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گزارش

تغيير و تحول در روش و عادات زندگي انسان ها، 
سازمان ها، اصناف و... امر بديهي است كه بطور پيوسته 
و مستمر در حال انجام است و مختص نقطه خاصي 
از جهان يا مخصوص طبقه خاصي از مردم نيست، 
بطوري كه نمي توان هيچ جامعه اي را پيدا كرد كه 
نسلي از آن عيناً مانند نسل قبل زندگي كرده باشد 
و اولويت هاي مورد عالقه آنها نزديک به هم باشد. 
البته سرعت و شيوه اين تحوالت در جوامع مختلف، 
واحدهاي سازماني اعم از توليدي، خدماتي، آموزشي و 
حتي يک فرد نسبت به فرد ديگر متفاوت است هرچند 
كه در برخي موارد شكاف و فاصله به وجود آمده حاصل 
از اين تغييرات بسيار زياد است. اما موضوعي كه بسيار 
اهميت دارد اين است كه استمرار و تداوم تغيير و تحول 
بصورت يک اصل انكارناپذير در تمام جوامع همواره پا 
برجاست. لذا اگر جامعه و واحدي خود را با ديگر اعضای 
جامعه كه همواره در حال تحول و تغييرات هستند، 
هماهنگ نكند، محكوم به شكست، انحالل، تضعيف 

و... خواهد بود. 
 گاهي نيز ممكن است تغيير و تحوالت مورد نياز 
ناشي از نارسايي ها، كمبودها، نقايص و اختالفات 
موجود در داخل سازمان باشد كه به طرق گوناگون 
نظر مقامات باالتر را به لزوم ايجاد تغييرات جلب 
مي كند. همچنين امكان دارد نتايج حاصل از تحقيقات 
درباره مشكل خاصي حقايق ديگري را آشكار كند كه 
مسئوالن را به لزوم ايجاد تغيير و تحوالت سازماني 
متوجه سازد. اما گذشته از اينكه انگيزه و علت تحوالت 
چه باشد، ايجاد تغيير و تحول در سازمان ها هراز 
چندگاهي و متناسب با موضوعاتي كه باعث اين امر 

مي شوند، اجتناب ناپذير است. 
در صنعت كفش هم همواره تغييرات و تحوالت 

كوچک مستمرا و بطور روزانه در حال انجام است 
و از آنجايي كه ساخت و توليد يا فروش كفش به 
خاطر درگير بودن با مسائل بي شمار فني و تكنيكي 
و پيش بيني نشده، بسيار كار حرفه اي و خاصي است، 

ايجاد تغييرات روزانه نيز اجتناب ناپذير است. 
 اما بايد توجه كرد كه تا زماني كه توليد كفش در دنيا 
سنتي و دستي بود، هنرمندان و صنعتگران زحمتكش 
شاغل در صنعت كفش ايران فاصله اي با بهترين 
صنعتگران ديگر كشورها نداشتند و حتي گزاف نيست 
كه بگوييم بعضا از بسياری از كشورها جلوتر بوده و در 
سبک و شيوه دست دوزي صاحب سبک خاصي بودند 
كه اين به دليل جريان خون هنر نزد ايرانيان و همچنين 
پشتكار و سختكوشي شاغالن و هنرمندان صنعت 

كفش ايران بوده است. 
ولي پس از تغييرات و تحوالت گسترده و كلي كه 
در تكنيک ها و تكنولوژي توليد صنعت كفش در 
كشورهاي پيشرفته اتفاق افتاد و در اصل يک انقالب 
صنعتي در تكنولوژي و توليد كفش در جهان شروع 
شد، صنعت كفش ايران به دليل شرايط استثنايي 
موجود در چهل سال گذشته مانند پيروزي انقالب، 
شروع جنگ و تحريم هاي سال هاي اخير و... نتوانست 
همسو و همگام با تغيير و تحوالت ايجاد شده، حركت 
كند و اگر تحولي هم ايجاد شد خيلي محاسبه شده 
و تاثيرگذار نبود و متاسفانه فاصله زياد فعلي بين 
آن چيزي كه در صنعت كفش ايران وجود دارد و 
تكنولوژي پيشرفته اي كه در توليد، ارائه و فروش 
كفش در دنياي پيشرفته صنعت كفش جاري است، 
باعث نگراني هاي جدي مي شود كه بيم آن مي رود 
يكي از بهترين هنر هاي نزد ايرانيان كه همان توليد 

كفش سرانجام خوبي نداشته باشد. 

به همين منظور بر تمام مسئوالن رده باالي كشور 
و همچنين مسئوالن عاليرتبه اقتصادي و بازرگاني و 
مديران اتحاديه هاي صنفي واجب است كه به اين مقوله 
نگاه كارشناسي و ويژه اي داشته باشند كه ضمن فراهم 
آوردن بستر تحوالت سازنده باعث تحولي اساسي و 

سازنده در صنعتي شوند كه اشتغالزايي بااليي دارد. 
ولي عالوه بر وظايفي كه بر عهده مسئوالن و مديران 
عاليرتبه است، مسئوليت و وظيفه اصلي بر دوش 
مديران كارخانه ها و كارگاه ها و بنگاه هاي كوچک و 
بزرگ توليد و فروش كفش است. در اصل بار اصلي 
بر دوش خود عوامل توليد و فروش اعم از مديران، 
طراحان، كارگران، فروشندگان و تمام كساني است 
كه در اين صنعت مشغول به فعاليت هستند كه در اين 
ميان مهم ترين وظيفه به عهده مديران كارخانجات 
است، در حقيقت براي ايجاد يک تحول اساسي نياز به 
تغييرات بنيادي در تمام سطوح صنعتي و صنفي اعم از 

مديران و ديگر منابع انساني موثر در آن داريم. 
مديريت و نيروي انساني شاغل در صنعت كفش 
گذشته از اينكه چه نقشي درصنعت ايفا مي كنند و 
اهميت آن چقدر است بي شک مهم ترين عامل به 
حركت درآوردن چرخ های اين صنعت است و اثربخشي 
و كارآيي هر تغيير و تحولي بسته به نوع عملكرد 

مديريت و نيروي انساني آن دارد. 
 البته نبايد تصور كرد كه تغيير و تحول در صنعت 
كفش يا در زمينه هاي مختلف به آساني ايجاد شده 
و بطور مستمر ادامه پيدا مي كند. اگر زمينه تغيير 
مساعد نباشد و مزاياي آن براي افراد توجيه نشده باشد 
افراد ممكن است دراثر فشارهاي مختلف، از تغييرات 
استقبال كنند ولي باطناً در مقابل آن سرسختي نشان 
داده و مقاومت مي كنند.   همانطور كه خود مديريت و 

اهميت تحول 
در صنعت كفش 
و نقش مدیریت 
و نيروي انساني 
در این تحول 
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نيروي انساني داراي اهميت باال و نقش قابل توجهي 
در صنعت است، ايجاد تحوالت در نيروها نيز داراي 

ضرورت و ظرافت خاصي است. 
مجموعه عواملي كه موجب تحول در اجزای 
مختلف صنعت كفش، روش كار و ساختار سازماني 
آن مي شود، وظيفه اي سنگين و حساس براي مديران 
محسوب مي شود. ايشان سكان هدايت و رهبري 
مجموعه تحت پوشش خود را در دست دارند و 
مي بايست بر پايه تخصص و تجربه به همراه مشاوره، 

بهترين ها را انتخاب كرده و به كار گمارند. 
 مديران در برنامه هاي تغيير و تحول مسئوليت 

سنگين و حساس تري دارند.
 به نظر بنده هنوز در ساختار مديريتي صنعت كفش 
به طور الزم انقالبي كه مورد نياز است صورت نگرفته 
و عدم تطابق جامعه فعلي صنعت كفش با جريان 
پيشرفته جهاني صنعت كفش سبب پيدايش فاصله 
زيادي شده است.  بدون تعارف براي موفقيت و حفظ 
صنعت كفش نياز مبرم به ايجاد تحولي اساسي در فكر 
و عمل تک تک نيروهاي موثر در صنعت كفش داريم. 
نقش نيروي انساني حاضر در صنعت كفش نيز بسيار 
بااهميت و تاثيرگذار در اين تحول است. پس به همين 
علت نقش مديريت نيروي انساني خود مقوله اي است 

كه بايد به آن توجه خاصي شود. 
مديريتي كه بايد در جهت آشنايي نيروهاي تحت 
مديريتش با اهميت تغييرات و فراهم كردن بستر 
فكري و عملي در اليه هاي پاييني صنعتي كوشا باشد 
و ضمن تفهيم شرايط خاص فعلي و اهميت ايجاد 
تحول اقدام به آموزش و آشنايي نيروي انساني مورد 

نياز جهت تحقق اين تغييرات نمايد. 
تغيير و تحوالت در تمام قسمت هاي صنعت 
كفش مبرهن است ولي اين كار بايد با ظرافت و دقت 
خاصي انجام گيرد.  تغيير مي تواند باعث پديد آمدن 
واكنش هاي متعدد و متنوعي شود كه البته ممكن 
است در ابتداي كار و روزهاي سخت بسيار مشهود 
نباشد اما پس از سپري شدن مدتي مثالً پس از گذشت 
چند هفته يا چند ماه اثرات زيانبار و مخرب خود را 
نشان مي دهد اين واكنش ها و مقاومت هاي حاصل از 
تغيير چه به معناي وسيع آن يعني به هنگامي كه عده 
كثيري را شامل مي شود و چه هنگامي كه يک نفر را از 
لحاظ وضع استخدامي، موقعيت اداري، محتواي شغلي 
و روش هاي اداري و غيره در بر مي گيرد ناشي از نگراني 

است كه در آنها به وجود مي آيد. 
 معموالً تغيير موجب بروز نگراني در فرد مي شود. 
اين واقعيت ناشي از اين مطلب است كه فرد مي پندارد 
تغيير به طرق مختلف در وضع وي موثر است و ثانياً به 

نظر وي تهديدات تغيير بيشتر از فرصت هايي است كه 
براي وي ايجاد مي كند به عبارت ديگر زيان هايي كه 
تغيير به وجود مي آورد بيشتر از محسنات و مزاياي 
ناشي از آن است. البته ميزان نسبت مقاومت در برابر 
تغييرات با طول خدمت شخص و همچنين سن يا 
نيازهاي اقتصادي وي نيز ارتباط دارد مثالً كارمندان با 
سابقه طوالني به جهت اينكه سال ها در اين شغل كار 
كرده اند عادت داشته و هم از لحاظ روحي و رواني و 
هم از لحاظ تجربيات با اين صنعت در ارتباط بوده اند، 

بيشتر با پديده تغيير مقاومت نشان مي دهند. 
 از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه 
اجزا ی مختلف صنعت كفش به هم وابسته اند و ايجاد 
تغيير در يک قسمت در قسمت هاي ديگر نيز موثر 
واقع مي شود و ممكن است تغييري كه در يک قسمت 
مفيد است در قسمت ديگر زيانبار باشد. به طور نمونه 
مي توان به اين مورد اشاره نمود كه با باالترين پاداشي 
كارايي يک قسمت از سازمان را مي توان باال برد 
اما قسمت ديگر مقاومت نشان داده و ممكن است 
لطماتي را به مجموعه وارد آورند. به عبارت ديگر 
اجزاء مختلف صنعت كفش همانند جزايري جدا از 
هم نيستند بلكه به يكديگر وابسته بوده و در ارتباط 
هستند. كه در اينگونه موارد مي بايستي اثرات تغيير 
در ديگر بخش هاي صنعت كفش مورد توجه قرار 

گيرد. 
در انتها بايد گفت اگر فردا همواره همانند امروز بود 
و اگر عوامل محيطي بطور كامل ثابت و پايدار بودند، 
تغيير در صنعت كفش نمي توانست براي ما و مديران 
اهميتي داشته باشد. اما دنياي واقعي كفش اينطور 
نيست و اگر قرار است صنعت كفش ما در صحنه باقي 
بماند و با قدرت در جامعه جهاني عرض اندام كنيم، 
الزم است كه همواره امكانات و اعضاي خود را متحول 
سازيم، تحولي جدي در طرز تفكر و شيوه انجام كار. 

 نياز به تغيير و تحول شامل تمامي اصول و مباني 
است كه در رفتار صنعتي و صنفي وجود دارد و در 
هنگام انديشيدن و بررسي پديده تغيير و تحول 
مي بايستي نگرش، برداشت، پنداشت و ادراك، تيم، 
رهبري، انگيزش، طرح ريزي سازمان و از اين قبيل 

پديده ها را مد نظر داشت. 
موضوع جدي كه سيستمي كه اقدام به تحول 
مي كند بايد در نظر داشته باشد اين است كه، تغيير 
دادن و تغيير يافتن كار سخت و طاقت فرسايي است 
و مطمئنا با مقاومت و سنگ اندازي هاي بي شماري 
مواجه خواهند بود اما مطمئن باشند پس از عبور از 
اين دست اندازها به آرامشي كه الزمه موفقيت است 

خواهند رسيد.  


