کنید تا به شام کمک کنند.
رویا دکانداری را در دکان مخصوص لباس های سنتی زنانه را هدف قرار می دهد که هم اکنون نیز
محصوالت او را خریداری می کند .این دکاندار در دکانش لباس های طفالنه نیز می فروشد و طرح
های رویا را در دوران روند آزمایش محصول ،پسندیده بود.

رویا لباس خویش را به دکانداری نشان می دهد که فروشندۀ مخصوص لباس های سنتی زنانه است.

رویا یک دکان دیگر را نیز در نظر دارد که فروشندۀ مخصوص لباس های سنتی طفالنه است .رویا در
زمان برگشت از تحویل دادن یخن های پیراهن و تنبان ،یک دکان مخصوص لباس های سنتی طفالنه
را نیز می بیند .دوست رویا یک فروشنده را در این دکان می شناسد که وعده می دهد تا رویا را به آن
دکاندار معرفی کند.
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آمنه می گوید« :رویا جان ،برای تبلیغ و فروش لباس های جدید ،مفکورههای بسیار عالی دارید.
اجازه دهید تا فهرست از این مفکوره ها تهیه کنیم که فراموش نشود .ما این فهرست را به نام
پالن تبلیغ محصوالت شام نام می گذاریم .شام می توانید از این پالن ،برای پیگیری کردن پیرشفت
خویش استفاده کنید».
پالن تبلیغ و فروش رویا
 .1برای محصوالت خویش عالمت تجارتی بسازید
چگونه برای محصوالت خویش عالمت تجارتی می سازید؟
 حرف ( )Rرا در طرف داخل یخن لباس دخرتانه ،دست دوزی کنید .2ابزار فروش خویش را توسعه دهید و آنرا تجدید مناید.
کدام ابزار فروش را شام توسعه خواهید داد؟ کدام ابزار فروش خویش را اصالح خواهید کرد؟
 منونه های محصوالت خویش را بسازید همزمان با محصوالت جدید ،فهرست محصوالت و کارت تجارت خویش را نیز اصالح کنید محصوالت خویش را با کاغذ سلوفان بسته بندی کنید کارت تجارت و عالمت تجارتی خویش را با آنضمیمه کنید.
 .3محصوالت خویش را تبلیغ کنید
چگونه محصوالت خویش را تبلیغ می کنید؟
 متاس تلفونی با دکاندار مخصوص لباس های سنتی زنانه به منظور فروش محصوالت -متاس تلفونی با دکاندار مخصوص لباس های سنتی طفالنه به منظور فروش محصوالت

محصول جدید خویش را تبلیغ کنید و آن را بفروشید:
– برای محصول خویش یک عالمت تجارتی بسازید.
– ابزار های فروش خویش را توسعه داده آنرا اصالح کنید.
– تجارت خویش را برای دکانداران و مشرتیان مورد هدف خویش تبلیغ کنید.
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فصل هفتم

رویا چند روز بعد از مالقات با یک دکاندار به خانه بر می گردد .او به طرف آمنه با لبخند دیده و
می گوید« :آمنه جان! اولین فرمایشم را که ساخنت لباس های دخرتانه بود ،به دکان مخصوص
لباس های سنتی زنانه فروختم .او منونه هایم را بسیار زیاد پسندید .متام کارهای انجام تحقیقات،
طراحی و آزمایش محصوالت ،خیلی با ارزش بود».
آمنه می گوید« :تربیک باشد ،رویا جان .شام بسیار زیاد تالش کردید و در حال تبدیل شدن به یک زن
تجارت پیشه بسیار عالی هستید .ما همه به تو افتخار می کنیم».
رویا می گوید« :آمنه جان ،من به خاطر رهنامیی های شام توانستم تجارتم را بسازم .روزی ،من
با کمک کردن با دیگران برای ایجاد تجارت شان؛ دانش خویش را رشیک خواهم ساخت؛ دقیقا مانند
کاری را که شام انجام دادید».
رویا بسیار خشنود است .او شهرت نیک دارد و تجارتش نیز به حد کافی بزرگ شده و رشد کرده است
تا بتواند مصارف تحصیل فرهاد را پرداخت کند .خانواده رویا ،مخصوصا شفیق به او افتخار می کند
و کارهای رویا در اجتامعش بسیار معروف شده است.
به هرحال ،رویا منی خواهد در این نقطه توقف کند .او به بهبود و انکشاف تجارتش ادامه خواهد
داد؛ افراد بیشرتی را به کار گامشته و پول بیشرتی را برای خانواده اش بدست خواهد آورد .رویا یک
خواب بزرگی در رس دارد.
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رویا محصول جدیدی می سازد
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 .3یادداشت های مربی (تریرن) :مترینات
بخش اول :مقدمه
 .1.1دو روش کلیدی برای تولید محصوالت جدید کدام اند؟
 .1.2چگونه می توانید با تجدید کردن محصوالت فعلی خویش ،محصوالت جدیدی تولید کنید؟
 .1.3کدام محصوالت را می توانید کامال به صورت جدید بسازید؟
بخش دوم :ساخنت محصوالت جدید
 .2.1کدام مراحل را باید برای تولید کردن محصوالت جدید طی کنید؟
مرحله اول .تحقیقات
 .2.2کدام محصوالت شام بیشرت موفق هستند؟ آیا می توانید آنها را با تغییر دادن رنگ ،مواد و یا اندازه تجدید
کنید؟
 .2.3مشرتیان مورد هدف شام چه کسانی هستند؟
 .2.4درباره محصوالتی فکر کنید که مانند محصوالت شام در بازار است .تفاوت این محصوالت با محصوالت
شام چیست؟ آیا این محصوالت درباره اصالح محصوالت شام ،به شام مفکوره می دهد؟
 .2.5دیگر کدام محصوالت فروش بیشرت دارد و با مهارت های مشابه شام ساخته می شود؟ آیا شام می توانید
این محصوالت را بسازید؟
 .2.6دو منونه از روش های بازار را ارایه کنید .آیا روش های دیگری در بازار وجود دارد که بر محصوالت
شام تاثیر بگذارد؟
مرحله دوم  :طراح
 .2.7محصول جدیدی را برای ساخت انتخاب کنید و سه طرح متفاوت ترسیم منائید .
 .2.8منبع الهام بخش و یا مفکوره جدید برای طرح های شام چه بود؟
برای معلومات بیشرت درباره منابع الهام بخش و یا مفکوره جدید و طرح ،به ویب سایت طرزالعمل صنعت گری
مراجعه کنید و یا از مرکز طرح در وبسایت اداره انکشاف صادرات افغانستان بازدید کنید.
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مرحله سوم :آزمایش و تولید محصول:
 .2.9طرح خویش را با چه کسانی آزمایش می کنید؟ چرا؟
 .2.10از آنها درباره چه چیزی سوال می کنید؟
مرحله چهارم :تبلیغ و فروش محصول جدید
 .2.11چگونه برای محصول جدید خویش عالمت تجارتی می سازید؟
 .2.12کدام نوع ابزار فروش را توسعه داده و آنها را برای تبلیغ محصول جدید خویش اصالح می کنید؟
 .2.13کدام مجموعه دکانداران و مشرتیان را هدف قرار می دهید؟
 .2.14چگونه محصول خویش را برای آنها تبلیغ می کنید؟
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منابع:
در اینجا قالب ها و جدول های را می بینید که رویا از آنها در فصل های  1تا  7این رهنمود استفاده می کند.
تالش کنید تا از آنها در تجارت خویش استفاده کنید .از این قالب ها و جدول ها در کتابچه های خویش نسخه
برداری کنید و یا از آنها فوتوکاپی کنید تا بتوانید از آنها به صورت مرتب استفاده کنید .برعالوه ،شام می توانید
آنها را از ویب سایت  www.artisantoolkit.af/resourcesبدست بیاورید.
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فورمه فرمایش
تاریخ:
نام شام:
نام مشرتی و یا دکاندار
شامره تیلیفون:
تاریخ تحویلی/تسلیم دهی
جنس فرمایش داده جزئیات طرح ها
شده

تعداد

فیمت هر واحد
(افغانی)

محموع قیمت
(افغانی)

مجموع

یک منونه:

تقسیم اوقات تولیدات
ستورالعمل :متام فعالیت های روند تولید را فهرست کنید و نیز افرادی را که برای انجام دادن هر فعالیت مسئول است شناسایی کنید .با یادداشته داشته
باشید که کار بررسی کیفیت محصوالت را در تقسیم ائقات کاری خویش اضافه کنید .روز ها را در قسمت باالیی جدول بنویسید .در قسمت پاینی هر
روزی که برای انجام دادن هر فعالیت رضورت است یک حرف  xبگذارید .اگر به فضای بیشرتی برای درج کردن فعالیت ها رضورت دارید ،ستون اضافی ای
را عالوه کنید .اگر به فضای بیشرتی برای درج کردن روزها رضورت دارید ،ستون اضافی ای را عالوه کنید.
محصول  /محصوالت:
نام مشرتی و یا دکاندار:
کار  /فعالیت

تعداد:
قیمت:
فرد  /افراد
مسئول

تاریخ رشوع:
تاریخ تسلیمی:
ماه (ها)

ثبت/یادداشت خریداری مواد های اولیه
تعداد ( x )1قیمت هر واحد ( = )2مموع مصارف ()3
تاریخ

نام عرضه
کننده

جنس که
خریداری
شده است

تعداد ()1

قیمت هر
واحد ()2
(افغانی)

محموع
مصارف
(افغانی) ()3

مالحظات

چارت/نقشه بررسی کیفیت رویا
محصول:
نام دکاندار و یا مشرتی:
تعداد:
قیمت:
تاریخ رشوع:
چه چیزی باید
بررسی گردد؟

قبول و یا رد
اگر محصول مانند منونه و یا نقاشی است و
یا بسیار شبه آنها است ،انرا قبول کنید (✔).
اگر محصول از منونه و یا نقاشی است
تفاوت دارد ،انرا رد کنید (.)X

تاریخ تسلیمی/تحویلی:
چه زمانی باید این بررسی
را انجام شود؟

چه کسی باید
این بررسی را
انجام دهد؟

قبول و یا رد
(قبول = ✔ ,رد = )X

معیار ها

محصول 1

 .1مواد های اولویه
 .2مهارت های کاری
 .3طرح
 .4دست کاری تکمیلی
 .5بررسی نهایی

بعد از تکمیل شدن فرمایش

مجموع محصول که قبول شده است:

محصول نهایی و فرمایش دقیقا مثل فرمایشی
است که تقاضا شده بود

مجموع محصول که رد شده است:

محصول
1

بعد از
تکمیل شدن
فعالیت
امضا کنید:

صفحه سنجش مصارف و سود/فایده
 .1مصارف مواد های اولیه

مرصف هر واحد ( x )1تعداد محصوالت ( = )2مصارف موادهای اولیه ()3
حاصل جمع متام مواد های اولیه ( = )3مجموع مصارف مواد های اولیه ()4

مواد های مورد نیاز

تعداد محصوالت ()2

مرصف هر واحد
(افغانی) ()1

مصارف مواد های اولیه
(افغانی) ()3

مجموع مصارف مواد های اولیه ()4

 .2مصارف کار/کارگر

قیمت هر عدد ( x )5تعداد محصول ( = )6مرصف کار/کارگر ()7
حاصل جمع متام مصارف کار/کارگر ( = )7مجموع مصارف کار/کارگر ()8

کارگر مورد رضورت

فیمت هر عدد (افغانی)
()5

تعداد محصول ()6

مرصف کار/کارگر
(افغانی) ()7

مجموع مصارف کار/کارگر ()8

 .3مصارف مخفی/پنهان

حاصل جمع متام مصارف مخفی ( = )9مجموع مصارف مخفی ()10

اجناس که موجب
مصارف مخفی میشوند

مجموع مصارف مخفی
(( )10افغانی)

مصارف مخفی ()9
(افغانی)

صفحه سنجش مصارف و سود/فایده
 .4مجموع مصارف

مجموع مصارف مواد ( + )4مجموع مصارف کار/کارگر ( + )8مجموع مصارف مخفی ( = )10مجموع مصارف ()11

مجموع مصارف مواد
(افغانی) ()4

مجموع مصارف کار/
کارگر (افغانی) ()8

مجموع مصارف مخفی
(افغانی) ()10

مجموع مصارف
(افغانی) ()11

 .5سود/فایده

قیمت فروش ( - )12مجموع مصارف ( = )11سود/فایده ()13

قیمت فروش (افغانی)
()12

مجموع مصارف
(افغانی) ()11

سود/فایده (افغانی) 13

رقبا و تعهد مارک تجارتی شام
مشرتیان درباره چه چیزی محتاط
هستند؟

 .1استایل  -مد روز

 .2طرح -شکل ،اندازه ،رنگ ،الگو،
احصاری/بی بدیل

 .3کیفیت  -مواد های اولیه،
مهارت کاری ،دست کاری
تکمیلی

 .4خدمات  -دوستانه،
محرتمانه ،قابل اعتامد

 .5قیمت  -ارزش مناسب

 .6سایر موارد  -کدام موارد
دیگر؟

من چه کاری را بهرت انجام می
دهم؟

رقبای کدام کار ها را بهرت از من
نجام می دهند؟

ردیابی فروشات از طریق نقشه/چارت ردیابی فروشات
طرزالعمل :کانال های فروشات خویش را جهت فروش محصوالت به مشرتیان و دکانداران فهرست بندی کنید .مقدار فروشات خویش را به صورت
ماهوار ثبت کنید.
کانال های فروش

مجموع فروشات به
دکانداران (افغانی)

مجموع فروشات به
مشرتیان (افغانی)
مجموع فروشات
(افغانی)

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

خوت

مجموع
(افغانی)

ردیابی فروشات از طریق نقشه/چارت محصول
طرزالعمل :محصوالت خویش را فهرست بندی کنید .مقدار فروشان خویش را به صورت ماهوار ثبت کنید.
محصوالت

مجموع فروشات
(افغانی)

حمل

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

خوت

مجموع
(افغانی)

پالن کاری
طرزالعمل :هدف فروشات خویش را ثبت کنید و نیز کار های را که باید جهت رسیدن به هدف خویش انجام دهید ،یادداشت کنید .مطمنئ شوید کخ
هدف و قعالیت های شام واقع بینانه و قابل دسرتسی باشند .مطمئین شوید که منابع الزم را (زمان ،کارگر ،وسایل ،پول) برای تعقیب کردن پالن کاری
خویش در اختیار دارید.
هدف فروشات و یا هدف نهایی تجارت
هدف
 .1روش های فروشات خویش
را بهبود بخشید
 خدمات مشرتی خوب فروشات تبلیغات/ترویج فروشمحصول
 .2مشرتیان و دکانداران
جدیدی را پیدا کنید

 .3محصوالت جدیدی را
بسازید
 محصوالت فعلی را تجدیدکنید
 محصوالت کامال جدیدی رابسازید

فعالیت

رضب االجل

در وضعیت مناسبی قرار دارد.

چارت/نقشه ردیابی رشد فروشات
طرزالعمل ها :مجموع فروشات حقیقی را  1و اهداف فروشات ماعوار خویش  2تا امروز را ثبت کنید .اهداف فروشات ماهوار خویش را از مفدار
فروشات حقیقی منق/کرس کنید تا بدانید که مقدار فروشات حقیقی شام بلندتر و یا پاین تر از هدف فروشات شام است .یعنی .1 - 2
مقایسه کردن فروشات حقیقی ( )1با اهداف فروشات ()2
حمل
فروشات حقیقی ()1
هدف فروشات ماهوار
()2
باالتر و یا پائین تر از
هدف 1 - 2

ثور

جوزا

رسطان

اسد

سنبله

میزان

عقرب

قوس

جدی

دلو

خوت

مجموع
(افغانی)

صفحه آزمایش محصول
نام:
محصول:
مشرتی مورد هدف:
 .1شام کدام طرح و ترکیب رنگ ها را بیشرت می پسندید؟

به این سوال ها برای طرح و ترکیب رنگ های را که بیشرت می پسندید جواب دهید.
 .2شام چی چیزی را در باره طرح محصوالت بیشرت می پسندید؟

 .3شام کدام تغییراتی را در صورت رضورت در طرح محصوالت می خواهید بیاورید?
الف :مواد
ب :رنگ
ت :طرح و جزئیات نهایی
د :اندازه
ه :سایر موارد
 .4آیا مشرتی مورد هدفم محصومل را خریداری خواهد کرد؟ اگر نه ،چه کسی آنرا خریداری خواهد کرد؟
 .5مشرتیان چه قیمتی را برای این محصول پرداخت خواهند کرد؟ دکانداران چه قیمتی را برای این محصول
پرداخت خواهند کرد؟
مشرتیان:
دکانداران:
 .6پیشنهادات اضافی

پیشنهادات اضافی
 .1برای محصول خویش عالمت تجارتی بسازید
برای محصول خویش چگونه عالمت تجارتی می سازید؟

 .2ابزار فروشات جدیدی بسازید و یا ابزار فروشات فعلی خویش را تجدید کنید
کدام ابزار فروشات جدیدی می سازید؟ کدام ابزار فروشات فعلی خویش را تجدید می کنید؟
منونه های از محصوالت خویش را بسازید

ابزار فعلی فروشات خویش را تجدید کنید

برای بسته بندی کردن محصوالت خویش مواد
های بسته بندی الزم را انتخاب کنید و جعبه
های بسته بندی را با عالمت تجارتی (لوگو) و
معلومات متاس عالمتگذاری کنید.

 .1برای محصول خویش عالمت تجارتی بسازید
برای محصول خویش چگونه عالمت تجارتی می سازید؟

نتیجه
حاال که وسایل الزم کمکی برای ساخت یک بنیاد نیرومند برای تجارت شام و نیز آماده ساخنت تجارت شام
برای واردشدن به بازار بین املللی تهیه شده ،این به شام بستگی دارد که تجارت خویش را موفق بسازید.
از مثال رویا استفاده کنید و از وسایلی که در این رهنمود ذکر گردیده اند ،استفاده کنید و روش های را که این
رهنمود شناسایی و ارایه کرده است ،جهت آغاز و تقویت و یا توسعه تجارت خویش تطبیق کنید .عملی سازی
روش های کاری این رهنمود مفید است ،اما جهت ساخنت تجارت خویش ،شام باید درس های آموزشی را به
صورت مرتب بکار بربید .یادداشت کردن یک فرمایش ،بطور مثال ،موجب بهبود یافنت تجارت شام نخواهد
شد .اما یادداشت کردن متام فرمایشات به صورت مرتب و دائم ،زمینه ساز بهبود یافنت تجارت شام خواهد
گردید .این بدین دلیل است که شام تعهدی را که می سپارید ،هرگز فراموش منی کنید و نیز از پیش آمدن سؤ
تفاهم با مشرتیان و دکانداران جلوگیری می کنید.
شام چگونه می توانید از وسایل و روش های این رهنمود استفاده کرده و آنها را در تجارت خویش تطبیق کنید؟
به اهداف فروشات خویش که در فصل ششم آنها را تعیین کردید ،نگاه کنید و بر روش های که دارای بیشرتین
اهمیت جهت رسیدن به اهداف شامست ،مترکز کنید .به یاد داشته باشید که جهت دسرتسی به قالب های مورد
نیاز برای بهبود بخشیدن به تجارت خویش ،به منابع در ویب سایت www.artisantoolkit.af/resources
مراجعه کنید.
از شبکۀ ارتباطی خانواده و دوستان خویش به منظور به کارگیری وسایل و تطبیق روش های کاری این رهنمود
که در راستای بهبود تجارت شام ،به شام یاری می رساند ،کمک بگیرید .یک شخص راهنام و یا یک تجارت
پیشۀ با تجربه و قابل اعتامد را پیدا کنید تا درباره روش های انکشاف و بهبود تجارت ،به شام مشوره دهد.
تعهد تجارتی خویش را با عرضه کننده گان ،تولید کننده گان و مشرتیان خویش و نیز دکانداران که با آنها کار
می کنید ،بررسی کنید.
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این رهنمود را با تولید کننده گان خویش رشیک سازید تا آنها نیز بتوانند از محتوای آن مستفید شوند .بهبود
تجارت آنها و یا افزایش فهم و درک آنها از وضعیت بازار ،موجب بهبود تجارت شام نیز می شود.
اگر شام خواهان توسعه بیشرت تجارت خویش هستید ،از بخش دوم این رهنمود به عنوان یک منبع استفاده کنید.
مطمنئ شوید که شام متام فصل های این رهنمود را مطالعه کنید؛ چون هر فصل به ادامه فصل قبلی تهیه و تدوین
گردیده است.
رویا یک تجارت موفق صنعت دستی را ایجاد کرد .حاال نوبت شامست .ما به شام باور داریم!
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سپاسگزاری
طرزالعمل صنعت گری افغانستان یا طرزالعمل صنعت گری
یک ابتکار از جانب رشکت نا که یک تشبث اجتامعی بوده
که با صنعت کاران جهت بهرت ساخنت دسرتسی آنها را به بازار
به صورت مشرتک کار می کند .تیم کاری رشکت فار ایند
واید ( )Far & Wideاز الکسندر /بیلی ،دیپینا یا پادوبلس،
کتلین هالند ،هیویگ الکسندر ،میدیلین لی و کاوین ایتا
یاراج تشکیل گردیده است.
کار این پروژه در غیاب کمک های مالی اداره حرکت -نهاد
تسهیل سازی رسمایه گذاری افغانستان ،نا ممکن بود .تعهد
اداره حرکت در برابر انکشاف سکتور خصوصی بی بدیل
است .اگر تجارت ها در کشور رونق بیابند ،کشور یک آینده
بهرتی را تجربه خواهد کرد .ما از ریس اداره حرکت آقای
نسیم اکرب و متام تیم کاری این نهاد به شمول آقای رشاد
سدوزی ،خانم آمینه عادل ،خانم رویا غرجی و آقای چانس
زیلینگا سپاس گزار هستم.
میزان موفقیت این طرزالعمل به میزان تطبیق و پذیرش محلی
توسط صنعت کاران و متشبثین در رسارس افغانستان بستگی
دارد .رشیک کلیدی ما برای رسیدن به این مخاطبان اداره
ترویج صادرات افغانستان بوده است .ما از رئیس این اداره
خانم نجال حبیب یار و مشاور اسرتاتیژی صادرات برای
همکاری های متداوم آنها جهت رسیدن به این هدف
سپاسگزاریم.
نرش و تکثیر این طرزالعمل بدون سهم گیری ارزنده بنیاد
فیروز کوه و زردوزی که هر دوی آنها کار های ارزش مندی
را برای صنعت کاران در افغانستان انجام می دهند ،قادر به
انعکاس دادن حقایق که صنعت کاران افغان با آنها مواجه
اند ،نبود .رئیس بنیاد زردوزی آقای کری جن ،خانم ناهید
رشیفی ،آقای الیق صمیم و خانم حسنیه ایامن همه عمیق
ترین سپاس گزاری های ما را با خود دارند .ما از رئیس بنیاد
فیروز کوه آقای مبین غالم ،آقای تومی واید ،خانم شوشانا
استیوارت کالرک و آقای علی عمران بیات اظهار امتنان و
قدردانی می کنیم.
ما از خدمات فیزیوتراپی و احیای مجدد افغانستان بابت
همکاری زمینه سازی برای فعالیت صنعت کاران و مربیان/
تریرنان اظهار تشکری و امتنان می کنیم .ما از مارنی گوستف
من ،دان امیریکسون ،پلوشه مردمی ،لیال و صالحه فرید
تشکری می مناییم.

ما از افراد و نهاد های ذیل نیز اظهار تشکری و امتنان می
مناییم :گروه کاری حکومت ایاالت متحده امریکا برای
تجارت و عملیات های باثبات سازی بابت کمک مالی برای
نرش نسخه تصویری این طرزالعمل؛ رشکت روشن؛ بابت
باورمند بودن به این پروژه از روز های آغازش باگروپ رسانه
ای دوبی؛ بابت تولید کردن نسخه های صوتی و تصویری
و نیز همکاری عمومی؛ ایدوارد آدیو بابت اجازه دادن به ما
برای استفاده از تصاویر های شان؛ استوری ستانکزی برای
مثال الهام بخش طرح ممتاز و بی بدیلش؛ پیپا اسامل ،برایت
کار سازنده در ساخنت جواهرات عرصی افغان و برای نامه
الهام بخش اش به صنعت کاران؛ آقای محمد الله یحیا
پور ،برای همکاری های دایمی اش و سهم ارزش مندش
در راستای غنی سازی محتوای این طرزالعمل؛ خانم ذلیخا
شیرزاد از ظریف دیزاین ،بابت همکاری کردن در راستای
انکشاف دادن این طرزالعمل در مراحل متفاوت؛ و آخر امانه
کم تر خانم شگوفه یوسفزی که تجاربش در راستای ایجاد
کردن یک تجارت صادراتی موفق برای صنعت کاران افغان
یک منبع بزرگ الهام بخش بوده است.
ما از رشکا و دوستان بی شامر خود در سکتور صنایع دستی
افغان و نیز در گوشه و کنار افغان بابت همکاری ها ،مشوره ها
و پشتبانی آنها که موجب تبدیل شدن این طرزالعمل صنعت
گری به یک حقیقت را فراهم ساختند ،تشکرو امتنان می
مناییم ،این افراد شامل خانم نرگس عزیز شاهی از ابتکار
 10000خانم از گلدن ساکس ،آقای صالح محمد و خانم
مریم فکور از رشکت صالح فاین سلک ،آقای عبدالحق نیازی
از فدراسیون تجارت زنان افغان ،آقای حسیب الله صیفی زاده
از رشکت املاس آبی ،آقای یوسف برشنا از رشکت عزیزنا،
خانم مدینه محبوبی از مرکز بین املللی انکشاف اقتصادی
زنان ،خانم فریبا نارصی و خانم ملیسا پائسون از برنامه ثبات
در ساحات کلیدی رشقی اقای بالل احمد رسوری از پرامئری
جیولری (جواهرات اصلی) ،سیدایی دیزاینز ،قوضی دیزاین
و کارمندان تجارت منصفانه سوازیالند که درباره محتوای
طرزالعمل صنعت گری نظریه و فدبک ارایه کردند.
آخرین اما نه کمرتین ،ما صادقانه از صنعت گران با استعداد
افغانستان بابت تعهد ،وقت ونظریه های عالی آنها سپاس
گذاری می کنیم .آینده به شام تعلق دارد!

کریدیت /اعتبار انجام کار ها
طراحی و قالب بندی توسط لوکاس کویک یی
منایه ها توسط لیزاسینگر
قالب بندی (دری و پشتو) توسط محمد ادریس بارکزی
انکشاف محتوای بخش توسط خانم ذلیخا شیرزاد و
خانم مریم ابوالفضلی
عکاسی توسط جک سیمیکن ،جویل وان هودت،
استائی وانقویز -ابرامز ،اداره ترویج صادرات افغانستان،
هولت اینویو و تعداد بیشامر دیگر.
الهام بخش طرح توسط پیپا اسامل و والینتنا مک
کاچران
ویرایست توسط میشیل رشیور
ترجمه توسط رشکت مشورتی پارند
چاپ توسط رشکت اوج.

