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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.
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 .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.

54

اولین فرمایش رویا

(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.
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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

61

مجموع
قیمت ها
(افغانی)

فصل دوم

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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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.

73

فصل دوم

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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فصل دوم

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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اولین فرمایش رویا

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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فصل دوم

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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اولین فرمایش رویا
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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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