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در ختم این فصل با موضوعات ذیل آشنا می شوید:
– تعیین اهداف تجارت چرا مهم است؟
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– 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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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؟
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