






ل پا یس  ره     ا جشنو یر  مد / ی جرب چیا   

بهارکُرید 
ــه  ن یبا د ا ی  ــا ه رت  ــا بش و  ــا  ه رت  ــا ش ا ز  ا ر  ــا سرش م  ا ــو ق ا ــی  غ ــگ  فرهن
ــی  بی ن  ــا جه ــر  نگ بیا ــد  ن ا تو یم  ــریش  نگ ــه  ک ــا  نج آ . ــت  س ــی  فلس و 
ه  ــا م ــم  ه نزد پا ــرد  کُ م  ــو ق ــگ  فرهن ر  د . ــد  ش با ــو  خ ــت  طبیع ین  ــا م مرد
ــم  ه نزد پا ب  ــا حس ــن  ی ا ــا  ب  . ــت  س ــی  بع ــل  فص ز  ــا غ آ  ، ــل  فص ــر  ه ین  ــا ی پا
ز  ــا غ آ ر  ذ آ ــم  ه نزد پا ، یزی  پا ز غا آ ر یو ــهر ش ــم  ه نزد پا  ، ن  ــتا بس تا ز  ــا غ آ د  ا ــرد خ
ــا  ی . ــت  س ا ر  ــا به ــد  ل تو ــم  ه ــفند  س ا ــم  ه نزد پا ــا  طبیعت ــت  س ا ن  ــتا زمس
ــت  س ا ــن  ی ا ــئله  مس  .  ) ید  ــر رک بها ( ید  ــر رک ها و ن  ــا ش د خو ل  ــو ق ــه  ب
ــد  کش یمن  ــت  طبیع ن  ــا م ا د ز  ا ــت  س د ــی  ح را ــن  ی ا ــه  ب ن  ــتا زمس ــو  ی د ــه  ک
ر  و ز ــه  چ ــر  ه ــه  ص خال زد  ا ــد بین ه  را ب  ــو ش آ ، ــد  کن ق  ــلتا ش ــد  ه ا خو یم 
ز  ا ــل  ف غا  ، ند ــا بنش گل  ــه  ب را  ر  ــا به ن  ــد م آ ی  ــا پ ید  ــا ش ــا  ت ــد  بزن رد  ا د
ــا  ت ال  ــا ح ــت  س ا ه  را ر  د ــی  م قیا و  ه  ــد ن ا گری را  نش  ا ــد تش آ ــت  طبیع ــه  نک آ
ــه  ن ا جو ن  ــا رخت د  ، ــد  کن ــه  سیس د و  ــد  ن بچرخا را  ــرش  س ــد  ی بیا ن  ــتا زمس
ن  و ــری ب ــتنی  س آ ز  ا را  ــتش  س د ن  را ــزا ه ــید  رش خو و  ــد  ن ا ه  ــد یی زا را  ن  ــا یش ها
ین  ــا م مرد ر  د ن  آ م  ــد ق ی  ــرا ب رک  ا ــد ت  ، ز ا ــو پیش ــن  ی ا ــفه  فلس  . ه  ــید کش
کــه  شــد  با ین  میــا ا ر  د یــد  با هســتند  طبیعــت  یســت  ز هــم  کــه 
ــت  سرمس ر  ــا به ن  ــا لش د ی  ــا ه ــم  چش ــا  ب ــا  ه ن  آ ــد  رن ا د ر  ــا به ر  ــدگا ی فر آ
ــه  ب ین  ــر ق ز  ا  . ــت  س ــی  ب ا یی  ــا یب ز ــه  له ا ــن  ی ا ــا  ب ــا  ه ن  آ ه  ــد ع و ــد  بینن یم  را 
ــارک .  ــرید مب ــار ک ــمان. به ــوش گوش ــادباش اش ن ــدای ش ــر ص دیگ ن  ــر ق
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خاتون شهبایز / دبری جشنواره یس پال
 از قرین به قرین 

ــل  ب قا ــه  ک د  ــو ب د  ــا ی ز ر  ــد آنق ن  ــا جه ر  د ت  ا ــری تغی ــرعت  س ــت  ش گذ ــه  ک ی  ا ه  ــد س
ب  ــتا ش ل  ــا یجیت د ن  جها . ــت نیس ــر  بش ــر  یگ د ی  ــا ه ــه  ب تجر یر  ــا س ــا  ب ــه  یس مقا
ــری  ث تا ل  ــو تح ــن  ی ا  . ــت گرف ــکل  ش ین  ــا جه ه  ــد هک د و  د  ا د ــدیگ  زن ــه  ب ین  ا ــد چن صد
ت  ا ــد لی تو ر  د ــی  ص ا ت  ا ــری تغی  . ــت ش ا گذ ــا  بج ــا  ه ــگ  فرهن و  ــد  م ــر  ب ــم  ه ید  ــا ی ز
یی  ــرا گ ــرف  مص و  ــا  ه ترند ن  ــد ش گری ــه  هم  ، ــرف مص ر  ــا رفت یی  ــا س شنا  ، ت  را د ــا ص   ، ه ــو نب ا
ــیب  آس ــت  یس ز ــط  محی ــه  ب ت  ــد بش یی  ــرا گ ــرف  مص ــری  خ ا ــه  ه د ــد  چن ر  د  . ــد ش د  ــا یج ا
ز  ا ــر  پیش  . ه ــید رس ن  ــا جه ر  د ه  ــد ین ال آ ه  ــگا ی جا ــنی  م و د ــه  ب ــد  م ــت  صنع و  ه  ند ــا رس
ز  ا م  و ا ــد م ه  د ــتفا س ا و  ــد  ن د بو ــب  ل غا ــرف  رمص رفتا ــر  ب ــا  ه ــگ  فرهن  ، یط  ــرا ش ــن  ی ا
ن  ــو کن ا  . ــد ش یم  ب  ــو محس رزش  ا ــت  طبیع ــا  ب ــی  یس همز  . د ــو ب ل  و ا ــد مت س  ــا لب ــک  ی
یی  ــرا گ ــرف  مص ــج  ی ترو  ، د ــا قتص ا ــت  ی لو ا ــا  ب و  یع  ــا جتم ا ی  ــا ه نه  ــا رس ر  ــا نفج ا ر  د ــا  نی د
یم  ت  ــو ع د ز  ــا مج ــه  ب را  ــا  م ل  ــا یجیت د ی  ــا نی د یف  ــر ط ز  ا  . ــد ن ا د یم  رزیش  ا ــر  ه ز  ا ــر  مهم را 
ــن  ی ا ر  د  . ــت س ا ی  ــری گ ــکل  ش ل   ــا ح ر  د ین  ــا نس ا ــط  ب ا رو ز  ا یت  و ــا متف ع  ــو ن و ــد  کن
 . ــد ش ــد  هن ا خو ــل  ح ــیع  س و ن  ــا ی جر ــن  ی ا ر  د  ، ــا ه ــت  مل ــگ  فرهن و  ــت  ی هو ــنی   ب
ــی  قمن عال و  ن  ا ــو ت ــد  ح ر  د ــم  نی ا بتو ید  ــا ش یل  و ــت  نیس ی  ــز ی گر یط   ــرا ش ــن  ی ا ز  ا
یــت  هو  . شــیم با ثــر  مو ین  یــرا ا غــی  فرهنــگ  و  یــت  هو یر  ا یــد پا ر  د ن  مــا د خو
بــه  تجر را  ید  یــا ز ی  هــا نشــیب  و  ز  فــرا م  یــا ا ش  گــرد ر  د ین  یــرا ا فرهنــگ  و 
ــا  م ا   . ــت س ا ــه  گرفت ر  ــرا ق ــی  مه یب  رد  ــو م ــه  ک ــی  ق ا مو ر  ــیا بس ــه  چ و  ه  ــرد ک
ن  یــرا ا  . ســت برجا پــا  مــی  قا ســت  را ســرو  ن  چــو ن  همچنــا ل  حــا یــن  ا بــا 
. شــد با تــو  یــت  هو و  هــر  یی  فا شــکو ن  قــر  ، ن  قــر یــن  ا یــم  ر ا و مید ا ن  یزمــا عز
. کنیــم یم  ش  تــال تــو  ی  هــر و  فرهنــی  ی   هــا رزش  ا ی  بــرا ن  منــا جا و  ل  د ز   ا

ه  ــگا ی پا ز  ا یر  کا  . ــت س ا  1 5 ن  ــر ق ر  ــا به ــنی  ل و ا ــه  م نا ــژه  ی و  ، ل ــا پ یس  ــه  مجل ــنی  رم چها
و  ــب  کس ــعه  س تو زه  ــو ح ر  د یت  ال ــا مق ر  ــا نتش ا ف  ــد ه ــا  ب ــد  م چیا ــه  سس مو ی  ــرب خ
ر  د یت  ال ــا مق م  و د ــش  بخ ر  د  ، ه  ــد ش ــر  منتش ی  ا ــه  ل مقا ز  رو ــو ن ز  ا ل  و ا ــش  بخ ر  د  . ــد م ر  کا
ر  کا و  ــب  کس ــعه  س تو ــه  ب ت  ال ــا مق ز  ا ی  ا ه  ــد عم ــش  بخ و  ید  ــر ف ــعه  س تو رد  ــو م
ــرف  مص ر  ــا رفت و  ــت  ی هو ــه  ب ل  ــا پ یس  ــه  مجل ــنی  رم چها ــی  ص ا ژه  ا و ــد  کلی  . زد ا ــرد پ یم 
خت  ــنا ش ــه  ب را  ــا  م ــت  س ما یو  ر ــش  پی ــه  ک ین  ــر ق ــد  رس یم  ــر  نظ ــه  ب  . رد ا د ص  ــا ختص ا
. یم ز ــا بس را  ی  ا زه  ــا ت ی  ــا نی د و  ــه  ن قا خال ــط  ب ا رو ــا  ت ــد  کن یم  ت  ــو ع د ــم  ه ــق   عمی
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نوروز باستان

نوروز  به معنای روز جدید تاکنون شادترین و مهمترین جشن در میان ایرانی ها و همسایگان آن ها در آسیا بوده 
است که اعتدال شب و روز در بهار تغییر سال و باززایی حیاط و محصوالت جدید دنیا را طبق باور ایرانیان نشان 
می دهد این در واقع اساس جشن نوروز است که سابقه سه هزاره در پشت خود دارد در طول نوروز ایرانی ها با 
پیشینه مختلف مذهبی نژادی و زبانی برای تبریک سال نو در خانه های شان و امید آمدن سالی بهتر جمع می شوند 
خیابان ها پر از تکاپو است و در آنها فرد می تواند هزاران ماهی قرمز در کاسه ها برای میز سنتی نوروز ببیند و 
بچه ها با استر آب منتظر گرفتن هدیه هایی از بزرگترهای خود هستند والدین کفش ها و لباس های جدید برای 
فرزندانشان می خرند تا به نشانه تجدید و نوسازی بپوشند همه با عالقه منتظر لحظه دقیقی هستند که زمین از 
نقطه اعتدالی می گذرد و سبب شروع سال جدید در ۲۱ مارس و جوان و امیدوار شدن برای سالی بهتر میشود 
. داستان نوروزیا سال جدید ایرانیان پیچیده در اسطوره ها و افسانه هایی است که به زیبایی در شاهکارهای 
حماسی فارسی شاهنامه گفته می شود داستان گونه شروع می شود که وقتی جمشید یکی از اولین و بزرگترین 
شاهان اسطوره ای ایران تاج گذاری کرد قلمرو خود را سازمان داد و فرهنگ را برای مردم به ارمغان آورد سپس 
تختی با جواهرات ساخت و قادر بود با آن توسط موجودات فوق طبیعی به آسمان برسد کتاب شاهنامه روی تخت 
می نشست در آسمان چنان خورشید می درخشید سپس موجودات زمین جمع شده و با تعجب درباره او صحبت می 
کردند و جواهراتی برای او آوردند و این روز را روز جدید یا نوروز نامیدند . طبق این داستان فارسی در طول  
نوروز افراد تفاوت های خود را کنار می گذاشتند استراحت می کردند و جشن بزرگی می گرفتند که مملو از شادی 

بعالوه هیچکس درد ناراحتی یا مرگ را  نمی شناخت .
ایــن تاریــخ  افســانه ای نــوروز اســت کــه توســط مــردم ایــران افغانســتان تاجیکســتان و مهاجرانــی کــه امــروزه در 
کشــورهای دیگــر زندگــی می کننــد حفــظ می شــود شــاهنامه  هــزاران ســال قدمــت دارد امــا قابــل درک اســت کــه 
ایــن داســتان حتــی هــزار ســال قبــل از آن معــروف بــوده اســت ایــن افســانه ای قدیمــی کــه از قبــل بــوده اســت.
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  دکرتورج دریایی  
یس شنا ن  یرا ا مرکز   رئیس 

دانشگاه کالیفرنیا - ارواین

T H E  4 T H  C I P A L  M A G A Z I N E



شــواهدی تصویــری وجــود دارد کــه بــه ۲۵۰۰ ســال پیــش برمی گــردد  مبنــی بــر اینکــه ایرانیــان نــوروز را پــر 
شــکوه و بــا تجمــل بســیار جشــن مــی گرفتنــد تعــدادی مــی گوینــد کــه در اوج خوشــبختی امپراطــور بــزرگ روزگار 
باســتان امپراتــوری ایــران هخامنشــی )33۰-3۵۰ قبــل از میــالد ( پرســپولیس پایتخــت جشــن هــای بــزرگ بــه 
عنــوان زمینــه شــروعی بــرای جشــن هــای ســال جدیــد بــه کار مــی رفــت گفتــه مــی شــود صحنــه جالــب شــیری کــه 
گاوی نــر را مــی بلعــد  در کاخ آپادانــا در پرســپولیس انتهــای زمســتان و شــروع بهــار را بــه تصویــر مــی کشــد در 
ســمت کاخ آپادانــا در پرســپولیس ردیــف هــای مــردم از آفریقــا اروپــا و آســیا در صفــوف کامــل کــه هدایایــی  از 
بهتریــن محصــوالت کشورشــان می آورنــد نشــان داده میشــود .کــه ممکــن اســت بــه ایــده هدیــه دادن در نــوروز 
ــک شــانه هــای  ــد و هــر ی ــه ان ــا گل در دســت گرفت ــدادی از آنه ــل تع ــوف کام ــوط باشــد فرســتادگان در صف مرب
دیگــری را گرفتــه اســت و در هنــگام گرفتــن دســت در دیــواره کاخ حــک شــده انــد. طبیعــت شــهرت نــوروز را بــه 
تصویــر مــی کشــد .منابــع یونانــی خاطرنشــان می کنــد کــه اجنــاس ارزشــمندی بــه پرســپولیس مرکــز جشــن ها و 

بــه عبارتــی قلــب امپراتــوری ایــران آورده مــی شــود .
شــاه نتنهــا  هدایایــی بــه عنــوان بــاج دریافــت می کــرد بلکــه هدایایــی هــم بــه مــردم خویــش میــداد .در  زمــان 
کــوروش کبیــر می دانیــم کــه شــاه شــاهان مراســم قربانــی مناســبی فراهــم مــی کــرد جشــن مــی گرفــت و هدایــای 

در میــان همــه توزیــع می کــرد و حتــی در شــادمانی شــرکت می کــرد.
ــاد ادامــه  ــا ســرور زی ــالدی ( بود.جشــن ب ــا ۲۲4 می ــالد ت ــه دوره ی هلنســتیک )33 پیــش می در دوران بعــدی ک
پیــدا کــرد در حالیکــه منابعــی از ایــن دوره بــه جــا نمانــده اســت  در ادبیــات غنایــی فارســی از زمــان هــای اشــکانی 
بــه نــام ویــس و رامیــن توصیــف هایــی از شــادمانی در طــول نــوروز داشــته ایم ایــن بــار در مــرو کــه شــهری در 
ترکمنســتان امــروز اســت شــاهی بــه نــام موبــد مانیــکان وجــود داشــت زندگــی او بــه شــکل یــک نــوروز مــداوم  تــو 
صیــف مــی شــود.او همیشــه ســال جدیــد را جشــن مــی گرفــت و در طــول جشــن نــوروز بــود کــه بــه بانــوی عالقــه 
منــد شــد . در روزگار باســتان شــاهان ساســانی )۲۲4 تــا 6۵۱ میــالدی ( نــوروز را بــا شــکوه و جالل مشــابهی جشــن 
مــی گرفتنــد ســنتی وجــود داشــت کــه در آن شــاه دینــار ) ســکه هــای طــال( و درهــم هایــی ) ســکه هــای نقــره ( از 
مســکوکات  ســال در یــک لیمــو بــه یــا ســیب قــرار مــی داد.در آن روز مــردم اســتراحت و شــادی مــی کردنــد و در 
روز ســوم شــاه دادگاه را برگــزار مــی کــرد و دربــاره کســانی کــه نیــاز داشــتند داوری میکــرد هنــوز هــم مجموعــه 
ــد .مشــهورترین آهنگســاز و  ــام دارن ــار(  ن ــی )به ــک فارس ــوار موزی ــه در رپرت ــد ک ــود دارن ــا وج ــودی ه ای از مل
ــه  ــرد گفت ــی ک ــی م ــالدی زندگ ــم می ــرن هفت ــه در ق ــت ک ــام داش ــد« ن ــتان »بارب ــران در روزگار باس ــده ای نوازن
می شــود کــه او اســتاد آهنگســازی بــود و ترانــه هــای نــوروزی خیلــی معروفــی را ســروده اســت طــوری کــه ایــن 
ملــودی هــا در دوره اســالمی بــه خاطــر بــوده و ســروده مــی شــدند بــا آمــدن اســالم نــوروز همچنــان توســط مــردم 
و خلیفــه هــای بغــدادی جشــن گرفتــه مــی شــد در طــول خالفــت عباســیان در قــرن هــم گفتــه می شــود کــه مــردم 
نــوروز را بــا برافروختــن آتــش در عیــد ســال نــو و ریختــن آب روی یکدیگــر جشــن مــی گیرفتند.مــردم در بغــداد 
ــه یکدیگــر ســیب داده تخــم مــرغ رنــگ می کردنــد غذاهــا در طــول شــب پختــه مــی شــدند  ــه افتخــار جشــن ب ب
تــا بــرای نــوروز تــازه باشــند و مــردم مهمانــی هایــی بــرای دوســتان و بســتگان ترتیــب مــی دادنــد از میوه هایــی 
ماننــد طالبــی هــای ســبز شــلیل هلــو خرمــا بــرای پذیرایــی اســتفاده می شــد در قلــب ســرزمین ایرانیــان اصفهــان 
جواهــر اســت و نویســنده مســلمان قــرن دهــم ابــن حوقــل  جشــن نــوروز را بــه شــکل زیــر توصیــف مــی کنــد در 

طــی فســتیوال نــوروز مــردم بــه مــدت ۷ روز در بــازار کارینــا حومــه  شــهر اصفهــان جمــع مــی شــدند .
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 در پایکوبــی شــرکت می کننــد آنهــا از غذاهــای مختلــف تنــاول مــی نماینــد و بــه دیــدن مغــازه هــای تزییــن 
شــده  مــی رونــد ســاکنان و آنهایــی کــه از جاهــای دیگــر بــرای شــرکت در ایــن جشــن مــی آینــد پــول خوبــی 
خــرج مــی کننــد لبــاس هــای زیبــا مــی پوشــند و در تجمعــات بــرای بــازی هــا و پایکوبــی هــا شــرکت مــی کننــد 
ترانــه ســرا هــای ماهــر در کنــار هــم و حاشــیه رودخانــه در امتــداد قصــر جــای مــی گیرنــد کل فضــا بــا شــادی 
و خوشــحالی پــر میشــود بســیاری در پشــت بــام و بازارهــا جمــع مــی شــدند در جشــن هــا نوشــیدن خــوردن 

و ســطح شــیرینی جــات شــرکت می کردنــد و اجــازه نمــی دادنــد لحظــه ای بــه بطالــت بگــذرد.
همچنیــن غــرب قــرن هــای شــانزدهم و هفدهــم شــاهان صفــوی ایــران نــوروز را بــا هیاهــوی زیــادی جشــن 
مــی گرفتنــد جهانگــرد فرانســوی ژان شــاردن کــه از ایــران دیــدن کــرده فعالیــت هــای دربــار صفــوی را در 
آن زمــان بــه زیبایــی توصیــف مــی کنــد بــه عقیــده او تخــم مــرغ هــا کــه بــا اشــکال خــاص طــال کاری شــده و 
رنــگ مــی شــدند بــه عنــوان هدیــه اهــداء مــی گردیدنــد.درد در بــا موســیقیدانان و ســرود خوانــان جمعیــت 
را ســرگرم مــی کردنــد ایــن در حالــی اســت کــه منجــر بــه آســمان نــگاه مــی کــرد تــا زمــان دقیــق برای شــروع 
بهــار را بگویــد وقتــی کــه زمــان نــوروز اعــالم مــی شــد هیاهــوی عظیمــی رخ مــی داد تفنــگ هــای فتیلــه ای و 
تــوپ هــا شــلیک مــی شــدند و گــروه هــا موســیقی مــی نواختنــد فریــاد شــادی فضــا را پــر می کــرد و اســپند 
روی آتــش ریختــه مــی شــد تــا هــوا بــوی مطبــوع بگیــرد .  در حــدود یــک قــرن پیــش در تهــران و بســیاری 
جاهــای دیگــر نــوروز در آخریــن چهارشــنبه قبــل از ســال جدیــد بــا روشــن کــردن آتــش و پریــدن از روی 
آن بــا گفتــن ســرخی مــن اســت او زردی تــو از مــن جشــن گرفتــه مــی شــد ایــن بدیــن معنــا بــود کــه مــردم 
می خواســتند بیماریشــان دور شــده و ســالمتی و پویایــی آتــش نصیــب آنهــا گردد.صــدای نــوروز بــا شــلیک 
ــر هــا دســت و صــورت بزرگترهــا را مــی بوســیدند در عــوض  ــوپ هــا شــنیده مــی شــد و ســپس جوانت ت
ســکه های طــال و نقــره دریافــت می کردنــد همــه لبــاس هــای تــازه خــود را مــی پوشــیدند و ســپس تــا روز 
ســیزدهم بــرای دیــد و بازدیــد بــه خانــه هــای یکدیگــر مــی رفتنــد. ایــن فعالیت هــای خیلــی مشــابه تــا بــه 
ــه عنــوان زمانــی  ــا عالقــه منتظــر آمــدن نــوروز ب امــروز در تهــران و بیشــتر ایــران ادامــه دارد و مــردم ب

بــرای خوشــحالی امیــد و احیــای حیــات هســتند .
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هفت سین میز تشریفاتی نوروز 
نــوروز ایرانیــان یــک ســفره تشــریفاتی دارد کــه امــروزه ) هفت ســین( نامیــده شــده.  و شــامل هفــت چیــز اســت 
کــه بــا حــرف ســین شــروع مــی شــود معمــوالً هفــت قلــم در ســفره جایــی مــی گیــرد ۱( ســبزه ۲( ســپند 3 (ســیب 

4 (ســکه ۵( ســیر 6 (ســرکه ۷( ســمنو
چیزهــای دیگــری هــم در ســفره هفــت ســین قــرار می گیرنــد کــه شــامل یــک شیشــه بــا آب و ماهــی قرمــز  گاهــی 
ــک  ــتانی ی ــات زمس ــات و مرکب ــیرینی ج ــی ش ــای رنگ ــرغ ه ــم م ــمعدان تخ ــه و ش ــک آین ــه آب ی ــک کاس ــات ی اوق
نســخه از کتــاب مقــدس بســته بــه اعتقــادات مذهبــی و نیــز دیــوان اشــعار شــاعر معــروف پارســی حافــظ شــیرازی 
میشــود.  اعضــای خانــواده قبــل و بعــد از شــروع اعتــدال بهــار کنــار ســفره هفــت ســین می نشــینند .در گذشــته 
موســیقیدانان در خیابــان هــا مــی نواختنــد و ســپس یــک تــوپ بــرای شــروع ســال نــو شــلیک مــی شــد از قــرن قبل 
مــردم بــرای شــنیدن پایــان دعــای ســال و نشــان دادن شــروع نــوروز بــه رادیــو گــوش داده انــد .ســپس همــه 
یکدیگــر را در آغــوش کشــیده مــی بوســند و هدایایــی را بــرای شــروع ســال جدیــد مبادلــه می کننــد ســفره هفــت 
ســین چنــد روز قبــل از ســال نــو چیــده می شــود و بــه مــدت چنــد روز حفــظ مــی گــردد .اگرچــه ایــن ممکــن اســت 
ســنتی مــدرن تــر از یــک ســفره تشــریفاتی بــرای ســال جدیــد باشــد قدیمــی تریــن مرجــع بــرای توســعه نــوروز از 
زمانهــای ساســانیان اســت کــه گفتــه می شــود افــراد بــا پــرورش هفــت دانــه در ۷ گلــدان بــه اســتقبال نــوروز مــی 
رفتنــد و ســینی هــای روی ســفره نــوروز میگذاشــتند .کــه حــاوی ۷ شــاخه از گیاهــان گنــدم جــو نخــود برنــج هــم 
چنیــن بــود کــه از هفــت نــوع دانــه ســاخته مــی شــد ترتیــب ای مشــابه توســط دانشــمند بــزرگ ایرانــی ابوریحــان 
بیرونــی در قــرن هفدهــم بــه کار گرفتــه مــی شــده اســت او می گویــد کــه در ایــن روز رســم برافشــاندن ۷ نــوع 
بعضــی در هفــت ســتون یــک ســینی رایــج بــوده اســت و از رشــد آنهــا افــراد دربــاره ی محصــول آن ســال نتیجــه 

گیــری مــی کردنــد )آیــا مرغــوب خواهــد بــود یــا نــه (.  

T H E  4 T H  C I P A L  M A G A Z I N E 9

N
O

W
R

U
Z

1
4

0
1



همچنیــن گفتــه مــی شــود کــه در دوره صفویــان درطــی نــوروز ســفره هــای بــزرگ پهــن مــی شــد کــه در آن میــوه 
هــای مختلــف ســبزه شــیرینی جــات و تخــم مرغهــای رنــگ شــده قــرار می گرفتنــد  و شــاه هنــگام تحویــل ســال بــه 
آب داخــل کاســه روی ســفره خیــره مــی شــد چــون اعتقــاد داشــت کــه آب ســمبل کامیابــی اســت. حــدس و گمــان 
هــای زیــادی  بــرای معنــای ســمبولیک هفــت ســین وجــود دارد و قانــع کننــده تریــن پیشــنهاد ایــن اســت کــه هفــت 
قلــم موجــود در ســفره در واقــع ایــده زرتشــت دربــاره آمیشــا ســپنتا را بــه تصویــر می کشــد.آیین زرتشــت دیــن 
ایــران باســتان بــود و طبــق ایــن ســنت 3۰۰۰ ســاله خداونــد متعــال اهورامــزدا / اورمــزد )خداونــد حکیــم ( . دنیــا 
را کــه همــه چیــز در آن خــوب اســت بــا کمــک هفــت فرشــته کــه آمیشــا ســپنتا یــا امشاســپندان نامیــده مــی شــود 
خلــق کــرد. تعــداد امشاســپندان بــه معنــای جاودانــه هــای بخشــنده در اوســتا دقیقــا ۷ عــدد اســت بــه نظــر مــی 
رســد کــه امشاســپندان بــا ۷ مخلــوق پیونــد دارنــد کــه دنیــا را مــی ســازند پیونــد و ارتبــاط امشاســپند هــا بــا دنیــا 
بیرونــی مــی گوینــد ایرانــی هــا نــوروز را روز امیــد نامیدنــد زمیــن ســبز مــی شــود و بــرای یــک برداشــت محصــول 
خــوب بــرای تمــام بشــریت و امیــد بــه ارمغــان مــی آورد عبــارت اســت از ۱_ اهورامــزدا بــا بشــر ۲_ وهمــن بــا گاو 
3_ اردوهیشــت بــا آتــش 4_ شــهریور بــا آهــن ۵_ ســپندارمد بــا زمیــن 6_  خــرداد بــا آب ۷_ مــرداد بــا گیاهــان 
لــذا اقــالم موجــود در ســفره ممکــن اســت بــه طــور ســمبلیک خالــق و مخلــوق دنیــا را بــه تصویــر بکشــند کــه بــه 
ــر  طــور ســاالنه در طــول نــوروز احیــا می شــوند.نوروز  اولیــن روز مــاه فروردیــن شــروع مــی شــود کــه منطبــق ب
۲۱ مــارس اســت یعنــی اعتــدال بهــاری فروردیــن بــه )فــره وشــی( یــا نگهبانــان روان انســان هــا مربــوط اســت کــه 
هنــگام نــوروز بــه زمیــن بــه خانه هــای خــود برمــی گردند.ایرانــی هــای باســتان بــه ایــن ترتیــب روان )فــره وشــی 
(درگذشــتگان خانــواده خــود و بــه عــالوه جشــنی بــه نــام فروردینــگان را گرامــی مــی دارنــد خانــه هــا تمیــز شــده 
و لبــاس هــای جدیــد پوشــیده مــی شــوند و ســفره بــه مــدت ۱۰ روز حفــظ مــی گــردد جشــن بــه دو دوره پنــج روزه 
قابــل تقســیم اســت پنــج روز آخــر مــاه اســفند و پنــج روز اول فروردیــن کــه پنــج روز اول نــوروز مــی باشــد ایــن 
بــه نوعــی جشــن )همــه روان( هــا بــود کــه در نــوروز بــه آن پرداختــه مــی شــد. بعضــی از جنبــه هــای الهــی ایــن 
مراســم بــا گذشــت ســال هــا ممکــن اســت از بیــن رفتــه باشــد امــا جشــن و کل مراســم و ســنت هــزاران ســال 

زنــده بــوده اســت و در خانــه تکانــی و خریــد لبــاس هــا و کفــش هــای جدیــد در ایــن روزهــا بازتــاب مــی یابــد 
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چیــزی کــه نــوروز را یــک جشــن منحصــر بــه فــرد مــی کنــد ایــن اســت کــه اکنــون توســط ایرانیــان و دولت هــای 
ــوم  ــک ق ــا ی ــود .کرده ــی ش ــه م ــنی گرفت ــی جش ــای مذهب ــتگی ه ــه وابس ــه ب ــدون توج ــا ب ــر دنی ــر در سراس دیگ
هســتند کــه نــوروز را مثــل هرایرانــی دیگــر  در ترکیــه امــروز، ســوریه، عــراق و البتــه ایــران جشــن مــی گیرنــد 
نــوروز توســط گــروه هــای نــژادی متفــاوت کــه بــه دفعــات تقســیم شــده اند و بــرای یــک جشــن مشــترک و مناســبت 
شــاد جمــع می شــوند.از جملــه افغانــی هــا، تاجیــک هــا، کردهــا و بلــوچ هــا ، لرهــا ،ازبــک هــا ،ترکمــن هــا و بســیاری 
از افــراد دیگــر در منطقــه جشــن گرفتــه می شــود جشــن از تقســیم مذهبــی فراتــر مــی رود و مســلمانان مســیحیان 
ــی  زمیــن را  ــا باززای ــه هــم ملحــق شــده و یکپارچــه می شــوند ت ــن جشــن ب ــرای ای ــان و زرتشــتیان همــه ب یهودی
جشــن بگیرنــد چیســت کــه همــه مــردم بــا ســوابق و عقایــد مذهبــی متفــاوت آن را جشــن می گیرنــد ایــن آمــدن 
ــی در  اعتــدال بهــاری جشــن فصــل جدیــد و ادامــه چرخــه زندگــی و امیــد اســت.همانطور کــه دانشــمندان ایران

قــرون وســطا ،
ــک  ــرای ی ــود و ب ــی ش ــبز م ــن س ــد  زمی ــد » نامیدن ــوروز را » روز امی ــا ن ــی ه ــد ایران ــی گوی ــی م ــان بیرون ابوریح
برداشــت محصــول خــوب بــرای تمــام بشــریت و امیــد بــه ارمغــان مــی آورد ایــن یکــی از زمــان هایــی اســت کــه 
مــردم مــی تواننــد تفــاوت هــای خــود را کنــار گذاشــته و بــرای گرامیداشــت نــوروز یــک جــا جمــع شــوند نــوروز بــر 
تمــام تقســیمات نــژادی و مذهبــی برتــری یافتــه اســت و هــزاران ســال اســت کــه اینگونــه برگــزار مــی گــردد هــر 
کجــا کــه ایرانیــان حاضــر باشــند از گذشــته هــای دور تــا امــروز نــوروز را جشــن ای بــه یــاد ماندنــی ســاخته اند.
از نیویــورک تــا اورنــج کانتــی )شــهری بیــن لــس آنجلــس و ســان دیاگــو (ایرانــی هــا نــوروز را در ایــاالت متحــده 
جشــن می گیرنــد نــوروز وجــود دارد و ممکــن اســت زمــان طوالنــی هــم ادامــه پیــدا کنــد ایــن جشــن ایرانیــان در 
میــان منحصــر بــه فــرد تریــن وقایــع فرهنگــی اســت کــه بــه مــا اجــازه مــی دهــد درک کنیــم قلــب و روح ایرانیــان 

در چندیــن هــزار ســال اخیــر تاثیــر ای درخشــان روی بشــریت داشــته اســت  .
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کو انسان شنایس فرهنی  ک کشورهای عضو ا در پوشا
سمانه شهی نژاد

ک- مدرس دانشکده شریعی تهران مولف و محقق حوزه پوشا
جهانــی کــه امــروز در آن زندگــی مــی کنیــم، بــه دلیــل رشــد فنــاوری و گســترش روز افــزون ارتباطــات، خــواه 
ناخــواه هــر روز کوچــک و کوچــک تــر مــی شــود و امتــزاج و اختــالط فرهنــگ هــا افــزون تــر مــی گــردد. امــا جهــان 
هــم چنــان کــه در اثــر توســعه ارتباطــات کوچــک تــر مــی شــود، از جهــت قضایــای ذهنــی گســترش مــی یابــد و 
ــه  ــران و نظری ــر صاحــب نظ ــروز اکث ــن، ام ــر اســت. بنابرای ــد ت ــی نیرومن ــد تخیل ــرای حــل مســائل خــود نیازمن ب
ــاور رســیده انــد  پــردازان علــوم اجتماعــی و سیاســی و حتــی اندیشــمندان جهــان تجــارت و اقتصــاد بــه ایــن ب
کــه تنهــا در پرتــو صلــح جهانــی و تبــادل و تفاهــم فرهنگــی مــی تــوان انســان معاصــر را در دهکــده جهانــی کنــار 
یکدیگــر نگــه داشــت و انســانیت را حفــظ کــرد. بــر ایــن اســاس، نظریــه هــای گفــت و گــوی فرهنــگ هــا و تمــدن 
هــا، ســرلوحه انســان قــرن بیســت و یکــم قــرار گرفتــه اســت. موضوعــی کــه هــر انســان آگاه و اندیشــمندی را 
در هــر ســطحی کــه باشــد بــه دورنمــای ارتباطــات جهانــی خــوش بیــن مــی کنــد و نوعــی آرامــش روانــی برایــش 
بــه همــراه مــی آورد. امــا نکتــه مهــم و اساســی در فراینــد ایــن گفــت و گوهــا و تبــادالت فرهنگــی کــه شــاید 
بتــوان بــدان کــم تــر توجــه شــده و مــی شــود، ابعــاد آســیب شــناختی، مخصوصــا آســیب شناســی روانــی برخــورد 
و تغییــرات فرهنگــی اســت کــه اگــر بــدان توجهــی اساســی نشــود و بــه مــوازات طــرح هــای نزدیکــی فرهنــگ هــا 
بــدان پرداختــه نگــردد، در دهــه هــای بعــدی شــاهد بســیاری معضــالت و آســیب هــای جدیــد بــرای ایــن انســان 
ــگ  ــورها، فرهن ــیاری از کش ــته در بس ــه گذش ــن ده ــی چندی ــه ط ــیبی ک ــود. آس ــم ب ــده خواهی ــه آین ــدوار ب امی
هــا و تمــدن هــا آثــار نگــران کننــده خــود را بــه جــای گذاشــته اســت. آثــاری کــه ناشــی از تغییــرات فرهنگــی 
ــی  ــا گذشــت زمــان دگرگون اســت. تغییــر فرهنگــی فراینــدی اســت کــه طــی آن اجــزای مختلــف یــک فرهنــگ ب
ــد  ــی را پدی ــی تحوالت ــای اجتماع ــازمان ه ــگ، در س ــت فرهن ــزا و کلی ــی در اج ــه دگرگون ــد. هرگون ــی کن ــدا م پی
ــد. ــته باش ــی داش ــی را در پ ــیب های ــد آس ــی توان ــد، م ــی یاب ــا فزون ــی ه ــن دگرگون ــتاب ای ــر ش ــی آورد و اگ م
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جامعه پذیری و فرهنگ پذیری

ــزرگ، واحــدی یــک دســت  ــا یــک جامعــه ب محیــط اجتماعــی خــواه یــک گــروه کوچــک باشــد ی
ــراد  ــروه و اف ــرده - گ ــا  خ ــروه« ی ــاره - گ ــه »پ ــزاء آنک ــا و اج ــروه ه ــت و از گ ــت نیس و ثاب
ــم در  ــی ه ــا از پ ــل ه ــت. نس ــل اس ــر و تبدی ــال تغیی ــا در ح ــده و دائم ــکیل ش ــد تش باش
ــگان  ــای رفت ــوند و ج ــی ش ــرادی زاده م ــد و اف ــی رون ــان م ــرادی از می ــتند. اف ــت هس حرک
ــد و  ــظ کن ــد ســازمان خــود را حف ــرای آنکــه بتوان ــروه انســانی ب ــن رو گ ــد. از ای را مــی گیرن
بــه زندگــی خــود ادامــه دهــد، ناگزیــر اســت کــه پیوســته افــراد جدیــد را بــا خــود همســاز 
ــرای  ــرای زندگــی عملــی گروهــی و اجتماعــی آمــاده کنــد. همچنیــن هــر فــردی ب گردانــد و ب
ــا ارزش  ــرد و خــود را ب ــه عناصــر فرهنگــی را بپذی ــار اســت ک ــر زیســتن ناچ زیســتن و بهت
هــا و هنجارهــای اجتماعــی همســاز و ســازگار گردانــد و بــا آنهــا همنــوا شــود. بــه ایــن منظــور 
ــل  ــه نس ــگ ب ــال فرهن ــت. انتق ــروری اس ــینیان ض ــی از پیش ــای فرهنگ ــن ویژگی-ه آموخت
ــور  ــه ط ــرد ب ــت، ف ــیوه نخس ــت. در ش ــتقیم اس ــتقیم و غیرمس ــورت مس ــه دو ص ــد ب جدی
مســتقیم در جریــان فراگیــری میــراث فرهنگــی قــرار مــی گیــرد. بــه ایــن صــورت که ابتــدا از 
طریــق خانــواده یعنــی پــدر و مــادر بــا امــر و نهــی، تشــویق و ترغیــب، جایــزه دادن، ســرزنش و 
توبیــخ یــا بــه عبــارت دیگــر از طریــق پــاداش و تنبیــه کــودک بــا ارزش و هنجارهــای اجتماعــی 
و موازیــن اخالقــی یــا بــه طــور کلــی فرهنــگ جامعــه آشــنا مــی شــود و ســپس از طریــق نظــام 
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــری ب ــگ پذی ــوان فرهن ــاال عن ــع احتم ــی مناب ــاس برخ ــر اس آموزش.ب
ــا شــد؛  ــداع شــده ب ــی اب ــاول، انســان شــناس آمریکای ــو. پ ســال ۱۸۸۰ از ســوی جــی. دبلی
اصطــالح مذکــور در ایــاالت متحــده ســخت مقبــول افتــاد و در ســال ۱۹3۵ یــک کمیســیون از 
شــورای تحقیقــات علــوم اجتماعــی دســت بــه کار تعریــف آن شــد. همچنیــن ایــن اصطــالح از 
ســوی مــردم شناســان فرانســوی نیــز پذیرفتــه شــده فرهنــگ پذیــری در یــک تعریــف ســاده 
ــی  ــوالت فرهنگ ــته از تح ــر آن دس ــر ب ــا ناظ ــه اساس ــده ای ک ــت از: پدی ــارت اس ــیط عب و بس
اســت کــه پــس از اســتقرار روابــط میــان جوامــع بــه وجــود مــی آیــد. فرهنــگ پذیــری جریانــی 
اســت کــه فــرد را عمیقــا و از هــر لحــاظ بــا فرهنــگ جامعــه هماننــد مــی کنــد، همانطــور کــه 
ــد. ــی گردان ــازگار م ــنا و س ــی آش ــای اجتماع ــا هنجاره ــش ب ــا بی ــرد را کم ــری ف ــه پذی جامع
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و  پذیــری  اختیــار در جریــان فرهنــگ  بــی  حیــات  مراحــل  آغازیــن  از همــان  تولــد،  محــض  بــه  انســانی  هــر 
جامعــه پذیــری قــرار مــی گیــرد، بــا بــزرگ شــدن و رشــد شــخصیت فــرد، وی در اثــر ارتبــاط و تعامــل بــا 
محیــط پیرامونــی خــود ممکــن اســت بــا فرهنــگ هــای نــو مواجــه شــود، در ایــن صــورت وی خــود را ناگزیــر 
از فرهنــگ پذیــری مــی یابــد. رونــد فرهنــگ پذیــری کــه از فــرد نــو تولــد، آغــاز مــی گــردد بــا رشــد فــرد 
و پیدایــش جامعــه و فراینــد هــای زیســت جمعــی پیچیــده تــر مــی شــود. فرهنــگ پذیــری، در یــک معنــی 
خوگیــری بــا فرهنــگ جامعــه و در معنــای دیگــر پذیــرش فرهنــگ نــو و طــرد فرهنــگ پیشــین را مــی رســاند

 .
انواع عوامل سرچشمه دگرگونی فرهنگی

تکنولوژی: 
دگرگونــی هــای ســریع تکنولــوژی بیشــتر در کشــورهای صنعتــی پیشــرفته رخ مــی دهــد هــر چــه دگرگونــی-
هــای تکنولوژیکــی ســرعت و شــتاب بیشــتری پیــدا کنــد دگرگونــی هــای فرهنگــی ناشــی از آن بیشــتر شــود.

محیط طبیعی :
 در گرگونی های ناگهانی و شدید در محیط طبیعی کمتر رخ می دهد اما در صورتی که رخ دهند تأثیر عمیقی بر جای 

می گذارند. 
دگرگونــی در جمعیــت: هــر گونــه دگرگونــی عمــده در شــمار و توزیــع جمعیــت یــک کشــور همــواره دگرگونــی 
مهاجــرت  بــه  منجــر  اســت  ممکــن  جمعیــت  افزایــش  دارد  دنبــال  بــه  را  خــود  بــا  متناســب  اجتماعــی  هــای 
بینجامــد. اجتماعــی  دگرگونــی  بــه  اســت  ممکــن  خــود  خــودی  بــه  ایــن  و  گــردد  تولیــد  وضــع  بهبــود  یــا 

 نیازهای شناخته شده: 
جنبــه  نیازهــا  بشناســد  را  خــود  نیازهــای  جامعــه  کــه  اســت  ایــن  اجتماعــی  دگرگونــی  شــرط 
گــردد. مــی  پدیــدار  تــازه  نیازهــای  شــود  عــوض  اوضــاع  کــه  همیــن  و  دارد  ذهنــی  و  روانــی 

گفتمان فرهنگی
گفتمــان فرهنگــی در جاهــای متعــدد مــی توانــد اتفــاق بیفتــد. در فضاهــای عمومــی و خصوصــی ایــن فرهنــگ 
ــه  ــش از مبادل ــزی بی ــش چی ــه هدف ــت ک ــمی اس ــر رس ــان غی ــی از گفتم ــو« نوع ــت و گ ــت. »گف ــو« اس ــت و گ »گف
ــدی،  ــع بن ــه جم ــازی ب ــه نی ــت ک ــان اس ــی از گفتم ــد. نوع ــی باب ــان م ــودش پای ــت و در خ ــیرها نیس ــا و تفس ــده ه ای
ــت ــگ اس ــی از فرهن ــی، تعریف ــان فرهنگ ــر « گفتم ــر »هل ــدارد. از نظ ــی ن ــاظ عمل ــه لح ــه ب ــی و ن ــاظ اخالق ــه لح ــه ب ن
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معنــی انســان شــناختی فرهنــگ بــه » فرهنــگ هــا « معطــوف اســت. فرهنگ به صــورت مفــرد و یــا در فرهنگ چون 
فرهنــگ انســانی و علمــی یــا فرهنــگ برتــر و پســت تــر وجــود نــدارد، بلکه فرهنــگ ها به صــورت جمع وجــود دارد. 
اســاس تمایــز فرهنــگ، وجــود جوامــع متعــدد اســت. نحــوه زندگــی افــراد در موقعیــت هــای متعــدد، ســبب پیدایی 
فرهنــگ هــای خــاص متفــاوت می گــردد. هر شــیوه زندگی یک فرهنگ اســت. هر مردمــی دارای فرهنگی هســتند، 
همانطــور کــه هــر قبیلــه دارای فرهنــگ اســت. افــزون بــر ایــن، فرهنــگ هــا بــه » خــرده فرهنــگ هــا « ، خــرده 
فرهنــگ هــای شــهری، خــرده فرهنــگ هــای مذهبــی، خــرده فرهنــگ هــای جنســی و ماننــد آن تقســیم مــی شــوند.

عناصر کانونی فرهنگ:
در میــان صاحــب نظــران فرهنــگ در عنصــر کانونــی فرهنــگ، توافــق نظــر وجــود نــدارد، عــده ای صرفــا 
در  نیســتند.  قائــل  خاصــی  بنــدی  اولویــت  و  پرداختــه  توصیفــی  نــگاه  بــا  فرهنــگ  عناصــر  بــه شــمارش 
مقابــل، عــده ای اصــرار دارنــد تــا کانــون مشــخص بــرای فرهنــگ معیــن کننــد، مدعیــان وجــود کانــون 
مشــخص بــرای فرهنــگ، متأثــر از نظــام فلســفی خاصــی مــی باشــند. بــه عبــارت دیگــر، تأکیــد بــر یــک 
عنصــر خــاص بــرای فرهنــگ، حکایــت از رویکــرد فلســفی خاصــی اســت. بعضــی از ایــن عناصــر کانونــی 
نمادیــن. نظــم  و  ارزش،هــا  عینــی،  و  تمــدن، ســابقه مشــترک ذهنــی  زبــان،  دیــن،  از:  عبارتنــد  فرهنــگ 

تنوع و تکثیر فرهنگی
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پوشاک 
بیــن  در  ویــژه  جایگاهــی  فرهنگــی  شناســی  انســان  منظــر  از  فرهنگــی  هــای  کانــون  از  یکــی  بعنــوان 
بیــن  در  فرهنگــی  تبارشناســی  و  شناســی  قــوم  بیــن  ایــن  از  دارد.  متفــاوت  ملت-هــای  و  اقــوام 
باشــد.  مــی  اهمیــت  حائــز  فرهنــگ  و  زبــان  مشــابهت  و  اقلیمــی  همجــواری  بعلــت  اکــو  عضــو  کشــورهای 

تاریــخ پوشــاک بخشــی از تاریــخ تمــدن  اســت کــه در آن از تحــوالت، شــکل و فــرم لبــاس از زمــان هــای دور تاکنــون 
گفتگــو مــی کنــد و ایــن تحــوالت بــا تحــوالت دیگــر تاریخــی، اجتماعــی و معیشــتی مــردم ارتبــاط مســتقیم دارد. در 
هــر حــال منشــاء لبــاس هــر چــه باشــد نکتــه آن اســت کــه اســتفاده از لبــاس یــک ضــرورت اســت. منتهــی در هــر 
موقعیتــی یکــی از ضــرورت هــا )زیباشناســی(، یــا حفاظــت در مقابــل طبیعــت ، اهمیــت بیشــتری پیــدا مــی کنــد و 
ــی خواهــد شــد. آشــکارترین نشــانه فرهنگــی و  ــار تغییرات ــن اســاس دچ ــز در همی ــت پوشــاک نی ــن وضعی بنابرای
شــاخص تریــن مظهــر و ســمبل ملــی ـ قومــی، هــر جامعــه، پوشــاک اســت. پوشــاک یکــی از نیازهــای اساســی مــادی 
انســان اســت کــه بــرای تطبیــق بــا محیــط طبیعــی و اجتماعــی کــه از آغــاز پیدایــش بشــر تاکنــون بــر اســاس شــرایط 
مختلــف اقلیمــی و اجتماعــی و اقتصــادی بــه وجــود آمــده دچــار تغییــر و تحــول شــده اســت و کارکردهــای مختلــف و 

عناصــر فرهنگــی مرتبــط بــا آن در قالــب فرهنــگ مــادی بررســی و مطالعــه مــی شــود.
پوشاک سنتی کشورهای عضو اکو :

)پاکســتان، ترکیــه، آذربایجــان، قزاقســتان، قرقیزسستان،ترکمنســتان، ازبکســتان، تاجیکســتان، افغانســتان و 
ایــران(، بخــش عظیمــی از فرهنــگ اصیــل، بومــی و معنــوی آن اســت و گنجینــه پــر بهــا و باارزشــی اســت کــه هــر 
ــنتی  ــاک س ــام ورزد.پوش ــدی، اهتم ــای بع ــل ه ــه نس ــام آن ب ــپردن ت ــظ و س ــداری و حف ــه دارد در نگه ــوم وظیف ق
کشــورهای عضــو اکــو و مطالعــه آن در مجموعــه ای از »ســرپوش«، »تــن پــوش« و »پاپــوش« و همچنیــن »زیــورآالت« 
ــه خصــوص در ســرپوش هــا و تن-پــوش هــا در  ــان ب ــوع پوشــاک زن ــی« محــدود مــی گــردد. تن و جواهــرات »محل
کشــورهای عضــو اکــو و نیــز اســتفاده از زیــورآالت و تزئینــات و آویــزه هــای پوشــاک بــه مراتــب بیــش از پوشــاک 
مــردان اســت. بــر همیــن اســاس زنــان در عرصــه زندگــی و انتقــال فرهنــگ نقــش مهمــی داشــته انــد. بــا نــگاه بــه 
نظریــه هــای انســان شناســی اقــوام مــورد بحث)کشــورهای عضــو اکــو( مــی تــوان بــه آســانی و بــا دقــت و بطــور همــه 
جانبــه در شــناخت زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی و ســیر تکاملــی فرهنــگ و تمــدن جوامــع بــه ســوال هایــی کــه در 
داد. پاســخ  انــد،  شــده  بنــا  بشــری  تمایــزات  علــل  و  موجــود  شــکل  بــه  اجتماعــی  رفتــار  وقــوع  مــورد 
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.انســان شناســی فرهنگی،زمینــه هــای پژوهشــی گســترده ای بــرای شــناختن و شناســاندن فرهنــگ کشــورهای عضــو 
اکــو در زمینــه هــای مختلــف پوشــاک و زیــر شــاخه هــای آن دارد. پژوهــش دربــاره فرهنــگ پوشــاک و دگرگونــی هــای 
ــر مجموعــه ای از  ــه آگاهــی ب ــردارد کــه منجــر ب آن در طــول زمــان خــود گســتره عظیمــی از انسان شــناختی را در ب
دانســتنی هــا و نگــرش هــای قومــی، ملــی، دینــی و مذهبــی مــی گــردد. گــروه هــای متفــاوت قومــی کــه در کشــورهای 
ــر عوامــل گوناگــون از  عضــو اکــو زندگــی مــی کننــد؛ هــر یــک دارای ویژگی هــای برجســته ای هســتند و تحــت تأثی
جملــه عوامــل اکولوژیکــی، ژئوپلیتیــک و ژئوکالچــر منطقــه قــرار دارنــد، تــن پــوش ویــژه ای بــه تــن دارنــد کــه در 
همــان نــگاه نخســت، قومیــت، حــوزه زندگــی، زبــان و ســایر مشــخصات فرهنگــی و حتــی مذهــب و اشــتغاالت اصلــی 

زندگــی آنــان را در ذهــن بیننــده تداعــی مــی کنــد.
مــوارد اســتفاده از هــر بخشــی از پوشــاک، رنــگ، جنــس، انــدازه، زیــورآالت و تزئینــات، نقــوش و نحــوه اســتفاده 
آن و نیــز مقــدار پارچــه الزم و انــدازه هــا، رنــگ، جنــس، تزئینــات، نحــوه دوخــت و طــرز تهیــه ، کارکــرد و مــوارد 
اســتفاده تن-پــوش نــزد دختــران و زنــان معــرف و نشــان دهنــده منزلــت اجتماعــی، شــخصیت، موقعیــت اقتصــادی، 
ــی،  ــل فرهنگ ــد دالی ــی توان ــنتی م ــاک س ــن پوش ــی رود. بنابرای ــمار م ــه ش ــا ب ــی آنه ــای فرهنگ ــن و ویژگی-ه س
اجتماعــی و اقتصــادی بــه همــراه داشــته باشــد کــه ریشــه در ســاختار فرهنگــی و موقعیــت اقتصــادی آنــان دارد.

T H E  4 T H  C I P A L  M A G A Z I N E
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زیبایــی،  بحــث،  مــورد  کشــورهای  بیــن  در  آن  راحتــی  و  ســنتی  پوشــاک  بــودن  کامــل 
اســتفاده مناســب از رودوزی هــای ســنتی در تکمیــل و تزئیــن لبــاس، داشــتن تجانــس و 
ــب  ــود، و متناس ــر خ ــورد نظ ــل م ــا مح ــوص ب ــه خص ــه ب ــگ جامع ــا فرهن ــاده ب ــوق الع ــت ف قراب
افزایــد. مــی  آن  بیشــتر  چــه  هــر  اهمیــت  بــر  جغرافیایــی،  و  اقلیمــی  شــرایط  بــا  بــودن 

عوامل شکل دهنده پوشاک و زیورآالت کشور های عضو اکو
۱-  مبانی اعتقادها و باورهای دینی و فراگیر

۲-  عوامل زیست محیطی و اقلیم
3-  شرایط و روابط اجتماعی از جمله نحوه معیشت و نیز قشر بندی اجتماعی

4-  تأثیر همجواری با اقوام مجاور و نزدیک
بدیهــی اســت کــه هــر یــک از اجــزاء پوشــاک و زیــورآالت متأثــر از عوامــل نــام بــرده، مــی باشــند.

ــو اســت. در  ــگ  کشــورهای عضــو اک ــارز پوشــاک در فرهن ــه شــاخص هــای ب پوشــیدگی از جمل
تمامــی اقــوام زیبایــی هــای بصــری را مــی تــوان در قالــب رودوزی و ســوزندوزی هــا و زیــورآالت 
ــرم و  ــن ف ــرد. همچنی ــاهده ک ــند، مش ــی می-باش ــار فرهنگ ــک دارای ب ــر ی ــه ه ــه ک ــکار رفت ب
ــع انجــام فعالیــت هــای  ــی آن، مان ــر راحت ــه عــالوه ب ــه ای اســت ک ــه گون ــوش هــا ب ــن پ ــرش ت ب
ــر پوشــندگی،  ــه عــالوه ب ــی رود. پوششــی ک ــه شــمار م ــون نمــی شــود و پوشــش کامــل ب گوناگ
نشــان دهنــده قومیــت و باورهــای مربــوط بــه آن قــوم نیــز هســت.یکی دیگــر از عوامــل مؤثــر 
بــر چگونگــی پوشــاک، اقلیــم و طبیعــت اوســت. نــوع اقلیــم و طبیعــت، کمــی یــا افزودنــی 
پوشــش، بلنــدی یــا کوتاهــی، تیرگــی یــا روشــنی و ضخامــت و نازکــی جامــه را ســبب مــی شــود. 
ــر و در مناطــق ســرد و کوهســتانی از  ــازک و روشــن ت در مناطــق گرمتــر، اغلــب از جامــه هــای ن
ــایر  ــتر از س ــیر بیش ــق سردس ــردم مناط ــود. م ــی ش ــتفاده م ــر اس ــم ت ــره و ضخی ــای تی ــه ه جام
ــواد  ــز از م ــاک نی ــه پوش ــوالً در تهی ــد. معم ــی کنن ــتفاده م ــدی اس ــمی و نم ــس پش ــق از جن مناط
موجــود در طبیعــت اســتفاده مــی شــود.  پوشــاک و زیــورآالت عناصــر فرهنگــی هســتند کــه بــا 
ــای فرهنگــی هــر قــوم مــی باشــند.: ــار یکدیگــر معــرف ذوق، ســلیقه، شــکوه و غن هــم و در کن



 عــالوه بــر تزئیناتــی نظیــر نــواردوزی، یــراق-دوزی، پولــک دوزی، آویختــن ســکه هــا و غیــره کــه در پوشــاک زنــان 
مشــاهده مــی شــود، تزئینــات دیگــری نیــز ماننــد ســوزن دوزی و نقــش بنــدی در ایــن پوشــاک مالحظــه مــی شــود. 
وجــود طــرح هــا و نقــوش روی لبــاس منعکــس کننــده آداب و ســنن و باورهایــی اســت کــه بــا زندگــی ســنتی خــاص 
یــک منطقــه در ارتبــاط اســت. ســوای تزئینــات پوشــاک، زنــان خــود را بــه زیورهــای گوناگونی مــی آراینــد. زیورآالت 
هــر منطقــه بــا تبعیــت از نــوع لبــاس آن منطقــه از ویژگــی خاصــی برخــوردار اســت. زیورهــا بــه تنهایــی بــرای زیبایی 
بــه کار نمــی رونــد. بلکــه نشــان و نمــادی هســتند کــه عــالوه بــر بیــان موقعیــت اقتصــادی و اجتماعــی فــرد، منعکــس 
کننــده بســیاری از جنبــه هــای مــادی و معنــوی، مفاهیــم اجتماعی، دینــی، اخالقی و هنری اســت. رنگ مورد اســتفاده 
پوشــاک، گویــای ویژگــی هــای اجتماعــی و فرهنگــی هر قوم اســت. فرهنگ عامه، سرشــار از نشــانه ها و نمادهاســت 
و نمــاد یکــی از جنبــه هــای بیانــی رنــگ اســت. نمادهــای ایــن خصیصه تا حــدی تحت تأثیر خــود آگاه انســان و تا حدی 
تحــت تأثیــر شــرایط اقلیمــی، اجتماعــی، سیاســی و مذهبــی جامعــه بــه شــکلی پذیرفتــه مــی شــوند کــه ممکــن اســت 
خــالف آن در گــروه دیگــری رایــج باشــد. نمادیــن شــدن رنــگ بــه اقتضــای شــرایط خــاص حاکــم بــر جامعــه صــورت 
مــی گیــرد. تمــام افــرادی کــه بــه یــک تمــدن وابســته هســتند در مــورد یــک رنــگ عکــس العمــل مشــابهی دارنــد.

حــوزه پوشــاک بــه علــت گســتردگی بــا علــوم متفاوتــی از جملــه: ارتباطــات، جامعــه شناســی، روان شناســی، فرهنــگ 
و الهیــات، ریاضیــات، ادبیــات و غیــره، جایــگاه بســیار ویــژه ای در بیــن دیگــر رشــته هــا دارد. همیــن گســتردگی 
مــی توانــد دریچــه هــای انجــام تحقیقــات و پژوهــش هــای میــان رشــته ای را شــامل شــود. در پوشــاک عواملــی 
چــون: مبانــی اعتقادهــا و باورهــای دینــی و فراگیــر،  عوامــل زیســت محیطــی و اقلیــم،  شــرایط و روابــط اجتماعــی 
از جملــه نحــوه معیشــت و نیــز قشــر بنــدی اجتماعــی،  تأثیــر همجــواری بــا اقــوام مجــاور و نزدیــک مهــم مــی باشــد. 
از آنجایــی کــه ایــران در مرزهــای خــود بــا کشــورهای همجــوار، مــرز مشــترک دارد و همیــن مــرز مشــترک، فصــل 
مشــترک در زبــان و فرهنــگ و پوشــاک و نــژاد را بــه ارمغــان دارد و ایــن یکــی از امتیــازات ویــژه در پوشــاک اســت
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ستاره  ایروانیان
استایلیست و طراح لباس



»کالکشن بلوچ دوزی یین و یانگ«.
»تلفیق سنت و مدرنیته«

ترکیب هنر اصیل سوزن دوزی بلوچ همراه با طراحی به سبک مدرن 

iravaniansetareh :اینستاگرام

ستاره  ایروانیان
استایلیست و طراح لباس
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Personal Coach



چطور یم توانید مریب   ) کوچ ( شخیص خودتان باشید

نوشته : هلن تاپر و سارا الیس
گردآورنده :دکر رضا کرد 

مدرس دوره های MBA و DBA / مشاور / مرجم
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توضیح کلمه کوچینگ از مترجم : 
ــگ  ــارت کوچین ــرای عب ــازی ب ــادل س ــه مع ــر ب اگ
ــری ،  ــی گ ــوال واژه مرب ــید معم ــرده باش ــه ک توج
معــادل آن در نظــر گرفتــه مــی شــود ، بــه عنــوان 
ــت  ــدی اس ــگ فرآین ــر ، کوچین ــل ت ــی کام توضیح
افــراد  بــه   ) مربــی   ( کــوچ  یــک  آن  طــی  کــه 
کمــک مــی کنــد تــا بــه مهــارت هــای مطلــوب 
ــت  ــاز ، دس ــورد نی ــداف م ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب
.امــروزه هیــچ مســیر مســتقیمی  کننــد  پیــدا 
بــرای موفقیــت در شــغل وجــود نــدارد،  پــس از 
شــروع پاندمــی در  چنــد ســال گذشــته شــرایطی 
ایجــاد شــده  کــه همــه مــا مجبــور بــوده ایــم بــه 
تغییــرات مــداوم و  پیچیدگــی هــای مکــرر عــادت 
کنیــم. کوچینــگ روشــی مهــم و ارزشــمند اســت 
کــه بــه مــا کمــک مــی کنــد موقعیــت هــای واضــح 
ــا  ــن روزه ــرایط ای ــرای ش ــم و ب ــاد کنی ــری ایج ت
کــه سرشــار از ناپایــداری و عــدم قطعیــت اســت 
، خــود را بهتــر آمــاده کنیــم . عــالوه بــر ایــن 
کوچینــگ بــه مــا کمــک می کنــد تــا خودمــان را 
ــرده و  ــف ک ــد را کش ــای جدی ــیم، گزینه ه بشناس
بــه دســت بیاوریــم، امــا امــکان داشــتن یــک مربی  

واجــد شــرایط، تنهــا بــرای تعــداد کمــی از افــراد 
کــه  دارد  وجــود  خوش شــانس  ســازمان های  و 
می تواننــد بــرای آن وقــت و هزینــه بپردازنــد 
ــد کار را  ــی توان ــگ م ــه کوچین ــم ک ــی دانی ــا م . م
بهتــر کنــد، امــا مــا بــه راه بهتــری نیــاز داریــم تــا 
بتوانیــم داشــتن کوچینــگ را بــرای همــه مفیــد و 
در دســترس قــرار دهیــم .بــرای قابــل دســترس 
یــک  از  را  آن  تعریــف  بایــد  کوچینــگ،  کــردن 
مربــی کــه قــرار اســت بــه مــا کمــک کنــد بــه یــک 
رویکــرد و نگــرش گســترش دهیــم. بخــش مهمــی 
از رویکــرد مربیگــری، یادگیــری مجموعــه مهــارت 
ــی  ــان مرب ــرای خودت ــد ب ــه بتوانی ــت ک ــی اس های
خوبــی باشــید . طبیعتــا ایــن جایگزیــن داشــتن 
ــی  ــما را در موقعیت ــا ش ــود ام ــی ش ــی نم ــک مرب ی
قــرار مــی دهــد کــه بتواندیــد ماننــد یــک مربــی 
ــراد  ــیعی از اف ــف وس ــا طی ــاداری ب ــات معن مکالم
ماننــد مدیــران، همســاالن و ســایرین داشــته 
باشــید. مهارت هــای خودمربیگــری، خودآگاهــی 
بــه  و  می کنــد  تســریع  را  شــما  خودکفایــی  و 
شــما کمــک می کنــد تــا بــا اعتمــاد بــه نفــس و 
ــد. ــت کنی ــود حرک ــه خ ــتری در حرف ــرل بیش کنت

Personal Coach
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راه اول -
 یک نقشه ذهنی پنج دقیقه ای ایجاد کنید

پیــدا کــردن زمانــی کــه بتوانیم بــه صــورت متمرکز 
در مــورد خودمــان فکــر کنیــم بــه نــدرت در صــدر 
فهرســت کارهــای مــا قــرار مــی گیــرد. بــا ایــن حــال، 
ــا  ــه ارزش ه ــورد اینک ــی را در م ــه آگاه ــی ک زمان
و باورهایمــان چگونــه اعمالمــان را هدایــت مــی 
کننــد افزایــش مــی دهیــم، مــی توانیــم نســبت بــه 
انتخــاب هایــی کــه در آینــده انجــام مــی دهیــم آگاه 
تــر باشــیم.ایجاد یــک نقشــه ذهنــی پنــج دقیقــه ای 
مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا بــه ســرعت در 
ــش شــغلی  ــک چال ــه ی مــورد واکنــش هــای خــود ب
ــن کار،  ــرای انجــام ای ــد. ب ــدا کنی ، بینــش خــود پی
ــید،  ــه بنویس ــک صفح ــز ی ــود را در مرک ــش خ چال
ــت آن  ــورد ماهی ــه در م ــی را ک ــر بازتاب ــپس ه س
ــه  ــی، چ ــه کس ــل چ ــواالتی از قبی ــا س ــد و  ی داری
زمانــی و چرایی آن چالش وجود دارد را  یادداشــت 
ــوید. ــه می ش ــزی را متوج ــه چی ــد چ ــد و ببینی کنی

خودمربیگــری ، مهــارت پرســیدن ســوال بــرای 
بهبــود خودآگاهــی و انجــام اقدامــات مثبــت اســت. 
همــه مــی تواننــد بــدون توجــه بــه تجربــه یــا 
تخصــص خــود مربیگــری را یــاد بگیرنــد. ایــن نیــاز 
بــه تمریــن دارد و در ضمــن انجــام دادنــش ممکــن 
اســت گاهــی اوقــات احســاس ناراحتــی کنیــد ، امــا  
انجــام ایــن کار ســخت ارزشــش را دارد. هنگامــی 
ــم و  ــی کنی ــورد م ــر خ ــی ب ــش های ــه چال ــا ب ــه م ک
ایــده هــا و اقدامــات اجرایــی  بــا آن  متناســب 
متناســبی انجــام مــی دهیــم در واقــع هــم در حــال 
توســعه خودمــان هســتیم و هــم  انعطــاف پذیــری 
خــود را افزایــش داده و همزمــان و وابســتگی 
دهیــم مــی  کاهــش  دیگــر  افــراد  بــه  را  خــود 
ــن  ــعه ای ــری، روی توس ــود مربیگ ــروع خ ــرای ش .ب

ــد: ــارت کار کنی ــه مه س

مهارت اول  - خودآگاهی
خودآگاهــی،  بــاالی  ســطوح  بــه  دســتیابی  بــرای 
درک  و  ببینیــم  وضــوح  بــه  را  خودمــان  بایــد 
کنیــم کــه دیگــران چگونــه مــا را مــی بیننــد . 
مــا  نمی آیــد -  بــه وجــود  خودآگاهــی تصادفــی 
بــرای  راه  دو  اینجــا  در  انجــام می دهیــم.  را  آن 
بهبــود خودآگاهــی وجــود دارد کــه مــی توانیــد 
آنهــا را در طــول روزهــای کاری خــود انجــام دهیــد :
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بــه عنــوان مثــال، اگــر در محــل کار بــا کســی رابطــه ســختی داریــد، ممکــن اســت بــه ایــن دلیــل باشــد کــه 
نیــاز بــه دوســت داشــته شــدن داریــد یــا مــواردی مشــابه. هرچــه منظم تــر ایــن کار را انجــام دهیــد، بیشــتر 
متوجــه الگوهایــی در تفکرتــان می شــوید کــه می تواننــد بــه نفــع یــا علیــه شــما در محــل کار کار کننــد. ایــن 
ــاد می گیریــد خودتــان را مربیگــری کنیــد، گیــر نکنیــد. ــا زمانــی کــه ی ــه شــما کمــک می کنــد ت خودآگاهــی ب

راه دوم – فهمیدن شکاف های موجود در خود آگاهی
بــرای شناســایی شــکاف های خودآگاهــی کــه بایــد روی آن کار کنیــد ، ابتــدا بایــد درک کنیــد کــه آیــا چیــزی 
کــه می خواهیــد بــه خاطــر آن شــناخته شــوید بــا نحــوه ظاهــر شــدن تــان در محــل کار ســازگار اســت یــا خیــر. 
بــرای کشــف ایــن موضــوع، بــه ســه موقعیــت مهــم در هفتــه فکــر کنیــد کــه در آن دید واضحــی از نحــوه ظاهر 
شــدن خــود داریــد. بــرای هــر ســناریو، هــدف خــود را تنهــا بــا اســتفاده از یــک کلمــه خالصــه کنیــد. بــه عنوان 
مثــال، ممکــن اســت بخواهیــد در یــک جلســه کاری صرفــا »معتبــر«  بــه نظــر برســید یــا در یــک جلســه تیمــی ، 
بــه عنــوان یــک »همــکار« دیــده شــوید. پــس از هــر موقعیتــی، حداقــل از یــک نفــر کــه درگیــر بــوده بخواهید 
شــما را از دیــدگاه خــود در یــک کلمــه توصیــف کنــد. ایــن ســوال ممکن اســت بــه نظر برســد، »از چــه کلمه ای 
بــرای خالصــه کــردن رویکــرد مــن در جلســه امــروز اســتفاده مــی کنیــد؟« یــا »از چــه کلمــه ای بــرای توصیــف 
تاثیــر مــن هنــگام ارائــه اســتفاده مــی کنیــد؟« مقایســه آن چــه کــه خودتــان در مــورد خودتــان اســتفاده کرده 
ــا  ــه شــما کمــک می کنــد ت ــا بازخــوردی کــه در مــورد تأثیــر خــود از ســایرین دریافــت مــی کنیــد  ب بودیــد ب
ببینیــد آیــا در مــورد خودآگاهیــی خــود همســو هســتید یــا شــکاف و فرصــت بالقــوه ای بــرای رشــد داریــد.

مهارت دوم - سواالت خود مربیگری
ــاز مــی  ــه شــکلی روشــنگر طراحــی شــده باشــد ، قفــل تفکــر شــما را ب پرســیدن ســؤاالت مربیگــری  کــه ب
ــما  ــوی ش ــه جل ــرفت رو ب ــرای پیش ــه ب ــد ک ــایی کنی ــی را شناس ــا اقدامات ــد ت ــک میکن ــما کم ــه ش ــد و ب کن
مفیــد اســت . بــا اســتفاده از ســه مفهــوم زیــر مــی توانیــد کیفیــت ســواالت خــود را ارزیابــی کنیــد:

الف - بازکردن 
ســواالت خــود مربیگــری بــا چــه کســی، چــه چیــزی، چــرا، کجــا، چــه زمانــی یــا چگونــه شــروع مــی 
یــک ســوال بســته  اگــر در حــال پرســیدن  یــا خیــر.  بلــه  پاســخ  بــا  یــک ســوال بســته  نــه  شــود، 
چیــزی  چــه  »از  بپرســید:  بــاز  حالتــی  بــا  دوبــاره  بــرم؟«  مــی  لــذت  کارم  از  »آیــا  ماننــد  هســتید، 
کنیــد. مــی  دریافــت  بیشــتری  بینــش  کــه  دیــد  خواهیــد  نتیجــه  در  بــرم؟«  مــی  لــذت  شــغلم  در 
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ب-مالکیت
ــارت »مــن« را شــامل مــی  ــد و همیشــه عب ــز مــی کنن ــر مالکیــت تمرک ســواالت خــود مربیگــری هــا ب
ــن اســت  ــرده اســت؟« ســوال ای ــه آن شــخص ســریعتر از مــن پیشــرفت ک ــه جــای »چگون شــوند. ب
ــم پیشــرفت خــود را تســریع کنــم؟« اگــر متوجــه می شــوید کــه افــراد دیگــر  ــه مــی توان کــه »چگون
ــد  ــه می توانی ــر روی آنچ ــد ب ــه بای ــت ک ــانه ای اس ــن نش ــد، ای ــرزنش می کنی ــی را س ــل خارج ــا عوام ی
ــود ــد ب ــر خواهی ــه ایجــاد تغیی ــر ب ــا شناســایی اقدامــات خــود، متعهدت ــد. ب ــد تمرکــز کنی کنتــرل کنی

ج- عدم انباشتگی
ــه طــور همزمــان مــی پرســید خــودداری  از »انباشــته شــدن« ســواالت، کــه در آن چندیــن ســوال ب
ــرل  ــم کنت ــه بپرســید »چــرا مهلت هــا را از دســت می دهــم و احســاس می کن ــن ک ــه جــای ای ــد. ب کنی
زمانــم را نــدارم؟« هــر ســوال را بــه نوبــت می پرســید و پاســخ می دهیــد: »چــرا مهلت هــا را از 
ــه شــما  ــاره ب ــدارم؟« پرســش یکب ــم را ن ــم کنتــرل زمان دســت می دهــم؟« و »چــرا احســاس مــی کن
کمــک مــی کنــد تــا گزینــه هــا و اقدامــات بیشــتری را بــه عنــوان بخشــی از رویکــرد مربیگــری خــود 

ایجــاد کنیــد.

در اینجا پنج سوال خود مربیگری برای شروع شما آورده شده است:

۱. چه چیزی بیشترین انرژی را در محل کار به من می دهد؟

۲. چه زمانی به خودباوری اجازه می دهم مرا عقب نگه دارد؟

3. چگونه می توانم دفعات بازخوردی را که دریافت می کنم افزایش دهم؟

4. چه کسی می تواند دیدگاه متفاوتی در مورد چالش شغلی من به من ارائه دهد؟

۵. چه چیزی هست که می خواهم در ۱۲ ماه آینده درست باشد که امروز درست نیست؟
مهارت سوم - گوش دادن به خود

بــرای اینکــه خودمــان را مربیگــری کنیــم، بایــد در گــوش دادن بــه افــکار و باورهایــی کــه از اعمــال مــا 
خبــر مــی دهنــد، ماهــر شــویم. بــا ایــن حــال، حواس پرتــی و ناراحتــی می توانــد ذهــن مــا را بــه ســمت 
چیزهایــی کــه کار کــردن بــر روی آن هــا آســان تر اســت، ســرگردان یــا جــذب کنــد. وقتــی توجــه مــا 
منحــرف مــی شــود، بــه عمــق بازتابــی کــه بــه مــا کمــک کنــد متفــاوت فکــر کنیــم یــا عمــل کنیــم، نمــی 
رســیم. چنــد تکنیــک وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــا یادگیــری گــوش دادن بــه خودتــان تمریــن کنیــد.

دوباره با حالتی باز بپرسید: 
»از چــه چیــزی در شــغلم لــذت می بــرم؟« در نتیجه خواهیــد دید که بینش بیشــتری دریافت می کنید.
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اول - نقاط اصطکاک خود را پیدا کنید
همــه مــا از مســیرمان منحــرف مــی شــویم. درک اینکــه چــه زمانــی و کجــا ایــن اتفــاق می افتــد، بخــش 
مهمــی از ایــن اســت کــه مطمئــن شــوید زمانــی کــه در حــال یادگیــری مربیگــری هســتید، در مســیر 
خــود قــرار نمی گیریــد. یافتــن راه هایــی بــرای افزایــش اصطــکاک بیــن شــما و کاهــش حــواس پرتــی 
مــی توانــد از تأثیــر آن بــر تــالش هــای خودمربــی شــما جلوگیــری کنــد. بــه عنــوان مثــال، اگــر فنــاوری 
نقطــه ضعــف شــما اســت، مــی توانیــد بــا گذاشــتن دســتگاه های خــود در اتــاق دیگــر، اصطــکاک را پیدا 
کنیــد. اگــر دیگــران بــرای تمرکــز شــما مشــکل ایجــاد مــی کننــد، ســعی کنیــد قبــل از اینکــه خواســته 
هــای شــغلی شــما حــواس تــان را پــرت کنــد در یــک کافه یا در شــروع یــک روز خــود را مربیگــری کنید.

دوم - بهترین دوست خود شوید
بخشــی از مربیگــری خــود ایــن اســت کــه یــاد بگیریــد در ذهــن خــود بــه چــه کســی گــوش 
مــی  پیــش  مواقعــی  و  داریــم،  درونــی  منتقــد  یــک  و  درونــی  مربــی  یــک  مــا  همــه  دهیــد. 
گیــرد.  مــی  دســت  بــه  را  کنتــرل  و  شــود  مــی  عمــل  وارد  شــما  درونــی  منتقــد  کــه  آیــد 
ممکــن اســت بــه نظــر برســد »مــن بــه انــدازه کافــی باهــوش نیســتم کــه ایــن را بفهمــم« 
شــوم.« تســلیم  اکنــون  بایــد  بنابرایــن  دهــم،  انجــام  را  کار  ایــن  توانــم  نمــی  »مــن  یــا 

ــن  ــه بهتری ــی ک ــان روش ــه هم ــان ب ــا خودت ــد ب ــعی کنی ــود، س ــی خ ــد درون ــردن منتق ــاکت ک ــرای س ب
ــور  ــخص تص ــا آن ش ــو ب ــال گفتگ ــود را در ح ــد. خ ــت کنی ــد صحب ــی کن ــت م ــما صحب ــا ش ــتتان ب دوس
ــا  ــی ی ــای قبل ــت ه ــا موفقی ــاید آنه ــید. ش ــد بنویس ــی گوی ــه او م ــی را ک ــه حمایت ــه جمل ــد و س کنی
نحــوه غلبــه بــر نامالیمــات را بــه شــما یــادآوری کننــد. یــا شــاید آنهــا در مــورد اینکــه چقــدر 
اراده یــا شــجاعت شــما را تحســین مــی کننــد صحبــت مــی کننــد. زمانــی کــه منتقــد درونــی 
ــت  ــن اس ــب ممک ــا اغل ــغل م ــته باشید.ش ــن داش ــخص را در ذه ــن ش ــود، ای ــی ش ــما وارد آن م ش
ــد شــدن  ــم. متعه ــرل داری ــا روی آن کنت ــه همــه م ــی اســت ک ــی قابلیت ــا خودمرب ــن باشــد، ام نامطمئ
ــد و  ــه کنی ــع غلب ــر موان ــد ب ــک کن ــما کم ــه ش ــد ب ــی توان ــری م ــود مربیگ ــای خ ــارت ه ــعه مه ــه توس ب
ــارت را صــرف  ــد. اگــر در ســال ۲۰۲۲ یــک مه ــاز کنی ــرای رشــد خــود ب فرصــت هــای بیشــتری را ب
یادگیــری، تمریــن و بهبــود آن می کنیــد، مربیگــری خودتــان مــکان خوبــی بــرای شــروع اســت.



ANIRIS 
Jewelry Designer



الت  آنیتا نباتیان طراح زیورآ
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Pe r s o n a l Development

personal development



personal development
ر  کا و  ــب  کس بر  ید  فر ــعه  س تو ثری  تا

پانته        آ رحماین 
Iran Success Coach مدیر   عامل و موسس

      Success Resources iran رسیم    ه  یند منا و  ر  کا و  کسب  ســعه  تو یر  مد
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تمرکــز بــر رشــد و توســعه فــردی یکــی از اولیــن قدم هــای بســیار موثــر در مســیر رســیدن بــه موفقیــت 
ــه شــما در مســیر رشــد فــردی در  ــی ک ــراه دارد.هنگام ــه هم ــی ب ــای فراوان اســت. رشــد فــردی مزای
ــی در  ــد آورد. اهداف ــه دســت خواهی ــددی ب ــز متع ــت آمی ــج موفقی ــد، نتای ــت می کنی کســب و کار حرک
زندگــی شــما پدیــدار می شــوند کــه تاکنــون وجــود نداشــته انــد و مهارت هــا و اســتعدادهایتان را بهتــر 
ــد بدانیــد  ــا خودآگاهــی آغــاز می شــود. بای ــکار مــی برید..رشــد و توســعه فــردی ب شناســایی کــرده و ب
کــه هســتید و ارزش هــا و اهدافتــان چــه هســتند. اگــر می خواهیــد بــه رضایــت شــخصی دســت پیــدا 
کنیــد، بایــد بــر اســاس رویاهــا و تــوان خودتــان پیــش برویــد. هنگامی کــه خودتــان را بشناســید، قدرت 
ــد  ــد داشــت. بطــور خالصــه توســعه فــردی فراین ــان را خواهی ــود زندگــی ت توســعه فــردی خــود و بهب
تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و موثرتــر بــودن بــه عنــوان یــک فــرد و عامــل تغییــر در زندگــی خــود و حتــی 
دیگــران اســت. توانایــی برخــورد بــا مــردم در اکثــر مشــاغل مهــم بــوده و هــوش هیجانــی، ایــن کــه شــما 
بتوانیــد شــخص دیگــری را بفهمیــد و روابــط کاری قــوی بــا همــکاران و مشــتریان خــود داشــته باشــید، 
باعــث افزایــش بهــره وری و تقویــت اعتبــار حرفــه ای شــما مــی شــود. ایــن خصوصیــت ســبب میشــود به 
یــک شــنونده فعــال بهتــر تبدیــل شــوید، کــه ایــن توانایــی بــه دیگــران کمــک مــی کنــد احســاس شــنیده 
شــدن و درک شــدن در کنــار شــما داشــته باشــند.ایجاد اعتمــاد بــه نفــس یکــی از اهــداف اصلی توســعه 
فــردی و موفقیــت هــای شــغلی اســت. توســعه اعتمــاد بــه نفــس شــما مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا 
شــغل بهتــری داشــته باشــید، بــرای افزایــش یــا ارتقــا ســطح مذاکــره کنیــد، بــرای مشــارکت هــای خــود 
اعتبــار کســب کنیــد و بــه عنــوان یــک رهبــر شــناخته شــوید. بخاطــر داشــته باشــید بــا برنامــه توســعه 
فــردی صحیــح و متناســب بــرای وضعیــت فعلــی شــما، مــی توانیــد رویاهــای خــود را بــه واقعیــت تبدیــل 
کنیــد. انگیــزه خــود یکــی دیگــر از نــکات بســیار مهــم در حــوزه توســعه فــردی اســت. انگیــزه بیشــتر مــی 
توانــد بــه شــما احســاس مثمــر ثمــر بــودن داده و همچنیــن بــه شــما کمــک کنــد کــه بلنــد پــروازی کنیــد.
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ــه  ــزرگ خــود را ب ــد اهــداف ب ــرای شــروع، ســعی کنی ــزه ب ــرای ایجــاد انگی ــه جــای انتظــار ب ــن ب بنابرای
ــد هــر  ــان کمــک مــی کنی ــه خودت ــن ترتیــب ب ــه ای ــد. ب ــل دســتیابی تقســیم کنی کارهــای کوچــک و قاب
ــن  ــدم بردارید.ذه ــو ق ــمت جل ــه س ــرده و ب ــزه ک ــاس انگی ــد، احس ــی کنی ــه م ــی تجرب ــان موفقیت زم
آگاهی،بــه مغــز شــما مــی آمــوزد تــا بــر روی لحظــه فعلــی تمرکــز کنــد، نــه اینکــه بــه ســمت آینــده یــا 
ــی  ــود. یک ــر میش ــی بهت ــه کاری و کارای ــز ، حافظ ــترس،  تمرک ــش اس ــث کاه ــد،  باع ــوق یاب ــته س گذش
ــت.  ــتریان اس ــه مش ــر ب ــات بهت ــه خدم ــردی، ارائ ــد ف ــه رش ــان ب ــب و کارت ــما و کس ــاز ش ــل نی از دالی
ــه  ــود ارائ ــری از خ ــرد بهت ــا عملک ــا چالش ه ــه ب ــگام مواجه ــد، هن ــتر باش ــما بیش ــری ش ــه یادگی ــر چ ه
ــه  ــوان ب ــل ضــرورت داشــتن توســعه فــردی در رشــد کســب و کار می ت ــرد.  از دیگــر دالی ــد ک خواهی
آموختــن از تجربیــات دیگــران اشــاره کــرد. یکــی از وجــوه اشــتراک افــراد موفــق ایــن اســت کــه بــرای 
ــد ورای  ــراد توانســته ان ــن اف ــد. ای ــرده ان ــور ک ــع بســیاری عب ــگاه فعلی شــان از موان ــه جای رســیدن ب
ــد. بســیاری از افــراد همــواره منتظــر  ــور از آن هــا تــالش کنن ــرای عب ــد و ب ــع را ببینن مشــکالت و موان
ــد  ــان می مانن ــن زم ــیدن ای ــار رس ــدری در انتظ ــه ق ــراد ب ــی اف ــتند و برخ ــت هس ــان درس ــیدن زم رس
ــه زمینــه  ــد ب کــه فرصت هایشــان را از دســت می دهنــد. ســرمایه گــذاری در توســعه فــردی مــی توان
ســازی موفقیــت در کســب و کار منجــر شــود. یکــی از مهــم تریــن عواملــی کــه باعــث رشــد یــک کســب 
و کار مــی شــود، رشــد و توســعه فــردی در کســب و کار اســت. شــخصی کــه صاحــب کســب و کار اســت 
ــا بهتریــن نتیجــه را بگیــرد. ایــن  ــر روی توســعه فــردی خــودش کار کنــد ت ــه صــورت مــداوم ب ــد ب بای
امــر تاثیــر زیــادی روی تمــام کســب و کارهــای کوچــک و بــزرگ دارد. ایــن در حالــی اســت کــه رشــد و 
توســعه فــردی فقــط مربــوط بــه صاحــب کســب و کار نیســت. ایــن رشــد بایــد بــرای تمامــی اعضــا گــروه 
باشــد و صاحــب کســب و کار بایــد برنامــه ای مشــخص بــرای رشــد اعضــاء ســازمان خــود داشــته باشــد.

Individual development

business development 
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رشــد فردی در کســب و کار نه تنها باعث رشــد خود شــخص می شــود، بلکه باعث پیشــرفت کســب و کار و 
افزایــش بهــره وری کار تیمــی مــی شــود. مهــم ترین نکته این اســت که برای داشــتن یک کســب و کار عالی، 
ابتــدا رشــد فــردی در ســایر ابعــاد زندگــی داشــته باشــید. در شــرکت هــای کوچــک، معمــوال هــر واحــد یــک 
نفــر  کارمنــد دارد و آن شــخص بایــد با رشــد شــخصی خودش باعث بهبود قســمت مربوط به خودش باشــد.

ــر  ــک نف ــه جــای ی ــف، ب ــه در قســمت هــای مختل ــزرگ هســتند ک ــن حــال بســیاری از شــرکت هــا ب در عی
کارمنــد یــک تیــم مشــغول بــه کار هســتند. بــرای مثــال در شــرکت هــا یــک تیــم مســئول واحــد فــروش، 
یــک تیــم مســئول بازاریابــی و … هســتند و شــغل هــا بیــن افــراد مختلــف پخــش شــده اســت. در ایــن 
شــغل هــا بایــد هــر یــک اعضــاء بــه فکــر رشــد فــردی خــود باشــد تــا سیســتم کســب و کار بتوانــد بهتــر 
حرکــت کند.یکــی از مهــم تریــن اقدامــات بــرای رشــد فــردی و رشــد و توســعه فــردی در کســب و کار، 
ایجــاد عــادت هــای خــوب زندگــی اســت. تــا تغییــری در عــادات خــود ندهیــد، زندگــی شــما تغییــری نخواهــد  
کــردکــرد. بنابرایــن بــا شــناخت عــادات خــوب و بــد و اقــدام بــرای حــذف عــادات بــد و افزایــش عــادات خــوب، 
ــد  ــتر بای ــای بیش ــت ه ــه موفقی ــیدن ب ــرای رس ــش داد. ب ــغلی را افزای ــردی و ش ــره وری ف ــوان به ــی ت م
ــع و  ــتر موان ــه رابگیرید.بیش ــن نتیج ــد و بهتری ــالش کنی ــود ت ــوان خ ــتر از ت ــا بیش ــد ت ــر کنی ــزرگ فک ب
باورهــای غلطــی کــه دربــاره رشــد فــردی هســتند، ریشــه در ذهــن افــراد دارنــد و بایــد بــه طــور مــداوم 
بــرای حــل آن هــا اقــدام کــرد. بــدون حــل ایــن مشــکالت ذهنــی هیــچ پیشــرفتی در کســب و کار ایجــاد 
نمــی شــود. همچنیــن اعتقــاد بــه کمــال طلبــی باعــث مــی شــود شــخص از ابتــدا نخواهــد کاری را شــروع 
کنــد، چــرا کــه بــرای شــروع کار بــه دنبــال ایجــاد بهتریــن شــرایط در همــان ابتــدا هســتند کــه ایــن امــر 
باعــث مــی شــود بســیار در شــروع کارهــا تعلــل کنند.بهبــود و توســعه فــردی همیشــه بایــد از دو دیــدگاه 
جســمی و ذهنــی  مــورد بررســی قــرار  گیرنــد. بــدون تردیــد جنبــه هــای روحــی _روانــی تاثیــر مســتقیم 
بــر عملکــرد ذهنــی فــرد دارنــد کــه مــی تواننــد عملکــرد جســمی فــرد را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد. از طرفــی 
بــدون در نظــر گرفتــن جنبــه جســمی نمــی تــوان نتیجــه خوبــی از فعالیــت هــای ذهنــی کســب کــرد. توجــه 
بــه توســعه جســمی و توســعه ذهنــی بــه صــورت مــوازی از ملزومــات بهبــود و توســعه فــردی مــی باشــد.

ســازی  توانمنــد  جهــت  تواناییهــا  تریــن  اصلــی  از  یکــی  نیــز  زمــان  مدیریــت  مهــارت  کســب 
هــر  کــه  اســت  چیــزی  همــان  هــا  فرصــت  از  صحیــح  اســتفاده  و  زمــان  کنتــرل  اســت.  فــردی 
بــه مدیریــت زمــان در حــال بســتگی دارد. بــرای آینــده  فــرد موفقــی مــی دانــد. برنامــه ریــزی 
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ــه  ــا برنام ــت. ب ــف اس ــاط ضع ــردن نق ــگ ک ــرای کمرن ــن راه ب ــوت بهتری ــاط ق ــز روی نق تمرک
هــای بهبــود و توســعه فــردی مــی تــوان زمــان بیشــتری را روی پــرورش و شــکوفایی 
ــما  ــی ش ــتند و در زندگ ــد هس ــیار قدرتمن ــا ، بس ــاور ه ــاص دهید..ب ــود اختص ــوت خ ــاط ق نق
ــی  ــکل م ــا ش ــق باوره ــان از طری ــروزی هایت ــا و پی ــت ه ــام شکس ــد. . تم ــی دارن ــی حیات نقش
ــز   ــرد. مغ ــر ناخــود آگاه شــکل مــی گی ــه در ضمی ــی اســت ک ــاور ذهنیت ــد. در حقیقــت ب گیرن
ــد و در  ــی کن ــاور م ــده را ب ــما داده ش ــه ش ــد ب ــدو تول ــه از ب ــی ک ــه اطالعات ــر گون ــان ه انس
ناخــودآگاه ذخیــره مــی کنــد و در طــول زندگــی، افــراد ایــن اطالعــات را بــه صــورت باورهایــی 
ــه و  ــدرت تجزی ــتدالل و ق ــق، اس ــع منط ــودآگاه تاب ــر ناخ ــد. ضمی ــی کن ــه م ــی و تجرب زندگ
ــه  ــدارد و تمامــی اطالعــات وارد شــده ب ــد را ن ــوده و قــدرت تشــخیص خــوب از ب ــل نب تحلی
ــه  ــت ک ــی اس ــل باورهای ــه دلی ــد ب ــی دهی ــام م ــروز انج ــه ام ــر کاری ک ــرد. ه ــی پذی آن را م
ــود  ــی ش ــام نم ــد تم ــه داری ــی ک ــت و تجربیات ــه اس ــکل گرفت ــما ش ــودآگاه ش ــر ناخ در ضمی
ــر  ــه ضمی ــد هــای شــما ب ــد. بایدهــا و نبای ــی کن ــه و رشــد م ــی شــکل گرفت و در طــول زندگ
ــد.  ــی کن ــرل م ــما را کنت ــای ش ــا و رفتاره ــری ه ــم گی ــتگی دارد و تصمی ــما بس ــودآگاه ش ناخ

بــاور هــا بــه ســه دســته ۱- باورهــای محــدود کننــده، ۲- باورهای انــرژی زا و باورهــای درونی 
و باورهــای بیرونــی تقســیم میشــوند. باورهــای محــدود کننــده حــول محــور احساســات، روابــط 
و اهــداف مــی چرخنــد. باورهــای محــدود کننــده و مخــرب زندگــی شــما را تحــت الشــعاع قــرار 
مــی دهنــد و شــما را از داشــتن زندگــی ایــده آل محــروم مــی ســازند .همــه باورهــای محــدود 
کننــده شــما، از یــک بــاور مــن نمــی توانــم شــکل مــی گیرنــد کــه بــه احســاس بــی کفایتــی و 
بــی ارزشــی در فــرد منجــر مــی شــود و ایــن بــاور در او شــکل مــی گیــرد کــه مــن فــرد دوســت 
داشــتنی نیســتم و نمــی توانیــد موفقیــت را تجربــه کنیــد. اگــر بپذیریــد کــه شــما هــم ماننــد 
هــر موجــود دیگــری حــق اشــتباه کــردن داریــد و از شکســت هــا بــرای رســیدن بــه موفقیــت 
و اهدافتــان اســتفاده کنیــد و بــه توانمندیهــای خــود بــه عنــوان یــک انســان منحصــر بــه فــرد 
ایمــان بیاورید.باورهــای نیــرو زا برعکــس باورهــای محــدود کننــده، باورهــای انــرژی دهنــده 
هســتند و باعــث ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس شــده و انــرژی و توانتــان را مضائــف مــی کنــد تــا در 
مســیر موفقیــت گام هــای مؤثرتــری برداریــد. وقتــی بــه توانمنــدی هــای خــود بــه عنــوان یــک 
انســان منحصــر بــه فــرد نــگاه کنیــد اهدافتــان را هــم در همــان راســتا انتخــاب مــی کنیــد و 
خودتــان را مــی پذیریــد و بــرای رســیدن بــه خواســته هایتــان اقــدام مــی کنیــد. ایــن بــاور 
ــوان مــی ســازد . ــا انســانی ضعیــف و نات ــد و ی شماســت کــه از شــما انســانی قــوی و توانمن
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باورهــای بیرونــی همــه اطالعــات و آمــوزش هایــی اســت کــه از لحظــه تولدتــان، از والدیــن، 
اجتمــاع، مدرســه و فرهنــگ از دنیــای بیــرون دریافــت مــی کنیــد. ایــن باورهــا کنتــرل گــر 
بــوده و اغلــب بــه انتخــاب شــما نبــوده انــد. ایــن بــاور بــه شــما میامــوزد کــه کنتــرل گــر باشــید 
ــی شــما  ــی باشــید. باورهــای درون ــرل شــرایط بیرون ــال کنت ــه دنب ــرل خــود ب ــای کنت ــه ج و ب
همــان احساســات، عواطــف و باورهــای قلبــی مثــل بــاور بــه توانمنــدی یــا عــدم توانمنــدی و 
احساســی کــه نســبت بــه خــود و دیگــران داریــد هســتند کــه در طــول زمــان تجربــه میکنیــد.

الگوهــا هــم در شــکل گیــری باورهــا نقــش دارنــد. در زندگــی کســانی را الگــو قــرار دهیــد که 
بــه آن اهدافــی کــه شــما مــی خواهیــد رســیده انــد. در نتیجــه ایــن بــاور در شــما شــکل مــی 
گیــرد کــه دســتیابی بــه اهــداف بــرای همــه امــکان پذیر اســت و حتــی کســانی که شرایطشــان 
شــبیه شماســت و توانســته انــد بــه اهدافشــان دســت یابنــد و ایــن باعــث ایجــاد انگیــزه در 
شــما مــی شــود. پــس بســیار مهــم اســت کــه بدانیــد بــا چــه فــرد یــا افــرادی و یــا گروهــی هــم 
صحبــت و هــم کالم هســتید. بــه هــر موضوعــی بیشــتر فکــر و تکــرارش کنیــد، مغــز شــما بــه 
آن بیشــتر توجــه میکنــد و بــه مــرور بــه بــاوری در شــما تبدیــل مــی شــود .وقتــی خواســته 
ــان اســت تصویــری  ــر ناخــود آگاهت ــان کــه همــان ضمی ــان را یادداشــت کنیــد در ذهنت هایت
خلــق مــی کنیــد و بــا بــه کالم آوردن آن هــا و آوردنشــان بــه ســطح خــودآگاه ذهنتــان آن هــا را 
بــه کائنــات مــی فرســتید. تکــرار جمالتــی مثــل، مــن توانمنــدم، مــن بــاور دارم کــه مــی توانــم، 
مــن توانگــر هســتم، همــان باورهــای ســازنده و انــرژی دهنــده هســتند کــه بــه مــرور و بــر 
اثــر تکــرار بــه بــاوری عمیــق در شــما تبدیــل مــی شــود. باورهایــی کــه بــا تقلیــد از والدیــن، 
ــد. ــرده ای ــل ک ــادت تبدی ــه ع ــرار ب ــا تک ــد را ب ــرده ای ــه ک ــرایط تجرب ــه و ش ــگ، جامع فرهن
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 امــا بــا ایــن حــال مــی توانیــد آگاهانــه تصمیــم بگیریــد و آن هــا را تغییــر دهیــد. تخیــل بــزرگ تریــن نیــروی ذهــن 
ــرای مــن  ــن ب ــا »ای ــم« ی ــه جــای »مــن نمــی توان ــد هســتند کــه ذهــن ب ــه قــدری قدرتمن ــر ب اســت. تجســم تصاوی
ــی  ــم« و جمــالت مثبــت میپردازد.وقت ــق »مــن مــی توان ــار و خل ــاد، انتظ ــد، اعتق ــه ســمت امی ــد«، ب ــاق نمــی افت اتف
هدفــی را در زندگــی انتخــاب مــی کنیــد، ایــن هــدف وقتــی معنــا پیــدا مــی کنــد کــه بتوانیــد آن را بــه خواســته هــا 
و آرزوهایتــان تبدیــل کنیــد کــه بــا ارزش هــای شــما مطابقــت دارنــد. ایــن همــان چرایــی شماســت. بــرای پیشــرفت 
هــای بــزرگ در زندگــی، بایــد کارهایــی انجــام دهیــد کــه بــا چرایــی شــما همخوانــی داشــته و انگیــزه بخــش باشــد.

ــی، اول  ــرای درک قــدرت چرای ــن ب ــی دارد. بنابرای ــالش و کار ســخت وا م ــه ت ــه شــما را ب ــی اســت ک قــدرت چرای
ــان  ــه چراهایت ــد ب ــر نتوانی ــد. اگ ــزی زندگــی مــی کنی ــرای چــه چی ــه چــه کســی هســتید و ب ــد ک ــد مشــخص کنی بای
ــی را  ــر هدف ــد. اگ ــدا کنی ــت پی ــا دس ــه ه ــه چگون ــد ب ــی توانی ــد؛ نم ــخ دهی ــی پاس ــف زندگ ــای مختل ــمت ه در قس
ــرای  ــت. ب ــد یاف ــت خواهی ــت دس ــه موفقی ــد ب ــز کنی ــر روی آن متمرک ــود را ب ــت خ ــدرت خالقی ــد و ق ــخص کنی مش
تعییــن اهــداف بایــد در ذهنتــان بــه دنبــال دیــدن آنچــه مــی خواهیــد باشــید. الزم اســت لیســتی از اهدافــی کــه 
مــی خواهیــد در حــوزه هــای مختلــف زندگــی بــه آنهــا برســید را بــرای خــود آمــاده کنیــد و همــه را یادداشــت کنیــد.

اهــداف شــما بایــد قابــل توصیــف باشــد بطوریکــه بــرای دیگــران هــم واضــح و مشــخص باشــد. تمــام افــراد موفــق 
ــا نوشــتن آن هــا متوجــه شــدند کــه چــه کســی  ــه موفقیــت اهــداف واضحــی داشــتند کــه ب ــرای رســیدن ب ــا ب دنی
هســتند و چــه مــی خواهنــد و بــرای بدســت آوردنشــان برنامــه ریــزی کــرده و نقشــه  راه طراحــی مــی کننــد. اهــداف 
ــا شــما و ارزشــهای  ــی و ب ــری، دســت یافتن ــدازه گی ــل ان ــد قاب ــی بیــش نیســتند. اهــداف بای نوشــته نشــده رویای
شــخصی شــما هــم راســتا باشــند. همچنیــن بایــد دقیقــاً مشــخص کنیــد کــه، کــی، کجــا و چــه وقــت مــی خواهیــد بــه 
ایــن اهــداف دســت یابیــد. بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد برنامــه ریــزی دقیــق داشــته باشــید. وقتــی موانــع و 
عــادت هــای بــد و محــدود کننــده رســیدن بــه اهدافتــان را شناســایی کردیــد هــر از چنــد گاهــی عــادات بــد خــود 
را مــورد بررســی قــرار دهیــد. بــا عــادات بــد خــود آشــنا شــده و در جهــت ریشــه کــن کــردن آن هــا تــالش کنیــد. 
زمــان خلــق و ایجــاد عــادات خــوب و جدیــد اســت و ایجــاد آن هــا نیازمنــد صــرف وقــت، تــالش و تمریــن میباشــد. 



کارهایتــان را بــه فــردی مــورد اعتمــاد بگوییــد، کســی کــه از هــر جهــت قبولــش داریــد و مــی دانید اســرار شــما را بر 
مــال نمــی کنــد و بــرای ایجــاد تعهد و مســئولیت پذیر شــدن بــرای ایجاد و خلــق عادت جدیــد می توانید روی او حســاب 
کنیــد و همــراه و پیگیــر شماســت. چــرا کــه تغییــر، همیشــه بــا ســختی همــراه بــوده امــا شــدنی اســت.تغییر فراینــدی 
اســت کــه شــما را از جایــی کــه هســتید بــه جایــی که مــی خواهید باشــید هدایت مــی کند . پــس نیازمند صــرف وقت، 
تــالش و بردبــاری اســت، چــرا کــه عــادات شــما، از باورهایــی مــی آینــد کــه ســال هاســت آن هــا را زندگــی کــرده اید و 
قدمــت آن هــا بــه انــدازه ی عمــری اســت کــه ســپری کــرده ایــد؛ پــس نمــی تــوان انتظــار داشــت کــه تغییــر یــک شــبه 
اتفــاق افتــد و بتــوان عــادات و باورهــای جدیــد ایجــاد کــرد. بلکــه بســیار ســخت بــوده و انجام آنهــا برایتان غیــر ممکن 
بنظــر مــی رســد. امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه هــر یــک شــما معجــزه و شــاهکاری از خالــق هســتید.هرگز فرامــوش 
نکنیــد هیــچ وقــت نمــی توانیــد زندگــی تــان را تغییــر دهیــد، مگــر کاری که هــر روز انجــام می دهیــد را تغییــر دهید.
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هرگــز فرامــوش نکنیــد هیــچ وقــت نمــی توانیــد زندگــی تــان را تغییــر 
ــد. ــر دهی ــد را تغیی ــی دهی ــام م ــر روز انج ــه ه ــر کاری ک ــد، مگ دهی
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الت طال و نقره  طرایح و ساخت زیورآ

  ســری یــوژا بزرگمنــش متولــد ۱3۵۹ فارغ التحصیــل از رشــته گرافیــک

۹3 ســال  از  فعالیــت  ع  شــرو  آزاد  دانشــگاه  کارشناســی  مقطــع  در 



گالی  ژا
الت طال و نقره  طرایح و ساخت زیورآ



covid19 &
fashion industry



47

N
O

W
R

U
Z

1
4

0
1

مقدمه
مــد قــوی تــر اســت یــا پاندمــی ؟  آیــا پندمــی مــی توانــد در ســبک پوشــش 

مــردم یــک جامعــه تاثیر بگــذارد؟ 

ــر  ــرعت غی ــا س ــال ۲۰۲۰ رخ داد ب ــدای س ــه در ابت ــد ۱۹ ک ــی کوی پندم
قابــل تصــوری تمــام دنیــا را فــرا گرفــت. ســرعت انتقــال ایــن ویــروس, 
ــری  ــع بش ــه جوام ــد ک ــث ش ــان آن باع ــدم راه درم ــودن و ع ــناخته ب ناش
بســیار تحــت تاثیــر قــرار بگیرنــد. کشــور هــای مختلــف بــرای جلوگیــری از 
تلفــات ســعی کردنــد کــه ورود ویــروس را کنتــرل کننــد و بــرای همیــن 
ــکی  ــوان پزش ــت ت ــتند.  محدودی ــر بس ــر روی یکدیگ ــان را ب ــرز هایش م
کشــورهای مختلــف بــرای درمــان بیمــاران مبتــال, باعــث اضطــراب مضاعفــی 
در جوامــع شــد.  بعضــی از ایــن جوامــع کــه ثروتمنــد تــر بودند توانســتند 
بــا پرداخــت هزینــه هــای زندگــی,  شــهروندان شــان را قرنطینــه  و مجبــور 
بــه خانــه نشــینی نمایــد و کشــورهای فقیــر تــر راهــکاری بــرای جلوگیــری 
از گســترش ایــن بیمــاری نتوانســتند ارائــه دهنــد. خانــه نشــینی اجبــاری 
در جوامــع مرفــه تــر و یــا کار در جامعــه فقیرتــر بــا وجــود خطــر بیمــاری , 
روش زندگــی بســیاری را دســتخوش تغییــر کــرد. در جوامعــی کــه تــوان 
مالــی محــدودی داشــتند, امــکان قرنطینــه وجود نداشــت و در نتیجه ســیر 
صعــودی ابتــال بــه ایــن بیمــاری ســر بــه فلــک زد و تلفــات بســیاری داد. در 
ایــن مقالــه ســعی میکنیــم که به بررســی اثر بیمــاری کرونا بــر روی صنعت 
مــد و چرخــه تامیــن و توزیــع آن بپردازیــم و ببینیــم کــه آیــا یــک بیمــاری 
پندمیــک تــوان آن را دارد کــه مــد را از جوامــع بشــری حــذف کنــد یا خیر.

F O O T N O T E  S E C T I O N

covid & fashion industry

مد صنعت  ــر  ب نا  کرو ت  ا ثری تا
شروین رنجرب

منسوجات تکنسنی   - ملبورن   RMIT دانشگاه  از  مد  آفرین  کار 
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اثر کوید بر چرخه تامین و توزیع
ــع مــی گــذارد  ــری در حلقــه تامیــن و توزی ــم کــه یــک پندمیــک چــه تاثی ــرای اینکــه بفهمی ب
ــد  ــه کار میکن ــوج چگون ــاک و م ــت پوش ــع صنع ــن و توزی ــه تامی ــه حلق ــم ک ــد بدانی ــدا بای ابت
در طــول چنــد دهــه اخیــر چرخــه تامیــن و توزیــع صنعــت مــد پیچیدگی هــای بســیاری پیــدا 
کــرده اســت چنــد دهــه پیــش محصــول پوشــاک ازمنابعــی تهیــه می شــد کــه بــه طــور محلــی 
در دســترس صنعتگــران بــود ولــی بــه مــرور زمــان بــا ارزان تــر شــدن صنعــت حمــل و نقــل 
ــه  ــد ب ــر ش ــده ت ــواد پیچی ــع م ــن و توزی ــه تامی ــات؛ چرخ ــال اطالع ــدن انتق ــر ش ــریع ت و س
ــر  ــع ارزانت ــه مناب ــرای دســتیابی ب ــدگان صنعــت مــد و پوشــاک ب ــد کنن ــی کــه تولی ــن معن ای
ــه لباســی  ــه پنب ــروزه ممکــن اســت ک ــد.  ام ــدا کردن ــا دسترســی پی ــر از دنی ــاط دورت ــه نق ب
ــده  ــته ش ــتان کاش ــا ترکمنس ــن ی ــور چی ــت اویغ ــود، در ایال ــی ش ــیده م ــکا پوش ــه در آمری ک
باشــد, در چیــن تبدیــل بــه نــخ شــده باشــد و ســپس در مالــزی بافتــه شــده باشــد و یــا در 
ــن  ــع شــده باشــد.  ای ــکا توزی ــان در آمری ــه شــده باشــد و در پای ــام دوخت ــا ویتن ــزی ی اندون
ــد و  ــد باش ــه توانمن ــت ک ــده ای اس ــاب ش ــق و حس ــت دقی ــتلزم مدیری ــده مس ــه پیچی چرخ
بتوانــد تمــام اجــزای یــک پوشــاک را بــه طــور همزمــان و در زمــان مناســب بــه کارخانه هــای 
تولیــدی انتقــال دهــد و پــس از تولیــد پوشــاک بــه مراکــز پخــش حمــل کنــد تــا در زمــان و 
فصــل مناســب بــه دســت مشــتری برســد.  بــا توجــه بــه صحبتهــای بــاال مــی خواهیــم ببینیــم 
کــه در زمــان کرونــا ایــن چرخــه چــه تغییــری کــرد. پــس از آنکــه بیمــاری کرونــا بــه عنــوان 
ــه در ضرب العجــل مرزهایشــان  ــد ک ــف ســعی کردن پندمیــک شــناخته شــد کشــورهای مختل
ــا مشــکل مواجــه شــده و آن را حــل  ــد در داخــل کشــور ب ــا بتوانن ــد ت ــر یکدیگــر ببندن را ب
ــد  ــی ش ــاس جهان ــاالت در مقی ــل و انتق ــش نق ــث کاه ــاا باع ــدن مرره ــته ش ــن بس ــد. ای کنن
ــاک  ــد پوش ــه تولی ــه کارخان ــم ب ــا ه ــه ب ــود ک ــن ب ــاس ممک ــک لب ــزاء ی ــام اج ــه تم و در نتیج
نرســند.  پارچــه ممکــن بــود از یــک کشــور و خــرج لبــاس از جــای دیگــری بــه کارخانــه 
تولیــد لبــاس برســد و ناهماهنگــی و بــی برنامــه گــی در حمــل و انتقــاالت بــا ایجــاد مشــکل 
ــود کــه بعضــی برندهــا کــه از  ــان ب ــاد چن در خــط تولیــد مــی شــد در نتیجــه اتفاقــی کــه افت
ــان و  ــن ش ــه تامی ــد و کل پروس ــن کنن ــع تامی ــه موق ــاس را ب ــک لب ــزای ی ــد اج ــن نتوانن چی
پخــش بــه موقــع لبــاس متالطــم شــد. جــون چیــن منبــع انتشــار کرونــا بــود و اغلــب کشــورها 
مرزهایشــان را بــه آن بســتند و همیــن طــور اولیــن قرنطینــه هــای جهانــی از آنجــا شــروع شــد



تاثیر کرونا بر منابع اولیه

ــد،  ــل کار کنن ــت کام ــا ظرفی ــتند ب ــا نمی توانس ــتعالجی و دورکاری، کارخانه ه ــی اس ــی و مرخص ــل تعطیل ــه دلی ب
ــد.  ــع ش ــه مناب ــی ب ــر دسترس ــث تاخی ــل باع ــل و نق ــود حم ــار آن کمب ــت. در کن ــود داش ــرو وج ــود نی ــرا کمب زی
بنابرایــن کارخانــه هــای تامیــن نــخ و پارچــه و رنــگ و خــرج کار  نمــی توانســتند بــه موقــع مــواد مایحتــاج زنجیــره 
ــزارع  ــران م ــی از کارگ ــرد. برخ ــه ک ــکل را تجرب ــری از مش ــطح دیگ ــاورزی س ــن کنند،کش ــته را تامی ــدی رش بع
کارگــران فصلــی هســتند. آنهــا در زمــان برداشــت بــه یــک منطقــه یــا کشــور دیگــر ســفر مــی کننــد تــا درآمــد 
اضافــی بــه دســت آورنــد. امــا بــه دلیــل بســته بــودن مرزهــا، کارگــران فصلــی در دســترس نبودنــد و برداشــت 
ــاف طبیعــی شــد.کمبود  ــود الی ــر باعــث کمب ــن ام ــل شــد. ای ــش تبدی ــه یــک چال ــود پرســنل ب ــا کمب محصــول ب
ایــن منابــع  اعــم از نــخ، پارچــه، الیــاف ، رنــگ و خــرج کار لبــاس, باعــث اختــالل در چرخــه تولیــد پوشــاک شــد

تاثیر کرونا بر حمل و نقل و لجستیک

ــه  ــه ب ــا توج ــود.  ب ــی ب ــل و بازرگان ــل و نق ــت حم ــد؛ صنع ــا ش ــر از کرون ــه متاث ــی ک ــوزه های ــر از ح ــی دیگ  یک
ــورها  ــه کش ــت ب ــد, ورود توریس ــته بودن ــورها بس ــی کش ــه باق ــان را ب ــای ش ــرز ه ــورها م ــب کش ــه اغل اینک
ــه  ــد و در نتیج ــمگیری ش ــش چش ــتخوش کاه ــا دس ــل ه ــل و نق ــع آن حم ــه تب ــرد و ب ــدا ک ــش پی ــیار کاه بس
ــان  ــاق باعــث افزایــش مــدت زم ــن اتف ــا بســیار محــدود شــد ای ــردد کشــتی هــا و هواپیماهــا در دنی تعــداد ت
ــدا و  ــادر مب ــا در بن ــر کانتینره ــی دیگ ــد. از طرف ــاالت ش ــل و انتق ــخ نق ــت در تاری ــدم قطعی ــل و ع ــل و نق حم
ــون  ــید.  چ ــول میکش ــول ط ــان معم ــش از زم ــرک بی ــور از گم ــون عب ــد چ ــی ماندن ــل م ــا معط ــدت ه ــد م مقص
ــه  ــود و هم ــده ب ــانی ش ــروی انس ــود نی ــتخوش کمب ــن دس ــع و تامی ــای توزی ــه ه ــی حلق ــل باق ــم مث ــرک ه گم
ایــن اتفاقــات ارســال بــه موقــع مــواد محصــوالت و منابــع را در خــوش مشــکالت بزرگــی ســاخته بــود.

 
تاثیر کرونا بر پروسه تولید پوشاک

ــم  ــه بدانی ــرای اینک ــود.  ب ــاجی ب ــاک و نس ــد پوش ــط تولی ــی آن در خ ــر منف ــا تاثی ــرات کرون ــر از اث ــی دیگ یک
ــه پروســه تولیــد پوشــاک بپردازیــم ــا تولیــدات نســاجی را دســتخوش تغییــر کــرد ابتــدا بایــد ب ــه کرون چگون

F O O T N O T E  S E C T I O N 49

N
O

W
R

U
Z

1
4

0
1



50

Ca
te

go
ry

 S
ec

tio
n

F O O T N O T E  S E C T I O N

در دنیــای امــروز حلقــه تامیــن و توزیــع بــه صورتــی طراحی می شــود که هر قســمت یک پوشــاک از نقــاط متفاوت 
جغرافیایــی حمــل شــده و بــه کارخانــه تولیــدی میرســند.  خــط تولیــد پوشــاک بــه صورتــی طراحــی و برنامه ریــزی 
می شــود کــه همــه ایــن اجــزای تشــکیل دهنــده بــه صــورت همزمــان وارد کارخانــه شــوند تــا بتواننــد در زمانــی 
کــه بــرای تولیــد آن لبــاس مقــرر شــده در کارخانــه باشــند تاثیــر کرونــا بــر حمــل و نقــل جهانــی, روی این قســمت 
از تولیــد تاثیــر منفــی گذاشــت. اختــالل در شــبکه حمــل و نقــل باعــث شــد کــه همــه اجــزای تشــکیل دهنــده 
لبــاس همزمــان بــه کارخانــه نرســند و تولیــد لبــاس متوقــف شــود.  اگــر در زمــان تولیــد حتــی یــک قطعــه کوچــک 
مثــالً لیبــل لبــاس موجــود نباشــد,  لبــاس قابــل تولیــد نیســت .ایــن اتفــاق باعــث شــد کــه ســفارش لبــاس فصــل 
ــد کــه تمــام  ــی را می دوختن ــارا ســفارش های ــه هــا اجب ــاده نشــود. . کارخان ــه موقــع ا ام بســیاری از برندهــا ب
اجــزای تشــکیل دهنــده لبــاس بــه انبــار کارخانــه رســیده باشــند و برندهایــی کــه قطعــات شــان نرســیده بــود 
, فرصــت تولیــد را از دســت می دادنــداز دســت دادن فرصــت تولیــد بــرای یــک برنــد بدیــن معناســت کــه آن 
برنــد بــازار فــروش آن فصــل را از دســت می دهــد و بــا توجــه بــه هزینــه هــای  بازاریابــی و توســعه  و برنامــه 
ریــزی و خریــد پارچــه ، ابــن برندهــا بخاطــر نرســیدن تولیــد بــه بــازار مصــرف، متحمــل ضــرر بســیاری شــدند. 
چــون ایــن لبــاس هــا در فصــل بعــدی قابــل اســتفاده نبودنــد و و دیرکــرد در تولیــد لبــاس یعنی از دســت دادن 
بــازار خریــد . اغلــب ایــن برندهــا بــا توجــه بــه مــدل و رنــگ فصل طراحی شــده بــود و قاعدتــاً در فصــل بعدی به 
درد نمــی خوردنــد از ایــن روبرنــد هــا دســت بــه تغییراتــی در طراحــی و تولیــد زدنــد  و بــه روش “جاســت ایــن 
تایــم” رو آوردنــد. یعنــی در آخریــن لحظــه پارچــه و خــرج کار ســفارش مــی دادنــد کــه در صــورت ایجــاد مشــکل، 
بابــت خریــد مــواد اولیــه ضــرری متحمــل نشــده باشــند  و ایــن باعــث فشــار مضاعــف بــر کارخانجــات  تولیــدات 
پارچــه و لبــاس بــود چــون برندهــا بــرای صرفــه جویــی در هزینــه هایــی کــه کرونــا برایشــان بــه بــار آورده بــود 
نمــی خواســتند کــه تــا لحظــه آخــر پولشــان درگیــر پیــش خریــد پارچــه و یــا لبــاس شــود و ایــن عــدم قطعیــت، 
بــی برنامــه گــی و ســفارش هــای لحظــه آخــری فشــار اقتصــادی و کاری بســیاری بــر کارخانجــات اضافــه کــرد. 

تاثیر کرونا بر کانال های توزیع و خرده فروشی
 حلقــه دیگــر چرخــه تامیــن، توزیــع کننــدگان و ریتیــل هــا بودنــد. بــا توجــه بــه قرنطینــه هــا و بســته 
دلیــل  بــه  شــد.  فزاینــده  بحــران  دچــار  ریتیــل  هــا،  ســنتر  شــاپینگ  و  مغازه هــا  از  بســیاری  شــدن 
بســتن احبــاری فروشــگاهها، دسترســی مشــتری بــه محصــوالت بســیار محــدود شــد. از طرفــی خیلــی از 
ــود ــاز مشــتری نب ــد و در نتیجــه جوابگــوی نی ــه مقصــد نرســیده بودن ــوز ب ــا هن ــد و ی ــاده نبودن محصــوالت آم



ــوع خریــد و  ــه خاطــر قرنطینــه هــا باعــث شــد کــه ن ــا ب ــه نشــینی بســیاری از جوامــع در طــول دوران کرون خان
ــن بطــور چشــمگیری افزایــش پیــدا کــرد. مصــرف  ــد آنالی ــد خری ــر کن ــوع مصــرف پوشــاک مشــتری هــا تغیی ن
کننــدگان بــه دلیــل تــرس از ابتــال بــه کرونــا و یــا بــه خاطــر قوانیــن ســختگیرانه قرنطینــه از خانــه خــارج نمــی 
شــدند و اقــالم مــورد نیازشــان را بــه صــورت آنالیــن می خریدنــد همیــن امــر باعــث شــد کــه خریــد پوشــاک 
آنالیــن در جوامــع مختلــف افزایــش پیــدا کنــد . بــه همیــن دلیــل برندهایــی کــه وب ســایت هــای مناســب تری 
ــد  ــا پیشــی بگیرن ــد توانســتند از رقب ــالً کار کــرده بودن ــد آنالیــن داشــتند و روی ایــن پلت فــرم قب ــرای خری ب
و محصوالتشــان را بهتــر بفروشــند. از طرفــی دیگــر نــوع کاالی ارائــه شــده توســط ریتیــل هــا هــم در میــزان 
خریــد محصــوالت در دوران کرونــا بســیار موثــر بــود. بــه دلیــل خانــه نشــینی میــزان خریــد لبــاس هــای خانگــی، 
گرمکــن ورزشــی، محصــوالت بهداشــتی و پیژامــه افزایــش پیــدا کــرد و در مقابــل لبــاس هــای رســمی و 
مهمانــی کاهــش چشــمگیری پیــدا کــرد و ایــن امــر باعــث شــد تــا برنــد هــا بســته بــه نــوع کاالیــی کــه ارائــه مــی 
کردنــد بســیار متضــرر شــوند و یــا برعکــس ســود بســیاری ببرنــد و بــا تقاضــای غیــر قابــل پیــش بینــی مواجــه 
ــند ــان باش ــتری هایش ــخگوی مش ــتند پاس ــع نمی توانس ــن و توزی ــه تامی ــالل در چرخ ــل اخت ــه دلی ــه ب ــوند ک ش

تاثیر کرونا بر مصرف کنندگان
جامعــه مصــرف کننــده بــه دلیــل تغییــر شــرایط زندگــی در دوران کرونا، ناچــار به تغییر ســبک زندگی و نیازشــان 
شــدند.دورکاری باعــث شــد کــه نیــاز بســیاری از افــراد جامعــه بــه لبــاس هــای رســمی کاهــش چشــمگیری پیــدا 
کنــد. آمــوزش از راه دور همچنیــن باعــث کاهــش نیــاز دانش آمــوزان بــه یونیفــرم مدرســه شــد. خانــه نشــینی 
و عــدم ثبــات کاری و کاهــش درآمــد مــردم باعــث شــد کــه مصــرف کننــدگان  هوشــیارانه تــر خریــد کننــد. چــون 
معمــوالً تغییــرات در اوضــاع اقتصــادی اجتماعــی و سیاســی جامعــه باعــث نگرانــی جمعــی مــی شــود و افــراد یــک 
جامعــه بــه طــور احساســی از مصــرف پولشــان  نظــر میکنــد و ترجیــح می دهنــد کــه بیشــتر پس انــداز کننــد در 
نتیجــه از خریــدن چیزهایــی کــه در در میــان مــدت نیــاز نداشــتند صــرف نظــر کردنــد. از طرفــی دیگــر کاهــش 
نیــروی کار و بســته شــدن بســیاری از مراکــز تولیــد مــواد غذایــی، باعــث افزایــش قیمت ســبد خرید مردم شــد. 
افــراد جامعــه ترجیــح مــی دادنــد بنــد کــه بــه جــای خریــد اقــالم غیــر ضــروری روی اقــالم ضــروری تمرکــز کننــد. 
آمــار همچنیــن نشــان داد کــه روش زندگــی مــردم دســتخوش تغییر بســیاری شــد توجه بــه محصوالت بهداشــتی 
کــه بــرای بهبــود ســالمت بــدن موثــر هســتند بــازار قــوی تــری پیــدا کردنــد و ســبک زندگــی مــردم بــه ســمت 
ســالمتی متمرکــز شــد. در نتیجــه محصوالتــی بــا تمرکز بر ســالمتی روح و جســم و روان ، بازار بهتــری پیدا کردند
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تاثیر کرونا بر نیروی کار
این تغییرات به طور کلی از چندین جهت بر نیروی کار تاثیر گذاشت.

_از دســت دادن درآمــد:  در بســیاری از جوامــع بــه خصــوص در کشــورهای در حــال توســعه ، حکومتهــا بــه دلیــل 
پاییــن بــودن قــدرت اقتصــادی، تــوان پرداخــت کمک هزینــه بــه شــهروندان را نداشــتند و خیلــی از مــردم جامعــه 
بــه دلیــل بیمــاری و یــا قرنطینــه کار هــای شــان را از دســت دادنــد و از نظــر اقتصــادی بــا بحــران بســیاری مواجــه 

ند شد
ــا باعــث افزایــش تعــداد ایتــام و بیــوگان  ــه: در بســیاری از جوامــع کرون ــان آوران خان _بیمــاری و مــرگ و میــر ن
شــد کــه نــه تنهــا عزیــزی را از دســت داده بودنــد بلکــه بــه دلیــل فــوت نــان آور خانــوار، درآمــد خانوادگــی هــم  

دســتخوش مشــکل بزرگــی شــد.
_از دیگــر مشــکالت کارگــران حــذف سفارشــات در لحظــه آخــر بــود: برنــد هــا و مشــتری هــا بــه دلیــل اخــالل در 
برنامه هــای چرخــه تامیــن و توزیــع در لحظــه آخــر ســفارش هــای شــان را کنســل مــی کردنــد تــا دســتخوش ضــرر 
ــران  ــتخوش بح ــات را دس ــعه کارخانج ــال توس ــورهای در ح ــی در کش ــای پیاپ ــفارش ه ــردن س ــل ک ــوند. کنس نش
مالــی کــرد و در نتیجــه ایــن کارخانجــات بــه دلیــل کنســل شــدن ســفارش هــای شــان پرداخــت حقــوق کارگــران را 

متوقــف کردنــد. 
کارخانجــات  بــه  آخــری  لحظــه  هــای  کنســلی  دلیــل  بــه  را  زیــادی  خســارات  فشــن  بــزرگ  _برندهــای 
گرفــت  را  تولیــد  کارگــران  گریبــان  مســتقیماً  آن  ضــرر  کــه  کردنــد  وارد  توســعه  حــال  در  کشــورهای 
بــه  یعنــی  نداشــتند.  دسترســی  حقــوق  بــا  مرخصــی  یــا  و  بیمــه  یــا  و  دولتــی  کمــک  گونــه  هیــچ  از  کــه 
حالــت  در  کــه  شــد  کشــورهایی  کارگــران  حــق  در  ظلــم  و  ســودجویی  تشــدید  باعــث  کرونــا  عبارتــی 
عــادی حقــوق و مزایــای مناســبی نداشــتند و مــد اخالقــی دچــار بحــران مضاعفــی در ایــن کشــورها شــد



فرصتها: 
در ایــن قســمت مــی خواهیــم بــا توجــه بــه تمــام داده هــای بــاال ببینیــم کــه شــرایط کرونــا چــه فرصــت هایــی بــرای 
تولیــدات داخلــی در هــر کشــور پدیــد آورد .همانطــور کــه اشــاره کردیــم حمــل و نقــل هــای بیــن المللــی دســتخوش 
بحــران زیــادی شــد و چرخــه تامیــن و توزیــع جهانــی متالشــی شــد ایــن امــر باعث شــد که کــه برندهــا و مشــتریانی که 
بــرای تامیــن منابــع شــان از منابــع بــرون مــرزی  اســتفاده مــی کردنــد بــه تامیــن منابــع در داخــل کشــور رو بیاورند تا 
بتوانــد چرخــه تامیــن و توزیــع را کوتــاه تــر کــرده و پارامترهــای متغیــر را تــا جایــی که می تواننــد تحت کنترل داشــته 
باشــند. ایــن بــرای کارخانــه هــای تولیــدی داخــل هــر کشــوری فرصــت خوبــی ایجــاد کــرد و در ایــن فاصلــه تولیــد 
کننــدگان داخلــی توانســتند کــه از ایــن فرصــت اســتفاده کــرده و تولیدشــان را باالتــر ببرنــد. از طرفــی دیگــر کرونــا 
باعــث شــد کــه جوامــع بــا هــم متحد شــوند تــا بتوانند بــا این معضــل برخــورد کنند و بــه گونــه ای اتحاد و همبســتگی 
ملــی در هــر کشــوری تقویــت شــد. تقویــت ایــن عــرق ملــی باعــث تشــویق مصرف کننــدگان بــه تولیــد هــای داخلــی و 
ایجــاد کار بــرای مــردم آن کشــور شــد و ایــن امــر باعــث ایجاد فرصت های تولیدی بیشــتری در داخل کشــور ها شــد.

خطرها
ــه  ــتگی ب ــای وابس ــد خطره ــی بردن ــه آن آن پ ــع ب ــی جوام ــه خیل ــی ک ــی از چیزهای ــته یک ــال گذش ــول دو س در ط
کشــورهای دیگــر بــرای تامیــن منابــع بــود ایــن پدیــده بــه خصــوص در مــورد وابســتگی بــه چیــن زنــگ خطــر بزرگــی 
ــن در  ــان کاری چی ــن، پنه ــا از چی ــاری کرون ــروز بیم ــدا درآورد. ب ــه ص ــکا ب ــه آمری ــی از جمل ــع غرب ــرای جوام را ب
ــدف  ــی ش ــن الملل ــطح بی ــن در س ــه چی ــادی ب ــی اعتم ــاد ب ــث ایج ــرل آن باع ــش و کنت ــروز و پخ ــی ب ــورد چگونگ م
بــه همیــن دلیــل در بســیاری از جوامــع حتــی واکســنهای تولیــد چیــن را هــم تاییــد نکردنــد. ایــن عــدم اطمینــان 
بــه چیــن باعــث شــد کــه محصــوالت چینــی در بســیاری از جوامــع غربــی محبوبیتشــان را از دســت بدهنــد و 
ــه خطــر وابســتگی  ــی از از کاالهــا کــه از کشــورهای دیگــر تامیــن مــی شــد باعــث شــد کــه کشــورها ب ــود خیل کمب
بــه کشــورهای غیــر همپیمــان شــان پــی ببرنــد و از طرفــی بــه اهمیــت نزدیــک شــدن بــه کشــورهای هــم پیمــان 
ــان  ــن بیمــاری همچن ــا گذشــته اســت و ای ــا وجــود اینکــه دو ســال از کرون ــاه ســخن آنکــه ب ــد. کوت ــی ببرن خــود  پ
در کشــورهای جهــان ســوم جــان مــردم را مــی گیــرد کشــورهای توســعه یافتــه مدتهاســت کــه بحــران آن را 
ــان اول  ــورهای جه ــن کش ــادی بی ــتی و  اقتص ــطح بهداش ــم س ــاوت عظی ــل تف ــه دلی ــد و ب ــته ان ــر گذاش ــت س پش
ــه اقتصــادی  ــن کشــورها گذاشــت و فاصل ــی در ای ــاوت بســیار متفاوت ــر تف ــا تاثی ــان ســوم ؛ کرون و کشــورهای جه
ــه  ــرد و ن ــر ک ــق ت ــر و عمی ــزرگ ت ــا را را ب ــطح دنی ــادی در س ــتی و اقتص ــت بهداش ــورها و عدال ــتی کش و بهداش
ــرد ــر ک ــان ت ــری را عی ــه بش ــی در جامع ــت اجتماع ــدم عدال ــری و ع ــه نابراب ــد یلک ــر ش ــتخوش تغیی ــد دس ــا م تنه
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منظر رک  یم  مر
MARYAM ROKMANZARاستایلیست و طراح لباس



پریسا          وهاب
مصاحبه با پریسا وهاب

مدیر دپارمتان مد و لباس هایپر استار 



)Hyperstar Textile Manager( پریسا و هاب هستم مدیر بخش پوشاک هایپر استار ایران مال
متولــد 3۱ /6 /۱36۹ کارشناســی ارشــد مهندســی منابــع طبیعــی. بعــد از اتمــام دوره کارشناســی 
ــاد  ــکده جه ــاس در دانش ــی لب ــته طراح ــتم و وارد رش ــودم بازگش ــه خ ــورد عالق ــه م ــه حرف ــد ب ارش
دانشــگاهی شــهید بهشــتی شــدم. و در کنــار ایــن رشــته دوره هــای آموزشــی آزاد در موسســات آزاد 
ــدازی کــردم  ــه صــورت مــزون راه ان ــد شــخصی ب ــار ســال یــک برن ــن چه ــدم و طــی ای ــز گذران را نی
بــه نــام دینــگ متــه زمــان . بــه دلیــل عالقــه  بــه صنعــت ریتیــل و فروشــگاه داری ،  وارد دانشــگاه 
ــران شــدم و دوره هــای MBA Retail Managementو DBA Retail Managementرا  ــت ته مدیری

گذرانــدم و بعــد از ورود بــه هایپــر اســتار ، مدیــر بخــش پوشــاک گردیــدم.
دوره های فراگیری شده: 

دوره هــای الگوســازی تخصصــی نــازک دوز ، ضخیــم دوز ، عــروس  ،پارچــه ســازی ، تزیینــات لبــاس  
ــزوه  ــدوزی ، غ ــف  ، نمدثثثث ــرم و کی ــه  ، چ ــی ، کچ ــوق باف ــور دوزی و منج ــه ، تنب ــی روی پارچ ،نقاش
دوزی  ،کیــف هــای تــاب دار و پرنــده هــای رویایــی  ،چــاپ و ماتیــک  ، جواهــر دوزی ، دربــاری دوزی ، 
روبــان دوزی ، طراحــی تجســم خــالق ، طراحــی کالکشــن صنعتــی ، کالکشــن ســازی و پروتنودیــو مــوالژ، 
و حجــم ســازی لبــاس عــروس و شــب دوره هــای وینتــاژ الگــو ســازی تکنیــکال و کاربــردی اوریگامــی و 
دوره هــای مــد نویســی و دوره هــای ســوزن دوزی و بلــوچ دوزی ، دوره هــای رنــگ شناســی تخصصــی 
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تاثیر آموزش  در توسعه کسب و کار از نگاه پریسا وهاب :
ــرار  ــودن و ق ــه روز ب ــرای ب ــه ب ــت ک ــن آموخ ــه م ــا ب ــال ه ــن س ــی ای ــی ط ــای آموزش ــد دوره ه رون
ــد بســیار گســترده  ــای م ــود و دنی ــد در حــال آمــوزش ب ــد بای ــای م ــن در مســیر پیشــرفت دنی گرفت
مــی باشــد و هــر لحظــه در حــال تغییــر مــی باشــد و هــر بخــش ، بخــش بعــدی را تکمیــل مــی کنــد و 
ــه  ــرار دادم و قطع ــود ق ــداف خ ــرفصل اه ــه داری را در س ــن و ادام ــی روتی ــد آموزش ــک رون ــن ی م
ــه ایــن موضــوع بســیار معتقــد هســتم  ــا آمــوزش جدیــد تکمیــل مــی کنــم و ب ــازل را ب ای از ایــن پ
ــه  ــن آمــوزش هــا ب ــد مــداوم در حــال آمــوزش باشــد .بخــش مهمــی از ای ــاس بای کــه یــک طــراح لب
ــه  ــردد و بخشــی دیگــر ب ــاز مــی گ ــه طراحــی مــی شــود ب ــی ک ــه محصول ــگاه مخاطــب نســبت ب درک ن
نــگاه یــک طــراح لبــاس بــه محصــول خــود بــاز مــی گــردد. کــه ایــن دو بخــش در صورتــی یکدیگــر را 
تکمیــل مــی کننــد کــه فراینــد آموزشــی تکمیــل کننــده ای بیــن ایــن دو نــگاه وجــود داشــته باشــد.
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هایپــر اســتار یــک فروشــگاه زنجیــره ای مــی باشــد کــه در ســال ۱3۸۸ در ایــران در شــعبه غــرب 
تهــران اتوبــان باکــری حــرم افتتــاح شــد و از پویــا تریــن و بــه روزتریــن هایپرمارکت های ایران اســت. 
هــدف کلــی هایپــر اســتار ارائــه محصــوالت متنــوع بــا کیفیــت و بــا قیمــت مناســب بــه مصــرف کننــده 
اســت کــه در واقــع ارزش هــای هایپــر اســتار را تشــکیل مــی دهــد کــه در کنــار محصــوالت بــا کیفیــت 
بــا حفــظ اصــول مشــتری مــداری در یــک محیــط خانوادگــی و همــراه بــه مشــتریان خــود ارائــه خدمــت 
کنــد. دپارتمــان هــای موجــود در هایپــر اســتار مــواد مصرفــی خوراکــی و بهداشــتی مــواد غذایــی تــازه 
لــوازم خانــه و آشــپزخانه لــوازم برقــی خانگــی و دیجیتــال پوشــاک و لــوازم خــواب و حمــام مــی باشــد

چشم انداز پیش روی هایپر استار خلق لحظه های شگفت انگیز برای همه می باشد.

قســمت پوشــاک هایپــر اســتار بخــش گســترده ای از دنیــای مــد را در حــوزه خــودش قــرار داده و یــک 
بخــش جــذاب و تکمیــل کننــده ای  کــه شــامل بخــش کاالی خــواب مــی باشــد در کل بخــش پوشــاک در 
هایپــر اســتار شــامل بخــش هــای پوشــاک زنانــه  ،پوشــاک مردانــه ، پوشــاک بچــه گانــه  ،لــوازم مــادر و 
کــودک ، اکسســوری ، کاالی خــواب و حمــام مــی باشــد.و در حــال حاضــر تولیــد کننــده هــای داخلــی در 
ایــن بخــش کاالهــای خــود را ارائــه مــی دهنــد کــه متناســب بــا اهــداف هایپــر اســتار  کــه دارا بــودن 
کیفیــت عالــی در کنــار قیمــت مناســب مــی باشــد هســتند و تمــام طراحــان و تولیــد کننــدگان ســرزمین 
مــا مــی تواننــد طبــق قوانیــن و ضوابــط ورود کاال بــه هایپــر اســتار کــه توســط پــی نوشــت ابــالغ خواهــد 
ــا  ــودن ب ــه دفتــر مرکــزی هایپراســتار معرفــی کننــد و در صــورت همــراه ب شــد ، کاالهــای خــود را ب
اهــداف و قوانیــن هایپــر اســتار ، همــکاری الزم را بــه شــروع کننــد و کاالهــای خــود را عرضــه کننــد.

صحبــت پایانــی  : ضمــن تبریــک ســال نــو بــه تمــام مــردم آن ســرزمین و آرزوی ســعادت و موفقیــت 
ــر اســتار بتوانیــم  ــداز هایپ ــرو چشــم ان ــد پی ــا آرزومنــدم کــه ســال جدی ــان م ــرای تمــام هــم وطن ب
بــرای مشــتریان گرامــی خلــق ارزش و تجربــه یــک خریــد خاطــره ســاز در بســتر یــک محیــط خانوادگــی 
ــم  ــم کنی ــود فراه ــتریان  خ ــرای مش ــت ب ــا کیفی ــد ب ــش و خری ــا آرام ــراه ب ــاد هم ــتری ش را در بس
ــت  ــد موفقی ــه خری ــتریان-بخش پوشــاک تجرب ــه مش ــم ک ــی کن ــالش خــودم را م ــام ت ــب تم .و اینجان
آمیــز و خاطــره ســازی را همــراه بــا اصــول مشــتری مــداری داشــته باشــند و بســتری فراهــم 
ــد باشــد ــه روز و ترن ــه کاالهــای ب ــا ارائ باشــد کــه بخــش پوشــاک هایپــر اســتار یــک بســتر نویــن ب
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 الهام صابی / 

T H E  4 T H  C I P A L  M A G A Z I N E

دانشجیو دکرا  / دانشگاه هریوشیما،ژاپن

SDGs in Fashion Japan

اهداف توسعه پایا
ک شا پو و مد صنعت  ر  د ی  نرژ ا مصرف  یز  ــا س بهینه  و پن  ژا

 پیش گفتار:
اهداف توسعه پایا 

                      ) SDGs) : )Sustainable Development Goals ) 
 با عنوان رســمی دگرگون ســاختن جهان ما: دســتور کار ۲۰3۰ برای توســعه  پایا ) مجموعه ای از اهداف 
ــه نهادهــای تخصصــی  ــدگان بلندپای ــوط می شــوند. رؤســای دولت هــا، نماین ــده مرب ــه آین ــه ب هســتند ک
ســازمان ملــل متحــد و جامعــه مدنــی در ســپتامبر ۲۰۱۵ گــرد هــم آمدنــد و در مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل متحــد، دســتورکار توســعه پایــا ۲۰3۰ را تصویــب کردنــد. ایــن دســتورکار کــه جایگزیــن اهــداف 
توســعه هــزاره شــد، شــامل ۱۷هــدف اصلــی و ۱6۹ هــدف ویــژه اســت کــه نقشــه راه جامعــه بین المللی 
ــرای در آینــده ترســیم می کند.ایــن اهــداف توســط ســازمان ملــل تعریــف  ــا ب را در زمینــه توســعه پای
شــده اند و بــه عنــوان اهــداف جهانــی بــرای توســعه پایــا ترویــج شــده اند هــا از ۲۰۱۵ تــا ۲۰3۰ اجــرا 
می شــوند. ایــن دســتور کار، بــر اصــول کرامــت و حقــوق بشــر، عدالــت اجتماعــی، صلــح، شــمول اجتماعــی 
و حفاظــت و تنــوع قومــی، فرهنگــی و زبانــی و نیــز بــر مســئولیت مشــترک و پاســخگویی اســتوار اســت.



اهداف اصلی توسعه ی پایا مورد توافق ۱۹3 کشور عبارتنداز:
۱_بــدون فقــر: بــه تمــام انــواع فقــر در هــر کجــا باشــد پایــان دهیــم. تأکیــد بیشــتر بــر فقــر دانــش.۲_

ــیم، و  ــالم برس ــه س ــی و تغذی ــت غذای ــه امنی ــم، ب ــان دهی ــنگی پای ــام گرس ــه تم ــنگی: ب ــدون گرس ب
کشــاورزی پایــا را ارتقــاء دهیم.3_ســالمتی مطلــوب: زندگــی ســالم را تضمیــن کنیــم و بــرای همــه در 
همــه ســنین، ســطح ســالمتی را بهبــود بخشــیم.4_کیفیت آمــوزش: آمــوزش بــا کیفیــت برای همه میســر 
ــود.۵_برابری  ــم ش ــر فراه ــول عم ــام ط ــه در تم ــرای هم ــری ب ــای یادگی ــت ه ــد و فرص ــاوی باش و مس
جنســیتی: بــه برابــری جنســیتی برســیم و تمامــی دختــران و زنــان قدرتمندتــر گردنــد.6_آب ســالم و 
بهداشــت: آب تصفیــه شــده و ســالم در دســترس همــه قــرار گیــرد و امکانــات بهداشــتی بــرای همــه 
فراهــم باشــد.۷_انرژی ارزان و تجدیدپذیــر: دسترســی بــه منابــع انــرژی ارزان، مطمئــن، پایــا و مــدرن 
بــرای همــه فراهــم شــود.۸_کار و اقتصــاد خــوب: رشــد اقتصــادی پایــا، فراگیــر و بــا ثبات۹_زیرســاخت 
خــوب و نــوآوری: ســاخت زیــر ســاختار مقــاوم، ارتقــای صنعــت پایــا و عمومــی، و ارائــه نــوآوری.



۱۰_کاهــش نابرابــری: کاهــش نابرابــری در کشــورها و بیــن آنها.۱۱_شــهرها و جوامــع پایــا: شــهرها و 
ــرف  ــن مص ــع: تضمی ــن از مناب ــتفاده ام ــا سازیم.۱۲_اس ــاوم و پای ــن، مق ــی، ام ــری را عموم ــای بش اقامتگاه ه
ــر آب و هــوا  ــا تغیی ــارزه ب ــرای مب ــوری ب ــات ف ــاره ی آب وهــوا: اقدام ــا و الگوهــای مصرف.۱3_اقــدام درب پای
ــا  ــا: حفــظ و اســتفاده پای ــه ای.۱4_اقیانــوس هــای پای ــا کاهــش تولیــد گازهــای گلخان و عــوارض ناشــی از آن ب
از اقیانوس هــا، دریاهــا و منابــع دریایــی بــرای توســعه پایا.۱۵_اســتفاده پایــا از زمیــن: حفــظ، بازیابــی و بهبــود 
ــردن  ــف ک ــی، متوق ــا بیابان زای ــارزه ب ــا، مب ــگل ه ــا جن ــت پای ــی، مدیری ــتم های خاک ــا از اکوسیس ــتفاده پای اس
ــتی۱6_صلح و  ــوع زیس ــن تن ــت رفت ــد از دس ــردن رون ــف ک ــن و متوق ــب زمی ــد تخری ــردن رون ــوس ک ــا معک ی
ــرای  ــت ب ــه عدال ــا، فراهــم کــردن دسترســی ب ــرای توســعه پای ــر ب ــز و فراگی ــت: ارتقــای جوامــع صلح آمی عدال
ــا:  ــعه پای ــطوح.۱۷_همکاری ها در توس ــه س ــه و در هم ــرای هم ــاد ب ــل اعتم ــات کارا، قاب ــاخت موسس ــه و س هم
ــل. ــارت ســازمان مل ــا تحــت نظ ــرای توســعه پای ــی ب ــای همکاری هــای جهان ــت ابزارهــای پیاده ســازی و احی تقوی
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هــدف   ۱۷ تمــام  اینکــه  بــه  اذعــان  بــا  اســت،  اقــدام  بــرای  فــوری  فراخــوان  یــک    SDGs
نیســت،  مهــم  دیگــری  از  کمتــر  کــدام  هیــچ  شــوند،  بــرآورده   ۲۰3۰ ســال  تــا  حداکثــر  بایــد 
نــا  و  دهیــم  نجــات  را  خــود  بشــریت  و  زیســتی  تنــوع  هــوا،  و  آب  ســیاره،  می خواهیــم  اگــر 
تحصیــالت. و  فقــر  ســالمت،  جنســیت،  در  تفــاوت  دهیــم.  کاهــش  را  آن  از  ناشــی  برابــری 

اقــدام فقــط در اختیــار دولــت هــای ما نیســت. SDG ۱۷ برای هر یک از ما اســت که باید تــالش کنیم و به آن 
برســیم. نــه کم اهمیــت بــرای صنعــت مــد، کــه تاثیــر آن بــر آب و هــوا برابر بــا بریتانیا، فرانســه و آلمان اســت

چگونه صنعت مد می تواند بخشی از دستیابی به اهداف توسعه پایدار شود؟
از بســیاری جهــات، صنعــت مــد در حــال حاضــر نــه تنهــا بــه شــهروندان کمــک مــی کنــد تــا شــخصیت خــود 
ــان  ــال زن ــرای مث ــان اســت - ب ــژه زن ــه وی ــر و ب ــراد از فق ــه اف ــرای کمــک ب ــی ب ــد، بلکــه محرک ــان کنن را بی
ــه  ــد ک ــان می ده ــات نش ــی دهند.تحقیق ــکیل م ــگالدش را تش ــاک بن ــت پوش ــران صنع ــد از کارگ ۸۵ درص
ــد،  ــرمایه گذاری می کنن ــود س ــه خ ــدان و جامع ــوند، روی فرزن ــتقل می ش ــادی مس ــر اقتص ــان از نظ ــی زن وقت
ارزش هــای آنهــا را بــه اشــتراک می گذارنــد و دیگــران را از فقــر بیــرون می آورنــد و همچنیــن مطمئــن 
ــه بازاندیشــی  ــد شــروع ب ــی توانی ــوزش، م ــق آم ــد. از طری ــه مدرســه می رون ــه فرزندانشــان ب می شــوند ک
کنیــد و جامعــه خــود را بــرای بهتــر شــدن تغییــر دهیــد. بــرای مــد، ایــن بــه معنــای نــوآوری در مــواد و روش 
ــه صنعــت  ــد. چگون ــر عمــل کن ــی بهت ــا هــم از نظــر اقتصــادی و هــم از نظــر آب و هوای هــای تولیــد اســت ت
ــورد  ــی در م ــت کم ــر اس ــود، بهت ــورهای موج ــن کش ــد؟ در بی ــل کن ــوب عم ــط خ ــوب و فق ــد خ ــی توان ــد م م
کشــور ژاپــن و نقــش آن در بهینــه ســازی مصــرف انــرژی در صنعــت مــد و پوشــاک،به مباحثــه بپردازیــم.

 جایگاه ژاپن و مصرف انرژی
ژاپــن کشــوري اســـت کـــه بـــه عنـــوان چهـــارمین مصــرف کننده بزرگ انـــرژي بعـــد از ایــاالت متحده امریکـــا، 
روســـیه و چـــین میباشــد. بــر خــالف ســه مصــرف کننــدة بــزرگ دیگــر کـــه صـــاحب منابع انــرژي داخلي نســبتا 
فراوانــي میباشــند، بیــش از ۸۵  درصـــد از انــرژي مصرفــي ژاپــن از واردات تأمیــن میشــود کــه ایـــن رقـــم 
در مــورد نفــت بــاالي ۹۰  درصــد مــي باشــد. بدیــن ترتیــب ژاپـــن در میــان کشــورهاي بــزرگ صنعتــي مصــرف 
کننده انرژي بیش از هـــر کشـــور دیگـــر در مقابـــل تغییـــرات ســـاختاري بـــازار انـــرژي آسیب پذیرتر است، 
لذا از دیرباز این کشــور براي رفـــع اتکـــاي شــدید به انرژي وارداتي، به ویـــژه نفـــت، تمهیـــداتي در جهـــت 
صرفــه جـــویي بـــه شـــکل کـــاهش مصـــرف، افـــزایش کـــارایي و همچنین تنــوع منابــع تأمین آغاز کرده اســت 
ــور داشــته اســت.  کــه آثــار بســیار مثبتــي در افزایــش کارایــي و کاهــش نــرخ شــدت انــرژي در ایـــن کشـ
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طــي چنـــد دهـــه اخیـــر ژاپـــن از 
مصـــرف نفـــت در ترکیــب کل انرژي 
به میـــزان قابـــل مالحظـــه اي کاسـته 
ــاز  ــورد نی ــرژي م ــن ان ــراي تأمی و بـ
انـــرژي  ســـنگ،  زغــال  منابــع  از 
دیگــر  و  طبیعــي  گاز  اي،  هســـته 
اســـت. نمـــوده  اســـتفاده  منابــع 
ــع  ــه مناب ــوري ک ــوان کش ــن بعنـ ژاپـ
اختیـــار  در  کمــي  داخلــي  انــرژي 
  R&D بــه  باالیــي  اولویـــت  دارد، 
ژاپـــن  اســـت.  داده  انــرژي 
ــق  ــه تحقی ــه در زمین ــت کـ سـالهاسـ
و توســعه R&D  انــرژی در جهــان 
بــه  اکنــون  پیشــتاز اســت و هــم 
بمنظــور  فنــاوري  توســعه  دنبــال 
پیشــرفت بیشــتر اهــداف انــرژي 
و محیــط زیســت خــود مــي باشــد.
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ــش  ــال افزای ــد در ح ــی کنن ــدار کار م ــد پای ــه روی م ــاک ک ــای پوش ــا و برنده ــرکت ه ــا و ش ــداد SDGs ه ــراً تع اخی
ــط  ــر محی ــادی ب ــر زی ــرا تأثی ــد زی ــی کن ــب م ــه خــود جل ــان را ب ــع توجــه جهانی ــد در واق ــن حــال، صنعــت م ــا ای اســت. ب
ــرژی را  ــی در ان ــه جوی ــا صرف ــت ی ــط زیس ــت از محی ــات حفاظ ــه اقدام ــی ک ــرکت های ــس، ش ــن پ ــت دارد. از ای زیس
ــت  ــه صنع ــی ک ــت واقع ــا وضعی ــد.در اینج ــی دوام بیاورن ــادات عموم ــل انتق ــه دلی ــت ب ــن اس ــد، ممک ــی دهن ــام نم انج
ــی  ــد را معرف ــی کنن ــالش م ــل آن ت ــرای ح ــه ب ــی ک ــرکت های ــی از ش ــه های ــط دارد و نمون ــر محی ــوب ب ــر نامطل ــد تأثی م
مــی کنیــم. ایــن بایــد مرجعــی بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک شــرکت بازمانــده در صنعــت مــد در آینــده باشــد.

ساختار صنعتی پیچیده با تقسیم کار جهانی
ــادی دارد.  ــی زی ــت محیط ــار زیس ــاز دارد و ب ــادی نی ــرژی زی ــه ان ــع ب ــا دف ــد ت ــه از تولی ــت ک ــی اس ــد صنعت ــت م صنع
ــواد  ــه م ــد تهی ــی مانن ــاک، فرآیندهای ــت.برای پوش ــه اس ــی نهفت ــیم کار جهان ــده تقس ــی پیچی ــاختار صنعت ــت در س عل
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــی ش ــیم م ــور تقس ــارج از کش ــای خ ــه ه ــه کارخان ــت ب ــرش و دوخ ــرزی، ب ــندگی، رنگ ــام، ریس خ
حتــی اگــر یــک تکــه لبــاس را برداریــد، مــواد بســیار متنوعــی ماننــد مــواد بیرونــی، آســتر، چوب بنــدی، دکمه هــا 
مــوارد در  ایــن  از  یــک کارخانــه جداگانــه ســاخته می شوند.بســیاری  کــه هــر کــدام در  و بســت ها وجــود دارد 
کشــورهای در حــال توســعه هســتند و کاهــش CO2 در تولیــد بــه دلیــل مســائل مالــی و آگاهــی دشــوار اســت. 
ــرژی و  ــرف ان ــی مص ــت کنون ــه درک وضعی ــود دارد ک ــز وج ــکل نی ــن مش ــدی، ای ــیم بن ــل تقس ــه دلی ــن، ب ــر ای ــالوه ب ع
انــرژی زیــاد پــس از ســاخت ایــن مســاله را بغرنــج کــرده اســت.مصرف   ،CO2 انتشــارگاز دی اکســید کربــن 

ــه خصــوص در ژاپــن،  ــوان در صنعــت مــد نادیــده گرفــت. ب ــرژی پــس از ســاخت را نمــی ت ــر ایــن، مصــرف ان عــالوه ب
ــادی را  ــرژی زی ــل آن ان ــل و نق ــود و حم ــی ش ــور وارد م ــارج از کش ــده از خ ــه ش ــاک فروخت ــد از پوش ــدود ۹۸ درص ح
مــی طلبــد. عــالوه بــر ایــن، مقــدار زیــادی انــرژی در فروشــگاه هایــی کــه لبــاس مــی فروشــند اســتفاده مــی شــود، امــا 
ــادی  ــه عنــوان راه حــل  اســتفاده مــی کننــد.CO۲ زی تنهــا تعــداد کــم  ومحــدودی از آنهــا تولیــد بــرق خورشــیدی راب
منتشــر مــی شــود و انــرژی بــرای جمــع آوری، ســوزاندن و دفــن زبالــه هــای دور ریختــه شــده توســط مصــرف کننــدگان 
اســتفاده مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب، ســاختار صنعــت مــد مقادیــر زیــادی انــرژی از تولیــد تــا فــروش و دفــع را مصــرف 
ــای دور  ــه ه ــن زبال ــوزاندن و دف ــع آوری، س ــرای جم ــرژی ب ــی کند.ان ــاد م ــادی ایج ــی زی ــت محیط ــار زیس ــد و ب ــی کن م
ــد  ــت م ــاختار صنع ــب، س ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــی ش ــادی م ــع CO۲ زی ــث دف ــدگان باع ــرف کنن ــط مص ــده توس ــه ش ریخت
مقادیــر زیــادی انــرژی از تولیــد تــا فــروش و دفــع را مصــرف مــی کنــد و بــار زیســت محیطــی زیــادی ایجــاد مــی کنــد.

ژاپــن و تدابیــر بهینــه مصــرف انــرژی در 
صنعــت مــد و پوشــاک
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تاثیر منفی تولید پوشاک بر محیط زیست
ــت  ــد در صنع ــه تولی ــا مرحل ــام ت ــواد خ ــه م ــده از تهی ــر ش ــاالنه منتش ــت، CO۲  س ــط زیس ــه وزارت محی ــه گفت  ب
ــد  ــم تولی ــادل حج ــه مع ــت، ک ــرم اس ــدود ۲۵,۵ کیلوگ ــاس ح ــه لب ــک تک ــادل ی ــت. مع ــن اس ــدود ۹۰۰۰۰ ت ــد ح م
ــب  ــر مکع ــارد مت ــدود ۸,3 میلی ــاالنه آب ح ــرف س ــن، مص ــر ای ــت.عالوه ب ــری اس ــی لیت ــری ۵۰۰ میل ــدود ۲۵۵ بط ح
اســت و هــر تکــه لبــاس حــدود ۲3۰۰ لیتــرآب  مصــرف مــی کنــد کــه معــادل ۱۱۱ وان حمــام اســت. کاهــش 
قیمــت اخیــر پوشــاک منجــر بــه افزایــش مصــرف و تاثیرمنفــی زیســت محیطــی زیــادی را بــه همــراه داشــته اســت.

مصرف به دلیل قیمت های پایین وتاثیر بار زیست محیطی
ــه  ــش یافت ــن کاه ــه 3۲۰۲ ی ــال ۲۰۱۹ ب ــا در س ــود، ام ــن ب ــال ۱۹۹۰،  6۸4۸ ی ــاس در س ــه لب ــک تک ــن، ی در ژاپ
ــه آن نیــاز نداریــد. ــه عبــارت دیگــر، تهیــه لبــاس آســان تــر اســت، امــا ممکــن اســت لباســی بخریــد کــه ب اســت. ب

ــدود  ــه ح ــی ک ــرد، در حال ــی خ ــاس م ــدود ۱۸ لب ــال ح ــر در س ــک نف ــت، ی ــط زیس ــای وزارت محی ــاس داده ه ــر اس ب
ــد.  ــی خری ــاس م ــد، لب ــرده ای ــرف ک ــه مص ــه ک ــتر از آنچ ــما بیش ــر، ش ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــی کن ــا م ــاس را ره ۱۲ لب
حــدود ۲۵ لبــاس وجــود دارد کــه در واقــع اســتفاده نمــی شــوند و مشــاهده مــی شــود کــه بــه دلیــل قیمــت 
پاییــن در حــال خریــد لبــاس هایــی هســتیم کــه بــه آنهــا نیــازی نداریم.بیــم آن مــی رود کــه چنیــن مصــرف 
انبوهــی منجــر بــه تولیــد انبــوه و دفــع انبــوه و در نتیجــه مصــرف انــرژی و بــار زیســت محیطــی بیشــتر شــود.

ابتکارات برای مد پایدار
ــر  ــت بدت ــط زیس ــد، محی ــه ده ــت ادام ــه هس ــکلی ک ــان ش ــه هم ــن ب ــه زمی ــاندن ب ــیب رس ــه آس ــد ب ــت م ــر صنع اگ
خواهــد شــد و حفــظ صنعــت مــــد دشــوار خواهــد بــود. از چنیــن احســاس بحرانــی، شــرکت هــا و برندهایــی 
کــه بــر روی مــد پایــدار کار مــی کننــد در حــال ظهــور هســتند.مد پایــدار بــه معنــای کاهــش مصــرف انــرژی 
و اثــرات زیســت محیطــی اســت. مــا تولیــد بیــش از حــد و دفــع انبــوه را بــا اســتفاده از بازیافــت و اســتفاده 
کــرد. خواهیــم  مهــار  فــروش،  در  زیــاد  مقادیــر  در  و  ارزان  فــروش  اســتراتژی های  بازنگــری  و  مجــدد، 

در اینجا شرکت ها و برندهایی را معرفی می کنیم که در مد پایدار فعالیت می کنند.
۱.بازیافت پلی استر طرح محیطی ژاپن

H&M ۲.بازیافت پارچه

3.پروژه Green Down با هدف یک جامعه چرخه پر

Wacoal 4.بازیافت سوتین
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۱. بازیافت پلی استر طرح محیطی ژاپن

 ژاپــن در حــال کار بــر روی »گــردش لبــاس« بــرای جمــع آوری و بازیافــت لبــاس بــرای ایجــاد لبــاس 
جدیــد اســت. مهــم تــر از همــه، تمرکز ما بر بازیافت پلی اســتر اســت کــه حدود 6۰ درصــد از تولید 
الیاف را تشــکیل می دهد.از آنجایی که پلی اســتر عمدتاً از منابع نفتی ســاخته می شــود، اســتفاده 
از آن بایــد از نظــر کاهــش CO2 کاهــش یابــد. بــا ایــن حــال، واقعیــت ایــن اســت کــه پلــی اســتر در 
ســاخت لباس آســان اســت و اجتناب از اســتفاده از آن دشــوار اســت. بنابراین، این شــرکت به طور 
فعــال پلــی اســتر را بازیافــت مــی کنــد تــا مقــدار پلــی اســتر جدیــد مــورد اســتفاده را کاهــش دهد.

H&M ۲. بازیافت پارچه
بــا مرکــز تحقیــق و توســعه پوشــاک نســاجی در   H&M در ســال ۲۰۱۸، برنــد جهانــی مــد
هنــگ کنــگ بــرای ایجــاد یــک مرکــز بازیافــت پارچــه همــکاری کــرد. ایــن فنــاوری دشــوار، 
جداســازی هــر یــک از پارچــه هــای ترکیبــی پنبــه و پلــی اســتر را کــه تقاضــای زیــادی در 
بــازار پوشــاک دارد، عملــی کرد.ایــن یکــی از تــالش هــای H&M بــرای تحقــق »صنعــت مــد 
ــن شــرکت در آن  ــه ای ــی ک ــر« اســت. ســوئد، جای ــه صف ــا زبال ــر بازیافــت 100 درصــد ب ــی ب مبتن
ــالم  ــال اع ــر س ــه ه ــت ک ــدی SDG اس ــه بن ــن رتب ــا باالتری ــادی ب ــور ع ــک کش ــد، ی ــیس ش تأس
ــد  ــی توانی ــت و م ــدار اس ــای پای ــت ه ــتاق فعالی ــه مش ــود دارد ک ــن IKEA وج ــود. همچنی ــی ش م
ببینیــد کــه کشــوری بــا آگاهــی باالیــی از مشــارکت هــای زیســت محیطــی و اجتماعــی اســت.

3. پروژه Green Down با هدف یک جامعه چرخه پر
تــا بــه حــال، پرهــای محصــوالت مــورد اســتفاده، پرهایــی بــود کــه از پرنــدگان آبــزی بــرای 
ــل  ــه دلی ــال، ب ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ش ــوزانده م ــه س ــوان زبال ــه عن ــد و ب ــی ش ــع آوری م ــت جم گوش
ــع آوری  ــور جم ــه منظ ــا ب ــزی تنه ــدگان آب ــرورش پرن ــر، پ ــای پ ــرای پره ــا ب ــریع تقاض ــش س افزای
ــروژه  ــرایط پ ــن ش ــت.در ای ــام اس ــال انج ــز در ح ــده نی ــت زن ــدن دس ــد و چی ــی کن ــداد م ــا بی پره
ــد.  ــدازی ش ــا راه ان ــرای پره ــره ای ب ــب و کار دای ــدل کس ــاد م ــدف ایج ــا ه Green Down ب
بــه اشــتراک گذاشــتن  بــا  بــرای پرهــای جدیــد  بــرای کاهــش تقاضــا  ایــن اقدامــی اســت 
هــای  از شــرکت  ای  ژاپن.طیــف گســترده  در  پرهــا  بازیافــت  و  آوری  جمــع  بــرای  مکانیزمــی 
اســتفاده کننــده از پــر، ماننــد تولیــد کننــده شــلوار جیــن لــی و برنــد مــد در فضــای بــاز، 
snowpeak، و همچنیــن ســازنده ملحفــه Nishikawa.، در ایــن پــروژه مشــارکت دارنــد.
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Wacoal 4. بازیافت سوتین
Wacoal، یــک تولیــد کننــده لبــاس زیــر، در حــال کار بــر روی بازیافــت ســینه بنــد اســت کــه 
از زمــان شــروع آن در ســال ۲۰۰۸ تاکنــون ۱3 بــار انجــام شــده اســت. ایــن یــک ابتــکار شــبیه 
بــه Wacoal اســت کــه بــه نگرانــی زنــان در مــورد دشــواری دور انداختــن ســوتین پاســخ مــی 
ــع  ــد جم ــینه بن ــده است.س ــع آوری ش ــوتین جم ــن و ۲۲۰۰۰۰ س ــراً وزن کل ۲۲ ت ــد. اخی ده
ــد  ــاره متول ــت و دوب ــه بازیاف ــی در کارخان ــای خانگ ــد کااله ــی مانن ــوان قطعات ــه عن ــده ب آوری ش
 RPF ــه ــا ۲۰۱۹ ب ــال ۲۰۱۸ ت ــده از س ــینه بندهای جمع آوری ش ــن، س ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــی ش م
ــد. ــک می کنن ــی کم ــوخت های نفت ــش س ــه کاه ــوند و ب ــردازش می ش ــی ، پ ــد صنعت ــوخت جام س

تدابیرکاهش گازدی اکسیدکربن CO2 صنعت مدو فشن :
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــی کن ــع مصــرف م ــا دف ــد ت ــادی از تولی ــرژی زی ــه ان ــد ســاختاری دارد ک ــت م صنع
ایــن، بیشــتر پوشــاک ژاپنــی وارداتــی اســت و مصــرف انــرژی و انتشــار CO2 بــه دلیــل 
تولیــد انبــوه بــه دلیــل قیمت هــای پایین تــر بــه عنــوان مشــکالتی در نظــر گرفتــه می شــود.

ــزرگ بلکــه  ــرای شــرکت هــای ب ــا ب ــه تنه ــرژی و کاهــش CO2 ن ــی در ان ــه جوی ــده، صرف در آین
بــرای شــرکت هــای کوچــک و متوســط نیــز بــه شــدت مــورد نیــاز خواهــد بــود تــا انتشــار 
ــالوه  ــدگان ع ــد کنن ــد. تولی ــش دهن ــال ۲۰3۰ کاه ــد در س ــا 46 درص ــه ای را ت ــای گلخان گازه
بــر فــروش پوشــاک، بــه تــالش هــای پایــداری کــه انجــام مــی دهنــد نیــز توجــه زیــادی دارنــد.

ــان  ــوار و زم ــی دش ــه تنهای ــرکت ب ــک ش ــرای ی ــد ب ــی توان ــد م ــرژی در تولی ــرف ان ــش مص کاه
بــر باشــد. بــه همیــن دلیــل، اگــر قــرار باشــد اقدامــات متقابــل CO2 فــورا انجــام شــود، 
ــود.  ــه خواهــد ب ــر و فروشــگاه هــا واقــع بینان ــرق خورشــیدی در دفات ــد ب ــزات تولی نصــب تجهی
بیاییــد تــالش کنیــم تــا CO2 را کاهــش دهیــم و صنعــت و شــرکت هــا را پایــدار کنیــم.
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درباره نویسنده
جفــری جــی فاکــس فارغالتحصیــل MBA و اســتاد مهمان دانشــگاه کســب وکار هــاروارد، کارآفرین 
برجســته و از بزرگتریــن مشــاوران صنعــت بازاریابــی مــی باشــد کــه در ایــن زمینــه برنــده جوایــز 
متعــددی نیــز شــده اســت.مقاالت جفــری جــی فاکــس در مجالــت معتبــری ماننــد وال اســتریت 
ــال، بیزنــس مارکتینــگ و بســیاری نشــریه هــای دیگــر بــه چــاپ رســیده انــد.او همچنیــن  ژورن
ــروش و  ــی، ف ــد شــخصی، بازاریاب ــه مدیریــت، رش ــار متعــددی در زمین ــف آث ــنده و مؤل نویس
توســعه کســب وکار اســت کــه همگــی در زمــره کتــاب هــای پرفــروش ایــن شــاخه قــرار دارنــد

درباره مترجم
ــتم  ــک سیس ــتراتژیک و دینامی ــت اس ــش مدیری ــا گرای ــب وکار ب ــرای کس ــی، دکت ــا جلیل علیرض
اثــر همگونــی  بــوردو فرانســه و مؤلــف مــدل علمــی کاربــردی »بررســی  هــا از دانشــگاه 
ــدرس و  ــذار، م ــان گ ــن بنی ــد.وی همچنی ــی باش ــع« م ــره وری صنای ــو به ــر بازده ــتراتژیک ب اس
ــن دوره  ــگاه داری و اولی ــل و فروش ــدت ریتی ــاه م ــی MBA کوت ــن دوره تخصص ــی اولی مدیرعلم
فــوق تخصصــی DBA ایــن صنعــت در واحــد تحصیــالت تخصصــی دانشــکده مدیریــت دانشــگاه 
ــش  ــن گرای ــوب تری ــی از محب ــره یک ــدد در زم ــی متع ــای تخصص ــاخه ه ــا ش ــه ب ــوده، ک ــران ب ته
هــای ایــن دانشــکده قــرار گرفتــه اســت.علیرضا جلیلــی عــالوه بــر دانــش و تســلط آکادمیــک بــر 
مباحــث اســتراتژی، بهــره وری و ریتیــل، از تجربیــات عمیــق در زمینــه کســب وکار ایــن حــوزه هــا 
نیــز برخــوردار بــوده و ســابقه بیــش از دو دهــه مدیریــت و عضویــت در کادر راهبــری شــرکت 
ــی باشــد. ــی و اســتارتاپ هــای موفــق را دارا م ــی، ســازمان هــای پیشــرو ایران ــن الملل هــای بی
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درباره کتاب

در ســالهای اخیــر، مدیــران کل یــا CEO ســازمان هــای بــزرگ بیــش از هــر زمــان دیگــر مــورد توجــه  
اخبــار و رســانه هــا بــوده انــد. عنــوان و مزایــای شــغلی مدیــر کل میتوانــد یــک کارمنــد عالــی رتبــه 
نســبتاً  گمنــام را تبدیــل بــه یــک رهبر قدرتمند کســب وکار در ســطح بیــن الملل نمــوده و معروفیتی 
بــه انــدازه ســلبریتی هــای درجــه یــک برایــش بــه همــراه داشــته باشــد. ولــی راز موفقیــت ایــن 
افــراد در چــه نهفتــه اســت؟ دانشــجویان، فــارغ التحصیــالن دانشــگاهی و کارمنــدان رده هــای پایین 
تــر همیشــه از خــود مــی پرســند کــه چگونــه میتــوان روزی مدیــر کل شــد؟!کتاب »چگونــه مدیــرکل 
شــویم« نوشــته جفــری جــی فاکــس مشــاور ارشــد کســب وکار و اســتاد دانشــگاه، راهنمایــی ارزنــده 
بــرای مدیــران جــوان و مشــتاق پیشــرفت اســت کــه دایــم در حــال پرســیدن ســوال فــوق بــوده و 
عــزم راســخ و انگیــزه ای وافــر بــرای رســیدن بــه مــدارج بــاالی ســازمان هــا دارنــد. ایــن کتــاب بــا 
مطــرح کــردن نکاتــی بســیار کلیــدی کــه همگــی از مــوارد عملــی و تجربیــات روزمــره  برگرفتــه شــده 
و بســیار صریــح و شــفاف بیــان شــده انــد، بــه مــا کمــک مــی کنــد تــا بــا یادگیــری و کســب عــادت هــای 
ــر و توانمنــدی  بیشــتر   ــا مدیریــت بهت ــرده و ب ــر، از مهــارت هایمــان بیشــترین بهــره را ب کاری بهت
ــه باالتریــن ســطوح مدیریتــی یــک ســازمان برســیم. در مســیر حــرف هــای خــود پیــش برویــم و ب

71F O O T N O T E  S E C T I O N



72

Ca
te

go
ry

 S
ec

tio
n

گلدونه
 تولیدکننده لباس کودک



73

 برنــد گلدونــه/  طراحــی و تولیــد لبــاس - هــای مجلســی دخترانــه

 تلفن :  ۰۹۰3-3۰۲-۵۰۱۹
نشانی: بزرگراه حکیم غرب- خیابان پیامبر مرکزی- مجتمع نور طبقه منفی۲

Instagram: goldooneh_kids_clothes 



رامک زرین اقبال
طراح لباس



ک بایش سارا حکا
طراح کیف
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Market research
& fashion industry

مهرداد صدیر  
  REWISE & BAZAARNEGAR   رئیس هیئت مدیره و موسس     شرکت 

ــد و  ــی باش ــول م ــرو تح ــال تغیی ــرعت درح ــه و بس ــد همیش ــاک و م بازارپوش
اگــر می خواهیــد کســب وکارتان تــا حــد امــکان  و بــر اســاس آخریــن تحــوالت 
بازارموفــق باشــد، الزم اســت کــه از آنچــه در اطــراف و همچنیــن در سرتاســر 
ــامل  ــد ش ــن میتوان ــید؛ ای ــع باش ــد مطل ــاق می افت ــت اتف ــن صنع ــان در ای جه
ــا روش کار  ــد ی ــر میکنن ــه تغیی ــد محصــوالت شــما باشــد ک طراحــی هــای جدی
شــما بــرای خلــق و تولیــد محصــوالت جدیــد متناســب بــا نیــاز بــازار، ویــا شــاید  
نیــاز بــه فنــاوری جدیــدی بــرای بهبــود نحــوه انجــام کارهــای در دســت اقــدام 
و یــا ...بنابرایــن شــما مــی بایســت خودتــان را بــه فــن آوری هــای روز دنیــا و 
متناســب بــا رونــد آن بــروز نماییــد؛ هــر آن چــه کــه باشــد، بایــد ســعی کنیــد 
ــان  ــازار خودت ــرات ب ــا تغیی ــب ب ــید و مرت ــه روز باش ــاک ب ــد و پوش در بازارم
ــال  ــه در ح ــی و همیش ــی رقابت ــاک، صنعت ــت مدوپوش ــد. صنع ــروز نمایی را ب
تغییــر اســت لذابــا انجــام تحقیقــات بــازار درســت و هدفمنــد و پیــاده ســازی 
ــه و هوشــمندانه  ــد چگون ــات بازارخــود بیاموزی ــج حاصــل از مطالع ــق نتای دقی
تــر در ایــن بــازار همــواره موفــق باقــی بمانیــد وخودتــان را مطابــق بــا آخریــن 
ترندهــای بــازار تجهیــز نماییــد.در نظــر داشــته باشــید طراحــان و دیزاینرهــای 
موفــق و خــالق،  همــواره و مشــتاقانه بــه دنبــال نکاتــی در رســانه هــای 
ــاره  ــار دوب ــدار در به ــای گل ــا طرحه ــال آی ــد کــه مث ــا دریابن اجتماعــی هســتند ت
پیشــگام هســتند یــا نــه، بازاریابــان در تالشــند تــا اینفلوئنســر بعــدی را کــه 
ــن  ــه ای ــاری ب ــران تج ــد و رهب ــدا کنن ــد، پی ــا دوســتش دارن ــروه هــدف آنه گ
ــر.  ــا خی ــول اســت ی ــد مــد یــک چرخــش پ ــن رون ــا آخری ــه آی ــد ک فکــر می کنن
بــازار مــد کمتــر از آن چیــزی کــه بــه نظــر میرســد غیرقابــل پیشــبینی اســت 
. بعنــوان مثــال درمــورد شــلوار جیــن فــاق کوتــاه دهــه ۹۰ کــه دو دهــه بعــد 
دوبــاره مــد میشــود، صحبــت نمیکنیــم. اگــر متخصصــان مــد تحقیــق کــرده و 
ــاد  ــکان ایج ــند، ام ــان بشناس ــن دوستش ــد بهتری ــود را همانن ــدف خ ــازار ه ب
ــد  ــد م ــرای برن ــی، ب ــتراتژی واکنش ــالف اس ــگیرانه، برخ ــتراتژی پیش ــک اس ی
ــن  ــاً درمــورد درک ای ــازار در صنعــت مــد تمام ــاد اســت.تحقیقات ب بســیار زی
موضــوع اســت کــه گــروه هــدف شــما چــه میخواهــد و در آینــده چــه خواهــد 
کمپین هــا  تاثیرگــذاری  تــا  گرفتــه  آن هــا  هزینــه ی  الگــوی  از  خواســت؛ 
و برنامــه ریــزی هــای مارکتینــگ و اســتراتژی هــای فــروش فصلــی و ...

ر زا با ت  تحقیقا رت   ضرو
ک و مد شا  در صنعت پو
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تحقیقــات بــازار صنعــت مــد تمــام نکاتــی را کــه بــه شــما در کشــف فرصت هــای تجــاری بــرای فصــل بعــد و 
بســیاری مــوارد دیگــر کمــک می کنــد، پوشــش می دهد.اهــداف تحقیقــات بــازار مــد متفــاوت اســت. برنــدی 
ــهم  ــیل س ــد پتانس ــت بخواه ــن اس ــت، ممک ــود اس ــه خ ــن مجموع ــار اولی ــرای انتش ــدن ب ــاده ش ــال آم ــه در ح ک
ــان  ــی بازیکن ــه. حت ــا ن ــار را دارد ی ــا ارزش انتش ــه آی ــرد ک ــم بگی ــا تصمی ــد ت ــی کن ــود را بررس ــده خ ــازار آین ب
ــازار،  ــات ب ــام تحقیق ــرای انج ــا ب ــل آنه ــد. دالی ــر دارن ــر نظ ــود را زی ــدف خ ــازار ه ــاً ب ــت، دائم ــن صنع ــزرگ ای ب
ــتراتژیهای  ــازار و اس ــای ب ــه رونده ــف ب ــتریان مختل ــش مش ــی واکن ــورد چگونگ ــی در م ــت آوردن بینش ــه دس ب
مصــرف  کــه  ای  هزینــه  میــزان  مــورد  در  بینشــی  میکننــد  ســعی  همچنیــن  آنهــا  اســت.  خــاص  بازاریابــی 
ــایی  ــد را شناس ــای جدی ــد و بازاره ــای رش ــه ه ــا زمین ــد ت ــت آورن ــه دس ــد ب ــاص میکنن ــالم خ ــرای اق ــدگان ب کنن
ــازار بلندمــدت درایــن کســب  کننــد؛ حتــی ممکــن اســت بخــش جدیــدی از مشــتریان را کشــف کنند.تحقیقــات ب
ــاط  ــا ارتب ــا ب ــت، تنه ــروزی در رقاب ــی پی ــم چگونگ ــد در فه ــک برن ــه ی ــه ب ــت ک ــی اس ــع آوری داده های و کار ، جم
ــد. ــک میکن ــد، کم ــت کنن ــد آن مقاوم ــر خری ــد در براب ــه نمیتوانن ــی ک ــاد محصوالت ــود و ایج ــتریان خ ــا مش ــر ب بهت

دالیل اهمیت تحقیقات بازار در صنعت پوشاک و مد
بســیارمهم  دارد،  وجــود  آن  در  رقابتــی  کوچکتریــن  حتــی  کــه  هــر صنعتــی  در  بازاریابــی  تحقیقــات  انجــام 
باشــد  مــی  تغییــر  حــال  در  دایمــا  کــه  مــد،  و  پوشــاک  درصنعــت  خصــوص  .بــه  باشــد  مــی  حیاتــی  و 
ابزارتوســعه  مهمتریــن  از  یکــی  کننــده  نیازمصــرف  از  آگاهــی  و  بــازار  روز  اطالعــات  داشــتن  بــه  نیــاز 
بــرای  بازاریابــی  تحقیقــات  انجــام  اهمیــت  دلیــل  پنــج  بــه  ادامــه  در   . شــود  مــی  محســوب  رقابــت  و 
پردازیــم: مــی  باشــند،  داشــته  را  اصولــی  و  صحیــح  بازارپیشــرفت  ایــن  در  می خواهنــد  کــه  برندهایــی 



جذب مشتریان جدید
هــر چــه مشــتریان بیشــتری را جــذب کنیــد، کســب و کار شــما موفــق تــر خواهــد بــود؛ بــه دســت آوردن مشــتریان 
جدیــد بخــش بزرگــی از بزرگتــر شــدن و بهتر شــدن اســت. شــما بایــد بتوانیــد افــراد مناســبی را در راس بازاریابی 
خــود قــرار دهیــد، بــه همیــن دلیــل اســت که تحقیقــات بــازار در صنعت مد باید بخشــی جدایــی ناپذیر از هــر برنامه 
بازاریابــی دیگــری ماننــد رســانه هــای چاپــی، توزیــع مطبوعــات آنالیــن، بازاریابــی مســتقیم و غیره باشــد. شــما هرگز 
نبایــد فــرض کنیــد کــه همــه قــرار اســت بــه محصــول شــما عالقــه منــد شــوند. افــراد خاصــی وجــود خواهند داشــت 
کــه بیشــتر از دیگــران میخواهنــد و نیــاز دارنــد؛ تحقیقــات بــازار، ایــن افــراد را شناســایی کــرده تــا شــما بتوانیــد 
یــک کمپیــن بازاریابــی در اطــراف آنهــا ایجــاد کنیــد و آنــان را بــه جمــع وفــادار خانــواده برنــد خــود اضافــه نماییــد.

به دست آوردن بینش
همانطــور کــه اشــاره کردیــم، تحقیقــات بــازار در جــذب مشــتریان جدیــد نقــش کلیــدی را ایفــا میکنــد، همچنیــن 
ــا چــه چیــزی  ــا اینکــه آنه ــد )ی ــز مشــخص کن ــی از خدمــات شــما را نی ــردن مشــتریان فعل ــذت ب ــد دلیــل ل می توان
ــگفت انگیزی در  ــش  ش ــد بین ــا می توان ــوع بازخورده ــن ن ــد(. ای ــر  دهن ــت تغیی ــن اس ــاع ممک ــود اوض ــرای بهب را ب
مــورد آنچــه مــردم در مــورد کســب وکار شــما فکــر می کننــد بــه شــما بدهــد و ایــن می توانــد بــه شــما کمــک کنــد 
تــا در مســیر درســت حرکــت کنیــد. همچنیــن یــک راه خــوب بــرای فهمیــدن ایــن اســت کــه آیــا برنامه هــای آینــده 
شــما مــورد اســتقبال قــرار میگیرنــد یــا خیــر. در هــر رونــد تحقیقــات بــازار، بایــد مجموعــه ای از نمونــه هــا وجــود 
ــل اعتمــاد هســتند. ــه و دارای داده هــای قاب داشــته باشــد کــه ثابــت کنــد محصــوالت مــورد مطالعــه قــرار گرفت
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 هدف گذاری
ــی  ــد اهداف ــی میتوانی ــه راحت ــد، ب ــی اجــرا کنی ــه خوب ــد ب ــت م ــازار را در صنع ــات ب ــه تحقیق ــی ک هنگام
ــا اســت کــه شــما مســیری  ــه ایــن معن ــان تعییــن کنیــد. هــدف داشــتن ب ــرای خــود و کســب و کارت را ب
را بــرای رســیدن بــه موفقیــت دنبــال میکنیــد؛ کــه بــه هیــچ نــوع بودجــه ناامــن نیــاز نخواهــد داشــت، 
بــدون داشــتن هــدف، رســیدن بــه موفقیــت ممکــن اســت ســختتر باشــد، زیــرا نمیدانیــد بــرای رســیدن 
بــه آن، کــدام راه را بایــد طــی کنیــد. داشــتن داده هــای مناســب در مــورد مشــتریان و محصــوالت تــان 
می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا جایــگاه موفقیــت را تعییــن کنیــد و متناســب بــا آن، اهــداف واقع بینانــه 
ــاد داشــته باشــید  ــه ی هایــی را انتخــاب کنیــد کــه باعــث می شــود کســب وکارتان آســانتر رشــد کنــد. ب
کــه بیشــتر از ایــده هــای بزرگــی کــه گرچــه ممکــن اســت بــه نتیجــه برســند، امــا رســیدن بــه آنهــا زمــان 
ــا پیشــرفت کنیــد. ــه شــما کمــک مــی کننــد ت ــه هســتند کــه ب ــرد، ایــن اهــداف واقعبینان ــادی مــی ب زی

برندینگ
و  پوشــاک  حــوزه  در  فعــال  شــرکتهای  بــرای  موثــر  امــا  مــدت  بلنــد  هــای  اســتراتژی  از  یکــی 
باشــد  مــی  هــا  شــرکت  هــای  دارائــی  مهمتریــن  از  یکــی  برنــد   . باشــد  مــی  برندســازی   ، مــد 
نمــی  رقبــا  دیگــر  کــه  اســت  اســتراتژیک  هــای  دارایــی  نــوع  از  و  بــوده  نامشــهود  بصــورت  کــه 
دهــد توســعه  را  خــود  برنــد  بخواهــد  شــرکتی  اینکــه  بــرای  نماینــد.   اســتفاده  آن  از  تواننــد 
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ــی  ــورد ارزیاب ــف م ــاد مختل ــد خــود را از ابع ــا برن ــام دهــد ت ــد ( انج ــزی برن ــد ) ممی ــد کاوش برن ــدا بای ابت
قــرار دهــد .در برنــد ســازی مــدل هــای مختلفــی وجــود دارد و افــراد صاحبنظــری در ســطح دنیــا بــه ارائــه 
ــرو  ــود . از این ــتفاده نم ــازی اس ــد س ــل برن ــرای مراح ــا ب ــن مدله ــوان از ای ــی ت ــه م ــد ک ــه ان ــدل پرداخت م
ــد در ذهــن  ــی برن ــد را اجــرا نمــود . مرکــز اصل ــد ســازی نیــز ســنجش برن ــوان از مــدل مراحــل برن مــی ت
ــه در  ــد ایجــاد مــی شــود ن ــا مخاطــب برن ــد در مغــز انســان ی ــی برن مشــتریان و مخاطبیــن قــرار دارد . یعن
جــای دیگــر . یــک شــرکت کــه محصــول یــا خدمتــی ارائــه مــی دهــد و بــرای محصــول یــا خدمــت خــود نامــی 
انتخــاب مــی کنــد . بــا توجــه بــه فعالیــت هــای مختلفــی کــه شــرکت در زمینــه بازاریابــی انجــام مــی دهــد 
ــوص  ــرکت در خص ــای ش ــام فعالیته ــی تم ــه عبارت ــد . ب ــی کن ــاد م ــود را ایج ــب خ ــن مخاط ــد در ذه ــام برن ن
مشــتریان خــود باعــث تجمیــع دریافــت و ثبــت احساســات و منطــق مشــتریان از نــام تجــاری مــی شــود کــه 
ــام تجــاری در مغــز خــود درک منطقــی و احساســی داشــته باشــند  ــه ن باعــث مــی شــود مخاطبیــن نســبت ب
ــرو مــی  ــه ای روب ــا مقول .مغــز انســان دارای دو بخــش منطقــی و احساســی اســت . یعنــی وقتــی شــخصی ب
شــود مغــز انســان از دو بعــد بــا ان رفتــار مــی کنــد کــه شــامل رفتــار احساســی و رفتــار منطقــی . از ایــن رو 
برنــد نیــز دارای دو بخــش منطقــی و احساســی اســت . نــام تجــاری وقتــی مــی توانــد برنــد شــود کــه بتوانــد 
از بعــد منطقــی و احساســی پرقــدرت ظاهــر شــود .بــه کمــک تحقیقــات کمــی و کیفــی مــی تــوان بــه راحتــی 
ــزی نمــود. ــرای شــرکت خــود برنامــه ری ــد را ب ــح برن و براســاس تحلیــل هــای اســتراتژیکی انتخــاب  صحی
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ایده های جدید
ــش  ــک پرس ــد. ی ــک میکن ــز کم ــد نی ــای جدی ــاد ایدهه ــما در ایج ــه ش ــن ب ــازار همچنی ــات ب تحقیق
ســاده از مشــتریان خــود درمــورد آنچــه فکــر میکننــد، بــه شــما ایــن فرصــت را میدهــد تــا بفهمیــد 
آنهــا واقعــاً از شــما چــه میخواهنــد، و حتــی اگــر ایــن موضــوع را قبــل تــر در نظــر نگرفتــه بودیــد، 
هــر آنچــه کــه آنهــا میگوینــد ممکــن اســت دقیقــاً همــان چیــزی باشــد کــه کســب و کار شــما بــرای 
رســیدن بــه موفقیــت بــه آن نیــاز دارد. از دیگــر مزیــت گــوش دادن بــه گفتــه هــای مشــتریان ایــن 
ــد.  ــد اهمیــت مــی دهی ــه آنچــه فکــر مــی کنن ــد شــما ب ــد بدانن ــا اجــازه مــی دهی ــه آنه اســت کــه ب
ــان را  ــد حرفهایش ــه می خواهی ــت ک ــن واقعی ــد، ای ــرا نکنی ــا را اج ــای آن ه ــه ایده ه ــر هم ــی اگ حت
بشــنوید، چیزهــای زیــادی در مــورد شــرکت شــما می گویــد و وفــاداری بــه برنــد را تشــویق می کنــد.

منابع الزم برای  انجام تحقیقات بازاردرصنعت مدو پوشاک
بــا توجــه بــه بــزرگ بــودن بازارصنعــت پوشــاک و مــد، پیــدا کــردن و نشــان دادن داده هایی کــه واقعاً 
بخشــی از بازار را که به شــما مرتبط اســت دشــوار اســت. تجارت ، دادو ســتد که بیشــتر بر پایداری 
بــازار تمرکــز دارد، کمتــر بــه آنچــه در بخش هــای دیگرصنعــت پوشــاک و مــد ماننــد معرفــی برندهــای 
لوکــس و یــا رقابــت در طراحــان موفق اتفــاق می افتد عالقه مند و متمرکز اســت، امــا در تصویر بزرگ، 
همــه داده هــای ایــن صنعــت اغلــب بــا هم جمــع می شــوند.اگر میخواهیــد تحقیقات شــما مرتبــط و بروز 
باقــی بمانــد، بایــد دادههــای قابــل اعتمــاد را بــا ترکیــب تحقیقــات اولیــه و ثانویــه جمــع آوری کنیــد تــا 
بــه ترکیــب و تحلیــل صحیحــی از بــازار بتوانیــد برنامــه آتــی خــود را هوشــمندانه تــر برنامــه ریــزی و 
اجــرا نمایید.قطعــا جمــع آوری داده هــا ازمنابــع صحیح و درســت و با روشــهای اصولــی و علمی روز دنیا 
بــه شــما کمــک خواهــد نمــود تــا یــک پــروژه درســت تحقیقــات بــازار را برنامــه ریــزی و اجــرا نماییــد.
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رویداد غیر منتظره درصنعت پوشاک و مد

کوویــد-۱۹ میتوانــد بزرگتریــن نــزول اقتصــادی از زمــان جنــگ جهانــی دوم را بــه همــراه 
داشــته باشــد و از امــور مالــی گرفتــه تــا صنعــت گردشــگری را تحت تأثیــر قرار داده اســت. 
بــا ایــن حــال، صنعــت مــد، بــه دلیــل ماهیــت غیــر ضــروری بــودن آن، در ایــن بحــران بســیار 
آســیب پذیرتــر بــوده اســت. در ایــن دوران میانگین ســرمایه بازار پوشــاک و مــد تقریباً 4۰ 
درصــد کاهــش یافتــه کاهشــی بســیار شــدیدتر از کل بــازار ســهام.انتظار مــی رود پیامدهای 
ــه ایــن پاندمیــک، بیشــتر از خــود بیمــاری همه گیــر باشــد. عواقــب وخیــم وارد  وابســته ب
شــده بــه صنعــت مــد، یکــی از بزرگتریــن صنایــع در جهــان کــه پیــش از شــیوع ایــن بیمــاری 
۲,۵ تریلیــون دالر درآمــد جهانــی ســاالنه ایجــاد میکــرد، موجــب بیــکاری یــا ایجــاد مشــکالت 
ــورد  ــاف م ــه الی ــانی ک ــت از کس ــده اس ــره ارزش ش ــر زنجی ــردم در سراس ــرای م ــی ب مال
اســتفاده بــرای تولیــد منســوجات را برداشــت میکننــد تــا فروشــندگانی کــه محصــوالت مــد 
نهایــی را میفروشــند. تخمیــن زده مــی شــود کــه درآمــد صنعــت مــد جهانــی )بخــش پوشــاک 
و کفــش( در دوران نســبت بــه ســالهای قبــل، ۲۷ تــا 3۰ درصــد کاهــش یابــد، البتــه امیــد 
اســت ایــن صنعــت رشــد مثبــت ۲ تــا 4 درصــدی را در ســال ۲۰۲۲ بــه دســت آورد. بــرای 
ــی لوکــس، ســاعت های لوکــس،  ــوازم جانب صنعــت کاالهــای لوکــس )صنعــت مــد لوکــس، ل
جواهــرات و لــوازم آرایــش درجــه یــک(، کاهــش درآمــد جهانــی را بیــن 3۵ تــا 3۹ درصد در 
ســال ۲۰۲۱ نســبت بــه ســال قبــل، تخمیــن زده مــی شــود، امــا رشــد مثبــت ۱ تــا 4 درصــد 
ــتم  ــت و سیس ــاد اس ــر زی ــه فق ــی ک ــعه، جای ــال توس ــورهای در ح ــال ۲۰۲۲. در کش در س
مراقبتهــای بهداشــتی اغلــب ناکافــی اســت، مــردم بیشــترین ضربــه را خواهنــد خــورد. برای 
کارگرانــی کــه در مراکــز تولیــد بــا دســتمزد کــم کار میکننــد ماننــد بنــگالدش، هنــد، کامبوج، 
هنــدوراس و اتیوپــی، دوره هــای طوالنــی مــدت بیــکاری به معنای گرســنگی و بیماری اســت.
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بــه هــم پیوســتگی ایــن صنعــت، برنامــه ریــزی بــرای کســب و کارهــا را دشــوارتر میکنــد. درســت 
زمانــی کــه چیــن در مســیر بهبــودی قــرار گرفــت، شــیوع بیمــاری در اروپــا و ایــاالت متحــده بدتــر 
شــد. امــا در کشــورهای در حــال توســعه، جایــی کــه فقــر زیــاد اســت و سیســتم مراقبتهــای 
ــه  ــت ک ــح اس ــا واض ــد. ، ام ــی خورن ــه را م ــترین ضرب ــردم بیش ــت، م ــی اس ــب ناکاف ــتی اغل بهداش
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــا را تح ــره م ــی روزم ــران، زندگ ــن بح ــرار دارد.ای ــارزه ق ــاز مب ــد در آغ ــت م صنع
ــع،  ــت. در واق ــده اس ــه ش ــاً هم ــن تقریب ــان در ذه ــدم اطمین ــراب و ع ــاد اضط ــث ایج داده و باع
ــد  ــه ۷۵ درص ــوری ک ــه ط ــت، ب ــترده اس ــیار گس ــاد بس ــه اقتص ــبت ب ــدگان نس ــی مصرفکنن بدبین
ــت.اگرچه  ــد گذاش ــی خواه ــر منف ــا تاثی ــی آنه ــت مال ــر وضعی ــا ب ــه کرون ــد ک ــداران معتقدن از خری
مــدت و شــدت ایــن همــه گیــری ناشــناخته باقــی مانــده اســت، امــا واضــح اســت کــه صنعــت مــد 
ــا،  ــه و تقاض ــه عرض ــای ب ــرب ه ــردن ض ــا وارد ک ــری، ب ــن همه گی ــرار دارد. ای ــارزه ق ــاز مب در آغ
ــه  ــه ب ــیار یکپارچ ــی بس ــن جهان ــره تامی ــک زنجی ــت: ی ــرده اس ــاد ک ــت ایج ــدید در صنع ــی ش طوفان
ــار  ــت فش ــه تح ــد جبه ــا در چن ــت بحران ه ــرای مدیری ــالش ب ــرکت ها در ت ــه ش ــت ک ــا اس ــن معن ای
زیــادی قــرار گرفته انــد و مــی بایســت هوشــمنداته تــر عمــل نماینــد و در ایــن مقطــع زمانــی 
اســت کــه اهمیــت انجــام تحقیقــات بازاریابــی درســت و اصولــی منطبــق بــر اســتاندارهای جهانــی 
در صنعــت پوشــاک و مــد خــود را بیــش از گذشــته نمایــان مــی ســازد تــا بتوانیــم از ایــن طوفــان 
ایجــاد شــده و بحــران ناشــی از کرونــا بــه ســالمتی و موفقیــت عبــور کــرده و بتوانیــم بــا شناســایی 
و پیــش بینــی از وضعیــت بــازار در آینــده خودمــان را بــرای روزهــای بهتــر آمــاده ســازیم. یادتــان 
ــی  ــش بین ــرده و پی ــور ک ــران عب ــن بح ــالمتی از ای ــه س ــد ب ــه بتوان ــت ک ــق اس ــرکتی موف ــد ش باش
هــای الزم را از قبــل بــرای اهــداف تعریــف شــده خــود بدرســتی برنامــه ریــزی و مدیریــت نمایــد.
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نیلوفر مرندی هستم
کاردان رشــته گرافیــک ، کارشــناس صنایــع دســتی و کارشــناش ارشــد پژوهــش هنــر .فعالیتمــو در زمینــه طراحــی و ســاخت زیــورآالت از 
ســال ۹4 شــروع کــردم در مــورد طراحــی کارهــام بایــد بگــم کــه دوســت دارم بــا الهــام از نقــوش و موتیف هــای باســتانی و نمادهای اســطوره 
ای  بــه خصــوص ایرانــی باشــه و در واقــع ایــن نقــوش بــا طــرح هــای ذهنیــم ترکیــب میکنــم. چیــزی کــه تــوی کارم بــرام مهمــه اینــه کــه 
زیورآالتــم فقــط جنبــه تزیینــی صــرف نداشــته باشــه ،دارای مفهومــی باشــه و بتونــم حــس خودمــو از طریــق کارهــام بــه مخاطبــم برســونم ،در 
واقــع تــک تــک کارهایــی کــه میســازم بــرام روح دارن ,یــه حــس خاصــی بهشــون دارم کــه انــگار تیکــه ای از وجــود خــودم هســتن, معتقــدم 
کــه انرژیــم تــو تــک تکشــون هســت و وقتــی یکــی ازشــون اســتفاده میکنــه ,انرژیمــو دریافــت میکنــه)اون انــرژی از دوســت داشــتن میــاد(

niloo.jewerly : اینستاگرام

نیلوفر مرنی
الت طراح زیورآ
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آیــا مــا همــه ی جنبــه هــای یــک گــذاره را در نظــر میگیریــم یــا ذهــن مــا ســریعا اولیــن نمایــه موجــود را 
مــی پســندد و تاییــد میکنــد ؟امــروز مــا بــا انبوهــی از انــواع اطالعــات روبــرو ایــم ، کــه ذاتــا بــه راحتــی 
نمیشــود ســره از ناســره را تشــخیص داد. عصــر غــرق شــدن در شــبکه هــای اجتماعــی و البتــه بحــران 
بیشــتر دیــده شــدن اســت. گرچــه انســان ذاتــا موجودیســت اجتماعــی و میــل بــه تاییــد و تمجیــد دارد.

ــر و  ــا مت ــار م ــار و عی ــود ، اعتب ــد خ ــونال برن ــا پرس ــخصی ی ــاخت برندش ــق و س ــد خل ــا در فراین ــا آی ام
ســنجه درســتی در دســت داریــم ؟آیــا فقــط دیــده شــدن و افزایــش تعــداد مخاطبیــن هــدف برندســازی 
ــا  ــم ؟ی ــگ داری ــنال برندین ــا پرس ــخصی ی ــگ ش ــه برندین ــتی در پروس ــای درس ــا انتخابه ــا م ــت ؟آی اس
ــه  ــت گرفت ــو بدس ــک بلندگ ــط ی ــخصی ، فق ــازی ش ــوزه برندس ــن ح ــام آرودا ، از متخصصی ــول ویلی بق
ــه شناســی و  ــد ، مــن را بشــنوید .اگرچــه انســان شناســی ، جامع ــم : مــن را ببینی ــاد میزنی ــم و فری ای
روانشناســی شــخصیت اعتقــاد دارد انســان ذاتــا موجــودی قــدرت دوســت و برونگراســت و میــل بــه 
ــه همنوعــان خــود  ــرا ب ــوار قارهــا نقاشــی میکشــید و آن ــر دی ــا ب ــی کــه اجــداد م دیــده شــدش از زمان
ــری نســیبش شــود.  ــا شــاید زوج بهت ــه اســت  ت ــده شــوند شــکل گرفت ــا بیشــتر دی ــداد ت ــح می توضی
تــا بــه امــروز کــه فریادهــای دیجیتالیــزه مــا هــر روز مثــل ویــروس پراکنــده میشــود. هــر کســی حــاال 
اکانــت اینســتاگرامی دارد و رقابــت بــر ســر شــهرت و ثــروت اســت. سیســتم آموزشــی کشــور ایــران 
ــا  ــه گاه ــت. ک ــکل داده اس ــی ش ــب و قدیم ــا را نامناس ــگاه م ــی و ن ــای ذهن ــی مدله ــفانه بطریق ، متاس
دچــار خطاهــای اولیــه تشــخیصی میشــویم. مثال:وقتــی راجــع بــه مبحــث جــذاب پرســونال برندینــگ یــا 
برندســازی شــخصی صحبــت میکنیــم نمیتوانیــم بگوییــم المــان یــا فاکتــور شــهرت در آن مهــم نیســت 
ــت ــده گرف ــی را نادی ــای اجتماع ــبکه ه ــان ش ــا هم ــا ی ــیال مدی ــدرت سوش ــم و ق ــش مه ــود نق ــی ش نم

داشــت  خواهــد  و  داشــته  شــهرت  و  قــدرت  بــه  میــل  خــود  نهــاد  و  نهــان  در  همیشــه  انســان 
در  و  کــرد  کنتــرل  و  مدیریــت  را  شــهرت  و  آوازه  میشــود  امــا  نیســت.  تغییــر  قابــل  ایــن  و 
مســیر درســت و شــفاف یــک پرســونال برنــد نیکــو ســاخت. شــهیر بــودن الزامــا بــد نیســت...
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Is Not About Fame

شهرت و پرسونال برندینگ
امید مالئکه - مدرس و مشاور پرسونال برندینگ
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قطعــا یــک برندشــخصی بــا دوام و بــا عیــار، شــهرت دارد. طرفــدار دارد. رقیــب دارد، رفیــق 
ــن  ــویم ای ــه میش ــدن متوج ــتاگرام چرخی ــک دور در اینس ــا ی ــمن دارد.ب ــه دش ــم ک ــا ه دارد و حتم
اشــتیاق و میــل بــه دیــده شــدن ، شــنیده و در نهایــت پســندیده شــدن در اکثــر مــا دیــده میشــود. 
ــا عمــق در موضــوع ، فــن و تخصصــی  ــا کمتریــن زحمــت ، مطالعــه ، تــالش ی همــه تــالش میکننــد ب
ــا هــر مســیر و انتخابــی کــه شــده( فقــط مخاطــب بیشــتری داشــته باشــند و مشــهور شــوند)گاها ب

اگرچــه مثــال افــرادی مثــل کیــم کارداشــیان بــدون هیــچ چیــز بــه همــه چیــز رســید ! و کلــی نمونــه 
ــد شــخصی  ــک برن ــواع شــهرت در ی ــاد و ان ــا نقــش ابع ــور. اینج ــی هــم همینط ــر هــای ایران از بالگ
ــان  ــی زم ــم در ط ــد ه ــک برن ــی ی ــی و پایای ــی ، جانای ــش مانای ــد نق ــا نبای ــان میدهد.ام ــود را نش خ
ــک برندشــخصی و چــه  ــد و اصــوال چــه ی ــرد. برندهــا ارشــمند هســتند ارزش آفرینن فرامــوش ک
ــگ  ــه را داشــته باشــد. برندین ــی هم ــه هــر قیمت ــد ب ــا خدمــت ســعی نمیکن ــد محصــول ی ــک برن ی
ــا  ــوال معمولیه ــوید. اص ــده ش ــط دی ــده فق ــه ش ــم ک ــور ه ــما هرط ــه ش ــت ک ــازی ان نیس و برندس
تــالش میکننــد بیشــتر دیــد شــوند. امــا برندهــا در هــر جنــس و فرمــی عیــار خــود را حفــظ میکنــد.

اما معنی شهرت چیست؟
در لغــت نامــه هــا آمــده کــه: شــهرت یعنــی هــر چیــزی از خوبــی و یــا بــدی کــه همــه کــس 
اســت  راحــت  خمــول  و  خواهنــد  آن  همــه  و  اســت  آفــت  باشد.شــهرت  دانســته  آنــرا 
 ، بدنامــی  و  نیکنامــی  یــا  گوینــدش.  (آوازه  ســعادت  )کیمیــای  گریزنــد.  آن  از  همــه  و 
درافتــد... پــرده  چــون  اســت.  شــدن  آشــکار  شــهرت  مترادفهــای  بهتریــن  از  یکــی  البتــه 
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وقتــی راجــع بــه رشدشــخصی ، توســعه 
صحبــت  برندینــگ  و  کار  و  کســب 
میکنیــم میگوییم:تنــی هــم بایــد باشــد 
تــا لبــاس بــر آن بنشــیند. قاعدتــا بایــد 
ــی ،  ــا توانای ــه ای ی ــش ، حرف ــن ، دان ف
ــید  ــته باش ــن داش ــرای گفت ــی ب و حرف
وگرنــه  باشــید  داشــته  ای  آوازه  تــا 
شهرتیدهســتید.وقتی  وارونــه  کــه 
میشــود،  شــهرت  در  قــدرت  حــرِف 
مــرور  مجــددا  بایــد  را  مهمــی  نکتــه 
یــک  و  بعــدی  تــک  شــهرت  کنیــم 
وجــه ی نیســت. شــهرت و مقبولیــت، 
ــهرت  ــی داردش ــای مختلف ــاد و وزنه ابع
میبــرد،  بــاال  خیلــی  را  شــما  گاهــی 
میکنــد.  اذیــت  را  شــما  هــم  گاهــی 
عکــس... بــر  یــا  فــرش  بــه  عــرش 
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مــا همیشــه فکــر میکنیــم مشــهور بــودن الزامــا مطلــوب بــودن اســت. درصورتــی کــه شــهرت هــم ُحســن اســت 
و هــم ُقبــح. یعنی:شــما میتوانــد بــه صفــات بــد یــا نــا مطلــوب بیــن مخاطبیــن برنــد مشــهور باشــید )کــه کارکــرد 
ــا  ــهورید ام ــد. مش ــده باش ــت ش ــب ثب ــن مخاط ــاری در ذه ــب و ناهنج ــکل نامناس ــما ش ــد ش ــی دارد(. برن منف
محســوس، مطلــوب نیســتید )منفوریــد( برندهــا بصــورت خالصــه حداقــل دو وجــه از شــهرت را یــدک میکشــند 
، شــهرت خــوب ، شــهرت بــد و اینجاســت کــه نقــش شــخصیت برنــد ، مدیریــت برنــد و اســتراتژی برنــد بســیار 
مهــم میشــود شــهرت همیشــه بُعــد مثبــت و ارزشــمندی نــدارد. حواســمان باشــد دچــار شــهرت بــد یــا شــهرت 
زرد نشــویم انتخابهــای مــا، تصمیمــات مــا ، میــزان دانــش و عمــق مــا ، انتخــاب دوســتان و اطرافیــان مــا ، محتوایــی 
کــه بــه اشــتراک میگذاریــم و نهایتــا میــزان نــه گفتــن هــا یــا همــه جــا نبــودن هــای مــا نقــش مهمــی در شــکل 
ــن  ــد مخاطبی ــه میخواهی ــت ک ــردن آنچیزیس ــتا ک ــم راس ــر ه ــازی هن ــا دارد.برندس ــار م ــبِز آوازه و عی ــی س ده
 Jay دربــاره تجــارت یــا خــود شــما فکــر کننــد . بــا آنچــه واقعــا دربــاره شــما فکــر میکننــد و برعکــس : )جــی بائــر
Baer(شــما چــه صاحــب یــک کســب و کار آنالیــن هســتید. چــه یــک پزشــک متخصــص یــا وکیــل. طــراح هســتید 
ــود  ــتریان خ ــن و مش ــن مخاطبی ــت در ذه ــاور ، در نهای ــا مش ــد ی ــرکت ، کارمندی ــک ش ــر ی ــا مدی ــید ی ، مهندس
شــهرتی داریــد. جنــس و نــوع ایــن شــهرت میتوانــد باعــث مطلــوب شــدن شــما و معرفــی شــدن شــما و کارتــان 
بــه دیگــران شــود میتوانــد هــم متاســفانه بــه بدنامــی یــا صفتــی تلــخ و بــد از شــما یــاد شــود کــه ایــن یعنــی 
شکســتن اعتبــار پرســونال برنــد شــما و از دســت دادن کلــی مخاطــب و مشــتری و پــول بــرای همیــن همیشــه 
توصیــه میکنیــم کــه مدیریــت و کنتــرل شــهرت از خــود شــهرت ســخت تــر و مهــم تــر اســت.افراد موفــق در 
هــر رشــته و موقعیــت و تخصصــی کــه دارنــد مدیــر خوبــی هســتند. آنهــا تــا مــی تواننــد برندشــخصی یکپارچــه 
مــی ســازند، یعنــی درون و بیرونشــان یــک دســت اســت تــا بــه نیکــی شــهره شوند.شــما چــه برنامــه ای بــرای 

مدیریــت برندشــخصی خــود داریــد ؟
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ارمغان کشاورز 
الت   خاص  طرایح و ساخت زیورآ

ارمغان کشاورز 
الت  خاص    طرایح و ساخت زیورآ

94



95

Ca
te

go
ry

 S
ec

tio
n

من ارمغان کشاورز هستم
از ســال ۹۲ وارد دنیــای زیبــای زیــور و جواهــر شــدم. از آنجایــی کــه از بچگــی عاشــق هنــر و کارهــای متفــاوت 
ــری و خــاص کــردم.  ــورآالت هن ــه ســاخت زی ــا شــروع ب ــه کرون ــا شــروع قرنظین ــان ب ــودم، از ســال ۹۸ و همزم ب
ــن  ــون کالکش ــم اکن ــتم. ه ــاورز« »armaghankeshavarz« گذاش ــان کش ــودم »ارمغ ــام خ ــه ن ــدم را ب ــام برن ن
ــن  ــم ای ــاخته ام. اس ــرد س ــی ک ــف م ــم تعری ــی برای ــم در کودک ــه پدربزرگ ــی ک ــتان های ــدم را از روی داس جدی
ــی و  ــن طراح ــد م ــرد برن ــت. در کل رویک ــه اس ــاه و ملک ــای ش ــخصیت ه ــر از ش ــه و پ ــرزمین ملوکان ــن س کالکش
ســاخت زیــورآالت متفــاوت و هنــری بــا کانســپت هــای مختلــف اســت. بــا همیــن رویکــرد در اوایــل ســال 
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www.armaghankeshavarz.com : وب سایت
armaghan_kmm@yahoo.com :ایمیل

شماره تماس : ۰۰۹۸۹۱۲۵۹4۰۲36
armaghan.keshavarz :اینستاگرام

ارمغان کشاورز 
الت  خاص    طرایح و ساخت زیورآ



خاین صی  خاینزهرا  صی  زهرا 
دردانه دردانهمجموعه  مجموعه 
الت زیورآ التطراح  زیورآ طراح 

96



بصریی بصرییبهار  بهار 
استایلیست  و  لباس  استایلیست طراح  و  لباس  طراح 

97



98

  COGNITIVE AGE  COGNITIVE AGE
 & &  F A S H I O N F A S H I O N



99

N
O

W
R

U
Z

1
4

0
نویسندگان 1

دکتر محمد رحیم اسفیداني/ دکتري بازاریابي
اســتادیار دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران

هما آزمایش فرد/ دانشجوي دکتري بازاریابي
 دانشــکده مدیریت دانشــگاه شــهید بهشتي
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 COGNITIVE AGE COGNITIVE AGE
 & FASHION & FASHION

فشن و   ختي  شنا فشنسن  و   ختي  شنا سن 
نفس به  مد،اعتماد  به  عالقه  و  خريد  رفتار  بر  آن  تاثری  و   شناختي  نفسسن  به  مد،اعتماد  به  عالقه  و  خريد  رفتار  بر  آن  تاثری  و   شناختي  سن 

ك شا پو ر  زا با ر  د مد  ن  كنندگا مصرف  ر  رفتا ر  د ي  رهرب و  ك  شا پو ر  زا با ر  د مد  ن  كنندگا مصرف  ر  رفتا ر  د ي  رهرب و   
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ــا  ــد دارد و میلیون ه ــون دالر درام ــه تریلی ــت ک ــد اس ــت قدرتمن ــک صنع ــان دهنده ی ی ــد نش ــروزه م ام
نفــر از مــردم سراســر جهــان را مشــغول بــه کارکــرده اســت . ایــران نیــز درده هــای اخیــر شــاهد 
به ناچــار  را  داخلــي  تولیدکننــدگان  و  بــوده  پوشــاک  مصرف کننــدگان  پوشــش  ســبک  در  تغییــر 
وارد عرصــه ی رقابــت مــد و پوشــاک کــرده اســت ســبک بازاریابــي در صنعــت پوشــاک و توجــه بــه 
ــن حــوزه اســت. ــي یکــي از ارکان کلیــدي در جهــت رشــد و توســعه ی ای ــدگان داخل نیازهــاي مصرف کنن

ازآنجایی کــه محصــوالت مــد پیچیــده و منحصربه فــرد هســتند و می تواننــد بیانگــر نــوع احســاس و 
ــن  ــدگان ای ــد مصرف کنن ــار خری ــوه ی رفت ــا نح ــت ت ــاز اس ــذا نی ــند ل ــخاص باش ــرد اش ــت منحصربه ف هوی
حــوزه مــورد ارزیابــي قــرار بگیــرد و نتایــج حاصــل از آن در جهــت بهبــود عملکــرد فعــاالن ایــن صنعــت 
ــي  و به نوعــی مــد  ــران در چنــد ســال اخیــر تحــت تأثیــر ســبک پوشــش غرب ــي ای ــازار داخل ــکار رود. ب ب
ــي در ایــن حــوزه و دور شــدن از ســبک اســالمي  ــه روز نبــودن دانــش بازاریاب ــه علــت ب قرارگرفتــه و ب
، تحلیــل رفتــار مصرف کننــدگان ایرانــي و نــوع نگــرش افــراد بــه پوشــش و عــدم توجــه بــه آنچــه 
ــي  ــاي داخل ــهم بازاره ــا س ــده ت ــبب ش ــد، س ــش دارن ــمت آن گرای ــه س ــد و ب ــد می دانن ــردم آن را م م
ــت.  ــت اس ــیار بااهمی ــد بس ــده ی م ــار مصرف کنن ــوي رفت ــناخت الگ ــت ش ــت بدهند.اهمی ــود را از دس خ
ــته  ــی داش ــد آگاه ــدگان م ــن مصرف کنن ــاب س ــاي انتخ ــا از پیامده ــد ت ــاز دارن ــرکت ها نی ــن ش بنابرای
باشــند. مــد هماننــد یــک رســانه بــراي بیــان شــخصیت افــراد اســتفاده می شــود .درنتیجــه مصــرف مــد 
بــا رفتــار مصرف کننــدگان ارتبــاط دارد.بیشــتر تحقیقــات درزمینــه ي مصــرف مــد بــر رابطــه ی بیــن ســن 
ــر  ــاره ی تأثی ــه و درب ــت ســالخورده صــورت گرفت ــه جمعی ــت شــناختي ازجمل شــناختي و متغیرهــاي جمعی
ســن شــناختي بــر رفتارهــاي عمومــي مصرف کننــده ی مــد تحقیقــات زیــادي انجام نشــده اســت. همچنیــن 
بیشــتر مطالعــات در حــوزه ی مــد و مصــرف آن نشــان می دهــد کــه نگرش هــای مدگرایــي بــر رفتــار 
ــک  ــوان ی ــد به عن ــناختي می توان ــن ش ــه س ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می ت ــت. بنابرای ــذار اس ــد تأثیرگ م
ــناختي  ــن ش ــر س ــد ب ــای م ــود و نگرش ه ــناخته ش ــد ش ــرف م ــار مص ــرش و رفت ــن نگ ــي بی ــر میانج متغی
مصرف کننــدگان تأثیــر می گــذارد. ســن شــناختي ســني اســت کــه شــخص خــود را درک می کنــد   و 
غالبــاً در مــورد چگونگــي احســاس فــرد و طــرز فکــر و ظاهــر بیــان می شــود  و مصرف کننــدگان بــر 
ــد  ــدگان م ــناختي مصرف کنن ــن ش ــي از س ــن درک صحیح ــد  بنابرای ــار میکنن ــناختي رفت ــن ش ــه ی س پای
بخصــوص در حــوزه مــد اســالمي می توانــد بــه بازاریابــان در جهــت ارائــه ی بهتریــن راه حــل بــراي 
فــروش محصــوالت کمــک کنــد. .مصــرف محصــوالت مــد بخصــوص درزمینــه ی پوشــاک یکــي از مــواردي 
ــل ها  ــه نس ــان می دهد.آنچ ــان را نش ــط پیرامونش ــان و محی ــورد خودش ــراد در م ــرش اف ــه نگ ــت ک اس
ــن مســئله  ــد آن هاســت .ای ــار مصــرف م ــاوت در رفت ــرده اســت تف ــز ک ــل از هــم متمای را بیشــتر از قب
ــا  ــي ب ــل های کنون ــد نس ــار خری ــرا رفت ــه چ ــت ک ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــد بس ــت م ــان صنع ــراي بازاریاب ب
ــرار  ــدگان ق ــی از مصرف کنن ــل گروه های ــر نس ــن ه ــي در بی ــت و حت ــاوت اس ــود متف ــش از خ ــل پی نس
دارنــد کــه نســبت بــه همســاالن خــود خصوصــاً در مصــرف پوشــاک رفتــار متفاوتــي را نشــان می دهنــد. 

B U S I N E S S  D E V E L O P M E N T



مــد  بازاریابــی  تحقیــق  پیشــینه ی  در 
رهبــران  کــه  معتقدنــد  محققــان  اکثــر 
جــوان  مصرف کننــدگان  عمومــاً  مــد 
این طــور  می تــوان  بنابرایــن  هســتند 
از  جوانــی  حــس  کــه  نمــود  برداشــت 
بــه  می توانــد  مــد   محصــوالت  طریــق 
شــود. منتقــل  نیــز  مصرف کننــدگان 

ــت  ــک صنع ــان دهنده ی ی ــد نش ــروزه م ام
قدرتمنــد اســت کــه تریلیــون دالر درامــد 
ــر از مــردم سراســر  دارد و میلیون هــا نف
جهــان را مشــغول به کارکرده اســت ایران 
نیــز درده هــای اخیــر شــاهد تغییــر در 
ــاک  ــدگان پوش ــش مصرف کنن ــبک پوش س
بــوده و تولیدکننــدگان داخلــي را به ناچــار 
وارد عرصــه ی رقابــت مــد و پوشــاک کرده 
اســت ســبک بازاریابــي در صنعت پوشــاک 
مصرف کننــدگان  نیازهــاي  بــه  توجــه  و 
داخلــي یکــي از ارکان کلیــدي در جهــت 
اســت. حــوزه  ایــن  توســعه ی  و  رشــد 
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ــار ،ســن  ســن شــناختي : ســن انســان توســط یــک معی
شــمار  منعکس کننــده  کــه   ، تاریخــي(  تولد)ســن 
ــته  ــان گذش ــد انس ــان تول ــه از زم ــت ک ــال هایی اس س
اســت،ارزیابي می شــود. پیــري ذهنــي و تجربه شــده 
ــه  ــت ک ــري اس ــد پی ــرد از فراین ــیر ف ــده تفس بیان کنن
تنهــا بــه گــذر زمــان و ســن تولــد بســتگي ندارد.ســن 
ــودش دارد  و  ــرد از خ ــه ف ــت ک ــي اس ــناختي ادراک ش
ــار  ــی رفت ــم در پیش بین ــل مه ــک عام ــوان ی آن را می ت
شــیفمن  و  بــاراک  گرفــت.  نظــر  در  مصرف کننــده 
نیــز اشــاره می کننــد کــه مطالعــات گذشــته نشــان 
می دهــد کــه ســن شــناختي در افــراد مســن باعــث 
ایــن  کــه  کننــد  جوانــي  احســاس  آن هــا  می شــود 
ــت.  ــذار اس ــا تأثیرگ ــرف آن ه ــار مص ــر رفت ــاس ب احس
ــد  ــن تول ــه س ــد ک ــرح می کنن ــز مط ــن نی ــن و براک کری
ــناختي  ــن ش ــا س ــد ام ــر کن ــرعت تغیی ــا س ــد ب می توان
بــه دلیــل عــدم ثبــات محیــط نمی توانــد به صــورت 
یکنواخــت تغییــر کنــد بنابرایــن می تــوان این گونــه 
برداشــت کــرد کــه محیط هــای ثابــت باعــث کاهــش 
شــناختي  ســن  در  عدم تغییــر  یــا  تغییــر  ســرعت 
می شــود و ایــن امــر می توانــد توجیه کننــده ی ایــن 
ــر  ــان را جوان ت ــراد خودش ــرا اف ــه چ ــد ک ــئله باش مس
مطالعــات    . می کننــد  احســاس  تولدشــان  ســن  از 
ــراد  ــه ســن شــناختي در اف گذشــته نشــان می دهــد ک
مســن باعــث می شــود کــه آن هــا احســاس جوانــي 
کننــد  کــه ایــن احســاس بــر رفتــار مصــرف آن هــا 
ــط  ــات مرتب تأثیرگــذار اســت. ســن شــناختي در تحقیق
بــا  مرتبــط  تحقیقــات  همچنیــن  و  مصرف کننــده  بــا 
ســن مورداســتفاده قرارگرفتــه و مــورد تائیــد اســت.



رفتار خرید مد :
ــده ای کالن و  ــد پدی ــتار ،م ــرف پیوس ــد.در یک ط ــل می کن ــف عم ــطوح مختل ــه در س ــت ک ــده ایس ــد پیچی ــد فراین  م
ــرار می دهــد.در طــرف دیگــر پیوســتار،مد  ــر ق ــي را تحــت تأثی ــراد مختلف ــان اف ــه به طــور هم زم ــي اســت ک اجتماع
ــای  ــر انگیزه ه ــت تأثی ــده تح ــری مصرف کنن ــر می گذارد.تصمیم گی ــردي تأثی ــار ف ــر رفت ــه ب ــت ک ــخصي اس ــالً ش کام
ــتند  ــان هس ــن واقعی ش ــر از س ــه جوان ت ــد ک ــاس کنن ــن احس ــدگان مس ــر مصرف کنن ــت.  اگ ــد اس ــاره ی م او درب
ــد  ــان می توان ــن تولدش ــر از س ــناختي بهت ــن ش ــن س ــد بود.بنابرای ــوان خواه ــراد ج ــد اف ــم همانن ــان ه رفتارهایش
بــراي  فــورد  ماســتنگ  اتومبیــل  طراحــي  از  می تــوان  به عنوان مثــال  کنــد.  توجیــه  را  آن هــا  خریــد  رفتــار 
ــط   ــه توس ــرد ک ــي ک ــوان طراح ــراد ج ــراي اف ــل را ب ــورد اتومبی ــرکت ف ــرد .ش ــام ب ــناختي ن ــن ش ــل س تجزیه وتحلی
ــنامه  ــر شناس ــه ازنظ ــود ک ــرادي نب ــورد اف ــرکت ف ــدف ش ــازار ه ــد.درواقع ب ــداري ش ــني خری ــای س ــي گروه ه تمام
ــت  ــي اس ــد فعالیت ــد. خری ــي می کردن ــاس جوان ــناختی احس ــاظ روان ش ــه ازلح ــود ک ــرادي ب ــه اف ــد بلک ــوان بودن ج
ــرد  ــت انجــام می پذی ــن موقعی ــراي انتخــاب بهتری ــات ب ــا بررســي کاال و خدم ــاره ی کاال و ی ــا اج ــد ی ــه به قصــد خری ک
.بنابرایــن درک رفتــار بــراي مطالعــه ی تفاوت هــای فــردي در ترجیحــات خریــد مفیــد اســت .از طرفــي ســن شــناختي 
بــا رفتارهــاي مصرفــي شــامل فعالیت هــای فرهنگــي ،رفتارهــاي خریــد ،جســتجوي اطالعات،پذیــرش برندهــاي 
جدیــد و حساســیت قیمــت مرتبــط اســت. بنابرایــن افــرادي کــه ســن شــناختي پایین تــری دارنــد در رفتــار 
ــد  ــد را بپذیرن ــاي جدی ــه برنده ــال دارد ک ــتر احتم ــد و بیش ــک می کنن ــن ریس ــراد مس ــتر از اف ــان بیش مصرفش

رهبري :
 رهبــران مــد یــا بدعت گــذاران در مقایســه بــا ســایر گروه هــای مصرف کننــده افــرادي هســتند کــه بــه ســبک زندگــي 
خــود اهمیــت می دهــد و بــه ذائقــه و ســلیقه توجــه دارنــد و روندهــاي جدیــد را دنبــال می کننــد بنابرایــن می تواننــد 
ــراي دیگــر مصرف کننــدگان در اســتفاده از روندهــا و ســبک های جدیــد باشــند اســتون نیــز  منبــع الهــام بخشــي ب
معتقــد اســت در تمامــی نظریــات و تئوری هــای مرتبــط بــا مــد یــک مفهــوم کلیــدی وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه 
ــبک های  ــتفاده از س ــد و در اس ــد را می پذیرن ــرات م ــران تغیی ــر از دیگ ــه زودت ــتند ک ــرادی هس ــد اف ــران م رهب
جدیــد بی بــاک عمــل می کننــد درنتیجــه مرجعــی الهام بخــش بــرای تمامــی افــرادی می شــوند کــه آن هــا را به عنــوان 
ــا  ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــد اف ــروان م ــد و پی ــروی می کنن ــا پی ــد و از آن ه ــن می پذیرن ــبک های نوی ــگامان در س پیش
پیــروی خــود صنعــت مــد را حمایــت می کننــد و رهبــران خــود را در انتخــاب ســبک های جدیــد الگــو قــرار می دهنــد.

عالقه به مد :
ــي  ــای فیزیک ــر و جذابیت ه ــه تصاوی ــبت ب ــه نس ــت ک ــراد اس ــف اف ــراي تعری ــم ب ــاختار مه ــک س ــد ی ــه م ــه ب  عالق
بــودن  جــوان  احســاس  افــراد  کــه  می شــود  ســبب  مــد  از  بــردن  لــذت  هســتند  مشــتاق  و  حســاس  آن 
کننــد ازایــن رو بیشــتر افــراد عالقه منــد بــه مــد احســاس جوانــي دارنــد. و افــرادي کــه عالقــه بــه کیــف و 
کفــش و لبــاس و ســایر لــوازم جانبــي دارنــد و روندهــاي جدیــد مــد را دنبــال می کننــد معمــوالً احســاس 
می کننــد کــه جوان تــر از سنشــان هســتند و زمانــي کــه بــه دنبــال منفعت طلبــی هســتند بیشــتر احســاس 
کــه ســن  افــرادي  کــه  نشــان می دهــد  کننــد  رفتــار مصــرف  و  علــم سیاســي  در  مطالعــات  می کننــد  پیــري 
باشــند   بــه روز  کــه  دارنــد  تمایــل  بیشــتر  و  باشــند  دارنــد ســنتي  تمایــل  کمتــر  دارنــد  عاطفــي جوان تــری 
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اعتمادبه نفس:
مــورد  در  ارزش گــذاری  مــورد  در  خریــدار  اطمینــان  از  درجــه ای  را  اعتمادبه نفــس  هــووارد 
قضاوت هایــش در مــورد یــک برند،خــواه مطلــوب باشــد یــا نامطلــوب، می داند.اعتمادبه نفــس 
نشــان دهنده ی بــاور مصرف کننــده بــه کافــي بــودن دانــش و توانایــی اش در مــورد لباس هــای 
مــد اســت. هــووارد ، ســن شــناختي افــراد را بــا اعتمادبه نفــس پاییــن مرتبــط می دانــد ولــي 
ــن  ــل از بی ــن عام ــود ای ــرل ش ــن کنت ــالمتی و س ــوط به س ــاي مرب ــه متغیره ــي ک ــت زمان ــد اس معتق
ــا و رفتارهــاي افــراد  ــوان انتظــار داشــت ســن شــناختي بــراي نگرش ه مــی رود بنابرایــن نمی ت
ــق  ــراد از طری ــر اف ــي بزرگ ت ــاختارهاي اجتماع ــد. در س ــه ده ــاده ای ارائ ــح س ــالمند)بالغ( توضی س
حفــظ یکپارچگــي بیــن خــود پنــداره ی خودشــان و رفتارشــان قــادر هســتند بــه خــود پنــداره ی خــود 
اعتبــار ببخشــند و ایــن نه تنهــا فرصتــي را بــراي بیــان تصویــر خودشــان از طریــق رفتــار بــه دســت 
ــي می تواندداشــتن  ــزه ی اصل ــد . درواقــع انگی ــز در جامعــه می بین ــاورد بلکــه انعــکاس آن را نی می
ــرادي  ــه اف ــوان ب ــه می ت ــد ک ــان دارن ــه از خودش ــد ک ــي باش ــظ هویت ــا حف ــود ی ــت از خ ــر مثب تصوی
ــند ــاس را می پوش ــي از لب ــای خاص ــان فرم ه ــداره ی خودش ــود پن ــان خ ــراي بی ــه ب ــرد ک ــاره ک اش

یکــي از اهــداف موردبررســی در ایــن تحقیق،بررســي تأثیــر ســن شــناختي بــر رفتــار مصرف کننــده 
در انتخــاب و اســتفاده از مــد در پوشــش اســت.

مــد  خریــد  رفتــار  در  تغییــر  و  مــد  صنعــت  پیشــگامان  گســترده  تبلیغــات  بــه  توجــه  بــا 
بعــد ســن  از  را  مــد  تــا مصــرف  بــر آن شــدیم  پوشــاک در داخــل،  توســط مصرف کننــدگان 
شــناختي،اعتمادبه نفس و رهبــري نیــز موردبررســی قــرار دهیــم. یافته هــای پژوهشــی نشــان 
میدهــد کــه تأثیــر رفتــار خریــد مــد برســن شــناختي مــورد تائیــد نیســت بنابرایــن نمی تــوان اذعــان 
ــر رفتــار خریــد مــد او تأثیــر می گــذارد. داشــت زمانــي کــه فــرد احســاس جوانــي می کنــد حتمــاً ب

ــذا  ــت، ل ــادق نیس ــه ص ــن رابط ــران ای ــاک در ته ــدگان پوش ــن مصرف کنن ــده بی ــق انجام ش در تحقی
ــن  ــاً س ــد الزام ــد روي می آورن ــوالت م ــد محص ــمت  خری ــه س ــود ب ــد خ ــار خری ــه در رفت ــرادي ک اف
ــا یافته هــای لیــن و همــکاران)۲۰۱۲( مطابقــت دارد.  ــن نتیجــه  ب ــد کــه ای ــي ندارن شــناختي پایین
همچنیــن یافته هــاي تحقیــق نشــان می دهــد کــه عالقــه بــه مــد بــر ســن شــناختي تأثیــر معنــاداري 
دارد.بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت زمانــي کــه افــراد احســاس جوانــي می کننــد و ادراک آن هــا 
ــت . ــد داش ــد خواهن ــه م ــادي ب ــه ی زی ــد عالق ــان باش ــن تولدش ــر از س ــان کمت ــن شناختیش از س
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ــش  ــه گرای ــد ک ــاره می کنن ــب اش ــن مطل ــه ای ــود ب ــات خ ــز در تحقیق ــس)۱۹۹۹( نی ــاراک و رات ب
ــت  ــوان گف ــت.درنتیجه می ت ــي آن هاس ــاس جوان ــل احس ــه دلی ــد ب ــه م ــه ب ــراد در عالق ــاد اف زی
ــن  ــي از س ــاد ناش ــران به احتمال زی ــاک ته ــازار پوش ــد در ب ــدگان م ــد در مصرف کنن ــه م ــه ب عالق
شــناختي و احســاس جــوان بــودن آن هاســت. همچنیــن یافتــه هــا نشــان می دهــد کــه ســن شــناختي 
ــرد در  ــه ف ــي ک ــت زمان ــوان گف ــه می ت ــاداري دارد. درنتیج ــر معن ــراد تأثی ــس اف ــر اعتمادبه نف ب
ــود  ــتري در خ ــس بیش ــد اعتمادبه نف ــود ادراک کن ــد خ ــن تول ــر از س ــود را کمت ــناختي خ ــن ش س
ــس را  ــر اعتمادبه نف ــد ب ــش م ــر دان ــا اث ــود تنه ــات خ ــد. اکاس)۲۰۰3( در تحقیق ــاس می کن احس
ــری  ــده در تصمیم گی ــد اعتمادبه نفــس مصرف کنن ــش م ــه دان ــرارداد و دریافــت ک موردبررســی ق
ــه  ــق ک ــن تحقی ــج به دســت آمده در ای ــه نتای ــا توجــه ب ــا ب ــرار می دهــد  ام ــر ق ــد را تحــت تأثی خری
تنهــا تأثیــر ســن شــناختي بــر اعتمادبه نفــس موردبررســی قرارگرفتــه اســت می تــوان بیــان 
داشــت تأثیــر ســن شــناختي بــر اعتمادبه نفــس مصرف کننــدگان پوشــاک تهــران مــورد تائیــد 
اســت و افــراد زمانــي کــه خــود را جوان تــر احســاس کننــد اعتمادبه نفــس بیشــتري دارنــد. 
همان طــور کــه در پیشــینه ی تحقیــق نیــز اشــاره شــد ماتــور و موشــیس)۲۰۰۵( اشــاره می کننــد 
ــن خــود  ــظ یکپارچگــي بی ــا حف ــا ب ــالش هســتند ت ــزرگ در ت ــي ب ــراد در ســاختارهاي اجتماع ــه اف ک
ــد  ــي می توان ــزه ی اصل ــار ببخشــند و انگی ــداره اعتب ــن خــود پن ــه ای ــداره ی خــود و رفتارشــان ب پن
داشــتن تصویــر مثبــت یــا حفــظ هویتــي باشــد کــه از خودشــان دارنــد درنتیجــه بــراي بیــان ایــن 
ــن پژوهــش  ــق در ای ــه ی موردتحقی ــاس را می پوشــند. فرضی ــداره فرم هــای خاصــي از لب خــود پن
ــار  ــه در کن ــد.  و البت ــیس)۲۰۰۵( باش ــور و موش ــای مات ــر یافته ه ــدی ب ــر تأیی ــد مه ــز می توان نی
تأثیرگــذار  اعتمادبه نفــس  بــر  می توانــد  به احتمال زیــاد  نیــز  دیگــري  عوامــل  شــناختي  ســن 
ــتل)۲۰۰۹(   ــورگان و برتویس ــت. م ــد اس ــورد تائی ــز م ــري نی ــر رهب ــناختي ب ــن ش ــند.تأثیر س باش
ــد و  ــت می دهن ــود اهمی ــلیقه ی خ ــه و س ــه ذائق ــه ب ــد ک ــوان می کنن ــرادي عن ــد را اف ــران م رهب
منبــع الهــام بخشــي بــراي ســایر مصرف کننــدگان مــد می باشــند.همچنین بیلــي و ســئوک)۲۰۰۸( 
ــران مــد در اســتفاده از ســبک های  ــان می کننــد کــه رهب ــه یافته هــای اســتون بی ــا اشــاره ب ــز ب نی
جدیــد افــراد بی باکــی هســتند کــه ســریع تر از افــراد دیگــر تغییــرات مــد را می پذیرنــد و مرجــع 
ــن پژوهــش  ــه ی ای ــدگان مــد محســوب می شــوند کــه فرضی ــراي ســایر مصرف کنن ــام بخشــي ب اله
ــت دارد.  ــز مطابق ــتل)۲۰۰۹( نی ــورگان و برتویس ــئوک)۲۰۰۸( و م ــي و س ــای بیل ــا یافته ه ــز ب نی
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HANOLمعرفی هنرمندان
handicrafts 



طیبه رودینی هستم
بــا دنیــای طــرح و رنــگ بلوچســتان  دنیاتــون رو رنگــی و صد البته اســتایل شــما را  خاص و فاخر کنــم ،از وقتی که  این 
کار رو شــروع کــردم ، تمــام تالشــم بــرای ایــن بــود که روزی برســه طیبه رو تنها نشــون نــدم و تا میتونــم این فرهنگ 
و هنــر رو بــه بهتریــن نحــو و کیفیــت ارائــه بــدم و زنانــی قــوی کــه الیــق شــناخته شــدن هســتن رو تک به تــک معرفی 
کنــم و ایــن نکتــه را بیــان کنــم کــه هنرمندانــی عالــی در منطقــه ی مــا هســتن کــه با تمــام محدودیــت ها کــوک به کوک 
رویاهاشــون رو با ســوزن به این پارچه رنگی تر میکنن تا روزی برســه  بتونن خودشــون کامال مســتقل ارزش واقعی 
ایــن هنــر رو بــا آثــاری کــه خلــق میکنــن بــا نــام خودشــون ارائــه بــدن و ایــن هنرشــون باشــه کــه در دنیــای محرومیــت 
هــا و محدودیــت هــا صــدای اونهــا باشــد،در  ایــن 6ســال فعالیــت کاری ام و شــکل گیــری هانــل ، زنــان و دختــران 
بلوچــی کــه  بــه طــرق مختلــف اشــنا شــدم. صــدای مــا هنــر ماســت و بــرای قــوی بــودن بایــد ادامــه داد و تــالش کــرد.
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Advertising &
 Iranian fashion industry

بایدها و نبایدهای تبلیغات
ک ایران   در صنعت مد و پوشا

کان مهرپویا ما
راهرب تبلیغات و مدیر پلتفرم ایران ادز
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 همیــن چنــد ســال پیــش بــود کــه قیمــت دالر بــاال رفــت، اغلــب برندهــای خارجــی بــا پــای خودشــان از ایــران خــارج
 شــدند و ناگهــان فروشــگاه های بزرگــی کــه تــا چنــد روز پیــش در اختیــار آن هــا بــود بــا اجنــاس برندهــای ایرانــی ای
 کــه حــاال دیگــر رقیــب خارجــی رســمی نداشــتند، پــر شــدند.آن هایی کــه عــادت بــه خریــد پوشــاک خارجــی داشــتند
 حــاال بایــد یــا چندبرابــر هزینــه می کردنــد و یــا بــه خریــد از برندهــای ایرانــی تــن می دادنــد. بــا افزایــش اعتمــاد
 و خریــد، هــم برندهــای تــازه ای متولــد شــدند و هــم تقاضــا بــرای برندینــگ و بازاریابــی جدی تــر شــد. بیلبوردهــا
ــان ــاال کم وبیــش میزب ــد ح ــی به شــمار می آین ــا رســانه های گران قیمت ــه عمدت ــون ک ــی تلویزی  و باکس هــای تبلیغات
 برخــی از برندهــای مــد و پوشــاک ایرانــی هســتند.با این حــال ایــن عرصــه همچنــان دچــار مشــکالتی  اســت کــه از
 چشــم ناظــران بیرونــی پنهان نمانده. ریبرندهــای ناگهانی )بخوانید احساســی(، تقلید از تبلیغــات برندهای بزرگ مد
 جهانی بدون درنظر گرفتن جایگاه و قدمت  آن ها، انجام ندادن تحقیقات بازار و در نتیجه اشتباه گرفتن گروه هدف
.از جملــه ایــن مشــکالت هســتند کــه این روزهــا از برندهــای بزرگ تر گرفته تــا برندهــای نوپا را درگیر کرده اســت
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در ادامه به چند نکته در این رابطه اشاره خواهم کرد.
۱- برندینگ لوگو نیست!

طبیعــی اســت کــه گمــان کنیــم شــروع کار مــا در بــازار مــد بایــد بــا یــک لوگــو همــراه باشــد کــه مصرف کننــدگان 
بتواننــد مــا را از دیگــران تمیــز دهنــد. امــا وقتــی از برندینــگ حــرف می زنیــم در واقــع داریــم از جامه ی انســانی 
پوشــاندن بــه تــن یــک کســب وکار ســخن می گوییــم. مخاطــب باید بتوانــد در کنار نقــاط تمایــز و قوت، دیدگاه شــما 
را نیــز درک کنــد. یکپارچگــی حــرف و عمــل اعتمادبرانگیز اســت و نه صرفا یــک لوگو و یا دیزاین جــذاب ویترین.

۲- برندینگ تبلیغات نیست!
بســیاری از برندهــای ایرانــی عالقمنــد هســتند تــا مصرف کننــده ی بالقــوه را بــه فروشــگاه  آنالیــن و نیــز 
فروشــگاه های حضــوری خــود بکشــانند. بــرای همیــن هــم بــه جــای صحبــت از کالکشــن ها از برنــد خــود 
ــا  ــر صرف ــا ذک ــم و ب ــتفاده کنی ــود اس ــد خ ــدرت برن ــه از ق ــت ک ــدی نیس ــز ب ــا چی ــن طبیعت ــد. ای ــخن می گوین س
ــدن  ــا دی ــا ب ــم ت ــع کنی ــان خــود را قان ــال محیط زیســتی مخاطب ــام کارهــای مث ــا انج ــد روی بیلبوردهــا و ی ــام برن ن
نام مــان در ســردر فروشــگاه وارد آن شــوند. امــا فرامــوش نکنیــم کــه خریــد پوشــاک بــرای بســیاری از 
ــا  ــگ. م ــه برندین ــد و ن ــام می ده ــات انج ــی را تبلیغ ــت و کار اصل ــر اس ــا - هزینه ب ــل این روزه ــردم - حداق م
ــا باشــد  ــازار از رقب ــن ســهم ب ــا گرفت ــه مســاله ای داشــته باشــیم. شــاید مســاله ی م ــم ک ــغ می کنی ــی تبلی زمان
یــا فــروش کالکشــن پاییــزه و یــا خالــی کــردن فروشــگاه ها از اجنــاس بهــاره پیــش از رســیدن کالکشــن 
تابســتان. حــاال کــه هــدف مشــخصی داریــم، بــا تمرکــز روی ایــن هــدف پیــام مشــخصی را از رســانه های تحــت 
و رســانه های  تلویزیــون  )مثــل  اجــاره ای  و رســانه های  اجتماعــی(  و شــبکه های  )مثــل ســایت  اختیارمــان 
ــدون داشــتن اســتراتژی  ــدون طــرح مســاله، ب ــم رســاند. ب ــان تارگت شــده خواهی ــه مخاطب محیطــی و بنرهــا( ب
ــا  ــه صرف ــم. بلک ــات نمی کنی ــتراتژی تبلیغ ــا اس ــتا ب ــات هم راس ــام دادن اقدام ــدون انج ــاله و ب ــل مس ــرای ح ب
شــبکه های اجتماعــی، بیلبوردهــا، تلویزیــون و… را بــا واژه هــا و تصاویــری بی هــدف پــر خواهیــم کــرد.
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3-  ریبرندینگ تبعات دارد!
ــد و  ــی روی آورده ان ــای ایران ــه برنده ــی ب ــای خارج ــا از برنده ــته ی ــال گذش ــول چندس ــردم در ط ــیاری از م بس
برندهــا  و حضــوری  آنالیــن  فروشــگاه های  بــه  پایشــان  بــازار،  در  تولیدی هــا  پوشــاک  خریــد  کنــار  در  یــا 
ــردم  ــرای م ــا ب ــیاری از برنده ــی، بس ــاک ایران ــی پوش ــرو و قدیم ــد پیش ــد برن ــز چن ــه ج ــع ب ــده. در واق ــاز ش ب
ــال حاضــر  ــه،  حداقــل در ح ــا اهــداف نوگرایان ــکال ب ــر می رســند. ریبرندینگ هــای رادی ــازه وارد و جــوان به نظ ت
بــرای بــازاری کــه عمــده ی مصرف کنندگانــش هنــوز از بــازار خریــد می کننــد و یــا بــه امیــد خریــد جنــس 
بــه آنالین شــاپ ها و مزون هــای خانگــی و بوتیک هــای کوچــک مراکــز خریــد ســر می زننــد،  خارجــی هنــوز 
ممکــن اســت فاصلــه و اجتنــاب ایجــاد کنــد. نــو شــدن بــا هــدف رقابــت بــا برندهــای جوان تــر بــازار یــا 
ــرد  ــه هزینه ک ــی از جمل ــا تبعات ــت ام ــگ اس ــرای ری برندین ــتی ب ــدف درس ــد ه ــت از برن ــر نادرس ــالح تصوی اص
ــه فراموشــی ســپرد. ــد ب ــرات را نبای ــن تغیی ــن ای ــرای جاانداخت ــی ب ــات روابط عموم ــات و اقدام ــرای تبلیغ ــاال ب ب

4- ژورنال تبلیغات نیست!
و  ویدیــو  عکاســی،  از  )اعــم  بصــری  ژورنــال  یــک  ســاختن  بــا  تــا  می کننــد  تــالش  برندهــا  از  بســیاری 
چــه  ایــن ژورنال هــا  امــا  کننــد.  مخاطــب عرضــه  بــه  را  خــود  مناســبتی  و  کالکشــن های فصلــی  دیزایــن( 
ــت  ــریات، در نهای ــه نش ــور و ضمیم ــکل بروش ــه ش ــه ب ــند و چ ــر شده باش ــت منتش ــازی و اینترن ــای مج در فض
کاتالــوگ محصــول هســتند و نــه کار تبلیغاتــی. در واقــع بــرای دیــدن ایــن ژورنــال و ترغیــب بــه خریــد 
از آن بایــد کار تبلیغاتــی صــورت گیــرد و خــود ایــن مجموعه هــای عکاسی شــده محتــوای تبلیغاتــی نیســتند.

۵- تقلید آفت است!
برخــی برندهــا بــا دیــدن تبلیغــات رقبــا و احســاس اینکــه کمپیــن موفقــی بــوده، دســت بــه تقلیــد همــان کمپیــن 
می زننــد. حــال آنکــه آن کمپیــن بــا طــرح مســاله ای مشــخص، بــا تارگــت تعریــف شــده و طبــق ویژگی هــای همــان 
برنــد طراحــی شــده و ممکــن اســت اصــال بــه کار برنــد دیگــری نیاید!مشــکل دیگــر ایــن اســت کــه برخــی از برندها 
بــا دیــدن تبلیغــات برندهــای مــد و پوشــاک خارجــی هیجــان زده می شــوند و ناآگاهانــه دســت بــه تقلیــد می زننــد.

N
O

W
R

U
Z

1
4

0
1



112

N
O

W
R

U
Z

1
4

0
1

F O O T N O T E  S E C T I O N

امــروز بــرای ایجــاد خالقیــت بیشــتر در پوشــاک 
تکــراری  نمایــش  از  بیــش  چیــزی  بــه  ایــران 
لباس هــای رســمی روی فــرش قرمــز و فالش هــای 
دوربیــن کــه  طــی چنــد ســال اخیــر برخــی از برندهای 
ــد  ــاختار مشــابه تولی ــن س ــا ای پوشــاک ویدیویــی ب
ــی خاصــی را از مخاطــب  ــچ ســهم ذهن ــد و هی کرده ان
به دســت نیاورده انــد. الزم اســت .هرچنــد کــه در 
طــول چنــد ســال گذشــته نیــاز بــه تربیــت نیروهــای 
مارکتــر متخصــص در ایــن صنعــت حــس شــده و 
ــاز  ــان نی ــا همچن ــه اســت ام ــی صــورت گرفت اقدامات
ــه به کارگیــری افــراد متخصــص در بخــش  خالقیــت  ب
تجربــه  انتقــال  و  و کســب  تبلیغاتــی  و  بازاریابــی 
می شــود. احســاس  شــدت  بــه  حــوزه  ایــن  در 

۹- سفیر برند تبلیغات نیست!
تمــام  در  تبلیغــات  در  برنــد  ســفیر  از  اســتفاده 
دنیــا رایــج اســت و خصوصــا در دو ســال گذشــته 
تبدیــل بــه یــک حربــه ی تبلیغاتــی در ایــران نیــز 
شــده اســت. بــا ایــن همــه اشــتباه یکســانی کــه 
تقریبــا تمــام برندهــا را درگیــر خــود کــرده ایــن 
لبــاس و  بــا پوشــاندن  اســت کــه فکــر می کننــد 
اکسســوری بــه تــن یــک ســلبریتی کار تبلیغاتــی 
بــه ســرانجام می رســد. حــال آنکــه ســفرای برنــد 
هم راســتا  برنــد  ماهیــت  بــا  بایــد  اینکــه  ضمــن 
باشــند، درضمــن بایــد بــه نمایــش پیــام برنــد کمــک 
کننــد، نــه اینکــه خــود تبدیــل بــه پیــام شــوند!

برندهایــی مثــل نایکــی یــا ورســاچی عمــری طوالنــی 
دســت  بلوغــی  بــه  جهانــی  عرصــه ی  در  و  دارنــد 
یافته انــد کــه می تواننــد بــه شناســایی راحــت خــود 
توســط مخاطبــان تکیــه کــرده و پیام هایــی فراتــر از 
فــروش را منتقــل کننــد. اصــرار بــر تکــرار آنچــه کــه 
برندهــای بــزرگ جهانــی انجــام می دهنــد آفتــی اســت 
کــه پیــش از ایــن دامنگیــر برندهــای ســایر شــاخه های 
کم کــم  و  هــم شــده  ایرانــی  خدمــات  و  محصــوالت 
ــان  ــز نش ــاک نی ــد و پوش ــش م ــودش را در بخ دارد خ
درســت  نکنیــم  فرامــوش  اینکــه  ضمــن  می دهــد. 
ــی  ــردی انگیزش ــی رویک ــل نایک ــدی مث ــه برن ــت ک اس
دارد امــا در نهایــت ایــن رویکــرد را بــه خاطــر فــروش 

ــریت!  ــات بش ــرده، نــه نج ــاذ ک کفش هــای خــود اتخ

6-یکپارچگی یک ضرورت است!
ــتاری،  ــای نوش ــری، پیام ه ــر بص ــام عناص ــی تم همخوان
لحــن و ماننــد آن اصلــی اســت کــه بایــد از ســوی 
کوویــد،  پاندمــی  بــا  شــود.  گرفتــه  جــدی  برندهــا 
ــده و  ــل ش ــتر از قب ــی بیش ــای اینترنت ــزان خریده می
تبلیغــات  و   visual merchendising در  کــه  آنچــه 
ــش  ــز بی ــازی نی ــاس مج ــاط تم ــا نق ــد ب ــد بای رخ می ده
ــارت دیگــر  ــه عب از پیــش یکپارچگــی داشــته باشــد. ب
ببینــد  تبلیغــات  در  را  همان چیــزی  بایــد  مخاطــب 
کــه در زمــان مراجعــه بــه ســایت، فروشــگاه، چنــل 
اینســتاگرام و حتــا فروشــگاه در مارکت پلیس هایــی 
می شــود. مواجــه  آن  بــا  دیجــی کاال  مثــل 

۷- قصه گویی هنر است!
صنعــت مــد، ارتباط مســتقیمی بــا فرهنگ دارد و شــکل 
پوشــش هــر فــرد کدهایــی را از نگرش هــای اجتماعــی، 
هنــری، فکــری و حتــا سیاســی بــه دیگــران نشــان 
می دهــد. بــرای همیــن اســت کــه برندهــا در تبلیغــات 
بهتــر  بــرای کالکشــن های فصلــی و مناســبتی  خــود 
اســت قصه گــو باشــند و روایتــی را در پــس مجموعــه ی 
خــود قــرار دهنــد کــه مخاطــب بــا توجــه بــه آن بتوانــد 
پوشــش مناســب خــود را انتخــاب کنــد. روایتگــری 
افــزوده ای  ارزش  و  می کنــد  درگیــر  را  احساســات 
ــد.  ــب می ده ــه مخاط ــاس را ب ــک لب ــا ی ــر از صرف فرات

۸- خالقیت یک اصل است!
تقربیــا هیــچ صنعتــی بــه انــدازه ی صنعــت مــد خالقانــه 
ــوآوری در بســتری  ــا تفکــر و ن ــی کــه ب نیســت. کاالهای
فرهنگــی و هنــری و اقتصــادی تولیــد می شــوند. ایــن 
خالقیــت در تولیــد محتواهــای تبلیغاتــی نیــز حضــور 
پررنگــی دارد و تولید کننــدگان محتواهــای تبلیغاتــی 
همــواره در نــوآوری و اســتفاده از ایــده و ابزار پیشــرو 
بوده انــد تــا جایــی کــه بارهــا تبدیل بــه منبع الهــام برای 
موزیک ویدیوهــا و فیلم هــای ســینمایی هــم شــده اند. 
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 تصــورش ســخت نیســت کــه چــه تعــداد 
از برندهــا بــا پرداخــت مبالغــی چشــمگیر 
کننــد،  تبلیــغ  را  خــود  آنکــه  از  بیــش 
ــد.  ــلبریتی می پردازن ــود س ــغ خ ــه تبلی ب
ــرها  ــه اینفلوئنس ــه ب ــه در رابط ــن نکت ای
اینکــه  ضمــن  می کنــد.  صــدق  نیــز 
بــه  کمتــری  وفــاداری  اینفلوئنســرها 
بــه  نســبت  ســفارش دهنده  برنــد 
در  راحتــی  بــه  و  دارنــد  ســلبریتی ها 
برنــد  چنــد  روز می تواننــد  یــک  طــول 
مشــابه  لغاتــی  دایــره  بــا  را  رقیــب 
تبلیــغ کننــد. تدویــن برنامــه ی تبلیغاتــی 
تبلیغــات  میــان  در  کــه  بفــرد  منحصــر 
ــز  ــد را متمای ــراد، برن ــن اف ــره ی ای روزم
مــی رود. شــمار  بــه  ضــروری  کنــد، 



۱۰- جای تبلیغات برند الکچری در مس مدیا نیست!
ــه  ــات ب ــرای تبلیغ ــد ب ــد، نبای ــی دوز دارن ــت و سفارش ــم، گران قیم ــدات ک ــه تولی ــری ک ــای الکچ برنده
رســانه های فراگیــری چــون تلویزیــون و بیلبــورد روی آورنــد. خدمــات طراحــی و دوخــت شخصی ســازی 
ــت  ــر اس ــم بهت ــل ه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــاص دارن ــب خ ــت مخاط ــیدنی های گران  قیم ــا پوش ــده و ی ش
تمرکــز ایــن برندهــا بــر روی نقــاط مــورد توجــه ایــن دســته از مخاطبــان باشــد. حداقــل ضربــه ای کــه این 
برندهــا از تبلیغــات فراگیــر خواهنــد خــورد، اســتهالک نیــروی انســانی بــرای پاســخگویی بــه ســواالت و 
ــا این حــال ایــن تجویــزی همه گیــر  مراجعانــی اســت کــه اساســا امــکان خریــد محصــوالت را ندارنــد. ب
ــی  ــا در مقاطع ــند ت ــته باش ــاز داش ــم نی ــی ه ــن برندهای ــی چنی ــه دالیل ــه ب ــت ک ــن اس ــت و ممک نیس
بــرای اهــداف خاصــی کــه در برنامــه ارتباطی شــان آمــده، بــه ایــن رســانه ها دســت پیــدا کننــد.

۱۱- نوآوری تجمل نیست!
نــوآوری و فــن آوری دو رکــن اساســی ایــن  ســال های برندهــای مــد شــده اند. امکاناتــی ســاده ای 
مثــل افکت هــای اســتوری اینســتاگرام تــا امکانــات واقعیــت مجــازی بــه کاربــران ایــن امــکان 
همــه ی  کننــد.  شخصی ســازی  حتــا  و  آزمایــش  خریــد  از  پیــش  را  پوشــیدنی ها  تــا  می دهــد  را 
بــا هزینه هایــی معقــول می تــوان تصاویــر بی شــماری  ایــن امکانــات دیجیتــال گــران نیســتند و 
پــرو لباس هــا و اکسســوری ها در فضــای مجــازی دراختیــار داشــت. تصاویــری کــه مــردم  را از 
می کننــد. تبلیــغ  را  برنــد  واقــع  در  و  گذاشــته  اشــتراک  بــه  را  آن هــا  پــول  دریافــت  بــدون 

۱۲- سوشال مدیا جایی برای فروش نیست!
آنالین شــاپ ها را فرامــوش کنیــد! مگــر اینکــه برنــد خــود را در همــان ابعــاد ببینید. شــبکه های اجتماعی 
جایــی بــرای تارگــت کــردن مخاطبــان، پیــدا کــردن مخاطبــان جدیــد و ری تارگــت کــردن خریــداران قبلــی 
اســت. بخــش عمــده ی اقدامــات مــا در شــبکه های اجتماعــی بایــد بــه همیــن کارهــا بگــذرد و مخاطــب 
را از طریــق قیــف بازاریابــی بــه فروشــگاه ســایت یــا نقــاط فــروش حضــوری رهنمــون کنــد. حضــور در 
شــبکه های اجتماعــی بایــد مــداوم، صبورانــه و یکپارچــه باشــد. مــردم بــا دیدن یک پســت اینســتاگرامی 
ســواالت غالبــا یکســانی می پرســند: موجــودی، ســایزبندی، رنگ بنــدی، قیمــت، شــیوه شست وشــو و… 
برنــد بایــد بــا به کارگیــری نیروهــای متخصــص بــه تــک تــک ایــن ســواالت بــه شــکل شخصی ســازی شــده 
پاســخ دهــد. بــرای مثــال بازنشــر جمــالت از پیــش آمــاده شــده بــرای ســواالت یکســان زیــر یــک پســت، 
ــدای هــر پاســخ. ــام افــراد در ابت ــری ن ــا به کارگی ــد ت ــد ایجــاد می کن ــای خری ــاد و اغن ــر حــس اعتم کمت
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۱3- محتوای بصری مهم است!
تفــاوت عمــده ی ژورنال هــا و تبلیغــات برندهــای مــد را بــا یــک نظــر اجمالــی می تــوان فهمیــد. برندهــا 
در نمایــش کالکشــن خــود تمرکــز را روی دیزایــن و متریــال می گذارنــد، امــا در تبلیغــات معرفــی، تفکــر 
دیزایــن، قیمــت، شــیوه خریــد و چیزهایــی از ایــن دســت را درنظــر می گیرنــد. بــرای همیــن اســت کــه 
مثــال فضاســازی تبلیغــات چاپــی بیشــتر بــه ســاختن یــک اتمســفر معطــوف اســت تــا نمایــش جزییــات 
خــود محصــول. یــک مدیــر هنــری دانــا تمایــز ایــن دو را می فهمــد و هرکــدام را در جــای خــود بــه کار 
می گیــرد. انتخــاب مدل هــا، دکــور و یــا لوکیشــن ، و تمــام چیزهــای دیگــری کــه در تولیــد محتــوای بصــری 
ــود. ــف ش ــن/کمپین تعری ــاختار کالکش ــد و س ــت برن ــا هوی ــتا ب ــت و هم راس ــا دق ــد ب ــت، بای ــم اس مه

۱4- روابط عمومی تجمالتی نیست!
این روزهــا تبلیغــات و روابــط عمومــی بــه شــدت بــه هــم نزدیــک شــده اند و کارهــای ســازمانی 
کــه مســتقیما کارکــرد تبلیغاتــی ندارنــد، گاهــی همــدوش اثرگــذاری تبلیغــات پیــش  می رونــد.

طراحــی لبــاس تیم هــای ملــی و مفاخــر هنــری، پوشــاندن لبــاس و اکسســوری بــه قامــت افــراد 
روح  از  گفتــن  ســخن  برنــد،  اهــداف  بــا  هم راســتا  اجتماعــی  مســئولیت  اقدامــات  مشــهور، 
مقــاالت  انتشــار  و  بــالگ  مســتمر  نوشــتن  ویدیــو،  کورپوریــت  مثــل  رســانه های  توســط  برنــد 
شــود. گرفتــه  جــدی  تبلیغــات  کنــار  در  بایــد  کــه  اســت  جمله هایــی  از  رســانه ها  در  تخصصــی 

۱۵- مشاوران را جدی بگیرید!
ــان  ــم مشاوره هایش ــد. ه ــدی بگیری ــی را ج ــات و روابط عموم ــگ و تبلیغ ــگ و مارکتین ــاوران برندین مش
ــی را  ــات قبل ــد و تجربی ــود برگردی ــه درون خ ــاور ه ای ب ــر مش ــا ه ــه ب ــان را. و البت ــم انتخاب ش را و ه
بــه کار بگیریــد. انتخــاب مشــاور درســت می توانــد موتــور ارتباطــی ســازمان برنــد شــما را بــه 
حرکــت درآورد و هزینــه ی ســعی و خطاهــای مســتمر و خریدهــای بی دلیــل رســانه را کــم  کنــد.
خــوب اســت کــه ایــن چنــد بایــد و نبایــد پنجــره ای باشــد بــرای ایجــاد یــک بســتر گفت وگــو، 
همفکــری و پیــدا کــردن راهکارهــا و فرصت هــا و تهدیدهــای دیگــری کــه در عرصــه ی تبلیغــات 
برندهــای مــد و پوشــاک وجــود دارد. فرصــت بــه دســت آمــده بــرای برندهــای مــد و پوشــاک 
ــازه و ورود  ــت گذاری ت ــک سیاس ــا ی ــت و ب ــگی نیس ــا همیش ــا لزوم ــت. ام ــردی اس ــت منحصربف فرص
ــد  ــن خواه ــادگی از بی ــه س ــاق ب ــای قاچ ــای کااله ــه ج ــمی ب ــا واردات رس ــی ی ــای خارج ــدد برنده مج
ــداف  ــار اه ــه در کن ــازند ک ــن س ــی ایم ــن خطرات ــل چنی ــود را درمقاب ــد خ ــی می توانن ــت. برندهای رف
ــد. ــر کنن ــی فک ــادرات، جهان ــم انداز ص ــتن چش ــا داش ــرده و ب ــت ک ــز تقوی ــود را نی ــد خ ــروش، برن ف
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صنعــت مــد تأثیــرات زیــادی بــر محیــط جهانــی دارد و قــدرت ایجــاد تغییــرات مثبــت، بازنگــری 
ــل  ــه حداق ــرای ب ــا ب ــی را دارد. تقاض ــان فعل ــیب رس ــای آس ــتم ه ــر در سیس ــد نظ و تجدی
رســاندن آلودگــی محیــط زیســت نــه تنهــا از ســوی شــرکت هــای مــد، بلکــه از ســوی مصــرف 
ــد  ــدگان م ــرف کنن ــه مص ــت، ک ــان داده اس ــادی نش ــات زی ــد. مطالع ــی باش ــز م ــدگان نی کنن
عالقــه منــد بــه خریــد محصــوالت مــد پایــدار هســتند و همچنیــن تــا زمانــی کــه از کیفیــت 
محصــوالت ســازگار بــا محیــط زیســت راضــی باشــد مایــل بــه پرداخــت باالتــر نیــز مــی باشــند.

»مــد پایــدار« امــروزه یکــی از پرکاربردتریــن اصطالحــات در صنعــت مــد اســت. یــک 
ــد ســریع و  ــد م ــدل تولی ــن م ــری بی ــرای حــل مســائل ناشــی از درگی ــه ب ــور ک ــوم نوظه مفه
ــا در  ــا تنه ــت. ام ــده اس ــی ش ــن دو معرف ــن ای ــالم بی ــه س ــاد رابط ــدگان و ایج ــرف کنن مص
ــط زیســت نیســت،  ــا محصــوالت ســازگار و محی ــا، ب ــی برنده ــئولیت اجتماع ــد مس ــورد رون م
ــاذ  ــرای اتخ ــدگان آگاه ب ــرف کنن ــرو مص ــای در پیش ــته ه ــه خواس ــخگویی ب ــرای پاس ــه ب بلک
ــد و در  ــده ان ــر ش ــال آگاه ت ــای س ــال ه ــول س ــدگان در ط ــرف کنن ــت. مص ــدار اس ــد پای م
مــورد مــواد و فرآینــد تولیــد آمــوزش دیــده انــد، کــه ایــن عامــل باعــث عالقــه ی زیــاد آنهــا 
ــد  ــانی کم ــه روز رس ــث ب ــال باع ــن ح ــده و در عی ــی ش ــای اجتماع ــئولیت ه ــاب مس ــه انتخ ب
لبــاس هــا بــا برچســب  مــد پایــدار مــی شــود. امــروزه بــه نظــر مــی رســد مشــکالت زیســت 
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ایــده هــایی را بــرای بهبــود تبلیغــات و درک بهــر 
ــدار ــد پای ــج م ــور تروی ــه منظ ــده، ب ــرف کنن ــار مص رفت
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بــا ایــن حــال، مطالعــات زیــادی نشــان مــی دهــد کــه بیــن نگــرش و رفتــار مصــرف کننــدگان در مــورد 
پایــداری ناســازگاری وجــود دارد.منظــور قصــد خریــد مصــرف کننــدگان اســت کــه مفهــوم بســیار مهــم 
بــه  بهتــری از مقاصــد رفتــار مصــرف کننــدگان مــی توانــد  بنابرایــن داشــتن درک   ، دربازاریابــی دارد 
ــار  ــه رفت ــد ک ــا می کنن ــان ادع ــد. محقق ــرار کنن ــدف برق ــروه ه ــا گ ــری ب ــاط بهت ــا ارتب ــد ت ــک کن ــان کم بازاریاب
بایــد شناســایی  آن هــا  اساســی  ویژگی هــای  و  پایــدار  مــد  بــه  نســبت  نــوع مصرف کننــده  هــر  مصــرف 
ــات  ــود تبلیغ ــه در بهب ــری ک ــل موث ــود. عوام ــدار درک ش ــد پای ــرای م ــا ب ــد آنه ــات خری ــرات نی ــا تأثی ــود ت ش
و درک بهتــر رفتــار مصــرف کننــده در ایــن تحقیــق بررســی مــی شــود؛ شــامل مــوارد زیــر مــی باشــند:

۱.دانش زیست محیطی
دانش زیست محیطی به عنوان دانش عمومی در مورد حقایق، مفاهیم و روابط محیط طبیعی و اکوسیستم هایش 
تعریــف مــی شــود. تحقیقــات زیــادی نشــان مــی دهند کــه آگاهــی و دانش زیســت محیطی مســتقیما با بســیاری از 
رفتارهــای مصــرف کننــده در ارتبــاط اســت. افزایــش آگاهی زیســت محیطی تأثیــر عمیقی بر رفتــار مصرف کننده 
و گســترش بــازار محصــوالت پایــدار دارد.در نتیجــه مــی تــوان ایــن نتیجــه را گرفت که مصــرف کنندگانــی که به 
مســائل زیســت محیطــی دانــش و آگاهــی بیشــتری دارند تمایل بیشــتری به ســمت خریــد کاالهای پایــدار دارند.

۲.نگرانی نسبت به محیط زیست
نگرانی افراد، درجه ای از درگیری احساسی  نسبت به موضوعات زیست محیطی در نظرگرفته می شود. بنابراین 
هرچه نگرانی فرد در مورد محیط زیســت بیشــتر باشــد رفتارهایش در جهت حفاظت از محیط زیســت می باشــد.
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3. کیفیت ادراک شده 
کیفیــت ، مجموعــه مشــخصه 
کــه  یــک محصــول  از  هایــی 
ــی  ــی و تلویح ــای تصریح نیازه
مشــتری را بــرآورده ســازد. 
دربرخــی منابــع دیگــر کیفیــت 
محصــول را بــرآورده کــردن و 
ــر رفتــن از انتظــارات  ــا فرات ی
نمــودن  زده  و ذوق  مشــتری 
کــرده  تعریــف  مشــتری 
نگــرش  در  عامــل  اند.ایــن 
کاال  خریــد  بــرای  مشــتری 
اســت. گــذار  تاثیــر  بســیار 
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4. رسانه های اجتماعی 
بــی  نظــرات  بــه  تواننــد  مــی  کــه  کننــد  مــی  احســاس  اغلــب  مشــتریان  اجتماعــی،  هــای  رســانه  در 
اجتماعــی  هــای  رســانه  در  کنند.همچنیــن  پیــدا  دسترســی  محصــول  هــای  توصیــه  و  صادقانــه  و  طرفانــه 
دارنــد.  مشــتری  خریــد  قصــد  در  زیــادی  بســیار  تاثیــر  مرجــع  هــای  گــروه  و  دهــان  بــه  دهــان  تبلیغــات 

۵.قیمت ادراک شده
آنچــه کــه مشــتری پرداخــت مــی کنــد تــا کاالی مــورد نظــر خــود را بدســت آورد,قیمــت نــام دارد. بــه نظــر میرســد 
قیمــت نقــش تعییــن کننــده ای در رفتــار مشــتری دارد.در نهایــت مــی تــوان گفــت هرچــه دانــش دربــاره 
ــرف  ــط مص ــت توس ــط زیس ــائل محی ــاره مس ــی درب ــدگان و نگران ــرف کنن ــی مص ــات قبل ــدار ، تجربی ــوالت پای محص
ــد بیشــتر خواهــد شــد.  ــار خری ــد و در نهایــت رفت ــه خطــی قصــد خری ــب یــک معادل ــدگان بیشــتر باشــد درقال کنن
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«مفیدپتــرن« بــرای اولیــن بــار پرتــال الگوســاز اســاس متناســب بــا انــدام بانــوان ایرانی)بــه صــورت نــرم افــزاری هوشــمند( 
را ارائــه کــرده و بــه راحتــی میتــوان الگــو را از ســایت مفیدپتــرن دانلــود کــرده و »بــدون نیــاز بــه پــرو« متناســب بــا انــدام 
بانــوان ایرانــی لبــاس دوخــت. همچنیــن مفیدپتــرن در زمینــه ی طراحــی لبــاس و در زمینــه ی آمــوزش خیاطــی و طراحــی لبــاس 
ــا بیســت ســال ســابقه ی تدریــس و طراحــی لبــاس می باشــد نیــز فعالیــت دارد.موســس مفیــد پتــرن خانــم مریــم کــردی ب

 در ایــن قســمت ســایت دربــاره ی مــا و رزومــه ی مــا، توضیحــات تکمیلــی هــم بــه صــورت ویدیویــی و هــم بــه صــورت متنــی
ارائــه شــده اســت

https://mofidpatterncom/about-us/

www.mofidpattern.com : وب سایت

mofidpattern : اینستاگرام
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پدیــده مــد پیونــدی غیــر قابــل گسســتنی بــا جامعــه انســانی در تاریــخ بشــر داشــته اســت و منحصــر بــه 
زمــان و اجتمــاع خاصــی نیســت. حتــی در روزهــای تاریــک جنــگ هــای جهانــی بــا وجــود تمــام محدودیتهــا، 
راهــی بــرای ارائــه خــود بــاز نمــود. انقــالب صنعتــی در اواخــر دهــه ۱۷۰۰ آغــاز شــد و مکانیزاســیون 
ــده  ــایزبندی ش ــاس س ــوه لب ــد انب ــکان تولی ــه ۱۸۰۰، ام ــول ده ــاجی در ط ــت نس ــا و صنع ــه ه کارخان
ــگ  ــری از ســربازان جن ــدازه گی ــون هــا ان ــود. میلی ــی اّول فراهــم نم ــگ جهان ــرای ســربازها در جن را ب
داخلــی گرفتــه شــد کــه امــکان الگوســازی لبــاس هــای آمــاده را فراهــم مــی کــرد. جنــگ جهانــی دوم، 
مابیــن ســال هــای ۱۹3۹ تــا ۱۹4۵ بــه وقــوع پیوســت و تاثیــرات بســزایی در بنیــاد سیاســی، احتماعــی، 
ــای  ــر ج ــاک ب ــد و پوش ــر م ــی ب ــه یادماندن ــر ب ــن تاثی ــم چنی ــت و ه ــان گذاش ــاوری جه ــادی و فن اقتص
گــذارد. بــا هجــوم نیروهــای آلمانــی بــه پاریــس و فتــح آن ؛ مهمتریــن خانــه هــای مــد پاریســی مجبــور 
بــه تــرک پاریــس شــدند. ایــن اتفــاق باعــث شــد طراحــان دیگــر کشــورها از جملــه ایــاالت متحــده جــای 
خالــی طراحــان پاریســی را پــر کننــد و از پاریــس بــه عنــوان مهمتریــن پایتخــت دنیــای مــد تمرکــز زدایــی 
کننــد. جنــگ لبــاس رایــج مــردم را نیــز تغییــر داد. نیــاز نیروهــای نظامــی بــه مــواد اولیــه ماننــد پارچــه 
ــام و  ــواد خ ــای م ــل محدودیته ــه دلی ــد. ب ــاس ش ــه و لب ــدی در پارچ ــهمیه بن ــاد س ــث ایج ــون باع و نایل
ممنوعیــت واردات برخــی کاالهــا، الیــاف دســت بافــت تولیــد و رواج یافــت. طراحــان و بانــوان ملــزم بــه 
اســتفاده از لباســهای ســاده تــر گردیدنــد.  ســهمیه بنــدی موجــب شــد طراحــان  لبــاس طــرح های خــود را 
در جهــت صرفــه جویــی تغییــر دهنــد کــه شــامل کوتــاه تــر شــدن قــد لبــاس، تنــگ تــر شــدن دامــن هــا 
و شــلوارها و کمتــر شــدن تعــداد جیــب هــا در لبــاس شــد. تحــت دســتورات دولــت لباســها یکســان شــد 
و تفــاوت طبقــات اجتماعــی از نظــر لبــاس چنــدان مشــهود نبــود، تاثیــر ایــن ســبک لبــاس در نــوع لبــاس 
محــل کار، مراســم رســمی و حتــی ســینمای هالیــوود نیــز منعکــس گردیــد. از طــرف دیگــر نیــاز گســترده 
ــاس  ــریع لب ــد س ــان در تولی ــا طراح ــد ت ــث ش ــکل باع ــای متحدالش ــورم ه ــه یونیف ــگ ب ــربازان جن ی س
ــا ســایزبندی مشــخص و قیمــت پاییــن بســیار پیشــرفت کننــد. بــا حضــور مــردان در جنــگ، کارهــای  ب
روزمــره ی مــردان بــه زنــان ســپرده شــد. زنــان در کارخانــه هــا مشــغول بــه کار شــدند و اســتفاده از 
لبــاس کار و شــلوار میــان آن هــا رایــج شــد. ایــن اتفــاق باعــث شــد نشــان دادن تــوان بدنــی بــرای انجام 
کارهــای ســنگین بــرای زنــان مهــم شــود و ســیلوئت لبــاس هــای زنانــه بــه ســمت سرشــانه هــای بــزرگ 
تغییــر شــکل دهــد. اســتفاده ار روســری هــا و توربــان هــا در زمــان کار بــرای ایمنــی بیشــتر و ســامان 
دادن بــه موهــا در میــان زنــان رایــج شــد. جنــگ، علــی رغــم تمــام محدودیــت هــا نتوانســت در مقابــل پیشــروی 
ــد توانســتند  ــده بودن ــه وجــود آم ــگ ب ــای دوران جن ــت ه ــه تحــت محدودی ــی ک ــاس های ــان فشــن بایســتد. لب جری
جایــگاه قابــل قبولــی در دنیــای فشــن پیــدا کننــد و بــر جریــان فشــن بعــد از جنــگ و تــا بــه امــروز تاثیرگــذار باشــند.
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بــا وجــود اعمــال محدودیــت هــا و ســهمیه بندیهــای شــدید بــر خــوراک و پوشــاک مــردم در جنگ جهانــی دّوم 
، اقالمــی خــارج از قوانیــن ســهمیه بنــدی وجــود داشــتند. مــواردی ماننــد کاله ، کیــف دســتی ، دســتکش 
و ســایر اکسســوارها از اعمــال محدودیــت جــان ســالم بــه در بردنــد. ایــن کاالهــا بــه علــت اعمــال مالیــات 
ــا  ــدند. ام ــوم ش ــرای عم ــترس ب ــل دس ــر قاب ــی و غی ــی لوکس ــه اقالم ــل ب ــا تبدی ــر آن ه ــنگین ب ــای س ه
ــت خــود کــه تــا حــد زیــادی ناشــی از محدودیــت هــای دوران جنــگ بــود  طراحــان بــا بــه کار بســتن خالقیّ
توانســتند کاله و ســایر کاالهــای زینتــی را تبدیــل بــه کاالیــی روزمــره و قابــل دســترس کننــد. بــرای هــر 
خانــواده تعــداد کوپــن هــای مشــخصی بــرای تهیــه ی لبــاس در نظــر گرفتــه شــد.مجالت بــه تشــویق افــراد 
ــد و در تبلیغــات نحــوه ی تبدیــل کــت هــای  ــاره از لبــاس هــای قدیمــی روی آوردن ــرای اســتفاده ی دوب ب
ــر بچــه هــا را آمــوزش مــی  ــرای دخت ــه لباســی ب ــه ب ــاس شــب زنان ــل لب ــه و تبدی ــاس زنان ــه لب ــه ب مردان
دادنــد. اســتفاده از جــوراب نایلونــی زنانــه، لبــاس هــای ابریشــمی کفــش هــای چرمــی و... بــه حــد اقــل 
رســید. یکــی از رایــج تریــن مــدل هــای پوشــش ســر بــرای خانــم هــا در طــول جنــگ جهانــی دوم ، توربــان 
یــا تورهــای جمــع کننــده ی مــو بــود کــه پیــش از تعطیــل شــدن مــزون هــای پاریســی، در میــان آمریکایــی 
ــا  ــت از موه ــا و محافظ ــه ه ــا در کارخان ــتغال زنه ــت اش ــه عل ــان ب ــتفاده از تورب ــود. اس ــده ب ــج ش ــا رای ه
هنــگام کار بــا ماشــین هــای صنعتــی فراگیــر شــد. زنــان شــاغل زمــان و هزینــه س کافــی بــرای آرایــش 
مــوی خــود نداشــتند و توربــان هــا بــه حفــظ نظــم و آراســتگی موهــا کمــک مــی کردنــد . توربــان هــا کــم 
کــم ار حالــت کامــال کاربــردی خــارج شــدند و بــه عنــوان یکــی از مــدل هــای محبــوب پوشــش ســر در میــان 
زنــان رواج یافتند.بــا وجــود کمبــود مــواد اصلــی ســاخت کاله، متوجــه شــدند متریــال هایــی کــه پیــش از 
آن بــرای اصــالح و پیرایــش کاله اســتفاده مــی شــد بــه وفــور یافــت مــی شــوند. انــواع روبــان و تــور، مــوی 
اســب ، پــر و گل هــای تزیینــی از اقالمــی بودنــد کــه بــه علــت فراوانــی بــه صــورت چشــمگیری اســتفاده 
مــی شــدند. اســتفاده از مــدل کاله هــای )بریــت( نظامــی و کاله هــای ملوانــی نیــز رواج یافــت بــا محدودیــت 
هــای موجــود بــرای اســتفاده از فلزاتــی ماننــد طــال و نقــره ، در ســاخت جواهــرات از نوعــی آلیــاژ نقــره بــه 
نــام نقــره ی اســترلینگ اســتفاده مــی کردنــد کــه بــا روکــش نازکــی از طــال پوشــیده مــی شــد کــه ورمیــل 
ــا مصــرف طــالی کمتــر، جواهــرات طالیــی رنــگ  نامیــده مــی شــد. ایــده ی ســاخت ورمیــل ایــن بــود کــه ب
ســاخته شــود. حفــظ روحیــه و نشــاط جمعــی ســربازان و خانــواده هــای درگیــر جنــگ در طــول جنــگ جهانــی 
دوم یکــی از مســائل مهــم در سیاســت گــذاری هــای آن دوران بــود ایــن اتفــاق باعــث شــد لبــاس هــای 
ــد، چهــره  ــازه ای بگیرن ــا رنــگ هــا درخشــان جــان ت ــار کاله هایــی ب ــی روح و محــدود دوران جنــگ در کن ب
هــای نگــران زن هــا جــال پیــدا کنــد و در زمــان ســختی و دشــواری باعــث تقویــت روحیــه ی افــراد شــود.



و  منابــع  تمــام محدودیــت هــا در  بــا وجــود 
ســهمیه بنــدی هــای جــّدی در طــول پنــج ســال 
جنــگ جهانــی، راهــی بــرای بازیابــی تــوان روحــی 
از طریــق فشــن کــه پدیــده ای مهــم و گســترده 
ــب  ــع نامناس ــم وض ــی رغ ــد. عل ــاد ش ــود ایج ب
ــه پــس  اقتصــادی در دوران جنــگ کــه بالفاصل
از رکــود بــزرگ در ایــاالت متّحــده رخ داده بــود، 
دولــت آمریــکا بودجه ی مشــخصی بــرای فعالیت 
ســینمای هالیــوود در دوران جنــگ اختصــاص 
ــان  ــن، طراح ــالت فش ــا، مج ــم ه ــود. فیل داده ب
باعــث  مــردم  خالقیــت  و  آمریکایــی  نوظهــور 
شــکل گیــری ترندهــای جدیــد و مانــدگاری شــد 
کــه تــا بــه امــروز در دنیــای فشــن تاثیرگذارنــد.
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فرهنگنامه تصویری مد
کتــاب پیــش رو بــدون شــک یکــی از بهتریــن و کامل تریــن منابــع 
در حــوزه ُمــد اســت کــه تیــم خبــرة مؤلفــان، تمامــی نــکات الزم 
ــد.  ــان، جمــع آوری کــرده ان ــرای آ گاهــی و رشــد دانــش مخاطب ب
فرهنگنامــۀ  برازنــده؛  و  قابل حمــل  آموزنــده،  کتابــی ســاده، 
ــدة  ــع و ارزن ــاب جام ــک کت ــه از ی ــه ک ــام آنچ ــتی تم ــد به راس ُم
ــر  ــاب شــامل تصاوی ــن کت ــر دارد. ای ــم را درب ــد تصــور می کنی ُم
ــرای  ــی ب ــرزی و جهان ــرا م ــان ف ــه زب ــت ک ــری اس ــات بص و اطالع
طراحــان سراســر دنیــا می باشــد. لــذا فرهنگنامــۀ پیــش رو، 
ترکیبــی جامــع از اطالعــات بصــری بــه شــیوه ای گویــا و قابل فهــم 
دارد،  وجــود  کتــاب  ایــن  در  کــه  خاصــی  دقــت  بــا  اســت. 
بخش هــای مختلــف به گونــه ای چیدمــان شــده اند کــه بــه راحتــی 
ــته  ــکان را داش ــن ام ــان ای ــا مخاطب ــتند ت ــترس هس ــل دس قاب
ــت وجو  ــان را جس ــات موردنیازش ــرعت اطالع ــه س ــه ب ــند ک باش
و پیــدا کننــد. ماننــد شــیوه ای کــه در دفترچــۀ طراحــی ُمــد 
وجــود دارد. ایــن کتــاب شــامل بخش هــای: -تاریخچــه ُمــد و 
ــاس  ــات لب ــا -جزئی ــتم -جامه ه ــرن بیس ــی از ق ــوالت تاریخ تح
و  -ســاخت  –منســوجات  پوشــش(  )ملحقــات  -اکسســوارها 
تولیــد -بــدن و زیبایــی -تناســبات و نگهــداری )مراقبت هــا(

معرفــی کتــاب های
 جدید انتشارات آبان
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پارچه بخش اصلی صنعت ُمد است.
لبــاس،  طرح هــای  پــس  در  موجــود  ایده هــای  هرچنــد 
حقیقــت  در  ولــی  هســتند  حیاتــی  لباس هــا  خلــق  بــرای 
شــدن  عملــی  و  اجــرا  از  حمایــت  اســاس  و  پایــه  پارچه هــا 
و  تمرکــز  بیشــتر  معمــواًل  هســتند.  خــالق  ایده هــای  ایــن 
توجــه طراحــان روی بعــد زیبایی شناســی اســت و به هرحــال 
نگیرنــد. نظــر  در  را  پارچه هــا  جنــس  گاهــی  اســت  ممکــن 

ــف  ــزای مختل ــاس، اج ــه از لب ــک تک ــیدن ی ــه رس ــه نتیج ــرای ب ب
ــراح  ــک ط ــت. ی ــم اس ــیار مه ــه- بس ــا پارچ ــه ت ــاف گرفت –از الی
حرفــه ای بــرای کســب نتایــج مطلــوب بایــد دانــش باالیــی از 
پارچــه داشــته باشــد، حــال مهــم نیســت کــه طراحــی صرفــاً 
ــد نظــر  ــواِن فــرم َم ــا فقــط به عن ــردی باشــد ی ــرای لباســی کارب ب
 » منســوجات  تصویــری  »فرهنگنامــه–  در  مــا  هــدف  اســت. 
ارائــۀ یــک راهنمــای کاربــردی و آســان اســت کــه طراحــان را بــه 
دانــش الزم در زمینــۀ پارچــه مجهــز می کنــد. مــا بــرای دریافــت 
ایــن  بــا متخصصــان  پارچه هــا  مــورِد  اطالعــات در  مهم تریــن 
صنعــت همــکاری و مشــارکت کرده ایــم و ایــن اطالعــات را بــا 
ــه  ــور خالص ــه ط ــط، ب ــب مرتب ــه ها و مطال ــر، مقایس ــک تصاوی کم
ارائــه داده ایــم. امیدواریــم خوانــدن »فرهنگنامــۀ تصویــری 
منســوجات« مرجعــی الهام بخــش بــرای یادگیــری شــما باشــد. 
ــک  ــان، ی ــر اینکــه درطــول مســیر حرف هایت ــالوه ب ــع ع ــن منب ای
ــا  ــرح ی ــک ط ــاد ی ــرای ایج ــت، ب ــد اس ــترس و مفی ــزار در دس اب
تهیــه و جمــع آوری یــک مجموعــه نیــز کارآمــد خواهــد بــود.

ُمد کسب و کار است.
واقعیــت تلــخ ایــن اســت کــه بایــد در صنعــت ُمــد زنــده مانــد، 
خــواه بــا راه انــدازی یــک برنــد و خــواه بــا مدیریــت کــردن یــک 
فروشــگاه؛ شــما باید درک درســتی از کســب و کار داشــته باشید. 
 هرچنــد طراحــان و خالقــان ایــن صنعــت ممکــن اســت فوق العــاده 
بــا اســتعداد باشــند، اغلــب در مهارت هــای کســب و کار و ســاختن 
چنیــن کســب و کاری دچــار ضعــف هســتند. اغلب به صــورت بصری 
)بــه ســمت صنعــت ُمــد( هدایــت شــده  اند، بســیاری از آنهــا حتــی 
بــه یــک کتــاب کســب و کار برخــورد هــم نکرده انــد یــا یــک دوره 
آموزشــی در رابطــه بــا آن نگذرانده انــد کــه به طــور قابِل توجهــی 
باعــث کاهــش میــزان موفقیــت شــرکت آنهــا شــده اســت.
کمــک  بــرای  تصویــری  راهنمــای  یــک  خلــق  کتــاب،  هــدف   
مهارت هــای  فراگیــری  راســتای  در  خالقــان،  و  طراحــان  بــه 
حیاتــی کســب و کار اســت، به گونــه ای کــه بســیار قابِل هضــم 
باشــد. نظــری  و  فلســفی  رایــج  کتاب هــای  از  عملی تــر  و 

ــق، بررســی، تفحــص  ــن ســال را صــرف تحقی نویســندگان چندی
چیــزی  آن  نتیجــۀ  و  کرده انــد  دســتورالعمل  ایــن  تکمیــل  و 
اســت کــه اکنــون بــه صــورت کتــاب بــا شــما بــه اشــتراک 
می گذاریــم. آرزو داریــم از خوانــدن آن لــذت ببریــد -و البتــه 
را در ســاختن  کتــاب شــما  ایــن  امیدواریــم  از آن مهم تــر- 
ســتون اصلــی یــک شــرکت موفــق در صنعــت ُمــد هدایــت کنــد.
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ــه  ــه، ۱۲ نکت ــن مقال ــه ســرعت در حــال رشــد اســت. در ای صنعــت مــد در بســتر فــروش  الکترونیــک ب
ــا آخریــن روندهــا همــراه باشــید و بــه  ــا ب را بــراي بخــش خــرده فروشــي صنعــت مــد ارائــه مــی کنیــم ت
شــما کمــک مــي کنــد تــا بخــش آنالیــن فــروش  مــد خــود را توســعه دهیــد. طبــق گــزارش Statista، مــد 
بزرگتریــن بخــش بــازار فــروش  الکترونیــک B2C اســت و فــروش  الکترونیــک مــد بــا رشــدي معــادل ۹,۱ 
درصــد ســاالنه روبــرو اســت. در ســال ۲۰۲۰ انــدازه صنعــت فــروش  الکترونیک مــد ۷۵۲,۵ میلیــارد دالر 
آمریــکا بــرآورد شــد، انتظــار مــی رود تــا پایــان ســال ۲۰۲۵ انــدازه کل بــازار ۱,۱64,۷ میلیــارد دالر باشــد. 

۱- بر تجربه مشتری تمرکز کنید
تــا  بــه دنبــال آن هســتند  تــا آنچــه را کــه  بــه آنهــا کمــک کنیــد  مشــتریان خــود را بشناســید و 
شــما  مــد  الکترونیــک  فــروش   فروشــگاه  در  پیمایــش  کننــد.  پیــدا  روان  و  ســریع  امــکان  حــد 
بــا چنــد کلیــک در دســترس باشــد.این مهــم اســت کــه  بایــد  بایــد آســان باشــد. یــک محصــول 
مشــتری در خریــد در فروشــگاه فــروش  الکترونیــک مــد خــود احســاس اطمینــان کنــد. در اینجــا 
مــواردی وجــود دارد کــه مــی توانیــد بــرای افزایــش اعتمــاد بازدیــد کننــدگان خــود انجــام دهیــد:

براي کاالي خود سرویس تحویل یا مرجوعي آسان و روان را ارائه دهید.
داشــتن یــک راه آســان بــرای تحویل/بازگردانــدن بســته هــا بســیار مهــم اســت. اگــر بــه انــدازه کافــی 
ســاده نباشــد، احتمــاالً در وهلــه اول منجــر بــه خریــد نمــی شــود. بــه گفتــه Postnord، تحویــل در خانــه 
بیــش از هــر زمــان دیگــری محبــوب شــده اســت. بیشــتر و بیشــتر افــراد ترجیــح مــی دهنــد بســته خــود 
ــد. ــل بگیرن ــته تحوی ــی بس ــه آن را از نمایندگ ــای اینک ــه ج ــد، ب ــل بگیرن ــزل تحوی ــتقیماً درب من را مس

مد صنعت  در  12 توصيه برای رشد فروش   آنالین 

گردآوري و تاليف علریضا بزرگمهري 

مدرس و مشاور توسعه کسب و کار 
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خدمات مشتری
الکترونیــک  فــروش   کار  و  کســب  بــرای  کار  یــک  صرفــا  دیگــر  مشــتریان  بــه  خــوب  خدمــات 
مــد شــما نیســت، ایــن یــک الــزام اســت، بویــژه وقتــي کــه کســب و کار شــما آنالیــن اســت.

ــورد  ــه در م ــام ســواالتی را ک ــد تم ــی توان ــتری شــما م ــات مش ــه بخــش خدم ــد ک ــان حاصــل کنی اطمین
محصــوالت یــا خدمــات شــما ممکــن اســت داشــته باشــند پاســخ دهــد. هــر روز از طریــق تلفــن و ایمیــل 
در دســترس باشــید. همچنیــن ایــده خوبــی اســت کــه یــک چــت زنــده در ســایت خــود داشــته باشــید.

همچنیــن ارائــه هــر چــه بیشــتر اطالعــات در مــورد لبــاس بســیار مهــم اســت. ابعــاد هــر ســایز، مدلــی 
کــه در عکــس مــی پوشــد چــه ســایزی و غیــره مهــم اســت ارائــه گردد.هــوش مصنوعــی همیشــه ایــده 
ــل  ــدن خــود را در ســایت تکمی ــری هــای ب ــدازه گی ــد ان ــازه دهی ــه مشــتریان خــود اج ــی اســت. ب خوب
ــا  ــب، آنه ــن ترتی ــه ای ــه شــبیه خودشــان اســت. ب ــد ک ــاد کنن ــی ایج ــک مــدل هــوش مصنوع ــد و ی کنن
مــی تواننــد لبــاس هــا را بــه صــورت آنالیــن امتحــان کننــد و ایــده ای در مــورد اینکــه چگونــه لبــاس 
ــاس  ــر اس ــه ب ــت ک ــی اس ــده خوب ــن ای ــدا کنند.همچنی ــد، پی ــی گیرن ــرار م ــی ق ــی واقع ــا در زندگ ه
ــد. ــداری کنن ــد خری ــدازه ای بای ــه ان ــما چ ــادار ش ــتریان وف ــه مش ــد ک ــه کنی ــی، توصی ــات قبل سفارش

روش های مختلف پرداخت را ارائه دهید
هرچــه گزینه هــای پرداخــت بیشــتری ارائــه دهیــد، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه مخاطبــان بیشــتری 
را جــذب کنیــد. هــر چــه پرداخــت پــول را بــرای مــردم آســان تر کنیــد، احتمــال اینکــه پــول بیشــتری 
وارد کنیــد بیشــتر اســت.آیا مــی دانســتید کــه ۱۲ درصــد از خریــداران آنالیــن اظهــار مــی کننــد کــه 

آخریــن خریــد خــود را بــه دلیــل عــدم امــکان پرداخــت بــه روشــی کــه مــی خواســتند لغــو کــرده انــد؟

۲- بازاریابی ایمیلی
قرار دادن مشــتریان در پایگاه داده بازاریابی ایمیلی مد چیزی اســت که برندهای موفق را از بقیه جدا 
می کند. با ارســال ایمیل های شــخصی ســازی شــده، یک رابطه طوالنی مدت با مشــتریان خود ایجاد کنید

•فروش را با بررسي رفتار مشتري افزایش دهید و به مشتریان خود الهام بخشید
محصــول  هــای  توصیــه  ارســال  بــرای  فــروش،  ســایت  در  خــود  مشــتریان  رفتــار  بررســي  بــا 
دهــد. افزایــش  را  شــما  درآمــد  توانــد  مــی  کــه  کنیــد  اســتفاده  آنهــا  بــرای  تــری  مرتبــط 

•خبرنامه های خود را شخصی سازی کنید
ماننــد  کاربــر،  هــر  فــردی  رفتــار  اســاس  بــر  محصــول  بــراي  توصیه هایــي  افــزودن  بــا 
کنیــد.  تقویــت  را  ارتبــاط  کرده انــد،  خریــداری  یــا  کــرده  مشــاهده  کــه  محصوالتــی 
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3- نظرات مشتریان
خواهنــد  مــی  کــه  محصولــی  مــورد  در  اطالعــات  آوری  جمــع  بــا  خریــد،  از  قبــل  آنالیــن  خریــداران 
بنــدی  رتبــه  و  محصــول  هــای  بررســی  کاربــران،  تجربیــات  خوانــدن  کننــد.  مــی  تحقیــق  بخرنــد، 
 ... کــه  آیــا مــی دانســتید  ببریــد   بهــره  از آن  بازخــورد بخواهیــد و  از تصمیــم خریــد اســت.  بخشــی 

• ۸۸% از مصرف کنندگان به بررسی های آنالین به اندازه توصیه های شخصی اعتماد دارند.

•فقط ۱۲% از مصرف کنندگان قبل از خرید، نظرات را نادیده می گیرند.

• ۸۵% از مصرف کنندگان می گویند که قبل از تصمیم گیری حداکثر ۱۰ بررسی را خوانده اند.

ــل  ــرخ تبدی ــای افزایــش 4-۵ % در ن ــه معن ــد ب ــی توان ــا بیشــتر در هــر محصــول م • ۵۰ بررســی ســایرین ی
باشــد.

اگر بازخورد بخواهید و نشان دهید که آن را دریافت کرده اید، بازخورد صادقانه تری از مشتریان خود دریافت 
خواهیــد کــرد. هــم خــوب و هــم بد. وقتــی بازخورد دریافت می کنید، می توانید بر اســاس آن عمــل کنید و بهتر 
شــوید. شــما مــی توانیــد انتخــاب کنیــد، بــدون بازخــورد و فــروش کمتر یا بازخــورد بگیرید و بیشــتر بفروشــید.

• خریداران مد به نظرات اعتماد دارند
بــه  پاســخگویی  بــه  آنهــا  تبدیــل شــده اســت،  مــد  بخــش اصلــی ســفر خریــد  بــه  نظــرات مشــتریان 
همچنیــن،  کننــد.  مــی  کمــک  فــردی  اقــالم  ســبک  و  کیفیــت  تناســب،  مــورد  در  خریــداران  ســؤاالت 
می کنــد. احســاس  باشــد،  داشــته  انتظــار  می توانــد  برنــد  یــک  از  مشــتری  کــه  را  خدماتــی  ســطح 

نحوه برخورد با نقدهای منفی
وجــود  منفــی  نظــرات  اگــر  نمی کنــد،  بــودن  واقعــی  احســاس  دارد،  مثبــت  نظــرات  فقــط  کــه  شــرکتی 
ــتراتژی  ــه اس ــوید ک ــد.مطمئن ش ــد ش ــکوک خواهن ــرات مش ــودن نظ ــی ب ــه جعل ــتریان ب ــد، مش ــته باش نداش
منفــی.  هــم  و  مثبــت  هــم  کنــد.  مدیریــت  را  هــا  بررســی  همــه  توانــد  مــی  کــه  داریــد  پاســخگویی 
مشــتریان ناراضــی، عصبانــی و خشــمگین بیشــتر از مشــتریان خوشــحال و راضــی نظــر مــی نویســند.
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ــزی  ــک چی ــد. ی ــل کنی ــت تبدی ــک فرص ــه ی ــی را ب ــی منف ــک بررس ــه ی ــد چگون ــه بدانی ــت ک ــم اس ــن مه  ای
کــه مطمئــن اســت ایــن اســت کــه بررســی هــای بــد لزومــا بــرای فــروش  بــد نیســتند. اگــر یــک 
خــرده فــروش بــه خوبــی پاســخ دهــد، اغلــب منجــر بــه خریــد توســط خریــداران مــردد مــی شــود.

 4. سئوی سایت فروش الکترونیک خود را بهینه کنید

ــی  ــاز م ــوگل آغ ــتجوی گ ــا جس ــود را ب ــن خ ــد آنالی ــفر خری ــردم س ــد از م ــه 44 درص ــتید ک ــی دانس ــا م آی
کنند؟داشــتن محتــوای بــا کیفیــت بــاال در وب ســایت فــروش  الکترونیــک مــد یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای 
افزایــش ترافیــک و بهبــود رتبــه جســتجوی گــوگل شــما اســت. یافتــن کلمــات کلیــدی کــه افــراد جســتجو مــی 
کننــد، انتخــاب کلمــات کلیــدی بــا ارزش و انتشــار محتــوای مــورد نظــر جســتجوگران گــوگل، از جملــه کارهایــی 
اســت کــه بایــد انجــام دهید.اگــر در نتایــج جســتجو قابــل مشــاهده نیســتید، مشــتریان کمتــری دربــاره شــما 
ــود را  ــروش و س ــما ف ــای ش ــال، رقب ــن ح ــود. در عی ــد می ش ــما کن ــد ش ــید و رش ــر می فروش ــد، کمت می دانن
افزایــش خواهنــد داد. در اینجــا ســه مرحلــه اول در مــورد نحوه بهینه ســازی ســئوی خود آورده شــده اســت:

•کلمه کلیدی مناسب را پیدا کنید
ــور  ــر موت ــا ه ــوگل ی ــراد در گ ــه اف ــت ک ــی اس ــف کلمات ــد کش ــدی فرآین ــات کلی ــوص کلم ــق در خص تحقی
جســتجوی دیگــری اســتفاده مــی کنند.بــرای ســایت فــروش الکترونیکــی شــما بســیار مهــم اســت کــه 
تحقیقاتــي در خصــوص کلمــات کلیــدی را انجــام دهیــد. در واقــع، بهینــه ســازی صفحــات محصــول و دســته 
ــه شــما کمــک مــی  ــدون کلمــات کلیــدی غیرممکــن اســت. تحقیــق در مــورد کلمــات کلیــدی ب بنــدی خــود ب
ــری در  ــش بهت ــدی، بین ــات کلی ــات کلم ــف تحقیق ــه لط ــد. ب ــر درک کنی ــود را بهت ــدف خ ــب ه ــا مخاط ــد ت کن
مــورد آنچــه مشــتریان جســتجو مــی کننــد و کلمــه دقیقــی کــه اســتفاده مــی کننــد بــه دســت مــی آوریــد.

•حجم جستجو
حجــم جســتجو تعــداد جســتجوگرهایی اســت کــه در یــک دوره زمانــی معیــن روی یــک کلمــه کلیــدی 
خــاص انجــام مــی شــود. کلمــه کلیــدی کلماتــی اســت کــه یــک مشــتری بالقــوه بــرای یافتــن یــک محصــول، 
 Google ــام ــه ن ــود ب ــدی خ ــات کلی ــز کلم ــه ری ــزار برنام ــوگل اب ــد. گ ــی کن ــتجو م ــات جس ــا اطالع ــات ی خدم
Adwords را دارد کــه یافتــن کلمــات کلیــدی مرتبــط را آســان مــی کنــد. در اینجــا مــی توانیــد حجــم 
ــد. ــر مــی کن ــان تغیی ــول زم ــد کــه چگونــه تعــداد جســتجوها در ط ــدی را ببینیــد و ببینی ــه کلی ــر کلم ه
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۵. از هوش مصنوعی برای بهبود توصیه های محصول استفاده کنید
بــه مشــتري ســایر محصــوالت تکمیلــی را کــه بــا خریــد یــک محصــول مــي تواننــد همــراه باشــند 
ــه شــلوار جیــن پیشــنهاد دهیــد کــه  ــا ب ــال، یــک پیراهــن زیب ــه عنــوان مث پیشــنهاد دهیــد. ب
مشــتری بــه ســبد خریــد خــود اضافــه کــرده اســت.توصیه های محصــول شخصی شــده بــر 
ــر  ــت، ب ــده اس ــا خری ــرده ی ــک ک ــی روی آن کلی ــده فعل ــه بازدیدکنن ــت ک ــواردی اس ــاس م اس
روی مــواردی کــه ســایر مشــتریان خریده انــد، و کاالهایــی کــه در حــال حاضــر در ســبد خریــد 

ــتند. ــا شــده اند، هس ــالً ره ــا قب هســتند ی
•ارزش سبد خرید را افزایش دهید

یــک فرصــت طالیــی بــرای توصیــه محصــوالت بــر اســاس مــوارد موجــود در ســبد خریــد 
بازدیدکننــدگان وجــود دارد. ایــن توصیه هــا هــم بــرای فــروش متقابــل و هــم بــرای فــروش 
بــاال اســتفاده می شــوند و بــا توصیــه محصوالتــی کــه از مقــدار آســتانه عبــور می کننــد، ارزش 
ســفارش را باالتــر از یــک حــد معیــن قــرار می دهنــد جایــزه تعییــن کنیــد یــا تخفیــف بیشــتر.

6. اینفلوئنسر مارکتینگ
و  افزایــش دهنــد  را  فــروش  کننــد،  تقویــت  را  برنــد شــما  تواننــد  مــی  اینفلوئنســرها 
مســتقیماً بــا مخاطبــان هــدف شــما ارتبــاط برقــرار کننــد، بــه گونــه ای کــه قبــالً هرگــز 
ــتگی دارد. ــن بس ــه ای ــما ب ــک ش ــروش  الکترونی ــل ف ــرخ تبدی ــت. ن ــوده اس ــر نب ــکان پذی ام

ــا غیرممکــن  ــی، تقریب ــان واقع ــرل فــروش  خــود در زم ــز و کنت ــی همــه چی ــرای ردیاب ــالش ب ت
اســت. فــروش  شــما بایــد کامــالً خــودکار باشــد و بــه ایــن تأثیــر واکنــش نشــان دهیــد. 
هرچــه محصــوالت شــما مرتبــط تــر باشــند، مــی توانیــد فــروش خــود را افزایــش دهیــد.

چگونــه بــا اینفلوئنســر مارکتینــگ شــروع کنیم؟قبــل از شــروع کار بــا اینفلوئنســر مارکتینــگ، 
بایــد بــه وضــوح فکــر کنید.شــما بــه عنــوان یــک برنــد چــه کســی هســتید و چــه ارزشــی ایجــاد 
مــی کنیــد. اگــر نامشــخص اســت، نمی توانیــد آن را بــرای تأثیرگــذاران روشــن کنیــد، و مطمئنــاً 

نمی تواننــد آن پیــام را بــه دنبال کننــدگان خــود منتقــل کننــد.
گــروه هــدف شــما کیســت؟ هرچــه بهتــر بتوانیــد آنهــا را توصیــف کنیــد، درک اینکــه بــا چــه نــوع 
اینفلوئنســرهایی بایــد بــرای رســیدن بــه گــروه هــدف خــود کار کنیــد، آســان تــر خواهــد بــود.

هــدف کمپین چیســت؟
ــه  ــا ب ــک ه ــداد کلی ــش تع ــا افزای ــت ی ــاص اس ــول خ ــک محص ــروش ی ــش ف ــرای افزای ــا ب  آی
فروشــگاه آنالیــن شــما؟ یــا چیــزی کامــال متفــاوت؟ ســاختار همــکاری و انتخــاب اینفلوئنســرها 
و همچنیــن ارزیابــی نتایــج بــه ایــن عوامــل بســتگی دارد.اینفلوئنســرها را در فرآینــد ایجــاد 

ــد مشــارکت دهی
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همــکاری  اینگروســو،  بیانــکا  ســوئد،  تأثیرگــذاران  بزرگتریــن  از  یکــی  بــا  ســال   ۱,۵ مــدت  بــه   Nelly.com
داشــته اســت. در طــی ایــن همــکاری تعــداد معینــی از مجموعــه هایــی کــه بیانــکا در طراحــی آنهــا نقــش 
داشــته منتشــر شــده اســت کــه ســود زیــادی بــرای Nelly.com بــه همــراه داشــته اســت.در طــول اولیــن 
مجموعــه ای کــه بــا هــم انجــام دادنــد، Nelly.com در مقایســه بــا جمعــه ســیاه بیــش از دو برابــر ترافیــک 
هفتــه  چنــد  همیــن  شــد.  فروختــه  بالفاصلــه  مجموعــه  از  درصــد   ۸۰ داشــت.  خــود  ســایت  در  بیشــتری 
ــایت  ــا س ــید ت ــول کش ــه ط ــج دقیق ــر از پن ــاد، کمت ــار زی ــل فش ــه دلی ــد. ب ــر ش ــه منتش ــن مجموع ــش، جدیدتری پی
خــراب شــود. حداکثــر 3۰۰۰۰ نفــر در صــف کنــاری بودنــد و منتظــر بودنــد تــا مجموعــه را بررســی کننــد.

۷-پایداری
ســال ۲۰۲۱ اســت و تقاضــای بیشــتری بــرای مــارک هــای مــد و فروشــگاه هــای فــروش  الکترونیــک مــد وجــود دارد. 
بــا اســتفاده از برچســب پایــداری در صفحــه محصــول، یافتــن محصوالتــی کــه بــه طــور همیشــگي تولیــد مــی شــوند 
را بــرای مشــتریان خــود آســان کنید.تولیــد و تحویــل از منظــر پایــداری بــرای مصــرف کننــدگان اهمیــت بیشــتری 
ــت  ــه مشــتریان خــود قابلی ــد. ب ــد مــی خواهن ــره تولی ــه زنجی ــری نســبت ب دارد. بســیاری از مشــتریان بینــش بهت
ردیابــی کامــل را در زنجیــره تامیــن ارائــه دهیــد. ســپس مشــتریان مــی تواننــد ببیننــد کــه همــه چیــز در کجــا تولیــد، 
تولیــد شــده و از کجــا مــی آیــد. ایــن بــرای بــرآوردن خواســته هــای مصــرف کننــدگان و انتظــارات روزافــزون اســت.
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۸-  جستجوی سایت فروش  الکترونیک
جســتجوی داخــل ســایت، بــرای ســایت فــروش  الکترونیــک شــما چقــدر مهــم اســت؟ مهم تــر از چیزی کــه فکرش 
را بکنید!اگــر مشــتری محصــول مناســب را پیــدا کنــد، شــانس فــروش و تبدیــل افزایــش مــی یابــد. همچنیــن 
باعــث ایجــاد وفــاداری و امنیــت در مشــتری مــی شــود کــه باعــث مــی شــود در بازگشــت احســاس امنیت کنــد. اما 
اگــر شــخصی محصولــی را جســتجو کنــد و در نتیجــه جســتجو گنجانــده نشــده باشــد، بازدیدکننــده ممکــن اســت 
فکــر کنــد کــه در ســایت فــروش  الکترونیــک شــما نیســت، در حالــی کــه ممکــن اســت فقــط تحــت نــام دیگــری 
پنهــان شــده باشــد. جســتجوی شــخصی شــده ســایت مرتبــط تریــن محصــوالت را بــه خریــداران آنالیــن ارائــه مــی 
دهد.جســتجوی ســایت مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی یــک جــزء قدرتمنــد بــرای هــر ســایت فــروش  الکترونیکــی 
اســت و مــی توانــد بــه افزایــش درآمــد، تبدیــل و ســود کمــک کند.بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی و یادگیــری 
ماشــین بــرای جنبه هــای مختلــف عملکــرد جســتجو، می توانیــد تجربــه خریــد را نیــز تــا حــد زیــادی بهبــود بخشــید.

•تکمیل خودکار
هنگامــی کــه کاربــر شــروع بــه تایــپ کــردن در کادر جســتجو مــی کنــد، هــوش مصنوعــی ســریع تریــن مســیر را 
بــه محصــول مــورد نظــر بــا ارائــه مرتبــط تریــن پیشــنهادات از محصــوالت، دســته هــا و محتــوا پیشــنهاد مــی کنــد.

•جستجوی محتوا
تحویــل،  اطالعــات  فروشــگاه،  مــکان  ماننــد  بیشــتری  محتــوای  راحتــی  بــه  دهیــد  امــکان  مشــتریان  بــه 
دســتورالعمل هــای مراقبــت و اطالعــات برنــد را پیــدا کننــد. بــه ســادگی بــه نتیجــه جســتجو عمــق مــی بخشــد.

•جستجوی تصویر
جســتجوی  اگــر  دهــد.  مــی  افزایــش  را  تعامــل  و  تبدیــل  بصــری  جســتجوی  ســازی  بهینــه 
جســتجوی  بــرای  تصاویــر  از  بتواننــد  کاربــران  آن  در  کــه  دهیــد  ارائــه  را  تصویــر  بــر  مبتنــی 
بــود. خواهــد  بهتــر  بســیار  مشــتری  تجربــه  کننــد،  اســتفاده  مشــابه  محصــوالت  ســایر 
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A/B ۹. تست
ــید  ــرد باش ــه ف ــر ب ــد منحص ــما بای ــد. ش ــان کنی ــد را امتح ــای جدی ــد و چیزه ــر کنی ــوب فک ــارج از چارچ خ
و از انبــوه شــرکت هایــی کــه محصــوالت مشــابهی را مــی فروشــند متمایــز شــوید.اما چگونه؟ایــده 
ــد  ــما مفی ــتریان ش ــرای مش ــزی ب ــه چی ــد چ ــا ببینی ــد ت ــام دهی ــای A/B را انج ــت ه ــه تس ــت ک ــی اس خوب
اســت. تســت A/B بــه ایــن معنــی اســت کــه بازدیدکننــدگان تصادفــي ۱ از ۲ فورمــت مختلــف یــک 
ــای  ــرح ه ــوالً ط ــا معم ــام دارد. آنه ــخه B ن ــری نس ــخه A و دیگ ــی نس ــد. یک ــی کنن ــاهده م ــه را مش صفح
ــون داده  ــول آزم ــما در ط ــد. ش ــر دارن ــای دیگ ــاوت ه ــی تف ــا برخ ــاوت ی ــی متف ــي کم ــي و جانمای گرافیک
هــا را از بازدیدکننــدگان واقعــی جمــع آوری مــی کنیــد. بــه ایــن ترتیــب مــی توانیــد انــدازه گیــری 
ــش  ــرای افزای ــد ب ــیار قدرتمن ــرد بس ــک رویک ــن ی ــتند. ای ــر هس ــات بهت ــک از صفح ــدام ی ــه ک ــد ک کنی
تبدیــل اســت، زیــرا شــما خواهیــد دیــد کــه کــدام راه حــل هــای طراحــی بهتریــن نتایــج را دارنــد.

A/B جوانب مثبت با تست 
ــا ایــن واقعیــت کــه آنهــا افــراد آزمــون  • بازدیدکننــدگان شــما متوجــه آزمــون نمــی شــوند، رفتــار آنهــا ب

هســتند رنــگ نمــی گیــرد.
• نتایــج مــی توانــد بینــش جدیــدی در مــورد نحــوه رفتــار بازدیدکننــدگان و اینکــه چــه چیــزی کار مــی کنــد 
و چــه چیــزی کار نمــی کنــد بــه شــما بدهــد. ایــن بــه شــما امــکان مــی دهــد تصمیمــات آگاهانــه تــری بگیریــد 

و وب ســایت خــود را بهینــه کنیــد.
A/B معایب تست  

• آزمــون هــای A/B بــه زمــان و منابــع نیــاز دارنــد. شــما بایــد ایــده ای در مــورد یــک بهبــود داشــته باشــید 
و ســپس دو نســخه را بــرای آزمایــش توســعه دهیــد.

• حتــی اگــر یــک آزمــون خــوب طراحــی کــرده باشــید، بــه طــور خــودکار بــه ایــن معنــی نیســت کــه نتایــج 
مفیــد هســتند. نتیجــه آزمایــش ممکــن اســت تفــاوت معنــی داری بیــن نســخه A و نســخه B نشــان ندهــد.
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۱۰-  بازاریابی را از طریق ویدئو انجام دهید
در چنــد ســال گذشــته اتفاقــات زیــادی در زمینــه بازاریابــی محتــوا افتــاده اســت و محتــوای ویدیویــی 
بیــش از هــر زمــان دیگــری اهمیــت دارد. ویدئوهــا موثرتریــن راه بــرای بازاریابــی یک محصول هســتند. 
بــا فیلمبــرداری ویدیوهــای خالقانــه و بــا کیفیــت مــی توانیــد آگاهــی از برنــد خــود را افزایــش دهیــد 
و فــروش را افزایــش دهید.یــک نظرســنجی نشــان داد کــه ۸6 درصــد از کســب و کارهــا از ویدئــو بــه 
عنــوان یــک ابــزار بازاریابــی در ســال ۲۰۲۱ اســتفاده کردند.بیــش از ۲ میلیــارد کاربــر وارد شــده در 
ــو تماشــا  هــر مــاه از یوتیــوب بازدیــد مــی کننــد و هــر روز مــردم بیــش از یــک میلیــارد ســاعت ویدی
مــی کننــد و میلیاردهــا بازدیــد ایجــاد مــی کنند.تحقیقــات Wyzowl نشــان مــی دهــد کــه ۸6 درصــد از 
ــی اســتفاده مــی کننــد. ایــن در ســال ۲۰۲۰  ــزار بازاریاب ــوان یــک اب ــه عن ــو ب کســب و کارهــا از ویدئ
۸۵ درصــد، در ســال ۲۰۱۹ ۸۷ درصــد، در ســال ۲۰۱۸ ۸۱ درصــد، در ســال ۲۰۱۷ 63 درصــد و در 

ســال ۲۰۱6 6۱ درصــد بــوده اســت.
این تحقیق همچنین نشان می دهد که:

ــوی  ــات، ویدی ــا خدم ــول ی ــک محص ــورد ی ــتر در م ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ــردم ب ــد از م • ۹6 درص
ــد. ــرده ان ــا ک ــی را تماش توضیح

ــک  ــه ی ــد ک ــده ان ــد ش ــد متقاع ــک برن ــوی ی ــای ویدی ــا تماش ــه ب ــد ک ــی گوین ــردم م ــد از م • ۸4 درص
ــد. ــات را بخرن ــا خدم ــول ی محص

• ۷۸ درصــد از بازاریابــان ویدیــو مــی گوینــد کــه ویدیــو بــه طــور مســتقیم بــه افزایــش فــروش کمــک 
کــرده اســت.

•انواع ویدیوهای فروش  الکترونیک:

ویدیوی نمای نزدیک محصول
ویدیوهــای نمــای نزدیــک محصــول روی محصــول شــما زوم مــی کننــد و ویژگــی هــای خاصــی را نشــان می 
دهنــد کــه بیننــدگان ممکــن اســت در تصاویــر نبیننــد، یــا عملکــردی را نشــان دهنــد کــه بایــد از نزدیــک 
مشــاهده شــود، یــا بــه ســادگی محصــول شــما را از چندیــن زوایــای نشــان مــی دهد.ویدئــوی مــروری بــر 
محصــول ایــن نــوع ویدیــو دیــد کلــی تــری از محصــول را بــه مشــتری مــی دهد.مشــتری مــی توانــد در 
مــورد ویژگــی هــا و مزایــای محصــول شــما اطالعــات بیشــتری کســب کنــد. معمــوالً در ایــن نــوع ویدیوهــا 
شــخصی نشــان مــی دهــد کــه محصــول را نشــان مــی دهــد و توضیــح می دهد کــه چــرا بایــد آن را بخرید.

ویدئوی تایید مشتری
در ویدیوهــای توصیفــات مشــتری، مشــتریان گذشــته یــا فعلــی تجــارب مثبــت خــود را بــا برنــد، 
ــدی  ــزار قدرتمن ــتري، اب ــد مش ــای تایی ــی گذارند.ویدیوه ــتراک م ــه اش ــما ب ــات ش ــا خدم ــول ی محص
ــد  ــورد ارزش برن ــی در م ــتریان احتمال ــردن مش ــد ک ــت از متقاع ــی صحب ــوص وقت ــه خص ــتند، ب هس
شــما باشــد. آنهــا مــی تواننــد بــه شــما کمــک کننــد اعتمــاد بــه برنــد خــود را افزایــش دهیــد، کســب 
ــد. ــش دهی ــتریان افزای ــوی مش ــما را از س ــول ش ــد محص ــال خری ــد و احتم ــانی کنی ــود را انس و کار خ
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۱۱- واقعیت افزوده در مد
گســترده  دیجیتــال  تحــول  یــک  در  هــا  شــرکت  از  بســیاری  و  اســت  ســخت  مــد  صنعــت 
از  بایــد  آنهــا  کننــد.  نظــر  تجدیــد  خــود  هــای  اولویــت  در  بایــد  فروشــان  خــرده  هســتند. 
وفــاداری  دهــد  مــی  امــکان  آنهــا  بــه  کــه  کننــد  اســتفاده  هایــی  فنــاوری  و  ابزارهــا  روندهــا، 
هاســت. فنــاوری  ایــن  از  یکــی  افــزوده  واقعیــت  آورنــد.  دســت  بــه  را  امــروزی  خریــداران 

•واقعیت افزوده و فروش  الکترونیک
ــدی،  ــه بع ــر س ــزوده و تصاوی ــت اف ــازی ، واقعی ــت مج ــد واقعی ــی مانن ــری تعامل ــی بص ــک طراح ــا کم ب
مشــتری می توانــد تجربــه حســی بهتــری داشــته باشــد و درک بهتــری از آنچــه بایــد از محصــول خــود 
هنــگام خریــد آنالیــن داشــته باشــد، داشــته باشــد.طبق آزمایشــگاه مارکســنت، انتظــار مــی رود تا ســال 
۲۰۲۰، واقعیــت مجــازي ۱۲۰میلیــارد دالر درآمــد ایجــاد کند.آنهــا همچنیــن گــزارش مــی دهنــد کــه:

• ۷۷ درصد از خریداران می خواهند ویژگی های محصول مانند رنگ یا سبک را ببینند.
• ۷۲ درصــد از خریــداران اقالمــی را بــه دلیــل واقعیــت افــزوده خریــداری کردنــد کــه قصــد خریــد 

ــتند. آن را نداش
• 6۸% از خریــداران در صــورت در دســترس بــودن واقعیــت مجــازي، زمــان بیشــتری را بــا محصــوالت 

صــرف کردنــد.
• 6۵% اطالعات محصول را از طریق واقعیت مجازي، می خواهند

ارائــه می دهنــد، ترجیــح  کــه واقعیــت مجــازي  را  از خریــداران، خرده فروشــی هایی  6۱ درصــد 
می دهنــد.

 ۵۵ % می گویند واقعیت مجازي خرید را سرگرم کننده می کند.
•مشاغل فروش  الکترونیک مد که از واقعیت افزوده استفاده می کنند:

ــی  ــه زیبای ــت ک ــواردی اس ــک، م ــروش  الکترونی ــزوده در ف ــت اف ــتفاده از واقعی ــای اس ــی از مزای یک
شناســی یــا ســایر ویژگــی هــای فیزیکــی، ماننــد انــدازه، عوامــل اصلــی تصمیــم گیــری خریــد 
بــرای مشــتری هســتند.چندین خــرده فــروش آنالیــن از واقعیــت افــزوده بــرای بهبــود تجربــه 
اســت: آورده شــده  نمونــه  چنــد  اینجــا  در  کننــد.  مــی  اســتفاده  خــود  بــرای مشــتریان  خریــد 

:Nike Fit •
 بــا اســتفاده از دوربیــن تلفــن هوشــمندتان، پاهــای شــما را اســکن مــی کنــد و ۱3 نقطــه داده را جمــع 
آوری مــی کنــد کــه مورفولــوژی پــای شــما را بــرای هــر دو پــا ترســیم مــی کنــد. پــس از تکمیــل اســکن، 
ابعــاد منحصــر بــه فــرد پــای شــما مــی توانــد بــه راحتــی بــرای خریــد آنالیــن و در فروشــگاه در نایــک در 

آینــده مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
 Warby parker: Virtual Try-On آزمایش مجازی •

یــک ویژگــی در برنامــه Warby Parker iOS اســت کــه بــه شــما امــکان مــی دهــد عینــک و عینــک 
آفتابــی را بــه صــورت مجــازی امتحــان کنیــد.

 مزایای واقعیت افزوده برای فروش  الکترونیک مد
ــد  ــی از برن ــش آگاه ــرای افزای ــازي ب ــت مج ــد از واقعی ــی توانی ــن، م ــد آنالی ــد م ــک برن ــوان ی ــه عن ب
ــد. ــتفاده کنی ــی اس ــتریان فعل ــرای مش ــتری ب ــه مش ــود تجرب ــد و بهب ــداران جدی ــذب خری ــود و ج خ
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 ۱۲-فروش  اجتماعی
ترکیــب فــروش  الکترونیــک با رســانه هــای اجتماعی بســیار قدرتمند 
اســت. ایــن بــه مشــتریان امــکان مــی دهــد محصوالتــی را کــه معمــوالً 
در یــک ســایت فــروش  الکترونیــک مــد بــه دنبــال آن نیســتند، 
کاوش و پیــدا کننــد.6۰ درصــد از مصــرف کننــدگان از رســانه هــای 
اجتماعــی بــرای تحقیــق در مــورد محصــوالت و خدمات جدید اســتفاده 
ــددر  ــد - آن را بخری ــک کنی ــد - روی آن کلی ــد.آن را ببینی ــی کنن م
حــال حاضــر، پلتفــرم هــای رســانه هــای اجتماعــی کــه امــکان فــروش  
ــه اینســتاگرام، فیــس بــوک،  اجتماعــی را فراهــم مــی کننــد، از جمل
پینترســت و تیــک تــاک هســتند.آن ها ایــن امــکان را بــرای مشــتریان 
فراهــم می کننــد کــه محصولــی را در برنامــه ببیننــد، دکمــه »اکنــون 
بخــر« را فشــار دهنــد و ســپس خریــد را درســت در همانجــا، هنوز در 
برنامــه، تکمیــل کننــد. Pinterest بــه همیــن صــورت کار نمــی کنــد، 
جایــی کــه مشــتریان بــه یــک ســایت فــروش  الکترونیــک هدایــت مــی 
ــد. ــل کنن ــه تکمی ــد را در برنام ــد خری ــی توانن ــن نم ــوند و بنابرای ش

خریداران چه کسانی هستند؟
ــه رســانه هــای  ــده ب ــادات مصــرف کنن ــت اســت، ع ــک واقعی ــن ی ای
اجتماعی تغییر کرده اســت. نســل Z  یعني متولدین ۱3۷۰ تا ۱3۸۵ 
کــم و بیــش بــا تلفن یــا هر دســتگاه تلفن همــراه دیگری در دســت به 
دنیــا آمــده انــد و رویکــردی کامــالً متفــاوت بــه رســانه هــای اجتماعــی 
و بــه طــور کلــی دیجیتالــی شــدن نســبت بــه نســل هــای قبلــی دارنــد.

اینســتاگرام  از  متحــده  ایــاالت  در   Z نســل  از  درصــد   6۰  •
جدیــد  خدمــات  و  محصــوالت  هــا،  مــارک  کشــف  بــرای 
تــا   ۱۸ هــای  آمریکایــی  از  درصــد   4۸ کننــد.•  مــی  اســتفاده 
انــد. کــرده  خریــداری  اجتماعــی  هــای  شــبکه  از  ســاله   34

رشد فروش  اجتماعی
کــه  مــی رود  انتظــار   ،Business Insider گــزارش  اســاس  بــر 
فــروش  اجتماعــی 4,3 درصــد از کل فــروش خرده فروشــی فــروش  
الکترونیــک در ایــاالت متحــده را در ســال ۲۰۲۱ تشــکیل دهــد. 
Emarketer پیــش بینــی مــی کنــد کــه فــروش  اجتماعــی بــا افزایــش 
34,۸ میلیــارد دالری بــه 36,۰۹ میلیــارد دالر در ســال ۲۰۲۱ خواهد 
ــن  ــی بزرگ تری ــروش  اجتماع ــرای ف ــه ب ــه ای ک ــید.امروزه، مقول رس
ــتند. ــی هس ــوازم جانب ــاک و ل ــه پوش ــد از جمل ــته های م ــت، دس اس

به عبارت دیگر، فروش  اجتماعی یک روند فروش  الکترونیکی است 
که در اینجا باقی مانده است و در آینده بسیار قدرتمند خواهد بود.
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The role of young generation
i n  e x p o r t  d e v e l o p m e n t



ــورهای  ــت. کش ــده اس ــل ش ــا تبدی ــای دنی ــی از ترنده ــه یک ــه ب ــت ک ــالی اس ــد س ــی چن ــوان گرای ــده ج پدی
ــس،  ــازه نف ــوان و ت ــروی ج ــور نی ــدون حض ــه ب ــد ک ــه ان ــعه دریافت ــال توس ــی در ح ــا حت ــه و ی ــعه یافت توس
ــر  ــال اخی ــیاری در ۱۰۰ س ــای بس ــازمان ه ــن رو س ــردد. از ای ــی گ ــد م ــت کن ــاد و صنع ــد اقتص ــرعت رش س
ــه  ــی شــکل گرفت ــدی، تجــاری و خدمات ــه بازارهــای تولی ــان جهــت ورود ب ــاده ســازی جوان ــت و آم ــرای حمای ب
انــد. در بیــن ایــن ســازمان هــا، JCI ســرآمد فعالیــت در حــوزه جوانــان بــوده و توانســته ۱۱ میلیــون عضــو 
ــازمان  ــن س ــترده ای ــای گس ــت ه ــه فعالی ــه ب ــا توج ــفانه ب ــر، متاس ــویی دیگ ــد.از س ــرا باش ــان را پذی در جه
ــار اشــتغال ســال  ــه آم ــه رو اســت.اگر نگاهــی ب ــده ای روب ــا مشــکالت عدی ــان ب ــان اشــتغال جوان هــا همچن
ــا  ــان ب ــتغال جوان ــت اش ــن وضعی ــا بدتری ــی ب ــای جنوب ــه آفریق ــم ک ــم، میبین ــا بیاندازی ــطح دنی ۲۰۱۹ در س
ــرار دارد.  ــکاری ق ــد بی ــا ۰,3۷درص ــرایط ب ــن ش ــوج در بهتری ــه اول و کامب ــکاری در رتب ــد بی ۵۷/4۷ درص
ــاوت  ــران تف ــد ای ــار ۲۵/46 درص ــا آم ــه ب ــوده ک ــد ب ــان ۱۵/۸6 درص ــار در جه ــن آم ــن ای ــن میانگی همچنی
بانــک جهانــی جمــع آوری شــده اســت(.  نســبتا زیــادی دارد ) ایــن آمــار نیــز از ۱۸۱ کشــور توســط 
 4/۵ تــا  را  بیــکار  جوانــان  تعــداد  تــوان  مــی  ایــران  آمــار  ملــی  مرکــز  در  موجــود  اطالعــات  بــا 
چــه  بــه  پــس  امــا  ســازد.  آبــاد  را  کشــوری  توانــد  مــی  تعــداد  ایــن  کــه  زد  تخمیــن  نفــر  میلیــون 
علــت اوضــاع اقتصــادی کشــور و اشــتغال جوانــان در ایــن ســال هــا رو بــه وخاومــت رفتــه اســت؟

The role of young generation

i n  e x p o r t  d e v e l o p m e n t

ت را د صا ــعه  س تو ر  د ن  نا ا جو نقش 
ه  د زا تیق  سینا 

ن نا ا جو مللل  ا بنی  ق  تا ا مللل  ا بنی  ر   مو ا ر   و مشــا
آمریکا اقتصاد  انجمن  عضو   / آمریکا  بازاریایب  انجمن  عضو   
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ــان  ــه زم ــوق و ن ــور و ش ــر ش ــه دیگ ــته ن ــل گذش  نس
ــان  ــن رو جوان گســترش فعالیــت تجــاری را دارد. از ای
ــد و فرصــت  ــوم جدی ــو و آگاهــی از عل ــده هــای ن ــا ای ب
هــای نــو ظهــور مــی تواننــد نقــش اصلــی توســعه 
اقتصــاد در کشــور را ایفــا کننــد. اســتفاده از ابزارهــای 
نویــن بازاریابــی ماننــد شــبکه هــای اجتماعــی و پلتفــرم 
هــای B۲B مــی توانــد ســرعت رشــد شــرکت هــا و 
ــه  ــد. البت ــش ده ــدت افزای ــه ش ــی را ب ــارت خارج تج
ــای  ــر در بازاره ــورد نظ ــب و کار م ــی کس ــت رقابت مزی

ــت. ــده گرف ــد نادی ــز نبای ــی را نی ــن الملل بی
 یکــی از عوامــل رشــد اقتصــادی قطعــا صــادرات بــوده 
ــی  ــور م ــران کش ــه س ــز دغدغ ــی نی ــان کنون ــه در زم ک
باشــد. در همیــن زمــان اســت کــه جوانــان بــا ایــده هــای 
نــو و انــرژی تمــام نشــدنی خــود میتواننــد فرصــت هــای 
بینظیــری بــرای خــود و کشــور فراهــم آورند.دیــر یا زود 
ــا تفاهمــات  ــی و ی ــه بازارهــای آزاد تجارت ــران هــم ب ای
تجــاری منطقــه ای وصــل شــده و صــادرات غیــر نفتــی 
خــود را گســترش خواهــد داد. در ســال هــای آتــی 
وابســتگی کشــورها بــه نفــت کاهــش یافتــه و توســعه 
ــادی  ــد اقتص ــرورت رش ــر ض ــر ب ــالم دیگ ــادرات اق ص
کشــورها مبــدل خواهــد شــد. از ایــن رو توســعه مهارت 
جوانــان بــرای آمادگــی جهــت ورود بــه ایــن بازارهــا بــه 
ــد  ــران قص ــت ای ــد. دول ــد ش ــدل خواه ــم مب ــک مه ی
ــادرات را از  ــزان ص ــن می ــهیل قوانی ــا تس ــا ب ــد ت داری
4۵ میلیــارد دالر کنونــی بــه 6۰ میلیــارد دالر در ســال 
آتــی و حتــی بیشــتر در ســال هــای بعــد از آن برســاند. 

قطعــا عوامــل گوناگونــی در وضعیــت اقتصــادی کشــور 
و سیســتم اشــتغالی جوانــان نقــش داشــته امــا شــاید 
مهــم تریــن دلیــل عــدم بــه کار گیــری جوانــان در طــرح 
هــای اقتصــادی، فقــدان مهــارت کافــی آنــان بــه دلیــل 
ــد  ــر چن ــت. ه ــوده اس ــی ب ــتم آموزش ــکالت سیس مش
ــا  ــکده ه ــا و دانش ــگاه ه ــد دانش ــل جدی ــور نس ــا ظه ب
و شــروع فعالیــت آن هــا بــه صورتــی نویــن در ایــران 
کورســوی امیــدی بــرای اصــالح ایــن نــوع آمــوزش هــا 
رقــم زده اســت امــا تــا رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب راه 
بســیار طوالنــی در پیــش خواهــد بــود.از ایــن رو بــرای 
ورود جوانــان بــه عرصــه اقتصاد، کارآفرینی و اشــتغال 
ــردی در  ــای کارب ــوزش ه ــر آم ــرق دیگ ــت ط ــی بایس م
ــی  ــا م ــوزش ه ــن آم ــرد. ای ــرار گی ــان ق ــار جوان اختی
ــی  ــات آموزش ــط موسس ــا توس ــن کار و ی ــد در حی توان
معتبــر و بــا نگاهــی کامــال متفــاوت نســبت بــه آمــوزش 
ــادی در  ــع بســیار زی ــرد. مناب دانشــگاهی صــورت پذی
دنیــا وجــود دارد کــه رایــگان و یــا بــا رقــم هــای ناچیزی 
دوره هــای آنالیــن در حــوزه هــای مختلــف و احتیاجــات 
دنیــا در حــال برگــزاری هســت کــه متاســفانه جوانــان 
ــره  ــی به ــل عــدم آگاهــی کافــی از آن هــا ب ــه دلی ــا ب م
ــا  ــازمان ه ــات و س ــن موسس ــیاری از ای ــتند. بس هس
حتــی گواهینامــه هــای معتبــری نیــز در اختیــار دانــش 
ــی  ــا م ــتخدام آنه ــه اس ــی ب ــرار داده و حت ــران ق پذی
ــب  ــه عق ــدم ب ــد ق ــد چن ــش بای ــرای جه ــه ب ــد. همیش پردازن
رفــت. بــه اســتناد همیــن موضــوع نبایــد جوانــان رویــای مدیریــت 
را از همــان روزهــای نخســتین در ذهــن خــود بپروراننــد. موفقیت 
در راه مدیریــت و کارآفرینــی، مسیریســت میــان مــدت و بلنــد. 



آن دســته از صاحبیــن ایــن کســب و کارهــای نوپــا 
کــه اعــداد قابــل توجهــی را در جهــت توســعه فعالیــت 
ــه عنــوان پدیــد آورنــده  ــد و ب هــای خــود جــذب کردن
مدیریــت آن کســب و کار را داشــتند حــاال بــا صندوقــی 
طبیعتــا  میشــوند.  جایــگاه  تــرک  بــه  مجبــور  خالــی 
خواســته هــای ایــن افــراد در بــدو ورود بــه بــازار کار 
از دیــد کارفرمایــان بــاال خواهــد بــود و امــکان همــگام 
شــدن بــا آنــان را نخواهنــد داشــت. در نتیجــه تعــداد 
قابــل توجــی از افــراد را در جامعــه مشــاهده خواهیــم 
کــرد کــه بــا مهــارت هایــی بعضــا خــاص و خواســت 
هایــی بــه مراتــب بــاال وارد بــازاری شــدند کــه امــکان 
تطبیــق بــا آن را ندارنــد کــه موجــب ســرخوردگی و 
ــدم  ــای ع ــل ه ــد.یکی از راه ح ــد ش ــان خواه بیکاریش
ــان  ــن معضــالت، فعالیــت هــای جوان ــدار شــدن ای پدی
ــوده. در  ــی و شــرایط حــال حاضــر ب ــازار کاری فعل در ب
ــت شــده و پــس از آن  ــارت هــا تقوی ــت مه ــن فعالی ای
ــه  ــر ب ــای کمت ــا خط ــوان ب ــده میت ــه بدســت آم ــا تجرب ب
امــور نوآورانــه بپردازنــد و همزمــان بــا فعالیــت اصلــی 
بــه مــرور قاونــون ۲۰/۸۰ را اجــرا کننــد. شــاید ایــن 
پیشــنهاد در نــگاه اول کمــی غیــر منطقــی بــه نظــر 
برســد و پاســخ برخــی از افــراد اتــالف وقــت و از بیــن 
بــردن خالقیــت باشــد. امــا بــه زمانــی فکــر کنیــد کــه 
بــه دلیــل نبــود مهــارت کافــی و هــر عامــل داخلــی 
نوپــا شــما شکســت  کار  و  دیگــر کســب  خارجــی  و 
خــورده و منابــع مالــی دیگــری نداریــد. آن وقــت ایــن 
موضــوع برایتــان بیشــتر منطقــی بــه نظــر میرســد

بــاال بــردن کیفیــت کاال و تســهیل قوانیــن فقــط برخــی 
از مــواردی اســت کــه مــی توانــد ایــن مهــم را محقــق 
افــراد  حضــور  هــا  آن  همــه  از  مهمتــر  امــا  ســازد 
توانمنــد در حــوزه صــادرات خواهــد بــود. افــرادی کــه 
مهــارت هایــی همچــون مذاکــره، بازاریابــی بیــن المللــی 
یــا صادراتــی و دانــش بازرگانــی را داشــته باشــند. در 
حــال حاضــر نیــز کشــور بــا کمبــود شــدید نیــروی ماهــر 
مواجــه شــده اســت کــه در خصــوص کارشــناس و مدیر 
بازرگانــی نیــز ایــن فقــدان حــس میگــردد. اگــر جوانان 
ــن  ــود را در ای ــی خ ــده توانای ــال آین ــد در یکس بتوانن
زمینــه بــاال ببرنــد نــه تنهــا جــذب شــرکت هــای داخلــی 
بــزرگ و معتبــر خواهنــد شــد بلکــه احتمــاال بــا نتیجــه 
ــی  ــای خارج ــرکت ه ــا در ش ــور آنه ــام حض ــت برج مثب
ــه  ــود.از جمل ــا خواهــد ب ــرای آنه ــه دیگــری ب ــز گزین نی
مهمتریــن عوامــل بــرای ورود بــه بازارهــای صادراتــی 
و کســب مهــارت از قــرار زیــر مــی باشــد:آموزش هــای 
آنالیــن، پیوســتن بــه تشــکل هــای تجــاری و صادراتــی، 
آمــوزش حیــن کار و آمــوزش هــای عملیاتــی و کاربــردی 
از راه هــای موفقیــت نســل جــوان در رشــد اقتصــادی 
بنــگاه هــای خــود و کشــور خواهــد بــود. در ســال هــای 
ــه  ــم ک ــد آمــدن اســتارتاپ هــا بودی ــر شــاهد پدی اخی
اکثــرا توســط جــوان هــا پدید آمــده و رهبری می شــود. 
ایــن کســب و کارهــای نوپــا  بــا تمــام مزیــت هــا یــی کــه 
بــرای جامعــه و کشــور داشــته، یــک زیــان نســبتا بــزرگ 
 Investopedia نیــز بــه همــراه خــود دارد. بــه گــزارش
درصــد   ۹۰ انــدازی،  راه  اول  ســال  پنــج  در 
ــوند. ــی ش ــارج م ــازار خ ــق از ب ــا موف ــا ن ــتارتاپ ه اس
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اگــر بخواهیــم مطالــب یــاد شــده را بــه گونــه ای دیگــر شــفاف ســازیم: اول، شکســتن غــرور و شــروع 
کار در ســطوح میانــی و نــه مدیریتــی توســط جوانــان جهــت کســب تجربــه و مهــارت الزم اســت. دوم، 
آمــوزش هــای مســتمر و بــا اســتانداردهای بیــن المللــی کــه توســط تشــکل هــا و مراکــز آموزشــی ارائــه 
مــی شــود. ســوم، حضــور مســتمر در جلســات، کنفرانــس هــا و ســمینارهای تجــاری داخلــی و خارجــی، 
ــر  ــز ب ــد LinkedIn ،  GBF و ... پنجــم تمرک ــی و B2B مانن ــرم هــای بازاریاب ــارم، اســتفاده از پلتف چه
فعالیــت تجــاری و آموختــن راه و روش درســت کارآفرینــی مــی باشــد. کار آفرینــی تنهــا اینجــاد شــغل 
نبــوده و نیســت. کار آفریــن واقعــی کســی خواهــد بــود که شــغل پایــدار ایجاد کــرده و بنــگاه اقتصادی 
خــود را بــه ســود و توســعه پایــدار برســاند.و امــا در آخــر و مهمتریــن موضــوع ارتبــاط ســازی و پایــدار 
ســازی ایــن ارتباطــات هســت. اگــر تمامــی مــوارد بــاال هــم بــا موفقیــت انجــام دهیــد، تقریبــا مطمئــن 
باشــید بــدون ارتباطــات کافــی نتیجــه ایــده عالــی نخواهیــد داشــت. بــرای ســاخت ارتباطــات بایــد زمان 
بگذاریــد، افــراد درســت انتخــاب کنیــد و در صــورت لــزوم حتــی بــه رایــگان و بــه صــورت داوطلبانــه 
در برخــی محافــل فعالیــت و حضــور داشــته باشــید. ارتباطــات کلیــد طالیــی پیــروزی شــما خواهــد بــود.
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»آرش راد« متولــد ایــران و دانــش آموختــه مهندســی مکانیــک اســت، امــا عالقــه او بــه هنــر باعــث گرایشــش بــه 
ســمت طراحــی و ســاخت جواهــرات گردید.تلفیق عالقه، اســتعداد ، دانش هنری او و تجربــه و تخصص در تکنولوژی 
ســاخت و فرآینــد تولیــد موجــب خلــق محصوالتــی خــاص و بدیــع گردیده اســت. این خصوصیــت زمانی به اوج رســید 
کــه وی بــا الهــام از معمــاری باشــکوه ایرانــی – اســالمی محــل زندگــی خــود و میــراث غنــی هنرهــای ســنتی و باســتانی 
مشــرق زمیــن و تلفیــق آن بــا آرایــه هــای زندگی مــدرن، آثار خود را ســاخته و پرداختــه نمود.این زبان خــاص و ایده 
پــردازی نویــن منجــر بــه خلــق مجموعــه ای بــی نظیــر و منحصــر بــه فــرد از محصــوالت در غالبــی امروزی شــده اســت.

وی در ســال ۲۰۱۵ اقــدام بــه تاســیس برنــد خــود نمــود و اولیــن مجموعــه جواهــرات خــود را بــا نــام “Sparkle” در 
تابســتان همان ســال ارایه کرد. محصوالت »آرش راد« در اســتودیوی این مجموعه در ایران طراحی شــده و ســاخت 
آن نیــز بــا دقــت و ظرافــت تمــام توســط اســتادکارهای ایــن حرفــه و بطــور کامــل بوســیله دســت انجــام مــی پذیــرد.
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