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اصوال هر جامعه اي براي پيشرفت ملزم به رعايت 
اصول و قواعدي است كه آن جامعه را به سمت رشد 
و موفقيت هدايت مي كند. يكي از مهم ترين اين 
اصل ها »توليد« است. جامعه اي پويا و زنده است 
كه در آن توليد نقش اول را ايفا كند. بدون توليد 
و خصوصا توليد هدفمند امكان پويايي و موفقيت 

وجود ندارد. 
ما با داشتن شرايط اقليمي متفاوت در كشور و 
توليد انواع كفش، از گذشته داراي توانايي بالقوه اي 
در توليد كفش بوده ايم و فقط براي اشاره به اين 
توانايي نظر همه عزيزان را به چكمه پاي مرد نمكي 
كه متعلق به زمان هاي بسيار دور بود، جلب مي كنم 
كه با مشاهده آن و آناليز دقيق آن مي توان به تكنيك 

فوق العاده توليد آن رسيد. 
اما تبديل اين توانايي بالقوه به بالفعل موضوعي 
است كه بايد به آن با دقت و كارشناسي دقيق و 

حرفه اي پرداخته شود. 
و  توليد  تكنيك هاي  اكثر  كنوني،  دوره  در 
تجارت تغييرات قابل مالحظه اي داشته است و از 
تكنيك هاي سنتي به تكنيك هاي مدرن تبديل 
شده است و توجه به اين موضوع و به روز شدن اهالي 
محترم صنعت كفش ضامن رشد و موفقيت اين 

صنعت خواهد شد. 
اصوال پروسه بيزينس كفش از سه مرحله فكر و 
طراحي؛ توليد و فروش تشكيل شده است. مرحله 
اول، فكر و طراحي است كه امروز اهميت آن بسيار 

بيشتر و تاثيرگذارتر از مرحله بعد يعني توليد است. 
صحبت هاي من در اين رابطه درباره بازار كفش هاي 

مدرن و خصوصا مد و بخش فشن آن است. 
در اين ايام هيچ كس به خاطر اينكه كفش ندارد 
براي خريد كفش اقدام نمي كند و در اصل كفش 
ديگر فقط وظيفه محافظت و مراقبت از پا را ندارد. 
كفش تبديل به كااليي لوكس شده است كه با 
پوشيدن آن صاحبش طبقه و جايگاهش را به نمايش 
مي گذارد، با آن پز مي دهد، با آن حرف مي زند. با آن 
حس مي كند، و با آن تفاوت خودش را اعالم مي كند 

و سليقه خودش را به رخ مي كشد و... 
كفش ديگر آن چيزي نيست كه در ويترين ها 
مي بينيم. كفش يك حس است، يك سليقه است و 

اهميت برند و برند سازي در صنعت كفش ايران
مركز ارتقا و توسعه كفش فرهاد در سال 1393 به همت استاد فرهاد عليزاده بنيان گذاري شد و فعاليت خود را آغاز كرد. فرهاد عليزاده معتقد است كه صنعت 
كفش ايران پتانسيل بااليي دارد اما به دليل دوري از تخصص هاي ويژه صنعت، توليدات، با كيفيت مناسبي به بازار عرضه نمي شود به همين دليل با ايجادمركز ارتقا و 
توسعه كفش فرهاد درصدد برآمد با ارائه خدمات ويژه از طراحي مدل و تامين قالب و انواع مواد اوليه مورد نياز توليد )ساخت كشور تركيه( گرفته تا فروش، همگام با 

توليدكنندگان پيش برود و دانش و تجربيات ارزشمند خود را كه طي ساليان متمادي در بخش توليد و فروش كسب كرده در اختيار صنعت قرار دهد. 
عشق و عالقه اي كه فرهاد عليزاده به كفش و به ويژه ارتقای صنعت دارد موجب شد تا با وجود ضيق وقت از پيشنهاد همكاري با مجله اخبار صنعت چرم و كفش 

استقبال كند و مباحث مديريتي و برندسازي را كه ماحصل تحقيقات گسترده وی در اين زمينه  است را در اختيار نشريه قرار دهد. 
در سالي كه گذشت پنج مقاله از ايشان با عناوين »اهميت برند و برندسازي در صنعت كفش ايران«، »اهميت مدل كسب و كار براي صنعت كفش«، »اهميت خالقيت 
و نوآوري در صنعت كفش«، »اهميت صداقت و ارزش هاي اخالقي در كسب و كار صنعت كفش« و »اهميت تحول در صنعت كفش و نقش مديريت و نيروي انساني 

در اين تحول« در نشريه اخبار صنعت چرم و كفش به چاپ رسيد. 
با توجه به استقبال گسترده اي كه مخاطبان مجله از اين سلسله مقاالت داشتند برآن شديم تا بخشی از  مقاالت چاپ شده را به صورت ويژه در اين شماره از نشريه 
به چاپ برسانيم تا ضمن تشكر و قدرداني از فرهاد عليزاده كه يك سال همراه ما و صنعت كفش كشور بودند، زمينه بهره مندی مخاطبانی كه موفق به مطالعه تمام 

مقاالت نشده بودند را فراهم آوريم. 
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ضمیمه

وظيفه ما به عنوان توليدكننده كفش فقط ساخت 
كفش براي مشتريان مان نيست. ما وظيفه داريم 
عالوه بر رعايت اصول اصلي توليد، آن را زيباتر كنيم؛ 
يعني وظيفه ما زيباتر كردن آنها و دادن حس خوب 
به آنهاست. بايد به آنها كمك كنيم به آن چيزي كه 

دوست دارند برسند. اين وظيفه مهم ماست.
و اين جاست كه فكر و طراحي اهميت خودش 
را نشان مي دهد. اول بايد به دقت تفكر كرد و نياز 
و درخواست مشتريان امروزي را شناخت بعد بايد 
آن را طراحي كرد، بسيار بايد دقت كرد كه مشتريان 
ما چه چيزي را مي خواهند، و حتي بايد پا را فراتر 
گذاشت و براي آنها تصميم گرفت كه چه چيزي 
را بايد بخواهند. اين كاري است كه اكثر طراحان 
صاحب نام كفش در دنيا انجام مي دهند. در اصل، 
نياز را در مشتريان ايجاد مي كنند قبل از اينكه خود 
مشتري بداند كه به آن نياز دارد، اين كاري است كه 

بر عهده طراحان عزيز است. 
اما مرحله بعد، توليد اين فكر و طرح است كه 
خود در بحث تكنيكي بسيار قابل تامل است و 
اجازه مي خواهم با توجه به وقت كم از اين مرحله 
عبور كنيم و به بحث اصلي خود برسيم. ولي به اين 
اشاره مي كنم كه در هر صورت بايد توليد كفش نيز 
با تكنيك هاي مدرن و استاندارد هماهنگ شود و 
تغييرات الزم هر چه سريع تر انجام گيرد. نمي توانيم 
مدرن و امروزي فكر كنيم ولي سنتي و قديمي توليد 

كنيم؛ اين امكان ندارد. 

امابحثاصلييعني»برندوبرندسازي«
در كسب و كار نوين كفش امروز خيلي مهم 
نيست كه چه كسي كفش شما را توليد مي كند يا 
اصال كفش تان چگونه توليد مي شود؛ به هر حال 
كفش شما بايد خوب و درست توليد شود و كيفيت 
الزم را داشته باشد. ولي مهم تر از طراحي و كيفيت 
و استراتژي توليد اين است كه چه كسي مي تواند 
كفش شما را بازاريابي كند و بفروشد و در انتها 
اين كفش را تبديل به برند كند. به همين دليل، 
سيستم فروش و برندسازي در كسب و كار خيلي 
مهم تر از ساير موارد است؛ خيلي مهم تر از آني كه 

فكر مي كنيد. 
چرا كه حصول موفقيت و نتيجه تمام زحمات 
قبلی- از آن زماني كه سر حيواني بريده مي شود 
كه از پوستش چرم ساخته شود تا انتها كه كفش 
پكيج مي شود و به بازار فرستاده مي شود_ به نحوه 
فروش و بازاريابي بستگي دارد و با توجه به اهميت 
نقدينگي در يك پروسه تجاري و توليدي بايد بيش 
از پيش به اين موضوع اهميت داده شود، كه متاسفانه 

كم تر ديده مي شود همكاران عزيزمان به اين موضوع 
دقت كنند، و واقعا مي توانم بگويم كه اصال به آن 
توجه نمي كنند. بگذاريد خيلي روراست و بدون 
رودربايستي به شما بگويم كه اعتقاد دارم توليد 
بدون توجه به فروش يعني صفر مطلق و اين يكي 
از مشكالت مهم نه تنها كفش بلكه توليدات اكثر 

صنايع ماست. 
برگرديم سر موضوع اصلي، يعني برند و برندسازي. 

برندچيست؟
برند نه يك نامه، نه يك لوگو و نه يك سمبل است. 
برند فهم و ادراك و حسي است كه در ذهن مشتري 
شكل مي گيرد و مشتري موقع خريد اول به آن فكر 
مي كند و ناخواسته به سراغش مي رود. امكان دارد 
شما هم به موضوعي كه مي خواهم مثال بزنم رسيده 
باشيد. ببينيد، مادر من وقتي مي خواهد بگويد براي 
من پودر رخت شويي بخر، طبق عادت مي گويد 
»يادت باشه اومدي خونه تايد بخري« ماركش هم 
مثال ايكس باشه يا »ريكا بخر« ماركش هم مثال 
الماس باشه. از اينگونه مثال ها زياد است؛ مثل فاب 

و كلينكس و شوما و... 
در اصل، اين عادت نيست؛ اين همان حس و 
ادراكي است كه ايشان از آن برند در ذهنش نقش 
بسته است كه هر وقت به فكر خريد مي افتد بالفاصله 
آن برندها نمايان مي شوند به اين موضوع »برند 
ايميج« مي گويند. پس باز هم به اهميت برند و 

برندسازي بيشتر پي مي بريم. 

وشكل ايجادميشود پايه دو بر برند
ميگيرد:

 1- عملكرد محصول
 2- تاثير مثبت بر روي ادراك مشتري

همانطور كه گفتيم، برند فهم و ادراك و حسي 
است كه در ذهن مشتري شكل مي گيرد. در 
حقيقت، مشتري با شنيدن پيام هايي از بازار و 
كيفيت محصول شما آن را مي خرد و تجربه مي كند 
و بايد در كنار اين استفاده و تجربه به يك حس 
دروني يا ادراك دروني برسد كه به آن برند گفته 
مي شود. اين پيام ها از طريق عملكرد محصول و 
نحوه فروش و تبليغات صحيح تبديل به اين حس 

مي شود. 

حاالچرابرنداهميتدارد؟
به دو علت داشتن و ايجاد برند اهميت پيدا 

مي كند. 
1- باال بردن ارزش شركت 2- موفق بودن در حالت 

برابري با رقيب تان
معموال شركت ها با دارايي هاي ملموس شان 
ارزش گذاري مي شوند؛ مثل موجودي حساب هاي 

بانكي، موجودي انبار مواد اوليه،  ارزش ملكي و... 
و  شمارش  قابل  و  ملموس  دارايي  اينها 
قيمت گذاري شونده شركت ها هستند، اما دارايي 
ديگري نيز وجود دارد كه آن دارايي غير ملموس 
شركت است و آن ارزش برند و جايگاه آن در بين 
مشتري هاست و در حقيقت بارها ديده شده كه 
ارزش غير ملموس يا برند يك شركت موفق به 
مراتب بيشتر از ارزش ملموس آن شركت است و 
در آمار معامالت شركت ها به وضوح ديده مي شود 
كه در زمان ارزش گذاري، ارزش برند حتي بيش از 
70 درصد ارزش معامله شده را به خود اختصاص 
مي دهد و اين يك سود و منفعت عالي است كه آن 

شركت به دست مي آورد كه بسيار مهم است. 
دومين علت اهميت داشتن برند در اين جاست 
كه اگر در حالت برابري از نظر طراحي و كيفيت 
با محصول رقيبان تان در بازار قرار بگيريد، مطمئنا 
مشتري با عالقه به سمت خريد محصولي مي رود كه 
برند باشد و حس ادراك بهتري نسبت به آن داشته 

باشد، و اين يعني موفقيت و پيروزي در بازار. 

برندچهاهميتيبرايمشتريدارد؟
هر مشتري اي از خود ادراكي دارد و خودش را 
متعلق به طيف و جايگاه و طبقه خاصي مي داند و 
دوست دارد ديگران هم متوجه اين حس بشوند، و 
اين جاست كه برند به آنها كمك مي كند كه به آن 

چيزي كه حس مي كنند، برسند. 
دوباره اشاره مي كنم كه االن هيچ كسي كفشي را 
نمي خرد و نمي پوشد چون كفش ندارد، به اين علت 
كفش را مي خرد و استفاده مي كند كه متفاوت باشد، 
و اين تفاوت است كه او را راضي مي كند و ما هم از 

رضايت ايشان منتفع مي شويم.
مثالي مي زنم، چرا يك خانم راضي مي شود بيش از 
هزار يورو بپردازد تا يك كيف شانل بخرد و استفاده 
كند؟ اگر تمام زنجير و قفل و يراق آالت و نخ هاي آن 
كيف از طال هم باشد، يا چرم آن بهترين چرم دنيا 
هم باشد، آيا قيمت آن كيف آن قدر است؟ خير! اين 
مازاد پرداختي چيست؟ اين همان ارزش برند است. 
او مي خواهد با در دست داشتن اين كيف جايگاه و 
طبقه خود را اعالم كند هم پيامي را دال بر اينكه من 
كيف شانل دارم، داده باشد، و هم طبقه اي ايشان هم 
مثال با برند گوچي اين پيام را به ايشان پاسخ مي دهد. 
اين ها نكات ريزي است كه هر روز در اطراف همه 
ما به گونه هاي مختلف اتفاق مي افتد و چه بخواهيم 
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و چه نخواهيم، چه درست و چه غلط، وجود دارد و 
نمي توان آن را كتمان كرد. 

 بعضي ها اين حس رقابت برندي بين خانم هاي دنيا 
را قبول ندارد و آن را رد مي كنند، ولي اگر اين رقابت 
بين خانم ها وجود نداشت، مطمئن باشيد نيمي از 

مردهاي دنيا بيكار مي شدند!

چه كند برندسازي بخواهد كسي اگر
مراحليرابايدبگذارند؟

1. جايگاه سازي: تعريف جايگاه محصول تان 
در بازار نسبت به رقباست، يعني بايد جايگاه 
محصول تان را در بازار نسبت به رقبايتان در ذهن 
مشتري تعريف كنيد. مثال ممكن است نخستين 
توليدكننده اين محصول باشيد و اين نخستين بودن 

را در ذهن مشتري تعريف كنيد. 
براي اين جايگاه سازي بايد به دو چيز دقت كرد: 

1- ويژگي منحصر به فرد محصول
 2- مزيت كاال 

ويژگي منحصر به فرد محصول با مزيت كاال 
متفاوت است. بعضي ها مايل اند ويژگي منحصر 
به فرد كااليشان را در جايگاه سازي مطرح كنند، 

بعضي ها هم از مزيت كااليشان استفاده مي كنند. 
2. دومين مرحله براي جايگاه سازي برند، »معرفي 
اين جايگاه به مشتري« است كه بايد توسط تبليغات 
صحيح و به موقع و با لوگو و حتي رنگ تبليغاتي و 
ادبيات تبليغاتي مناسب و با دقت فراوان انجام 
مي گيرد. بارها شاهد اين بوده ام كه كااليي توانايي 
تبديل شدن به برند و موفقيت در بازار را داشته ولي 
استفاده از شيوه غلط تبليغات و استفاده از ابزارهاي 
نامناسب تبليغاتي متاسفانه عالوه بر تحميل هزينه 
بسيار باعث عدم موفقيت معرفي اين محصول شده 

است. 

3. سومين مرحله براي جايگاه سازي برند »ايجاد 
تصوير مثبت در ذهن مشتري« است. 

حاال پس از معرفي محصولمان در بازار بايد تصوير 
مثبتي را در ذهن مشتري مان ايجاد كنيم. هيچ 
تصوير مثبتي در هيچ كاري ايجاد نمي شود مگر اينكه 
فلسفه كار »مشتري محور و مشتري مداري« باشد. 
براي مشتري مداري، ما بايد متعهد شويم كه نياز 
مشتري را پاسخ دهيم؛ كيفيت محصول مان بايد 

خوب و منسجم باشد. 
بار ديگر توجه تمام همكاران محترم را به اهميت 
تجربه و علم و دانش فني و به روز شدن تمام مراحل 
از ابتدا تا انتها و برخورد حرفه اي و فني با مسائل جلب 
مي كنم و در انتها اشاره مي كنم به بيتي از سعدي كه 
جزو نخستين شعرهايي بوده كه همه ما شنيده يا 
خوانده ايم، ولي اكثرا به آن دقت الزم را نداشته ايم: 

 توانا بود هر كه دانا بود ز دانش دل پير برنا بود

اهميت خالقيت و نوآوري در صنعت كفش
تعريفمفاهيمومديريتآن

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 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 شده 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 
هستند 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 

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 ارتقا 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 آنهاست؟ 

تعريفخالقيت
از واژه خالقيت تعريف هاي زيادي شده است. 
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ضمیمه

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 فرايند يافتن راه هاي جديد براي انجام 

دادن بهتر كارهاست.
- 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 ارتقاي 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. 
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. 
منظور از نوآوري خالقيت متجلي شده اي است كه 

به مرحله نهايي و عمل رسيده است. 
 به عبارت ديگر نوآوري يعني انديشه خالقي كه 
تحقق يافته و به واقعيت تبديل شده است؛ نوآوري 
همان ارائه محصول، فرايند و خدمات جديد به بازار 
است؛ نوآوري به كارگيري قابليت هاي ذهني براي 

ايجاد يك ايده يا فكر جديد است. 
سوالي كه پيش مي آيد اين است كه چه ارتباطي 
بين خالقيت و نوآوري است و چگونه به هم ارتباط 

پيدا مي كنند؟
خالقيت به معني ساده يعني توانايي تركيب ايده 
و فكرها به شيوه اي خاص و منحصر به فرد يا ايجاد 
ارتباطي غيرمعمول بين انديشه هاست. به عبارت 
ساده تر فكري كه مصلح به خالقيت است مي تواند 
از ايده ها و جرقه هاي مختلف و تركيب آنها با هم 
به صورت ذاتي يا به صورت غيرعادي با شيوه اي 
منحصر بفرد و يگانه رابطه اي بين افكار ايجاد كند كه 

نتيجه اش ايده اي ناب خواهد بود. 
اما نوآوري مرحله بعدي تولد اين فكر خالقانه است 
كه با شناخت دقيق و تيزبينانه از اين افكار و تبديل آن 

به واقعيت متبلور مي شود. 
اين همان حلقه گم شده صنعت كفش است؛ 
چيزي كه كمتر در بين اهالي كسب و كار كفش 
ديده مي شود. با يك نگاه صادقانه به شركت ها و 
سازمان هاي جديد و قديم صنعت كفش و همچنين 
با نگاه كارشناسي به شيوه هاي متداول توليد در بين 
اهالي صنعت كفش خواهيم ديد كه نه تنها پيشرفت 
شاياني در هيچ يك از اركان كسب و كار كفش ايجاد 
نشده بلكه حتي از گذشتگان نيز بعضا عقبتر مانده ايم؛ 
در تصديق عرايضم هم شاهدي بهتر از گفت وگو هاي 
روزانه بين اهالي كسب و كار درباره نسل قبلي توليد 
سراغ ندارم؛ صحبت هايي كه درباره اثرگذاري و 
خدمات مرحوم ايرواني يا صحبت هايي كه درباره 
اساتيد نسل قبلي دست دوز و توانايي فوق العاده آنها 
در امر توليد هر روز در محافل كفشي انجام مي گيرد. 

حركتي كه مرحوم ايرواني در آن سال ها انجام داد 
دقيقا تبديل يك فكر خالق با استفاده از قابليت و 
توانايي بي نظير به يك نوآوري خارق العاده اي در 
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صنعت كفش ماشيني بود كه هنوز درباره آن صحبت 
مي شود. آن فكر خالق و نوآوري ايجاد شده چقدر 
براي صنعت كفش مفيد بود؟ چند نفر و چند صنف 
از آن خالقيت منتفع  شدند؟ چند نفر از سايه آن فكر 
خالق مشغول به كار  شدند؟ چرا هنوز پس از گذشت 
سال ها از ماشين آالت وارد شده توسط آقاي ايرواني 
در صنعت كفش استفاده مي شود؟ دو دليل براي آن 
مي توان داشت؛ يا ايشان بسيار از زمانه جلو تر بودند كه 
فكر چهل سال بعد را كرده بودند يا پس از ايشان ديگر 

فكر خالقي مانند ايشان ظهور نكرده است. 
به نظر من چيزي كه در حال حاضر صنعت كفش 
بطور فوري به آن نياز دارد؛ خالقيت و نوآوري در تمام 
زمينه هاي مورد نياز است؛ خالقيت در مديريت و 
نوآوري در تصميمات مديريتي؛ خالقيت در طراحي 
و نوآوري در مدل هاي مورد پسند روز؛ خالقيت 
در مديريت خريد و نوآوري در تهيه مواد اوليه 
متناسب با بازار هدف؛ خالقيت در فروش و نوآوري 

در سيستم هاي جديد فروش و... ... 
اين خالقيت ها و نوآوري هاست كه نيازهاي جديد 
ايجاد مي كند و بازار را به حركت در مي آورد؛ اين 
خالقيت ها و نوآوري هاست كه برندها را متولد مي كند 
و اين خالقيت و نوآوري هاست كه سازماني را متفاوت 
از ديگران مي كند و موفقيت را براي سازمان خود و 
رضايتمندي را براي مشتري به ارمغان مي آورد. يك 
سازمان كه مشوق نوآوري است سازماني است كه 
ديدگاه هاي ناشناخته به مسائل يا راه حل هاي منحصر 
براي حل مسائل را ارتقا مي دهد در نتيجه باعث ارتقا 
و توسعه سازمان خود و در نتيجه جامعه خود خواهد 
شد. مورد مهم ديگري كه بايد به آن اهميت ويژه اي 
داد اين است كه بايد به افكار جديد و افراد خالق نگاه 
مخصوصي كرد و ضمن ارزش گذاشتن به ايده هاي 
آنها شرايط را براي ايجاد نوآوري فراهم كرد؛ نه آنكه 
با آنها مقابله و در راه پيشرفت آنها اشكالي ايجاد كرد؛ 
نگراني از افكار نو و خالق و نداشتن جسارت در تقبل 

آنها؛ متعلق به افكاري ساكن و از كار افتاده است. 
براي اينكه بتوانيم از خالقيت ها و نوآوري ها استفاده 
بهينه كنيم؛ قبل از هر چيز نياز به تغيير تفكر سازماني 
و ارتقاي فرهنگي داريم. مديريت هاي جديد با 
شيوه هاي مدرن نيازمند شهامت و فرهنگي جديد 
است كه به كمك آنها به توليداتمان بهاي بيشتري 

داده و موفقيت طوالني تر ارزاني خواهد كرد. 
سازمان هاي نوآور فرهنگي مشابه دارند. آنها تجربه 
كردن را تشويق مي كنند. آنها هم به موفقيت ها و هم 
به شكست ها پاداش مي دهند. آنها از اشتباهات تجربه 

كسب مي كنند. 
در مقوله منابع انساني در مي يابيم كه سازمان هاي 

نوآور فعاالنه آموزش و توسعه دانش اعضاي خود را آن 
طور كه روزآمد باشد تشويق مي كنند. امنيت شغلي 
در سطح عالي براي كاركنان خود فراهم مي آورند تا 
ترس از اخراج به خاطر اشتباه را كاهش دهند و به 
افراد جرأت مي بخشند كه تغييرپذير باشند. زماني 
كه انديشه اي جديد تكامل مي يابد پيشتازان تغيير 
فعاالنه و با شور و شوق انديشه را تعالي مي بخشند 
و آن را حمايت مي كنند. بر مشكالت چيره مي شوند 
و اطمينان مي دهند كه نوآوري به مرحله اجرا در 

خواهد آمد. 
دنياي توليد و تجارت به سويي در حركت است كه 
هر روز خود را به علم و ويژگي هاي جديدي نيازمند 
مي بيند و اين نيازها برآورده نخواهد شد مگر اينكه 
افراد خالقي در سيستم توليد و تجارت وجود داشته 

باشند. 
حال افراد خالق را چگونه بايد شناخت و چگونه 
بايد از آنها استفاده كرد؟ روانشناسان سعي داشته اند 
تا مشخصات افرادي كه داراي سطح بااليي از خالقيت 
هستند را مشخص كنند، آنها در نكات زير هم 
عقيده اند و معتقدند كه افراد خالق داراي خصوصيات 

زير هستند: 
- سالمت رواني و ادراكي: توانايي ايجاد تعداد زيادي 

ايده بطور سريع
- انعطاف پذيري ادراك: توانايي دست كشيدن از 

يك قاعده و چارچوب ذهني
- ابتكار: توانايي در ايجاد و ارائه پيشنهادهاي جديد

ترجيح دادن پيچيدگي نسبت به سادگي: توجه 
كردن و در نظر گرفتن چالش هاي جديد مسائل 

پيچيده
- استقالل رأي و داوري: متفاوت بودن از همكاران 

در ارائه نظرات و انديشه هاي نو
 عده اي ديگر ويژگي هاي افراد خالق را به صورت 

زير دسته بندي مي كنند: 

خصوصياتذهني:
كنجكاوي، دادن ايده هاي زياد درباره يك مساله، 
ارائه ايده هاي غيرعادي، توجه جدي به جزييات، دقت 
و حساسيت نسبت به محيط بويژه به نكاتي كه در نظر 
ديگران عادي به شمار مي روند، روحيه انتقادي، عالقه 
وافر به آزمايش كردن و تجربه، نگرش مثبت نسبت 

به نوآفريني

خصوصياتعاطفي: 
آرامش و آسودگي خيال، شوخ طبعي،عالقه به 
سادگي و بي تكلفي در نوع لباس و جنبه هاي گوناگون 
زندگي، دلگرمي و اميد به آينده، توانايي برقراري 

ارتباط عميق و صميمانه با ديگران، اعتماد به نفس و 
احترام به خود، شهامت

خصوصياتاجتماعي:
پيش قدمي در قبول و رويارويي با مسائل،  
به  دادن  سازمان  توانايي  و  مسئوليت پذيري 
فعاليت هاي گوناگون، قدرت جلب حس اعتماد و 

اطمينان ديگران. 
مديريت مي تواند توانايي و استعداد خالقيت و 
نوآوري را در افراد ايجاد، ترويج و تشويق كند يا رفتار 
و عملكرد او مي تواند مانع اين امر حياتي شود. هنر 
مدير خالق عبارت است از استفاده از خالقيت ديگران 
و پيدا كردن ذهن هاي خالق. مدير خالق بايد فضايي 
بيافريند كه خودش بتواند خالق باشد و افراد سازمان را 
نيز براي خالقيت تحريك كند و اين فضا، فضايي است 
كه از كار روزمره به دور است و به نحوي تفويض اختيار 
مي كند تا هر كسي خود مشكل خودش را حل كند. 

براي اينكه افراد در سازمان به تفكر بپردازند بايد 
محيطي ايجاد شود كه در آن به نظريات و انديشه ها 
امكان بروز داده شود. يكي 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 ترديد افرادي كه اهل مشورت هستند 
از عقل و فكر بيشتري برخوردارند و آنان كه اهل آن 
نيستند از اين امتياز بهره اي ندارند. يك سازمان خالق 
تا اندازه زيادي به خودكنترلي كاركنانش وابسته است. 
خودكنترلي خودش را در خواستن و تمايل براي ارائه 

ابتكار و خالقيت به نمايش مي گذارد. 
مديران مي توانند هر سه مولفه خالقيت يعني 
تخصص، مهارت هاي تفكر خالق و انگيزش را تحت 
تاثير قرار دهند. اما واقعيت آن است كه تاثيرگذاري بر 
دو مولفه اول بسيار دشوارتر و وقت گيرتر از انگيزش 
است. انگيزش دروني را مي توان حتي با تغييرات جزئي 
در محيط سازمان بطور قابل مالحظه اي افزايش داد. 
امروزه شيوه هاي جديدي در مديريت و توليد مطرح 
شده و شيوه هاي سنتي و قديمي ديگر كارساز نخواهد 
بود. از نظر من كار كفش يك كار سوپر مهندسي است 
و براي موفقيت در آن امروزه نيازمند آگاهي از علوم 

مختلف و مرتبط با كفش هستيم. 
براي اينكه بتوانيم كفش خوبي توليد كنيم و بازار 
خوبي هم به دست آوريم بايد به اندازه كافي از علوم 
مكانيك، فيزيك، شيمي، پزشكي و آرگونومي پا، 
بازرگاني و در نهايت مديريت سررشته داشته باشيم و 
مصلح به علم روز باشيم و با آموزش و ترويج شيوه هاي 
جديد و علوم مرتبط سعي بر ارتقا و توسعه صنعت 

كفش داشته باشيم. 
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6 اخبار صنعت چرم و كفش

ضمیمه

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. 

بازارچيست؟
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 مي 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 خدماتي 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 آموزشي 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. 

صداقتچيست؟
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 عواملي 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 مي 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 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؟  چرا نگران آينده صنعت 
و صنفي هستيم كه توانايي بالقوه بااليي در آن داريم؟ آيا 
غير از اين است كه نتوانسته ايم مشتري 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 

انتهاي 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 

اهميت صداقت و ارزش هاي اخالقي در كسب و كار و صنعت كفش
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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. 

اصوالكارچيست؟
 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  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، بطوري 
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 به ترويج صداقت و 

وجدان كاري در ميان جامعه كمك كنند. 
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. 

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 نزديك به هم باشد. البته 
سرعت و شيوه اين تحوالت در جوامع مختلف، واحدهاي 
سازماني اعم از توليدي، خدماتي، آموزشي و حتي يك 
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 

يك اصل انكارناپذير در تمام جوامع همواره پا برجاست. 
لذا اگر جامعه و واحدي خود را با ديگر اعضاي 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 
كوچك 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 بسياري از كشورها جلوتر بوده و در 

اهميت تحول در صنعت كفش و نقش مديريت و نيروي انساني در اين تحول
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ضمیمه

سبك و شيوه دست دوزي صاحب سبك 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 
تكنيك ها و تكنولوژي توليد صنعت كفش در كشورهاي 
پيشرفته اتفاق افتاد و در اصل يك 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 پيشرفت هاي 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 كوچك 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 يك 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 شك مهم ترين عامل به 
حركت درآوردن چرخ هاي 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 
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 اجزاي 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 بطور 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. براي موفقيت و حفظ 
صنعت كفش نياز مبرم به ايجاد تحولي اساسي در فكر و 

عمل تك تك نيروهاي موثر در صنعت 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 مثاًل 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 يك 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 ي مختلف صنعت كفش به هم وابسته اند و ايجاد 
تغيير در يك قسمت در قسمت هاي ديگر نيز موثر واقع 
مي شود و ممكن است تغييري كه در يك قسمت مفيد 
است در قسمت ديگر زيانبار باشد. بطور نمونه مي توان 
به اين مورد اشاره نمود كه با باالترين پاداشي كارايي يك 
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. 
سيستمي كه اقدام به تحول مي كند بايد در نظر داشته 
باشد 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. 
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