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منظور از نوآوري خالقيت متجلي شده ای است که 
به مرحله نهایی و عمل رسيده است.

 به عبارت دیگر نوآوري یعني اندیشه خالقی که 
تحقق یافته و به واقعيت تبدیل شده است؛ نوآوري 
همان ارائه محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار 
است؛ نوآوري بكارگيري قابليت هاي ذهني  براي 

ایجاد یك ایده یا فكر جدید است.
سوالی که پيش می آید این است که چه ارتباطی 
بين خالقيت و نوآوری است و چگونه به هم ارتباط 

پيدا می کنند؟
خالقيت به معنی ساده یعني توانایي ترکيب ایده 
و فكرها به شيوه اي خاص و منحصر به فرد یا ایجاد 
ارتباطي غيرمعمول بين اندیشه هاست. به عبارت 
ساده تر فكری که مصلح به خالقيت است می تواند 
از ایده ها و جرقه های مختلف و ترکيب آنها با هم 
به صورت ذاتی و یا به صورت غيرعادی با شيوه ای 
منحصر بفرد و یگانه رابطه ای بين افكار ایجاد کند که 

نتيجه اش ایده ای ناب خواهد بود.
اما نوآوری مرحله بعدی تولد این فكر خالقانه است 
که با شناخت دقيق و تيزبينانه از این افكار و تبدیل 

آن به واقعيت متبلور می شود.
این همان حلقه گم شده صنعت کفش است؛ 
چيزی که کمتر در بين اهالی کسب و کار کفش 

دیده می شود. با یك نگاه صادقانه به شرکت ها و 
سازمان های جدید و قدیم صنعت کفش و همچنين 
با نگاه کارشناسی به شيوه های متداول توليد در 
بين اهالی صنعت کفش خواهيم دید که نه تنها 
پيشرفت شایانی در هيچ یك از ارکان کسب و کار 
کفش ایجاد نشده بلكه حتی از گذشتگان نيز بعضا 
عقبتر مانده ایم؛ در تصدیق عرایضم هم شاهدی بهتر 
از گفتگو های روزانه بين اهالی کسب و کار درباره 
نسل قبلی توليد سراغ ندارم؛ صحبت هایی که درباره 
اثرگذاری و خدمات مرحوم ایروانی و یا صحبت هایی 
که در باره اساتيد نسل قبلی دست دوز و توانایی فوق 
العاده آنها در امر توليد هر روز در محافل کفشی انجام 

می گيرد.
حرکتی که مرحوم ایروانی در آن سال ها انجام داد 
دقيقا تبدیل یك فكر خالق با استفاده از قابليت و 
توانایی بی نظير به یك نوآوری خارق العاده ای در 
صنعت کفش ماشينی بود که هنوز درباره آن صحبت 
می شود. آن فكر خالق و نوآوری ایجاد شده چقدر 
برای صنعت کفش مفيد بود؟ چند نفر و چند صنف 
از آن خالقيت منتفع  شدند؟ چند نفر از سایه آن فكر 
خالق مشغول بكار  شدند؟ چرا هنوز پس از گذشت 
سال ها از ماشين آالت وارد شده توسط آقای ایروانی 
در صنعت کفش استفاده می شود؟ دو دليل برای آن 

می توان داشت؛ یا ایشان بسيار از زمانه جلو تر بودند 
که فكر چهل سال بعد را کرده بودند و یا پس از ایشان 

دیگر فكر خالقی مانند ایشان ظهور نكرده است.
مثال های دیگری نيز در این باره می توان زد ولی 
هر چه باشد این همان کمبودی است که صنعت ما را 

دچار سكون و کسادی کرده است.
به نظر من چيزی که در حال حاضر صنعت کفش 
به طور فوري به آن نياز دارد؛ خالقيت و نوآوری 
در تمام زمينه های مورد نياز است؛ خالقيت در 
مدیریت و نوآوری در تصميمات مدیریتی؛ خالقيت 
در طراحی و نوآوری در مدل های مورد پسند روز؛ 
خالقيت در مدیریت خرید و نوآوری در تهيه مواد 
اوليه متناسب با بازار هدف؛ خالقيت در فروش و 

نوآوری در سيستم های جدید فروش و ......
این خالقيت ها و نوآوری هاست که نيازهای جدید 
ایجاد می کند و بازار را به حرکت در می آورد؛ این 
خالقيت ها و نوآوری هاست که برندها را متولد می  کند 
و این خالقيت و نوآوری هاست که سازمانی را متفاوت 
از دیگران می کند و موفقيت را برای سازمان خود 
و رضایتمندی را برای مشتری به ارمغان می آورد.  
یك سازمان که مشوق نوآوري است سازماني است 
که دیدگاه هاي ناشناخته به مسائل یا راه حل هاي 
منحصر براي حل مسائل را ارتقا مي دهد در نتيجه 

اهميت
 خالقيت 

و نوآوري 
در صنعت كفش

قسمت   چهارم

در شماره گذشته به طور کامل به خالقيت و تعاریف مختلف آن و اهميت آن در صنعت کفش پرداختم.  این شماره بر آنم که بطور کامل به نوآوری و معانی و مفاهيم آن و 
همچنين تفاوت  آن با خالقيت بپردازم چيزی که معتقدم کمبود آن و یا به عبارتی بی توجهی به آن یكی از مهمترین اشكاالت در جهت ارتقا و توسعه صنعت کفش است.
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باعث ارتقا و توسعه سازمان خود و در نتيجه جامعه 
خود خواهد شد.

مورد مهم دیگری که باید به آن اهميت ویژه ای 
داد این است که باید به افكار جدید و افراد خالق نگاه 
مخصوصی کرد و ضمن ارزش گذاشتن به ایده های آنها 
شرایط را برای ایجاد نوآوری فراهم کرد؛ نه آن که با آنها 
مقابله و در راه پيشرفت آنها اشكالی ایجاد کرد؛ نگرانی 
از افكار نو و خالق و نداشتن جسارت در تقبل آنها؛ 

متعلق به افكاری ساکن و از کار افتاده است.
برای اینكه بتوانيم از خالقيت ها و نوآوری ها استفاده 
بهينه کنيم؛ قبل از هر چيز نياز به تغيير تفكر سازمانی 
و ارتقای فرهنگی داریم. مدیریت های جدید با 
شيوه های مدرن نيازمند شهامت و فرهنگی جدید 
است که به کمك آنها به توليداتمان بهاي بيشتري داده 

و موفقيت طوالنی تر ارزانی خواهد کرد.
سازمان هاي نوآور فرهنگي مشابه دارند. آنها تجربه 
کردن را تشویق مي کنند. آنها هم به موفقيت ها و هم 
به شكست ها پاداش مي دهند. آنها از اشتباهات تجربه 

کسب مي کنند. 
در مقوله منابع انساني در مي یابيم که سازمان هاي 
نوآور فعاالنه آموزش و توسعه دانش اعضاي خود را آن 
طور که روزآمد باشد تشویق مي کنند. امنيت شغلي 
در سطح عالي براي کارکنان خود فراهم مي آورند تا 
ترس از اخراج به خاطر اشتباه را کاهش دهند و به 
افراد جرأت مي بخشند که تغييرپذیر باشند. زماني 
که اندیشه اي جدید تكامل مي یابد پيشتازان تغيير 
فعاالنه و با شور و شوق اندیشه را تعالي مي بخشند 
و آن را حمایت مي کنند. بر مشكالت چيره مي شوند 
و اطمينان مي دهند که نوآوري به مرحله اجرا در 

خواهد آمد.
دنيای توليد و تجارت به سویی در حرکت است که 
هر روز خود را به علم و ویژگی های جدیدی نيازمند 
می بيند و این نيازها برآورده نخواهد شد مگر اینكه افراد 
خالقی در سيستم توليد و تجارت وجود داشته باشند.

حال افراد خالق را چگونه باید شناخت و چگونه باید 
از آنها استفاده کرد؟

روانشناسان سعي داشته اند تا مشخصات افرادي 
که داراي سطح باالیي از خالقيت هستند را مشخص 
کنند، آنها در نكات زیر هم عقيده اند و معتقدند که افراد 

خالق دارای خصوصيات زیر می باشند :
سالمت رواني و ادراکي: توانایي ایجاد تعداد زیادي 

ایده به طور سریع
انعطاف پذیري ادراك :توانایي دست کشيدن از یك 

قاعده و چارچوب ذهني
ابتكار: توانایي در ایجاد و ارائه پيشنهادهاي جدید

ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به سادگي: توجه 
کردن و در نظر گرفتن چالش هاي جدید مسائل 

پيچيده
استقالل رأي و داوري: متفاوت بودن از همكاران در 

ارائه نظرات و اندیشه هاي نو
 عده اي دیگر ویژگي هاي افراد خالق را به صورت زیر 

دسته بندي مي کنند:
خصوصيات ذهني:

کنجكاوي
دادن ایده هاي زیاد درباره یك مسئله

ارائه ایده هاي غيرعادي
توجه جدي به جزئيات

دقت و حساسيت نسبت به محيط به خصوص به 
نكاتي که در نظر دیگران عادي به شمار مي روند

روحيه انتقادي
عالقه وافر به آزمایش کردن و تجربه

نگرش مثبت نسبت به نوآفریني
خصوصيات عاطفي:

آرامش و آسودگي خيال
شوخ طبعي

عالقه به سادگي و بي تكلفي در نوع لباس و جنبه هاي 
گوناگون زندگي

دلگرمي و اميد به آینده
توانایي برقراري ارتباط عميق و صميمانه با دیگران

اعتماد به نفس و احترام به خود
شهامت

خصوصيات اجتماعي:
پيش قدمي در قبول و رویارویي با مسائل

مسئوليت پذیري و توانایي سازمان دادن به 
فعاليت هاي گوناگون

قدرت جلب حس اعتماد و اطمينان دیگران.
با توجه به خصوصيات اظهار شده باال توسط 
روانشناسان نقش مدیریت پرسنل خالق با افكار 

جدید بسيار مهم و دقيق باید باشد.
مدیریت مي تواند توانایي و استعداد خالقيت و 
نوآوري را در افراد ایجاد، ترویج و تشویق کند و یا رفتار 
و عملكرد او مي تواند مانع این امر حياتي شود. هنر 
مدیر خالق عبارت  است از استفاده از خالقيت دیگران 
و پيدا کردن ذهن هاي خالق. مدیر خالق باید فضایي 
بيافریند که خودش بتواند خالق باشد و افراد سازمان را 
نيز براي خالقيت تحریك کند و این فضا، فضایي است 
که از کار روزمره به دور است و به نحوي تفویض اختيار 

مي کند تا هر کسي خود مشكل خودش را حل کند.
براي این که افراد در سازمان به تفكر بپردازند باید 
محيطي ایجاد شود که در آن به نظریات و اندیشه ها 

امكان بروز داده شود. یكي از شيوه هاي بسيار مهم 
و پرجاذبه پرورش شخصيت انسان ها و همين طور 
خالقيت و نوآوري و حتي رشد اجتماعي مشورت 
است و بدون تردید افرادي که اهل مشورت هستند 
از عقل و فكر بيشتري برخوردارند و آنان که اهل آن 
نيستند از این امتياز بهره اي ندارند. یك سازمان خالق 
تا اندازه زیادي به خودکنترلي کارکنانش وابسته است. 
خودکنترلي خودش را در خواستن و تمایل براي ارائه 

ابتكار و خالقيت به نمایش مي گذارد.
مدیران مي توانند هر سه مولفه خالقيت یعني 
تخصص، مهارت هاي تفكر خالق و انگيزش را تحت 
تأثير قرار دهند. اما واقعيت آن است که تأثيرگذاري 
بر دو مولفه اول بسيار دشوارتر و وقت گيرتر از انگيزش 
است. انگيزش دروني را مي توان حتي با تغييرات جزئي 
در محيط سازمان به طور قابل مالحظه اي افزایش داد. 
این بدان معنا نيست که مدیران باید بهبود تخصص و 
مهارت هاي تفكر خالق را فراموش کنند. اما زماني که 
اولویت بندي در اقدام مطرح مي شود، آنها باید بدانند 
که اقدامات مؤثر بر انگيزش دروني، نتایج فوري تري را 

موجب خواهند شد.
امروزه شيوه های جدیدی در مدیریت و توليد مطرح 
شده و شيوه های سنتی و قدیمی دیگر کارساز نخواهد 
بود. از نظر من کار کفش یك کار سوپر مهندسی است 
و برای موفقيت در آن امروزه نيازمند آگاهی از علوم 

مختلف و مرتبط با کفش هستيم.
برای اینكه بتوانيم کفش خوبی توليد کنيم  و بازار 
خوبی هم بدست آوریم باید به اندازه کافی از علوم 
مكانيك، فيزیك، شيمی، پزشكی و آرگونومی پا، 
بازرگانی و در نهایت مدیریت سررشته داشته باشيم و 
مصلح به علم روز باشيم و با آموزش و ترویج شيوه های 
جدید و علوم مرتبط سعی بر ارتقا و توسعه صنعت 

کفش داشته باشيم.
خالقيت و نوآوری یكی از فاکتورهای مهم در راه 
پيشرفت صنعت کفش است که سعی کردم اهميت 

آن را از زوایای مختلف بررسی کنم. 
با توجه به همزمان بودن این نوشته با نمایشگاه 
بين المللی کفش امپكس و حضور مهمانان خارجی 
و ارائه تكنولوژی برتر، بجاست که همكاران گرامی از 
این موقعيت کمال استفاده را برده و ضمن آشنایی 
با تكنيك ها و مواد اوليه جدید در جهت ارتقا و توسعه 

کسب و کار خود کوشا باشند. 
کفش کاالیی دوست داشتنی است که اشتغال به آن 
و موفقيت در آن به غير از علوم مختلف نياز به عشقی 
دارد که بتواند مكمل تمام علوم باشد، و باید دقت کرد 
که تحت هيچ شرایطی حق خيانت به کفش را نداریم.


