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در اين ايام كه ركوِد نابود كننده و كسادي بي سابقه اي 
در بازار صنعت كفش جوالن مي دهد -كه البته عوامل 
بسيار زياد و مختلف و قابل بحثي موجب آن شده- نگاه 
ويژه به آنچه در گذشته انجام داده ايم يا به عبارتي 
توجه صادقانه به اينكه با بازار )به عنوان يك حقيقت 
هوشمند( چه كرده ايم كه اينقدر با ما سر ناسازگاري 
دارد، شايد بتواند به بخشي از سواالت متعدد عوامل 

ركود و كسادي بازار در صنعت كفش پاسخ بدهد. 
بهتر است قبل از هر چيز بازار را تعريف كنيم. 

بازار چيست؟
محلي است كه در آن خريد و فروش انجام مي گيرد؟ 
جواب بلي است، ولي اين بازار فقط و فقط چارچوب و 
كالبد آن است، ولي روح آن چيست و كجاست؟ چه 
چيزي آن را به حركت و جنب و جوش در مي آورد؟ 

نيروي محركه آن از كجا تامين مي شود؟
اگر نگاه ما اين باشد كه بازار فقط محلي براي خريد و 
فروش است و ما هيچ وظيفه اي در رشد و موفقيت آن 
نداريم، به همين جايي مي رسيم كه اكنون هستيم، يك 
بازار بي حال كه بدون حركت منتظر جنبشي است كه 
شايد بعضي از عوامل خارجي مانند دولت و... به آن 

تزريق كنند كه آن هم كوتاه مدت و گذرا خواهد بود. 
اما اگر بازار را حقيقتي هوشمند بدانيم كه نتيجه و 
عكس العمل داده هاي قبلي ما در آن منعكس می شود، 
آنگاه بايد ديد كه چه چيزي به آن داده ايم كه از آن 

عكس العمل خوشايند )بازار خوب( را مي طلبيم. 
 صحبت درباره بازار و ساخت و نگهداري آن زمان 
ديگري را مي طلبد كه اميدوارم بتوانم در آينده اي 
نزديك تعريفي ساده ولي جدي و مهم از آن را براي 

همكاران عزيز و گرامي خود به تحرير درآورم. 
حال كه بازار را هوشمند دانستيم، بايد توجه كرد 
كه به عوامل مختلف تشكيل دهنده يك بازار، چه 
داده هايي داده ايم تا واكنش و عكس العمل مورد نظر 

را دريافت كنيم. 
مهم ترين عوامل تشكيل دهنده بازار عبارتند از: 
1-كاال و خدماتی كه به مشتري داده مي شود. 

2-فروشنده يا به عبارتي عوامل و سيستم هاي فروش. 
3-خريدار و مشتري. 

با يك نگاه صادقانه به 3 عامل ياد شده در باال و پاسخ 
دادن به سوال زير به يكي از مهم ترين جواب هاي علل 

كسادي و ركود بازار خواهيم رسيد. سوال اين است: 
آيا حقيقتا صداقت و درستي را در ارتباط با هر كدام از 

اين 3 عامل رعايت كرده ايم؟
سوال هاي ريزتر را هر كس خودش مي تواند درباره 
3 عامل فوق بپرسد.  در دنياي امروزي و در درس هاي 
آكادميك دانشگاهي براي ارتقا و رشد در كسب و 
كارهاي مختلف فرمول ها و شيوه هاي مختلف آموزشی 
توصيه مي شود، كه يكي از عوامل مشترك و اساسي 
موفقيت در بازار و كسب و كار داشتن »صداقت و 

ارزش هاي اخالقي در كسب و كار« است. 

صداقت چيست؟
يادم مي آيد نخستين تعاريفي را كه در علم رياضي 

شنيده و آموخته ايم اين است كه: 
كوتاه ترين مسافت بين دو نقطه را خط راست و 

مستقيم مي گويند. 
تعريفي ساده ولي پرمحتوا كه اگر به عمق معني آن پي 
ببريم شايد بسياري از مشكالت و گرفتاري ها حل شود. 
صداقت و راستگويي و همچنين انجام هر كاري با 
توجه به وجدان كاري و در نظر گرفتن صداقت در كار، 
عامل مهمي در موفقيت است. سعي خواهم كرد به 

عوامل تاثيرگذار در صداقت اشاره اي بكنم. 
در جامعه امروزي، تجارت و كسب و كار عواملی مهم 
و تاثيرگذار در زندگي و بقاي ملي و بين المللي هستند. 
ديگر جنگ ها جنگ نظامي نيست و زبان جنگ تغيير 
كرده است، ابزار جنگ ها نيز تغيير كرده است، ديگر 

كسي با تانك و... به جنگ ديگري نمي رود. اينك با 
زبان تجارت و اقتصاد به زورآزمايي می پردازند و هر كه 
تجارت و اقتصاد را بهتر دانست و درك كرد مي تواند 

پيروز و موفق باشد. 
براي موفقيت بايد تجارت و كسب و كار را به خوبي و 
درستي هدايت كرد، براي هدايت درست تجارت بايد 
فاكتورهاي موفقيت را به خوبي شناخت و اجرا كرد، يكي 
از مهم ترين فاكتورهاي هدايت درست تجارت و كسب 

و كار، به دست آوردن اعتبار و اطمينان در بازار است. 
براي رسيدن به اعتبار و اطمينان در ميان اليه هاي 
مختلف بازار، از كاركنان مجموعه خود گرفته تا مشتري 
و تامين رضايت او، بايد سعي و تالشي وافر كرد و اين 
ميسر نخواهد شد جز با داشتن صداقت و رعايت 

ارزش هاي اخالقي در هدايت كسب و كار. 
صداقت زماني ايجاد مي شود كه هيچ تضادي ميان 
افكار، الفاظ و اعمال افراد وجود نداشته باشد. اين 
خصيصه اخالقي بايد ابتدا در درون خود شخص معني 

و ارزش پيدا كند و سپس در برابر ديگران ظهور كند. 
صداقت و راستگويي و داشتن ارزش هاي واالي 
اخالقي وقتي در درون كسي ايجاد شد يا به عنوان 
خط قرمز اخالقي ترسيم شد، ديگر امكان برگشت از 
آن ميسر نيست و با ايشان عجين شده و قابل تغيير 
نخواهد بود چون عاملي به نام وجدان هميشه مانع 

تخطي خواهد شد. 
يك فرد صادق همانطور كه فكر مي كند، حرف مي زند 
و همانطور كه فكر مي كند عمل هم مي كند، پس با اين 
احتساب يك فرد صادق با ارزش هاي اخالقي چون با 
صداقت فكر مي كند نمي تواند صادقانه عمل نكند و در 
اينصورت است كه اعتبار و آبروي صنفي براي خود 
كسب مي كند و مورد اطمينان بازار و مشتريان خود 

قرار مي گيرد. 
مثلي داريم به اين مضمون كه »از كوزه همان برون 
تراود كه در اوست«، پس بايد سعي كرد كه صداقت 

اهميت صداقت و 
ارزش هاي اخالقي در 

كسب و كار و صنعت كفش
قسمت   چهارم

در ادامه مقاالت »عوامل مهم و تاثيرگذار بر موفقيت كسب و كار در صنعت كفش« الزم ديدم به يكي از مهم ترين عوامل موفقيت در كسب و كار يعني صداقت و 
ارزش هاي اخالقي اشاره اي داشته باشم. 

گزارش
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و راستي را در درون خود و سازمان تحت مديريت 
خود نهادينه كرد و در اينصورت خواهد بود كه ضمن 
رضايت دروني خود پله هاي موفقيت را يكي يكي طي 
خواهيم كرد و با ارائه كاال و خدمات درست، مشتري 
خود را راضي كرده و به كسب و كار خود رونق بيشتري 

خواهيم داد. 
به نظر من، ما نمي توانيم انسان صادق و باوجداني 
باشيم ولي توليد درستي نداشته باشيم، سرويس 

خوبي ندهيم و... 
نگاه دقيق به اين موضوع به ما كمك خواهد كرد كه 
درك كنيم چرا مشتريان ايراني به سرعت به سمت 

توليدات خارجي مي روند. 
چرا نگران مشكالت پس از تحريم و واهمه از ورود 

رقيبان هستيم؟
چرا هر روز عالقه مشتريان ايراني به كاالي خارجي 

بيشتر مي شود؟ 
و چرا نگران آينده صنعت و صنفي هستيم كه توانايي 

بالقوه بااليي در آن داريم؟
آيا غير از اين است كه نتوانسته ايم مشتری را راضي 

كنيم؟
رضايت مشتري و مصرف كنندگان تنها عامل و ضامن 
موفقيت كاري يك سازمان است و كليه علوم و فنون 
ماركتينگ و بازاريابي براي رسيدن به اين نقطه است. 

رضايت مشتري فقط با داشتن وجدان كاري از ابتدا تا 
انتهای مسير توليد و فروش ميسر خواهد شد. 

وجدان كاري عاملي است كه باعث ايجاد نظم در 
كار و حس انجام وظيفه در افـراد مي شود. توجـه بـه 
مفهـوم وجـدان كاري در سازمان ها، توجه به اخالق 
و روابط انساني است؛ زيرا اخالق، تعهد ايجاد مي كند 
و باعـث مي شود، افـراد نسـبت بـه وظايف و رفتار 
شغلي خود به بهترين شكل و بدون وجود عامل كنترل 
خارجي حساس باشند. وجـود وجـدان كـاري در يـك 
سازمان باعث افزايش سطح بهره وري، تحقق توسعه 
و رشد، تحول فرهنگي انسان، ثبات مديريت و نظم 

اقتصادي مي شود. 
در بين عوامل موثر در توليد كفش، كـار كـردن از 
جايگـاه ممتازي برخوردار است؛ زيـرا بـا انجـام كـار و 
اسـتفاده از نيروي انساني و كارگران ماهر، ساير عوامل و 
منابع مورد بهره برداري قرار مي گيرند. حتي فناوري هاي 
پيشرفته كه امروزه تا حد زيادي جانشين نيروي انساني 
در صنعت كفش مدرن شده محصـول كـار و ابتكـار 
انسـان است.  كار براي امـرار معـاش و تـالش در راه 
توليـد بـراي تامين نياز خود و ديگر افراد جامعه از 

اهميت ويژه اي برخوردار است. 
امروزه پويـايي سازمان ها وكارخانجات صنعت كفش 

بـه تنهـايي منوط به به روز كردن تكنولوژي، تغيير 
سـاختارها و اضـافه كردن سرمايه نيست؛ اگرچه اين 
عوامل هم به جـاي خـود مهـم هسـتند، ولـي آنچـه در 
سـرپـا نگـه داشـتن و تعـالي سازمان ها و كارخانجات 
كوچك و بزرگ صنعت كفش نقش محوري داشـته و 
حـرف اول را مي زنـد، انسـان اسـت. انسـان يا نيروي 
كاري كه بايد »سـازماني« فكر كند و در ابعـاد مختلف 
توسعه يافته باشد. يكي از مهم ترين قابليت هاي صنعت 
كفش و كفشدوزي اين است كه نيروي انساني زيادي 

براي توليد كفش الزم است. 
در حقيقت وجود كارگاه ها و كارخانجات كوچك 
و بزرگ فعال در صنعت كفش به دليل نياز به نيروي 
انساني زياد مي تواند بخشي از معضل بيكاري در كشور 
را حل كند. حال كه توليد كفش با نيروي انساني رابطه 
مستقيمي دارد بايد چگونگي كار كردن را به كارگران 

زحمتكش آموزش داد. 

اصوال كار چيست؟
 كار هرگونه فعاليت انساني؛ اعم از ذهنـي، جسـمي 
و روانـي اسـت. بـه عبـارت ديگـر كـار فعـاليتي اسـت 

كـه بـه توليـد كـااليي اقتصــادي مي انجامد. 
براي حصول نتيجه اي درست و توليد صحيح يكي 
از مهم ترين مسائلي كه بايد به كاركنان و كارگران 
زحمتكش صنعت كفش آموخت، فرهنگ كاري و نگاه 
حرفه اي است.  فرهنــگ كــار بــه مجموعه ارزش ها، 
باورها و دانش هاي مشترك و پذيرفته شده يك گروه 
گفتـه مي شود كـه در انجـام فعاليـت هاي هدفمند 
آن گروه به كار گرفته مي شود. در فرهنگ كاري 

كارخانه هاي ما بايد اصالح وجدان كاري انجام بگيرد. 
 در حقيقت وجدان كاري عاملي است كه باعث ايجاد 
نظـم در كـار و احساس انجام وظيفه در افراد مي شود. 

 وجـدان كاري نيرويي است كه فرد را متعهد مي كند 
يـك سـري رفتارهاي معطوف به هدف را در سازمان 
انجام دهد و نيـز افكار و سليقه هاي مختلف را براي 

شكل گيري يك رفتار سازنده همسو سازد. 
وجود وجدان كاري در يك انسان، باعث پرورش 
نيروي كار حرفه اي و با مسئوليت پذيري باال خواهد بود 
كه كمك شاياني در رشد و توسعه توليدات خواهد كرد. 
داشتن نيروي كار حرفه اي با وجدان كاري يكي 
از مهم ترين معضالت موجود در صنعت كفش است 
كه پرورش و به كار گيري نيروهاي ماهر و باوجدان از 
مهم ترين وظايف مديران كارخانه هاي صنعت كفش 

است. 
در هر صورت براي توليد كفش نياز به نيروي انساني 
ماهر و حرفه اي با فرهنگ باالي كاري و با وجدان داريم 

كه اين از سطح باالي مديريت تا پايين ترين بخش 
كارگري را شامل مي شود. 

يكي از مشكالت اساسي موجود در توليد كفش 
در ايران عدم درك مقابل كارفرمايان و كارگران و 
ارزش گذاري جايگاه هر كدام نسبت به هم است، 
به طوري كه بعضي از كارفرمايان، اهميت و ارزش 
كارگران و جايگاه آنها را درك نكرده و برعكس بعضي 
از كارگران نيز با برداشت غلط، جايگاه خود را به خوبي 
نشناخته اند. وجود وجدان كاري در هر دو جايگاه باعث 
همبستگي بيشتر بين عوامل توليد خواهد شد و در 
نتيجه به موفقيت نزديك تر خواهند شد كه اين موفقيت 

همه عوامل توليد را منتفع خواهد كرد. 
عوامل موثر در وجدان كاري عبارتند از: 

1-عامل فرهنگي – اجتماعي
2- عامل فردي – شخصيتي

3-عامل خانوادگي
مهم ترين جايگاه تربيت و آشنايي با وجدان كاري از 
درون خانواده ها شروع مي شود و بر عهده پدران و مادران 
خانواده است كه با اهميت دادن به اين موضوع سعي در 

آموزش هاي اوليه در بستر خانواده شود. 
دومين جايگاه تاثيرگذار در شكل گيري انسان هايي 
با وجدان كاري باال به عهده مديران جامعه است كه بايد 
با ايجاد بستر فرهنگي در بطن جامعه كمك به ترويج 

صداقت و وجدان كاري در ميان جامعه شوند. 
جامعه صنعت كفش ايران براي پويايي و موفقيت 
نياز شديد به نيروي انساني كارآمد و حرفه اي با وجدان 
كاري باال دارد كه آموزش و تربيت آن از وظايف اصلي 
اتحاديه ها و جامعه صنعت كفش است كه اميدوارم 
مسئوالن اتحاديه ها و مديران جامعه صنعت كفش به 
اهميت اين موضوع اهتمام بخرج داده و امكانات آموزش 

كارگران ماهر با وجدان را ميسر كنند. 
 در پايان اينطور نتيجه مي گيريم كه براي داشتن 
بازاري خوب كه از وجود آن تمام دست اندركاران آن 
منتفع خواهند شد نياز به توجه و اهميت به صداقت 
كاري و وجدان كاري كه از مهم ترين ارزش هاي اخالقي 
در موفقيت كسب وكار است داريم، صداقتي كه از ايده 
شروع خواهد شد و به توليدي با كيفيت ختم شده و با 
وجداني راحت به مصرف كننده نهايي خواهد رسيد كه 

رضايت ايشان ضامن بقاي ما خواهد بود. 
در انتها نوشته خود را با جمله اي از حضرت علي 
عليه السالم به اتمام مي رسانم كه سال ها در دفتر وكالت 
پدرم بر تابلويي نوشته شده بود كه از كوچكي چشم و 

دل مرا نوازش مي داد: 
وجدان آدمي يگانه محكمه اي است كه احتياج به 

قاضي ندارد.


