
مهر 1394

30 اخبار صنعت چرم و كفش

 تعريف مفاهيم و مديريت آن
با پيشرفت سريع علم و تكنولوژي و جريان گسترده 
اطالعات فني، امروزه جامعه صنفي و صنعتي ما نيازمند 
آموزش و مهارت هاي جديدي است كه با كمك آن 
بتواند ضمن تثبيت جايگاه فعلي خود، همگام با توسعه 

دانش و فناوري به پيش برود. 
برنامه و هدف اصلي در صنعت كفش بايد پرورش 
نيروهاي جديد و جوان تحصيل كرده مختلفي باشد 
كه بتوانند با مغز و فكري خالق با مشكالت و مسائل 
مختلف روبرو شده و به حل آنها بپردازند. به شيوه اي 
كه بتوانند به خوبي با يكديگر ارتباط برقرار كرده و با 
بهره گيري از خرد و دانش جمعي و توليد ايده و افكار 
جديد مشكالت ريز و درشت هميشگي در اين صنعت 

را از ميان بردارند. 
 امروزه صنعت ما بدون شك نيازمند آموزش و ايجاد 
خالقيت است كه بتواند با خلق افكار نو به سوي يك 
جامعه پويا و سودآور قدم بردارد. اين خالقيت بدون 
تعارف بايد در تمام سطوح از مديريت هاي كالن صنفي 

و صنعتي گرفته تا پايين ترين سطوح، ايجاد شود. 
 رشد فزاينده اطالعات و علوم مختلف، سبب شده 
است كه هر انساني از تجربه و علم و دانشي برخوردار 

باشد كه ديگري فرصت كسب آنها را نداشته باشد، به 
همين علت در اختيار داشتن و همسو كردن اطالعات 
مختلف و مورد نياز كه حاوي علم و دانش و تجربه در 
بين نيروهاي مختلف است، يكي از رموز موفقيت در 
دنياي توليد و تجارت امروز است. هيچ كس نمي تواند 
به ميزان اطالعات واقعي هر كس كه در گوشه اي 
از ذهن او نهفته است پي ببرد. اين اطالعات زماني 
متبلور و به حركت در مي آيد كه انگيزه اي قوي سبب 
رها شدن آن به بيرون ذهن  شود. و اين زماني است كه 
نيروها و اعضا يك سيستم به سرنوشت يكديگر حساس 
و مسئولند و در جهت رشد يكديگر مي كوشند و در 
نهايت سبب مي شود جرياني از علم و دانش و تجربيات 
مختلف و الزم ميان آنها جاري شود كه همين امر 

زمينه ساز نوآوري و خالقيت خواهد بود. 
يكي از عوامل موثر در بروز خالقيت درصنعت كفش، 
زمينه سازي و بسترسازي در بين همكاران، مديران، 
نيروهاي مولد، كارگران و...، جهت ايجاد فرهنگ 
جديد كاري است كه در آن همگان در تالش براي 
رشد دادن ديگري باشند و با تاثير بر روي يكديگر به 
پيشرفت جامعه صنعتي خود كمك  كنند، چيزي كه 
هم اكنون كمتر رعايت مي شود و بعضا عكس آن يعني 

حسادت، سنگ اندازي و ايجاد مزاحمت در موفقيت 
و خالقيت هاي مقطعي و جرقه اي برخي از همكاران 
خالق ديده مي شود و اين يكي از داليل اصلي است 
كه موفقيت هاي ما كوتاه مدت و گذرا است و باز هم 
به همين علت است كه برند موفق و تاثيرگذاري در 
صنعت كفش يافت نمي شود كه قدمتي طوالني داشته 
باشد.  يكي از شرايط الزم براي تولد و بروز افكار نو، 
وجود آرامش براي مغز است. به همين خاطر الزم است 
مديران و مسئوالن بكوشند در سيستم خود شرايطي 
پديد آورند كه در بستر آن مغز خوب بينديشد و تكامل 
يابد و سبب ساز افكار نو شده و شرايط براي سازندگي 
در سيستم مهيا شود. با افزايش و رعايت اصول حرفه اي 
و اخالقي تك تك افراد يك سيستم مي توان شرايط را 
براي شكل گيري يك محيط آرام بخش براي حصول 
ايده اي نو و در نتيجه پديدار شدن خالقيت در محيط 

كار فراهم كرد. 
بر عكس، كاهش و عدم رعايت اصول حرفه اي و 
اخالقي در يك سيستم باعث مي شود كه زمينه براي 
گسسته شدن روابط اجتماعي و دوستي ها گسترش 
يابد و با سست شدن پيوندهاي اجتماعي، شرايط 
الزم براي بروز خالقيت در سيستم سخت تر  شود زيرا 

پایپوش

اهميت
 خالقيت 

و نوآوري 
در صنعت كفش

قسمت   سوم

آموزش مدل كسب و كار در صنعت كفش از اهميت به سزايي برخوردار است. سعي ما در مجله همواره بر اين بوده است تا بتوانيم از دانش و تجارب كساني كه 
در اين زمينه بررسي و تحقيق كرده اند و خودشان الگوي موفقي در صنعت بوده و هستند استفاده كنيم. فرهاد عليزاده يكي از توليدكنندگان موفقي بوده است 
كه در بخش آموزش مدل  كسب و كار به ويژه در صنعت كفش دانش و تجربه بااليي دارد و بنا به درخواست ما با نشريه اعالم همكاري كرده اند. سومين بخش از 

اين آموزش ها را در زير خواهيد خواند.
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فرصتي براي تفكر كردن وجود نخواهد داشت. 
در شرايط خاص امروز، صنعت كفش بيش از 
همه چيز احتياج به تغييرات و بينش مثبت و ورود 
ايده ها و افكار نو و خالقانه در بطن اصلي اين صنعت 
دارد، اين تغييرات هر چه زودتر بايد اتفاق بيفتد تا 
شاهد ارتقاء و توسعه واقعي صنعتي باشيم كه با قابليت 
بالقوه و بالفعلي كه دارد، ضمن ايجاد سود و ارزش 
افزوده باال، باعث اشتغال زايي در جامعه شود كه شديدا 

كشور ما به آن نياز دارد. 
موفقيت يا عدم موفقيت، پيروزي يا شكست، 
سودآوري يا زيان و... در صنعت كفش بدون هيچ 
اغماضي در گرو فكر و ايده نو يا به عبارتي در گرو 

خالقيت و نوآوري است. 
تفاوت بين كارخانه ها و مديران آنها با يكديگر به غير 
از تفاوت بين دانش و امكانات آنها، فقط و فقط در افكار 
و جسارت در تغييرات بين آنها و در نهايت، تفاوت در 

ايجاد خالقيت و نوآوري بين آنهاست. 
حال بپردازيم به اينكه خالقيت و نوآوري چيست؟ 
آيا هر دو يكي هستند؟ چه فرقي بين آنها است؟  براي 
رسيدن به اين جواب ها بايد تعريف هر كدام را جداگانه 

بررسي كرد. 

تعريف خالقيت
از واژه خالقيت تعريف هاي زيادي شده است. در 
اينجا برخي از تعاريف مهم را مورد بررسي قرار مي دهم: 
- خالقيت يعني تالش براي ايجاد يك تغيير 
برنامه ريزي شده و هدفدار در توان اجتماعي يا 

اقتصادي سازمان. 
- خالقيت به كارگيري توانايي هاي ذهني براي ايجاد 

يك فكر يا مفهوم جديد است. 
- خالقيت يعني توانايي پرورش يا به وجود آوردن 
يك انگاره يا انديشه جديد )در بحث مديريت توليد 

نظير به وجود آوردن يك محصول جديد است( . 
- خالقيت عبارت است از طي كردن راهي تازه يا 

پيمودن يك راه طي شده قبلي به طرزي نوين. 
- از ديد روانشناسان، خالقيت يكي از جنبه هاي 

اصلي تفكر يا انديشيدن است. 
 تفكر عبارت است از فرايند بازآرايي يا تغيير اطالعات 

و نمادهاي كسب شده موجود در حافظه درازمدت. 
براساس اين تعريف خالقيت ارتباط مستقيمي با قوه 
تخيل يا توانايي تصويرسازي ذهني دارد. اين توانايي 
عبارت است از فرايند تشكيل تصويرهايي از پديده هاي 

ادراك شده در ذهن. 
- خالقيت عبارت است از فرايند يافتن راه هاي جديد 

براي انجام دادن بهتر كارها؛ 

- خالقيت يعني توانايي ارائه راه حل جديد براي 
حل مسائل؛ 

 - خالقيت يعني ارائه فكرها و طرح هاي نوين براي 
توليدات و خدمات جديد و استمرار آنها. 

خالقيت از ديد سازماني تعاريف ديگري هم دارد: 
- خالقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود 
و ارتقای كميت يا كيفيت فعاليت هاي سازمان؛ مثاًل 
افزايش بهره وري، افزايش توليدات يا خدمات، كاهش 
هزينه ها، توليدات يا خدمات از روش بهتر، توليدات يا 

خدمات جديد و غيره. 
دانشمندان در بررسي هاي خود شش عامل را در 

خالقيت افراد موثر دانسته اند: 
1- دانش: داشتن دانش پايه اي در زمينه اي محدود 
و كسب تجربه و تخصص در ساليان متمادي باعث 

ايجاد خالقيت در محيط و زمان مناسب خواهد شد. 
2- توانايي عقالني: توانايي ارائه ايده خالق از 
طريق تعريف مجدد و برقراري ارتباطات جديد در 

مسائل. 
3- سبك فكري: افراد خالق عموماً داراي سبك 
فكري خاصي هستند و در مقابل روش ارائه شده از 
طرف سازمان و مديريت ارشد، سبك فكري ابداعي 

را بر مي گزينند. 
4- انگيزه: افراد خالق عموماً براي به فعل در آوردن 

ايده هاي خود انگيزه فراواني بروز مي دهند. 
5- شخصيت: افراد خالق عموماً داراي ويژگي هاي 
شخصيتي مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل 
فشارهاي بيروني و داخلي و نيز مقاوم بودن در مقابل 

وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند. 
6- محيط: افراد خالق عموماً در داخل محيط هايي 
كه مورد توجه و حمايت قرار مي گيرند بيشتر حضور 

داشته و موفق خواهند شد. 
باز هم تعريف ديگري از خالقيت: 

خالقيت عبارت است از تحوالت دامنه دار و جهشي 
در فكر و انديشه انسان بطوري كه حائز يك توانايي 
در تركيب عوامل قبلي به شيوه اي نو باشد و به تعبير 

ديگري: 
خالقيت عبارت است از به كارگيري كامل توانايي 
ذهني براي ايجاد يك فكر يا راه حل نو نسبت به خود 

شخص خالق. 
در اين تعريف مفهوم »نو« محور اصلي تعريف را 
در بر مي گيرد و با توجه به آن، براي ديگران توقع 
و انتظار ايجاد مي شود. اما بايد دانست كه ممكن 
است يك راه حل، يك فكر يا يك مفهوم براي 
ديگران جديد نباشد وليكن براي خود شخص 
خالق، جديد و نو باشد. پس جديد بودن نسبت 

 به خود شخص مهم است نه نسبت به ديگران. 
با اين بيان معلوم مي شود كه همه انسان ها بنا به اصل 
تفاوت هاي فردي كه دارند، داراي خالقيت و نوآوري 
هستند و نبايد تصور كرد كه خالقيت منحصر به افراد 
تيزهوش و با استعداد است. فقط مهم شكوفايي اين 
استعدادهاست. اين از حكمت خداوند است كه همه 
افراد بتوانند در يك رشته داراي خالقيت باشند و 

هركدام از طريقي به جامعه بشري خدمت كنند. 
خالقيت مقدمه ظهور استعدادها و ذوق هاست و 
باب آن براي همه بشر باز است، مهم شناختن خود و 
حركت به سمت اين دريچه است. خالقيت را مي توان 
ديدن چيزها از يك منظرغيرمعمولي و نو، توجه 
به مسائل از زاويه اي كه هيچ كس ديگر نمي بيند و 
سپس ارائه رهيافت هاي جديد، غيرمعمولي و اثر 
بخش دانست. اينها تعاريف آكادميك و متفاوتي از 
واژه خالقيت بود كه از منابع مختلف گردآوري كردم. 

اما از تعريف باال معلوم مي شود كه درباره مفهوم 
خالقيت توافق عمومي وجود ندارد. خالقيت را مي توان 
توليد انديشه، راهكار و مفاهيم غيرمعمول دانست كه 
از ديدن، الهام گرفتن و تشابه سازي مخصوص حاصل 
مي شود. ممكن است نتيجه اي منفي يا مثبت داشته 

باشد حتي سرودن يك بيت شعر بي همتا. 
ولي آن چيزي كه مهم است خالقيت به هر معنايي 
كه باشد باعت تفاوت در بين انسان ها و جايگاه آنها 
مي شود و اين تفاوت هاست كه آدمي را متمايز كرده و 
متفاوت نشان مي دهد و اينجاست كه موفقيت حاصل 
مي گردد. خالقيت فاكتور بسيار مهم و تاثيرگذاري در 

آينده صنعت كفش است. 
اگر موفقيت برندهاي معروف كفش درتجارت 
كفش دنيا را كه رقم قابل توجهي را به خود اختصاص 
مي دهد، را به خوبي و مو شكافانه آناليز بكنيم، به 
نقطه مشتركي بين آنها مي رسيم و آن »خالقيت در 
طرح ها و ايجاد نياز در بازار آينده خود«، است كه باز 
هم اهميت خالقيت در تمام قسمت هاي مختلف كار 
كفش از شروع ايده گرفته تا فروش و خدمات پس از آن 
و... به وضوح ديده مي شود. پس عاقالنه خواهد بود كه 
همكاران عزيز و گرامي ضمن اهميت ويژه دادن به فكر 
و ايده نو )حتي در رقيب خود( سعي در رشد و توسعه 
خالقيت در سازمان خود كرده و در بسط و تامين 
شرايط و محيط آن نيز اهتمام بيشتري انجام دهند تا 

شاهد شكوفايي بيشتر صنعت كفش باشيم. 
در مقاله آينده سعي خواهم كرد درباره نو آوري و 
فرق آن با خالقيت مطالبي را انشا كنم تا بدينوسيله 
بتوانم در جهت ارتقا و توسعه صنعت كفش مفيد واقع 

شوم. 


