




شناسنامه:

صاحب امتیاز: شرکت آرافرم نیرا
مدیر مسئول: پیمان پژوهنده

دبیر حتریریه: سید احمد شیثی
گرافیک و صفحه آرایی: مهدی ملکی

با تشکر از: 
آرش آماده، نشاط نصیری، بهار موسایی

اقتصادی،  بنگاههای  و  ها  شرکت  موفقیت  اصلی  عوامل  امروزه 

داشنت تعهد، ختصص، خالقیت و احترام به خواسته های مشتریان 

می باشد و شرکت هایی موفق خواهند بود که بتوانند با دقت 

و  فراداده  گوش  مشتریان  درخواستهای  و  نظرات  به  ریزبینی  و 

اثر ماندگار  با دانش و فناوری نوین آمیخته و یک  را  سپس آن 

خلق کنند.

لذا اگر امروز از آرفونی بعنوان مناد متایز و اعتماد یاد می شود و 

اگر مشتریان، خالقیت را مزیت كلیدی ما می دانند، به پشتوانه 

سالها جتربه و پیشتازی در صنعت مبلمان اداری بوده است. 

آرفونی، مهمترین  یاری خداوند یکتا و تالش مدیران و كاركنان 

پشتوانه های ما در این راه بوده  و بدون تردید حفظ ره  آوردهای 

نیازمند  پیش  رو،  چالش های  و  حتوالت  با  همسویی  و  گذشته 

كمی  مستمر  ارتقاء  پیش برنده،  عوامل  متامی  به  جامع  نگرشی 

نوین فناوری های  و  دانش  از  بهره گیری  محصوالت،  كیفی   و 

می باشد.

آغاز  خویش  وكار  كسب  عرصه  در  را  نوین  گامی  آرفونی  اکنون 

رضایت  و  داده  قرار  خود  كار  سرلوحه  را  كیفیت  ارتقاء  كرده، 

مشتریان را به عنوان مهمترین رسالت خویش تعیین منوده است.

را  آرزوهایمان  کامل  آرامش  در  و  امروز  همین  است  بهتر  پس 

متام  زیرا  کنیم.  برنامه ریزی  آنها  به  رسیدن  جهت  و  بنویسیم 

اتفاقات خوب، در آرامش کامل صورت می گیرد.

 
به امید موفقیت درمتامی عرصه ها

پیمان پژوهنده

سخن مدیر مسئول
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از  یکــی  گاز،  البــرز  صنعتــی  گــروه 
بخــش  مجموعه هــای  قدیمی تریــن 
خصوصــی اســت کــه بــا بیــش از 50 
ســال ســابقه در زمینــه ختصصــی نفــت، 
می کنــد.  فعالیــت  پتروشــیمی  و  گاز 
ختصصــی  حــوزه   5 در  شــرکت  ایــن 
توزیــع ســیلندرهای گاز مایــع، احــداث و 
بهره بــرداری از جایگاه هــای CNG، حمــل 
تاسیســات  احــداث  تانکــری،  نقــل  و 
گاز شــیرین و شیرین ســازی گاز مایــع 
و  کاتالیســت ها  احیــای  نهایــت  در  و 
گل هــا حفــاری در قالــب یــک شــرکت 
ــم و فــن آوری  ــارک عل ــان در پ دانش بنی

دانشــگاه تهــران فعالیــت دارد.
جــوان  مدیرعامــل  دادرس،  مهنــدس 
و متخصــص گــروه صنعتــی البــرز گاز، 
فرآینــد جتاری ســازی یــک ایــده در ایــن 

مجموعــه را شــامل چهــار مرحلــه ختیــل، 
ــد. ــرا می دان ــم و اج ــر، تصمی تفک

کارنامــه  در حتلیــل  دادرس  مهنــدس 
ــزر  ــی الب ــروه صنعت ــاله گ ــق 50 س موف
ــال 1343  ــرز گاز از س ــد: الب گاز می گوی
ــرح و  ــا ط ــال را ب ــر س ــروز، ه ــه ام ــا ب ت
برنامــه بــه پیــش بــرده اســت. ایــن 
گــروه ســند چشــم انداز 30ســاله را نیــز 
پیــش روی خــود دارد کــه توســط واحــد 
حتقیــق و توســعه )R&D( ایــن گــروه 

ــت. ــده اس ــن ش ــی تدوی صنعت
ــش از 380  ــرز گاز بی ــی الب ــروه صنعت گ
نیــروی کار مســتقیم و 140 نیــروی کار 
غیرمســتقیم دارد و مدیــران ایــن گــروه 
خانــواده  داشــنت  خاطــر  بــه  صنعتــی 
ــا 1500 نفــر جمعیــت بــه خــود  بزرگــی ب

می بالنــد. 
اخــالق  دادرس،  مهنــدس  گفتــه  بــه 

حرفــه ای شــالوده فعالیــت در ایــن گروه 
صنعتــی مــی باشــد. وی می گویــد: در 
ــش از 400 نفر/ســال  ــن مجموعــه بی ای
انباشــت  گرانبهــا  و  مانــدگار  جتربــه 
شــده اســت لیکــن مــا ضمــن تکیــه بــر 
فرزانگــی پیشکســوتان مان، از چابکــی 
جوان نیــز  متخصصــان  و  کارشناســان 

ــم. ــی بری ــره  م به
مدیرعامــل البــرز گاز ادامــه می دهــد: 
یکــی از اهــداف اصلــی مــا اعتمادســازی 
کارکنان مــان،  مشــتریان مان،  بــرای 
ســهامداران مان و ســازمان های مرتبــط 
ــات  ــازمان مالی ــه و س ــد اداره بیم )مانن
اعتمــاد  ایجــاد  چراکــه  اســت.  و...( 
توســط هــر ســازمان، قــدرت ســازندگی 

آن را را بــاال می بــرد.
ــوده و  ــی ب ــن امللل ــرکتی بی ــرز گاز ش الب
عــالوه بــر اینکــه در 12 اســتان کشــور 

محیط کاری افراد، انبار خاطرات حرفه ای آنهاست

گزارش
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ــه  ــور ترکی ــدی دارد، در کش ــت ج فعالی
ثبــت  رمســی  شــعبه  و  دفتــر  نیــز 
شــده دارد. ایــن شــرکت بیــش از 18 
ســال اســت کــه احنصــارا مســئولیت 
سوخت رســانی بــه جزیــره زیبــای کیــش 

را نیــز برعهــده دارد.
ــال،  ــر 3 س ــرز گاز ه ــی الب ــروه صنعت گ
ایده هــای  جتاری ســازی  بــه  یکبــار 
ــون  ــی همچ ــردازد. پروژه های ــود می پ خ
ســردکننده های  برودتــی،  گازهــای 
بیوگازهــا،  از  متــان  تولیــد  مختلــف، 
ســایر  و  خورشــیدی  انرژی هــای 
در  حاضــر  حــال  در  نــو  انرژی هــای 
زیرمجموعــه  دانش بنیــان  شــرکت 
البــرز گاز در دســت پژوهــش و بررســی 

. هســتند
بــر مســئولیت  تاکیــد  دادرس ضمــن 
ســازمان ها  و  شــرکت ها  اجتماعــی 
می گویــد: البــرز گاز در کنــار فعالیت های 
کــه  گســترده ای  اقتصــادی  و  جتــاری 
اجنــام می دهــد، از مســئولیت اجتماعــی 
خــود غافــل نشــده اســت. ایــن شــرکت 
حــدود دو دهــه اســت کــه بــا ایجــاد 
ورزشــی،   – فرهنگــی  موسســه  یــک 
حضــور موثــری در لیــگ برتــر تنیــس 
دارد. بــه گونــه ای کــه ســال گذشــته در 
متــام رده هــای ســنی قهرمــان لیگ هــای 
ــه  ــن موسســه ب ــران شــد. ای تنیــس ای
منظــور حمایــت از اســتعدادهای جــوان، 
دو آکادمــی تنیــس نیــز راه انــدازی کرده 
قابــل  تعــداد  ســاله  هــر  کــه  اســت 
آن  در  ای  حرفــه  تنیس بــاز  توجهــی 

می شــوند. تربیــت 

همکاری آرفونی و البرز گاز
مدیرانــی  جملــه  از  دادرس  مهنــدس 
ــژه ای  ــه وی ــیت و توج ــه حساس ــت ک اس
محیــط  چیدمــان  و  دکوراســیون  بــه 
محیــط  اســت  معتقــد  وی  دارد.  کار 
خاطــرات حرفــه ای  انبــار  افــراد،  کاری 
آنهاســت. ســال ها بعــد کــه کارکنــان 
بــه عکس هــا و فیلم هــای قدیمــی خــود 
نــگاه می کننــد، خاطــرات تلــخ و شــیرین 
می شــود.  زنــده  برای شــان  بســیاری 
ایــن، نــوع دکوراســیون و  بــر  عــالوه 
مبلمــان اداری شــرکتها، نقــش عمــده ای 
آنهــا  جتــاری  مذاکــرات  موفقیــت  در 

از  زیــادی  ســهم  شــک  بــدون  دارد. 
ــراح  ــه ط ــاص ب ــا، اختص ــن موفقیت ه ای
و دکوراتــور محیــط دارد. جیمــز گالــری 
ــروش  ــز ف ــن مراک ــی از معتبرتری ــه یک ک
محیــط  اســت،  ســنگاپور  در  جواهــر 
را  چشــمگیری  و  اثرگــذار  فوق العــاده 
بــرای اســتقرار خریــداران طراحــی کــرده 
اســت. مشــتریانی کــه قصــد دارنــد بــه 
انــدازه 1000 دالر از ایــن گالــری، جواهــر 
بخرنــد، وقتــی در محیــط قــرار می گیرنــد 
ــر  ــا 10 براب ــوند ت ــر می ش ــا حاض ــه بس چ
چیدمــان  زیــرا  کننــد.  خریــد  بیشــتر 
می دهــد  شــخصیت  آنهــا  بــه  محیــط 
قائــل زیــادی  احتــرام  آنهــا  بــرای   و 

می شود.
 وقتــی شــما بــه مشــتری و طــرف مذاکره 
خــود ارج می نهیــد، او احســاس رضایــت 

و همراهــی بیشــتری بــا شــما می کنــد.
مدیرعامــل جــوان و باجتربــه البــرز گاز 
ضمــن تاکیــد بــر تاثیــر فــراوان مبلمــان 
محیــط  مناســب  دکوراســیون  و  اداری 
کار بــر موفقیــت ســازمان هــا افــزود: 
ارگونومــی  بــه  معمــوال  متاســفانه 
توجــه کار  محیــط  در  انســان   بــدن 
ــی  ــوع در ارزیاب ــن موض ــود و ای ــی ش من
ــد.  ــی مان ــول م ــرکتها مغف ــره وری ش به
امــا ضــرورت دارد بــرای افــرادی کــه 
بیــش از 8 ســاعت در یــک محیــط کار 
و  راحــت  صندلــی  و  میــز  می کننــد، 
برخــی  کنیــم.  پیش بینــی  مناســبی 
جهــان  خودروســازی  معتبــر  برندهــای 
چنــان بــه بــدن انســان و ارگونومــی 
احتــرام می گذارنــد کــه متناســب  آن 
ــل،  ــده اتومبی ــدن رانن ــا وزن و فــرم ب ب
طراحــی  اختصاصــی  صندلــی  او  بــرای 
آنهــا  کــه  اهمیتــی  درجــه  می کننــد. 
بــرای بــدن انســان قائــل هســتند، بــه 
حــدی ا ســت کــه هــر از 6 مــاه، متناســب 
بــا میــزان چاقــی و الغــری بــدن، صندلــی 

راننــده را دوبــاره تغییــر می دهنــد.
دادرس کــه یکی از مشــتریان محصوالت 
ــدات  ــوص تولی ــت، در خص ــی اس آرفون
می گویــد:  شــرکت  ایــن  خدمــات  و 
ــا  ــی ب ــوالت آرفون ــت و محص ــوع فعالی ن
دیدگاه هــای مدیــران البــرز گاز ســنخیت 
و  از حنــوه متــاس  مــا  دارد.  بســیاری 
آرفونــی  کارشناســان  ورود  مذاکــره، 

ثبــت سفارشــات،  مــدل  پــروژه،  بــه 
مشــاوره ها و راهنمایی هایــی کــه ارایــه 
شــد و محصوالتــی کــه در نهایــت در 
اختیــار مــا قــرار گرفــت، رضایــت کامــل 
ــا  ــرای م ــب ب ــیار جال ــه بس ــم. نکت داری
خالقیــت و طوفــان فکــری ای بــود کــه 
ــروژه  ــاز پ ــش از آغ ــی پی ــان آرفون طراح
ایجــاد منودنــد. آنهــا بــا هدف دســتیابی 
بــه یــک الگــوی طراحــی مناســب، بــه 
صورتــی بســیار کاربــردی و حرفــه ای، 
ایده هــا و نیازهــا را از درون البــرزگاز 

اســتخراج کردنــد.

پیشنهادات کاربردی
را  پیشــنهاداتی  در  دادرس  مهنــدس 
نیــز بــرای بهبــود خدمــات و تولیــدات 
آرفونــی ارائــه مــی منایــد. بــه گفتــه 
او بــرای موفقیــت بیشــتر بهتــر اســت 
بــه  مشــتری  و  طــراح  میــان  ارتبــاط 
ــراح و  ــد و ط ــرار باش ــم برق ــورت دائ ص
قالــب  در  می تواننــد  مجــری  شــرکت  
مشــاوره، ارتبــاط خــود را بــا کارفرمــا 

حفــظ کننــد. 
ــظ  ــرز گاز حف ــل الب ــاد مدیرعام ــه اعتق ب
ــرای مشــتری هــم بســیار  ــاط ب ــن ارتب ای
موثــر اســت. چراکــه مدیــران بــه حــدی 
ــر گرفتاری هــای روزمــره می شــوند  درگی
»آلودگــی  بــه  مدتــی  از  پــس  کــه 
چیدمــان« محیــط کار شــان بی تفــاوت 
چنیــن  در  مجــری،  یــک  می شــوند. 
شــرایطی می توانــد بــا ممیــزی و نظــارت 
دائمــی در دوره هــای معیــن زمانــی – مثال 
توصیه هایــی   – یکبــار  مــاه  ســه  هــر 
بــرای اصــالح دوبــاره چیدمــان جتهیــزات 
حتــی  و  صندلی هــا،  میزهــا،  اداری، 

لــوازم روی میزهــا ارایــه دهــد.
در خامتــه مهنــدس دادرس ضمــن اعالم 
بــا  همــکاری  از  خــود  کامــل  رضایــت 
مجموعــه آرفونــی، بــه متامی شــرکتهایی 
ــی و  ــرات در طراح ــه تغیی ــه در اندیش ک
یــا چیدمــان دفاتــر کار خــود هســتند 
ــده  ــاوران زب ــا از مش ــود ت ــنهاد من پیش
ــق  ــرای خل ــوده و ب ــتفاده من ــی اس آرفون
فضایــی متفــاوت، آن را بــه متخصصــان 

ــپارند. ــی بس آرفون
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ــرای  ــادی ب ــازمان های زی ــا س ــن روزه ای
و  قــوی  برنــدی  از  شــدن  برخــوردار 
کالن  ســرمایه گذاری های  ارزشــمند، 
ــت  ــازی هدای ــت برند س ــه مس ــود را ب خ
می کننــد،  بــا ایــن اندیشــه کــه مفاهیم 
ارتباطــات  ارزش های برنــد از طریــق  و 
برســد  مخاطبان شــان  بــه  تبلیغــات  و 
ــاد  ــان ایج ــن مخاطب ــا در ذه ــرای آنه و ب
هویــت مناســب تر و برتــر از رقبــا کنــد. 
ــد ذهنیت مشــتریان در  چرا کــه معتقدن
ــش  ــد نق ــرای خری ــا ب ــری آنه تصمیم گی
ــا ایــن ســکه یــک روی  ــدی دارد. ام کلی
ــه  ــت ک ــی اس ــز دارد و آن جای ــر نی دیگ
هــر یــک از کارکنــان ســازمان به عنــوان 
خدمت دهنــده،  یــا  تولیــد  عناصــر 
بر مشــتریان و  اثــر  یــا  متــاس  نقطــه 

بعضــا  و  بــود  خواهنــد  همدیگــر  بــر 
تبلیغــات  از  بیشــتر  به مراتــب  اثــری 

داشــت. بر مشــتریان خواهند 
برندســازی  دانــش  پیشــرفت  بــا 
مشــخص شــد که مشــتریان به صورت 
خدمــت  از  جتربیاتــی  دارای  بالفعــل 
کــه  محصول برند می شــوند  یــا 
ــا عوامــل انســانی  آمیختگــی شــدیدی ب
ــه  ــد ک ــده ش ــی پیچی ــه زمان دارد. قضی
حتقیقــات نشــان داد جتربیــات حاصل از 
خریــد محصــوالت هــم قابــل جداســازی 
کارکنــان  برخوردهــای  و  رفتارهــا  از 

نیســت. برندهــا 

امــروزه بــرای خریــد ســاده ترین نــوع 
ــا عوامــل انســانی  ــا ب محصــوالت هــم م

 CRM  رو بــه رو هســتیم، از عوامــل واحد
)بــرای مثــال کســی کــه درشــبکه هــای 
اجتماعــی شــرکت، جواب مشــتریان را 
کــه  کارکنانــی  تــا  گرفتــه  می دهــد( 
عرضــه  درفروشــگاه ها  را  محصــول 
متغیــر  کــه  اینجاســت  می کننــد. 
کارکنان برنــد، در  اثرگــذار  بســیار 
ارزش برنــد  و  تصویــر  شــکل گیری 
مــورد  نکتــه  می کنــد.  نقش آفرینــی 
توجــه اینجاســت کــه اگــر پیــام منتقــل 
شــده از جوهره برند به مشــتریان، بــا 
ناهمگــون  و  غیر اصولــی  برخورد هــای 
ــه رو شــود، اصــل و ارزش  ــان روب کارکن
پیــام به کلــی زیــر ســوال خواهــد رفــت 
شکســت  جــز  نیســت  چیــزی  ایــن  و 

درون. یک برنــد از 

ارتقای درک کارکنان سازمان از ارزش های برند

چالش های برندینگ
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چالش تعریف برندینگ درون سازمانی

ایــن  بــا  درون ســازمانی  برندســازی 
کــه  اســت  شــده  مطــرح  نگــرش 
طــرح  در  موفقیــت  بــرای  ســازمان ها 
برنــد خــود بایــد در کنــار بــازار خارجــی 
بــه بــازار داخلــی نیــز توجــه داشــته 
باشــند. بــازار خارجــی بــازاری اســت 
در  بالفعــل  و  بالقــوه  مشــتریان  کــه 
ــامل  ــی ش ــازار داخل ــد و ب ــرار دارن آن ق
ســازمان  یــا  شــرکت  داخلــی  محیــط 
ــترک  ــف مش ــچ تعری ــد هی ــت. هرچن اس
اینگونــه  مــورد  در  توافق شــده ای  و 
ــوان  ــا می ت ــدارد ام ــود ن ــازی وج برندس
دیــدگاه  تغییــر  بــرای  ابــزاری  را  آن 
بــه  شــکل دهی  و  ســازمان  کارکنــان 
رفتارهــای آنهــا براســاس ارزش هــای 
بــاال  طریــق  از  کــه  دانســت  برنــد 

از  ســازمان  کارکنــان  درک  بــردن 
ارزش هــای برنــد اجنــام 

می شــود. امــا از 
طرفــی خــود 

همیــن  انتقال دهنــده  کارکنــان  ایــن 
بنابرایــن  هســتند.  نیــز  ارزش هــا 
کارکنــان، یــا مخاطــب مفاهیــم برنــد 
آن.  انتقال دهنــده  یــا  و  هســتند 
ــوان  ــه میت ــه را چگون ــش دوگان ــن نق ای
شــدن  روشــن  بــرای  کــرد؟  توجیــه 
مطلــب توضیحــات بیشــتری الزم اســت.
همانطــور کــه میدانیــد گام اول طراحــی 
ــن  ــگاه و تعیی ــن جای ــدی، تعیی ــر برن ه
ایــن  بــه  اگــر  اســت.  برنــد  هویــت 
موضــوع بــه مثابــه امــواج حاصــل از 
ــا ســطح آب نــگاه  برخــورد یــک ســنگ ب
کنیــم، نقطــه آغازیــن دایره هــا، جوهــره 
برنــد خواهــد بــود. در الیه هــای بعــدی 
ایــن مــوج مفاهیمــی چــون شــخصیت 
برنــد،  ارزش هــای  فوائــد،  برنــد، 
ویژگی هــای برنــد و… خلــق می شــود 
کــه قــرار اســت هــر کــدام در نقــاط 
متــاس برنــد بــا مخاطــب 
ــل  ــا منتق ــه آنه ب

شــود.

داخلــی  برندســازی  اساســی  نکتــه   
ــم  ــازمان ه ــان س ــه کارکن ــت ک اینجاس
در معــرض ایــن مفاهیــم ارســال شــده 
ــم  ــد و ه ــرار دارن ــات ق ــق ارتباط از طری
ــن  ــال ای ــرای انتق ــانه ب ــی رس ــود نوع خ
مفاهیــم هســتند. ایــن دوگانگــی باعــث 
می شــود تــا تعریــف دقیــق از برندســازی 
ــن  ــرای حــل ای ــی مشــکل شــود. ب درون
برندســازی  مترکــز  ابتــدا  دوگانگــی 
ذهنیــت  ایجــاد  بــر  درون ســازمانی 
کارکنــان  میــان  در  برنــد  هویــت  از 
ســازمان اســت کــه درنهایــت باعــث 
ایجــاد یــک صــدای واحــد میــان کارکنــان 
خواهــد شــد. ایــن صــدای واحــد، عامــل 
هارمونــی بیــن هویــت برنــد بــا رفتارهــا 
و تعامــالت درون ســازمانی اســت. پــس 
ذهــن  در  برنــد  هویــت  تشــکیل  از 
کارکنــان، الیه هــای بعــدی بــر ایجــاد 
متمرکــز  برنــد  بــه  وفــاداری  و  تعهــد 
خواهــد شــد تــا اینکــه بــه پیشــبرد 
گام هــای بعــدی برندســازی کمــک کنــد.

برندســازی  کــه  مترکــزی  کنــار  در 
درونــی بــر کارکنــان حاضــر در ســازمان 
ــر  ــر ب ــرد موث ــک راهب ــوان ی دارد، به عن
ســازمان  اســتخدام  و  انتخــاب  نظــام 
ــه  ــد. از آجناییک ــآفرینی میکن ــز نقش نی
بخشــی از فیلتــر اســتخدام داوطلبــان 
براســاس الیه هــای هویــت  ســازمانی 
ــود،  ــزی می ش ــد طرحری ــخصیت برن و ش
ــای  ــاس رفتاره ــان براس ــاب کارکن انتخ
مــورد انتظــار و قابلیت هــای الزم همســو 
ــا هویــت و شــخصیت برنــد طرحریــزی  ب
ــای  ــت نظام ه ــویی هدای ــود. از س می ش
ارزیابــی  مزایــا،  و  حقــوق  پــاداش، 
ــی  ــام انگیزش ــه نظ ــه ب ــا توج ــرد ب عملک
ــازی  ــد در برندس ــوب برن ــی مطل و ارزش
درون ســازمانی مــورد جتدیــد نظــر قــرار 

می گیــرد.
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مــورد  کمتــر  و  اهمیــت  حائــز  نکتــه 
کــه  اســت  ایــن  گرفتــه  قــرار  توجــه 
امــکان  درون ســازمانی  برندســازی  در 
بــه  انســانی  منابــع  معمــاری  ســاخت 
شــکلی فراهــم اســت کــه هــر بخــش یــا 
گــروه شــغلی متفــاوت ســازمان، برنامــه 
متفاوتــی  انســانی  منابــع  مدیریــت 
پیــدا میکنــد و مکانیزم هــای انگیزشــی 
به صــورت  ســازمان  تشــویقی  و 
تاکیــد  بــا  هدفــدار  و  هوشــمندانه 
میــزان  و  اســتراتژیک  ارزش هــای  بــر 
متــاس کارکنــان بــا مشــتریان تنظیــم 
می شــود. لــذا ورود ارزش هــای برنــد 
بــه هــر بخــش از ســازمان به صــورت 
از  اســتفاده  بــا  و  شــده  برنامه ریــزی 
ــود  ــزی می ش ــب طرح ری ــای مناس ابزاره
و ضمانــت اجرایــی شــدن آن را می تــوان 
نســبت  آن  هدفمنــد  طرح ریــزی  بــه 
ــی در  ــث کارای ــم باع ــم ه ــن مه داد. ای

باعــث  هــم  و  آموزشــی  هزینه هــای 
ــا نــگاه اســتراتژیک  تقویــت اثــر برنــد ب

. د می شــو
امــا برندســازی درون ســازمانی فــارغ از 
اینکــه بــه توامنندســازی برنــد ســازمان 
کمــک میکنــد، قابلیت هــای دیگــری نیــز 
بانکــداری  صنعــت  در  حتقیقــی  دارد. 
تقویــت  کــه  داد  نشــان  انگلیــس 
ــا  ــازمان ب ــد در درون س ــای برن ارزش ه
افزایــش وفــاداری کارکنــان بــه ســازمان 
ــت  ــرک خدم ــه ت ــا ب ــل آنه ــدم متای و ع
ــوان  ــه را میت ــن نتیج ــت. ای ــراه اس هم
اینگونــه تشــریح کــرد کــه دســتیابی 
ــم در  ــی و نظ ــک هارمون ــه ی ــازمان ب س
کنــار ایجــاد حــس احتــاد و ارزشــمند 
طبیعــی  نیازهــای  از  بخشــی  بــودن، 
ســازمان  در  اشــتغال  بــرای  کارکنــان 
بقــا  بــرای  برطــرف کــرده و متایــل  را 
اســت.  داده  افزایــش  را  ســازمان  در 

بدیهــی اســت همــه انســان ها متایــل 
ــد کــه  ــد در ســازمانی فعالیــت کنن دارن
ــد  ــنامی باش ــر و خوش ــد معتب دارای برن
تــا ارزش و احتــرام خــود را در جامعــه 
ــوع نیــز ماننــد  بــاال ببرنــد. ایــن موض
تاثیــر  درونــی  برندســازی  دوگانگــی 
ــث  ــد باع ــم برن ــی ه ــی دارد. یعن تعامل
وفــاداری  هــم  و  کارکنــان  وفــاداری 
کارکنــان باعــث افزایــش عملکــرد برنــد 

می شــود.
لــذا می تــوان برندســازی درون ســازمانی 
ــرای  ــهیلگر ب ــل تس ــرایطی، عام را در ش
حــل مســائل منابــع انســانی دانســت و 
از طرفــی برنامــه منابــع انســانی موفــق 

ــود.  ــد می ش ــنت برن ــث ارزش یاف باع

هارمونی سازمانی با برند درون سازمانی

مدیریت تغییرات فرهنگی سازمان
به طــور خالصــه میتــوان اینگونــه گفــت 
کــه برندســازی درون ســازمانی نوعــی 
تغییــرات  مدیریــت  و  فرهنگ ســازی 
اجرایــی  جتربیــات  اســت.  فرهنگــی 
نشــان داده کــه بــرای اعمــال چنیــن 
تغییراتــی، فاکتــور زمــان و دقــت بســیار 
ــت. نظــام پــاداش و  ــت اس حائــز اهمی
تنبیــه بایــد متامــی رفتارهــا و اتفاقــات 
ــل  ــورد حتلی ــد و م ــد کن ــازمان را رص س
ــت  ــل تقوی ــاس اص ــد و براس ــرار ده ق
آنهــا  تشــویق  بــه  صحیــح  رفتارهــای 
ــی  ــهای فعل ــه ارزش ــا ک ــردازد. از آجن بپ
به واســطه تقویــت رفتارهــای پیشــین 

ــده  ــه ش ــته نهادین ــکلی ناخواس ــه ش ب
بایــد  نیــز  ارزش هــای جدیــد  اســت، 
به صــورت بســیار هدفمنــد تبدیــل بــه 

ــود. ــار ش رفت
یکــی  ســازمان  انســانی  نیروهــای 
حــال  عیــن  در  و  ویژه تریــن  از 
مزیت ســازترین ســرمایه های ســازمان 
قالــب  در  انســان ها  ترکیــب  اســت. 
تعامــالت  کنــار  در  رمســی  ســاختاری 
غیررمســی باعــث شــکل دهی معمــاری 
هــر  خــاص  کــه  می شــود  اجتماعــی 
ســازمان بــوده و غیرقابــل تقلید اســت. 
ورود برنــد بــه مفهــوم مدیریــت منابــع 

ــازی  ــای برندس ــرای طرح ه ــانی و اج انس
درون ســازمانی درحالیکــه باعــث تقویت 
هویــت تعریــف شــده برنــد در ســازمان 
رقابتــی  مزیــت  ایجــاد  عامــل  اســت، 
منحصربه فــرد و غیرقابــل کپی بــرداری 
درون ســازمانی  برندســازی  اســت. 
نظــام  و  جلوبرنــده  نیــروی  به عنــوان 
برنــد  یــک  بقــای  دهنــده،  اســتمرار 
بنابرایــن  کــرد.  خواهــد  تضمیــن  را 
برنامه هــای  تــا در متامــی  الزم اســت 
برندســازی بخشــی به عنــوان برندســازی 

درونــی وجــود داشــته باشــد.

چالش های برندینگ



برند
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    نــوآوری در صنعــت، عاملــی اســت 
کــه بــه دلیــل بــروز نیازهــای جدیــد در 
انســان، همــواره مــورد توجــه اســت. در 
این میان الزم اســت متخصصانی مســلط 
 بــه طراحــی و بــا توجــه بــه جنبه هــای

 هنــری آن، و همچنیــن آگاهــی کافــی 
ــوم وجــود داشــته  نســبت بــه ســایر عل
ــای  ــده ه ــا و ای ــرح ه ــا ط ــه ب ــند ک باش
جدیــدی کــه ارائــه مــی دهنــد، ایــن 
تبدیــل  واقعیــت  تصــور  از  را  نیازهــا 

کننــد.
از  یکــی  آرفونــی،  طراحــی  واحــد 
ــت  ــروه اس ــن گ ــای ای ــن واحده پویاتری
عملکــرد  گویــای  فــوق،  تعریــف  کــه 

. ســت نها آ

ســرکار خــامن مهنــدس نشــاط نصیــری، 
مدیــری جــوان، خــالق، خــوش فکــر و 
ایــن واحــد را  خــوش آتیــه، راهبــری 
کالم  هــم  ایشــان  بــا  دارد.  برعهــده 
شــدیم تــا آشــنا شــویم بــا عملکــرد 
واحــد حتــت مدیریتشــان:  و  ایشــان 
به عنوان سوال خنست، یک طراح خوب 

تا چه اندازه می تواند در ارتقای یک 
برند نقش داشته باشد؟

حتقیــق  مبانــی  از  یکــی  کــه  آجنــا  از 
مخاطــب  محصــول،  توســعه  رونــد  در 
شناســی اســت، یــک طــراح هوشــیار 
می توانــد بــه راحتــی رفتارهــای اخالقــی 
و آداب اجتماعــی نادرســت را شناســایی 

ــه  ــاب، ب ــده ن ــک ای ــرح ی ــا ط ــرده و ب ک
ــازی  ــه بسترس ــادات و ب ــن ع ــالح ای اص
ــی  ــح و مبتن ــرای ایجــاد فرهنگــی صحی ب
بــر هنجارهــای اصیــل اجتماعــی بپــردازد 
و بــا طراحــی یــک محصــول بــه طــور 
ــاع  ــوس در اجتم ــتقیم و نامحس غیرمس

تأثیــر مثبــت بگــذارد.
ــی  ــیون داخل ــی دکوراس ــه طراح در زمین
ــوب  ــراح خ ــک ط ــز ی ــان اداری نی و مبلم
و  خــالق  هــای  ایــده  ارائــه  بــا  قطعــا 
متفــاوت، چــه در طراحــی مبلمــان و چــه 
دکوراســیون داخلــی وچــه در انتخــاب 
و  روز  بــه  و  متفــاوت  هــای  متریــال 
 حتــی بــا انتخــاب حنــوه تولیــد کــه گاهــا
هزینــه  کاهــش  بــه  منجــر  می توانــد 

ــاظ  ــای کاری از حل ــط ه ــت محی ــود کیفی ــتای بهب ــا در راس ــت ت ــته اس ــن داش ــر ای ــعی ب ــه س ــی همیش ــرکت آرفون ــی ش ــد طراح واح
فیزیکــی، روانــی، ارگونومیــک و بصــری تــالش منــوده و در طراحــی محصــوالت و طراحــی دفاتــر کاری متامــی جوانــب و اصــول طراحــی 

پیشــرو را حلــاظ منایــد .

مصاحبه

} آرفونی { بر تمایزات خود تکیه دارد.
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ــش  ــود، نق ــد ش ــان تولی ــی زم ــا و حت ه
 بــه ســزایی در ارتقــا یــک برنــد ایفــا 

می کند.

چه اتفاقی باعث شد به مست طراحی 
و خصوصا طراحی دکوراسیون داخلی 

جذب شوید؟

 بــی شــک یکــی از زیبــا تریــن ویژگی های
یــا  و  آفرینندگــی  قــدرت  انســان، 
خالقیــت اوســت. بــه واســطه ی همیــن 
می توانــد  انســان  کــه  اســت  ویژگــی 
ــد  ــود را پدی ــه خ ــان گرایان ــداف آرم اه
آورد و توانایــی هــای خــود را شــکوفا 

ســازد. 
مخاطبــان  در  خــوب  احساســی  ایجــاد 
ــا،  ــک فض ــا ی ــول ی ــک محص ــق ی ــا خل  ب
هــای  جنبــه  بهبــود  بــه  توانــد  مــی 
ــی و ارگونومیــک زندگــی انســان ها  روان
ــش  ــراح نق ــک ط ــع ی ــد  و در واق بینجام
زندگــی  حنــوه  در  ای  کننــده  تعییــن 
ــود  ــل ب ــن دالی ــه ای ــش دارد. ب مردمان
کــه رشــته حتصیلــی طراحــی صنعتــی را 
 بــرای حتصیــل برگزیــدم و بــه آن عشــق 

می ورزم.

زندگی شما تا چه اندازه با شغلتان 
پیوند خورده؟

زندگــی کاری یــک طــراح در اکثــر اوقــات 
مــی  ادغــام  اش  شــخصی  زندگــی  بــا 
زیــرا  نیســتند.  هــم  از  جــدا  و  گــردد 
متامــی  بــا  کــه  اســت  علمــی  طراحــی 
ــورده  ــد خ ــره پیون ــی روزم ــائل زندگ مس
و یــک طــراح همیشــه و حتــی در حیــن 
هــم  عــادی  و  روزمــره  کارهــای   اجنــام 
مــی توانــد در حــال طراحــی، خلــق ایــده و 

الهــام گرفــنت باشــد.
  

چه تفاوتی میان تفاوت ذهن یک طراح 
با سایرین است؟

و  تیزبیــن  نــگاه  بایــد  اصــوال  طراحــان 
بادقتــی بــه اطــراف خودشــان داشــته 
کوچکتریــن  از  بتواننــد  و  باشــند 
موضوعــات و اتفاقــات در زندگــی روزمــره 
بگیرنــد.  الهــام  و  ایــده  ای  حرفــه  و 
ــود را  ــراف خ ــکالت اط ــد مش ــی بتوانن  حت

و  منــوده  تعریــف  مســئله   به صــورت 
ــا کمــک طراحــی و خلــق ایــده، بــه حــل  ب
مســائل بــه صــورت کاربــردی مبــادرت 

ــد. مناین

در رابطه با زمینه فعالیت واحد طراحی 
شرکت آرفونی توضیح دهید؟

ــه  ــی همیش ــرکت آرفون ــی ش ــد طراح واح
ســعی بــر این داشــته اســت تــا در راســتای 
ــاظ  ــای کاری از حل ــط ه ــت محی ــود کیفی بهب
فیزیکــی، روانــی، ارگونومیــک و بصــری 
محصــوالت  طراحــی  در  و  منــوده  تــالش 
جوانــب متامــی  کاری  دفاتــر  طراحــی   و 

و اصول طراحی پیشرو را حلاظ مناید .

لطفا در مورد فلسفه طراحی محصوالت 
آرفونی برای ما بگویید؟

ــا توجــه  ــی ب در طراحــی محصــوالت آرفون
مدرنیتــه  بــه  دنیــا  روز  گرایــش  بــه 
ایــن اســت کــه محصــوالت  بــر  ســعی 
بــه مســت ســادگی و کاربــردی بــودن 
پیــش بــرود ، لــذا محصــوالت در عیــن 
ســادگی بــه بهتریــن حنــو پاســخگوی نیــاز 
مشــتریان مــی باشــند و در همیــن حــال 
ــدرن  ــال م ــواع متری ــا ان ــاق ب ــل انطب قاب
ــی  ــز م ــه و فل ــم از شیش ــتاندارد اع و اس

باشــند.

نقاط قوت آرفونی را در چه چیز 
می دانید؟

- سفارشــی ســازی محصــوالت بر اســاس 
ــتری نظر مش

- اجنــام یــک پــروژه بصــورت کامــل و از 
صفــر تــا صــد

- طراحــی و تولیــد پارتیشــن هــای دو 
ــه  ــا توج ــی ،ب ــم اختصاص ــا فری ــداره ب ج
ــه مســائل فنــی، ظاهــر کامــال مــدرن و  ب
قابلیــت اســتفاده از انــواع متریــال هــای 

ــا  ــن ه ــل پارتیش ــو داخ دکوراتی
- مترکــز و توجــه بــه دانــش و تکنولــوژی 
روز دنیــا از وجــوه متایــز شــرکت آرفونــی 

مــی باشــد.

و نقاط ضعف آرفونی؟

ســلیقه  متــام  دهــی  پوشــش  عــدم 
ــه  ــه البت ــه ک ــف جامع ــار مختل ــای اقش ه
یــاد  ضعــف  عنــوان  بــه  آن  از   مــن 
منی کنــم و معتقــدم کــه یــک شــرکت 
در حــوزه طراحــی دکوراســیون داخلــی، 
ــرای  بایــد خــط مشــی و ســلیقه خــود را ب
ــد و  ــته باش ــود داش ــاص خ ــان خ مخاطب
همــواره منــی توانــد پاســخگوی نیازهــای 
متــام اقشــار بــا نیازهــای مختلــف باشــد.

چــه چیــزی باعــث مــی شــود تــا آرفونــی از 
ســایر برندهــا متمایــز باشــد؟

نــوآوری در صنعــت عاملــی اســت کــه بــه 
ــن  ــد و همچنی ــروز نیازهــای جدی ــل ب دلی
ــورد  ــواره م ــوع، هم ــه تن ــان ب ــاز انس نی
ــت  ــان الزم اس ــن می ــت. در ای ــه اس توج
ــه  ــا توج ــی ب ــه طراح ــلط ب ــا تس ــرادی ب اف
بــه جنبــه هــای هنــری آن و همچنیــن 
ــوم  ــایر عل ــه س ــبت ب ــی نس ــی کاف آگاه
وجــود داشــته باشــند کــه بــا طــرح هــا و 
ایــده هــای جدیــدی کــه ارائــه مــی دهند، 
جــواب ایــن نیازهــا را از تصــور )یــا آرزو( 
ــت  ــه واقعی ــن ب ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ب
آرفونــی  متایــز  وجــه  کننــد.  تبدیــل 
ــی و  ــوالت و طراح ــازی محص ــی س سفارش
ســاخت آن هــا بــر اســاس نیــاز مشــتری 
ــد. ــی باش ــایز و ... م ــگ ، س ــاظ رن از حل

در  آرفونــی  جایــگاه  اوصــاف،  ایــن  بــا 
اســت؟ ایــران  صنعــت  کجــای 

حضــور پرســنل حتصیــل کــرده در مجموعــه 
آرفونــی کــه هــر یــک در حرفــه خــود تبحــر 
آرفونــی  قــوت  نقــاط  از  دارنــد،   خاصــی 

می باشد.
ــرای ســرمایه  ایــن گــروه اهمیــت خاصــی ب
هــای انســانی خــود قائل اســت و بــا تقویت 
ایــن تیــم، ســعی در ارتقــای جایگاه خــود در 
عرصــه صنعــت و جتــارت کشــور دارد. ایــن 
رونــد رو بــه رشــد در آینــده ای نــه چنــدان 
دور منــودی بیرونــی خواهد داشــت و بدون 
چشــمگیر  موفقیت هــای  شــاهد  شــک 

بیشــتری از ســوی آرفونــی خواهیــد بــود.
آرفونــی بــر متایــزات خــود تکیــه دارد و علم 
و جتربــه را ســرلوحه کار خــود قــرار داده کــه 
 الگــوی بســیار مناســبی بــرای پیشــرفت

می باشد.
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مصاحبه

 رقبای خود را چگونه شناسایی
می کنید و برای متمایز شدن از آن ها چه می کنید؟

بــرای شــناخت همــکاران و رقبــای داخلــی و خارجــی دراین 

صنعــت و آنالیــز محصــوالت آنــان، بصــورت مــداوم بــازار 

را رصــد کــرده و محصــوالت روز را بصــورت علمــی مــورد 

بررســی قــرار مــی دهیــم. همــکاران مــن در واحــد طراحــی 

آرفونــی، بــا بررســی نقــاط ضعــف و قــوت ایــن محصوالت، 

ــد کــه ایــن ایــده  ــق مــی مناین ایــده هــای جدیــدی را خل

ــوغ  ــه بل ــا، ب ــایر واحده ــا س ــری ب ــات همفک ــا در جلس ه

مــی رســند و مــی توانــد منتــج بــه خلــق محصولــی متمایــز 

و بهینــه گــردد.

برای به روز کردن اطالعات خود چه می کنید ؟

از  ترکیبــی  و  بعــدی  یــک هنــر ســه  طراحــی صنعتــی 

اســت.  خــالق  اندیشــه پردازی  و  فنــی  مهارت هــای 

مهمتریــن فعالیت بشــری در دنیــا از دیربــاز تــا کنــون 

خلــق محصــوالت جدیــد بــا اســتفاده از ایــده هــای جدیــد، 

جهــت رفــع نیازهایــش بــوده اســت.

الزمــه ارائــه طــرح هــا و ایــده هــای جدیــد، بــه روز بــودن 

اطالعــات طــراح مــی باشــد. لــذا بــا مطالعــه مقــاالت و 

کتــب طراحــی، مبلمــان و طــرح هــای شــاخص طراحــان 

برتــر جهــان و شــناخت متریــال هــای جدیــد ســعی در بــه 

ــکارامن  ــود و هم ــه ای خ ــات حرف ــنت اطالع ــگاه داش روز ن

مــی باشــم. 

بررســی  حنــوه ســاخت محصــوالت و بازدیــد از منایشــگاه 

هــای مبلمــان نیــز کمــک شــایانی بــه ایــن بــه روز رســانی 

مــی منایــد.

بهترین و خاطره انگیزترین پروژه ای که در آرفونی به 

اجنام رسانده اید کدام پروژه بوده است؟

پــروژه هتــل صفــار کربــال جــزو بهتریــن جتربــه هــای کاری 

ــه  ــوط ب ــروژه مرب ــه اینکــه پ ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ام ب

ــدی  ــب جدی ــری مطال ــث یادگی ــود، باع ــی ب ــان خانگ مبلم

ــه ایجــاد طــرح هــای جدیــدی شــد و  گردیــد کــه منجــر ب

جتربــه یــک ســفر کاری نســبتا پــر هیجــان و ســخت را در 

ذهــن مــن بــه جــا گذاشــت.

مــا هــم بــرای شــما خاطــرات و اوقــات شــیرینی را در 

ــی کــه  ــه و زمان ــرای ایــن مصاحب ــم و ب ــی آرزو داری آرفون

بــرای آن ختصیــص داده ایــد، سپاســگزاریم.  
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بی شــک بــرای شــما زیــاد پیــش آمــده 

یــا  بایــد تصمیــم مهــم بگیریــدو  كــه 

بــه فكــر راه حلــی بــرای مســایل ریــز و 

درشــت روزمــره باشــید. توانایــی حــل 

هــوش  مهــم  ویژگی هــای  از  مســاله 

ماســت.  هیجانــی 

باالیــی   IQ دارای  مــردم  از  بســیاری     

ــا  ــتداللی ی ــوش اس ــی از ه ــتند، یعن هس

ذهنــی گیرایــی برخوردارنــد و منــود ایــن 

ــوص  ــه خص ــی ب ــرات درس ــی در من ویژگ

اســت  مشــهود  آنهــا  ریاضیــات  درس 

ــرک  ــا ت ــراد ب ــن اف ــیاری از همی ــی بس ول

ــه  ــی مواج ــكالت اجتماع ــا مش ــل ی حتصی

از  افــرادی كــه  بــر عكــس  و  میشــوند 

هــوش اســتداللی متوســطی برخوردارنــد 

اســتوار  اراده ای  و  قــوی  انگیــزه ای  بــا 

مراتــب عالــی موفقیــت در زمینه هــای 

مختلــف را طــی میكننــد.

ــه  ــرای رســیدن ب IQ فقــط یــک وســیله ب

قبــول  نگرش هــا،  و  اســت  موفقیــت 

واقعیــت، تربیــت، خوشــبینی یــا بدبینی، 

 EQ میــزان روابــط و تربیــت اجتماعــی بــه

یــا همــان هــوش هیجانــی مربــوط اســت. 

در  آزمــون پیــش رو بــه بررســی یكــی 

كــه  هیجانــی  هــوش  فاكتورهــای  از 

قــدرت حــل مســاله نامیــده می شــود، 

میپردازیــم.

ــرای  ــی ب ــال راهحل ــی دنب ــا وقت ــب م اغل

مشــكالت زندگــی خــود میگردیــم، بــا 

می شــویم. روبــه رو  دشــواری 

1- اغلب مشكالت به هر حال به شكلی 
حل می شوند.

به  مشكالت،  با  برخورد  در   -2
كمال طلبی شهرت دارم.

ذهن  به  كه  اولی  جواب  معموال    -3
می رسد، جواب درست است.

عقب  را  مشكالت  حل  اغلب  من   -4
راه حلی  كه  امید  این  به  می اندازم، 

پیدا شود.

مسایل  تاثیر  حتت  اغلب  من    -5
دشوار كالفه می شوم.

جای  به  دیگران  می گذارم  اغلب    -6
من تصمیم گیری كنند.

دارم كه مجبور  را دوست  7-  شغلی 
نباشم تصمیم های دشوار بگیرم.

8-  هرگز متوجه منیشوم كه امتحانامت 
را چگونه داده ام.

اذعان كنم  برایم دشوار است كه   -9
راه حل من مفید و موثر نیست.

10-  پذیرفنت راه حل از سوی كسی كه 
از من جوانتر است برایم دشوار است.

خالقیت در حل مشکالت

خالقیت در حل 
مشکالت

امتیاز 3-0

 شــما حــالل خــوب مشــكالت هســتید. راه 

ــرای  ــتری ب ــود بیش ــی من ــای منطق ــل ه ح

مــا خواهــد داشــت.

امتیاز 6-4

ــط  ــد متوس ــكالت در ح ــل مش ــما در ح ش

ــد. ــرار داری ق

امتیاز 10-7

ــف  ــی حــل مشــكالت در شــما ضعی توانای

و  حــل مســائل  در  بهتراســت  و  اســت 

مشــکالت از افــرادی بــا EQ بــاال مشــورت 

ــد. بگیری

خیربله

خیربله

خیربله

خیربله

خیربله

خیربله

خیربله

خیربله

خیربله

خیربله

برای محاسبه امتیازات خود، در 
ازای هر جواب "درست" به خود 

یک امتیاز بدهید.

 برای ارزیابی مهارت های 
حل مشكالت در خود، 

پرسشنامه زیر را تكمیل كنید.
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بازاریابی مدرن و 
زبان بدن

نویسنده: مایک میکالوویچ

    زبــان بــدن یعنــی همــه رفتارهــا و 

ژســت ها،  همچــون  شــما  کردارهــای 

حالت هــای صــورت، اخمها،پلک زدن هــا، 

ــت  ــر، حرک ــکان دادن س ــا، ت ــوردن لبه خ

دســت  پاهــا،  لــرزش  شــما،  گــردن 

کشــیدن بــه موهــا، جویــدن ناخن هــا، 

مقابــل،  طــرف  بــه  خیره شــدن 

ــم ها،وضعیت  ــل چش ــدن بی دلی بسته ش

غیــره.  و  دســت ها 

و  مناســب  شــما  بــدن  زبــان  اگــر 

ــد از بســنت  حساب شــده باشــد، میتوانی

مطمئــن  موفــق  و  کالن  قراردادهــای 

ــدن  ــان ب ــه زب ــوز ب ــر هن ــا اگ ــید. ام باش

فروشــنده  بی تردیــد  نکرده ایــد،  فکــر 

موفقــی بــه حســاب منی آییــد و از اصــول 

بیخبــر هســتید. بازاریابــی  مــدرن 

و  صحبت کــردن  بــه  صرفــا  بازاریابــی   

مقابــل  طــرف  بــا  گفتگــو  قابلیت هــای 

بســتگی نــدارد. شــما بایــد بتوانیــد بدن 

خــود را نیــز آمــوزش دهیــد و رفته رفتــه 

موفقیــت  بــرای  وســیله ای  بــه  را  آن 

بیشــتر در بازاریابــی تبدیــل کنیــد.

چــه  باشــید،  داشــته  دوســت  چــه   

ایــن  چــه  باشــید،  نداشــته  دوســت 

بــاور  چــه  کنیــد،  بــاور  را  حرف هــا 

ــدن بیشــتر از صحبــت و  ــان ب ــد، زب نکنی

گفتگــو اثرگــذار اســت. در واقــع، رمــز 

و راز اصلــی موفقیــت در بازاریابــی بــه 

تاثیرگــذاری بــر طــرف مقابــل و ایجــاد 

دارد.  بســتگی  دوســتانه  فضــای 

شــما بایــد بتوانیــد پیش از آنکه مســائل 

مالــی، شــرکتی و قــرارداد مطــرح شــوند، 

بــر طــرف مقابلتــان بیشــترین تاثیــر را 

خودتــان  بــه  نســبت  را  او  و  بگذاریــد 

ــه  ــد ب ــل بای ــرف مقاب ــد. ط ــن کنی مطمئ

ــر از شــما باشــد کــه نســبت  قــدری متاث

مطمئــن  نیــز  کاری  مســائل  باقــی  بــه 

ــه مــا  ــی ب شــود. واقعیــت امــروز بازاریاب

ــدن و تاثیرهایــش  ــان ب ــد کــه زب می گوی

و  از گفتگوهــای کالمــی  مهمتــر  بســیار 

اســت. خســته کننده  صحبــت 

ــج  ــتباه رای ــت اش ــب هف ــن مطل ــا در ای  م

ــم.  ــرح می کنی ــان مط بازاریاب هــا را برایت

ــدن  ــان ب ــا زب ــی ب ــتباهات همگ ــن اش ای

مرتبــط هســتند و شــما بایــد تــا حد ممکن 

ــه  ــد. البت ــودداری کنی ــا خ ــکاب آنه از ارت

ــا مرتکــب می شــوند  اشــتباهاتی کــه آنه

بیــش از ایــن هفــت مــورد اســت. در 

واقــع، مدیــران میتواننــد ایــن هفــت 

بازاریاب هایشــان  اختیــار  در  را  نکتــه 

ــد  ــول جدی ــا اص ــا را ب ــد و آنه ــرار دهن ق

بازاریــاب  کننــد. هــر  آشــنا  بازاریابــی 

موفقــی بایــد بدانــد کــه شــعار بازاریابــی 

ــد  ــان بای ــت: بدن هایت ــن اس مــدرن چنی

طــرف  روی  مناســبی  تاثیــر  بتواننــد 

مقابــل بگذارنــد.

1- نگاه کردن به صفحه لپ تاپ: 

ــد،  ــت می کن ــما صحب ــا ش ــی ب ــی کس وقت
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یــا  لپ تــاپ  صفحــه  بــه  نبایــد  هرگــز 

مانیتــور کامپیوتــر نگاه کنیــد. نگاه کردن 

بــه لپ تــاپ بــه ایــن معناســت کــه شــما 

ــل  ــرف مقاب ــای ط ــه صحبت ه ــه ای ب عالق

نداریــد. بــه زعــم بســیاری از مدیــران 

حتــی  لپ تــاپ  بــه  نگاه کــردن  ارشــد، 

می توانــد بــه معنــای تکبــر و گســتاخی 

نیــز باشــد. پــس بهتــر اســت لپ تــاپ 

صحبــت  حیــن  را  کامپیوترتــان  یــا 

خامــوش کنیــد. حتــی اگــر می خواهیــد 

یادداشــت  جلســه تان  صحبت هــای  از 

برداریــد، بهتــر اســت آنهــا را روی کاغــذ 

و در مقابــل دیــدگان همــه اجنــام دهیــد. 

هرگــز ســعی نکنیــد کــه نــکات جلســه را 

روی لپ تــاپ تایــپ کنیــد. نوشــنت بــا 

ــر  ــت و تاثی ــواره جذابی ــذ هم ــم و کاغ قل

بیشــتری تولیــد می کنــد. پــس چشــم ها 

نیــز حــرف میزننــد: چشــمهایتان بایــد 

طــرف  روی  مناســبی  تاثیــر  بتواننــد 

مقابــل بگذارنــد.

2- قالب کردن دست ها و مالش آنها به 

یکدیگر:

گفتگــو  حیــن  دســت ها  قالب کــردن 

ــی،  ــما عصب ــه ش ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ب

ــدن  ــتید. مالی ــت هس ــا ناراح ــرب ی مضط

دســت ها بــه یکدیگــر نیــز نشــانه خوبــی 

را بــه طــرف مقابــل ارســال منی کنــد. 

یکدیگــر  بــه  را  دســت هایتان  وقتــی 

مالــش میدهیــد، انــگار از عقــد قــرارداد 

و کســب پــول مطمئــن هســتید. ایــن 

عمــل نیــز گســتاخانه و زشــت اســت. چــه 

بســا ایــن رفتارهــا ســبب فســخ قــرارداد 

را  کنیــد دســت هایتان  شــوند. ســعی 

خیلــی طبیعــی کنــار هــم قــرار دهیــد یــا 

آنهــا را بــه راحتــی روی هــم بگذاریــد. در 

هــر صــورت، بایــد بتوانیــد طبیعی تریــن 

بــرای  را  ممکــن  شــکل  ســاده ترین  و 

کنیــد.  اختــاذ  دســت هایتان  وضعیــت 

نیــز  دســت ها  مشــت کردن  از  ضمنــا، 

خــودداری کنیــد. دســت ها را بــه مســت 

گــوش یــا دهــان نبریــد و همــواره آنهــا را 

آزاد بگذاریــد. پــس دســت ها نیــز حــرف 

بتواننــد  بایــد  دســت هایتان  میزننــد: 

مقابــل  طــرف  روی  مناســبی  تاثیــر 

بگذارنــد.

3- پوشیدن لباس های نامناسب: 

بــا  مهــم  رابطــه ای  همــواره  لباس هــا 

لباس هــا  از  برخــی  دارنــد.  بدن هــا 

ــان  ــر نش ــی آدم را الغ ــاق و برخ آدم را چ

آدم  لباس هــا  از  بعضــی  می دهنــد. 

نشــان  آشــفته  برخــی  و  متشــخص  را 

می دهنــد. هرگــز یــک لبــاس ثابــت و 

ــدارد.  ــی وجــود ن ــرای بازاریاب مشــخص ب

نبایــد همــواره لباس هــای رمســی و جــدی 

ــاس مناســب را بســته  ــد لب پوشــید. بای

بــه فضــای بازاریابــی و شــرکت مقابــل 

انتخــاب کــرد. لبــاس بایــد برازنــده بــدن 

شــما باشــد و تاثیرگذاری هــای بدنتــان 

را بــه خوبــی بــروز دهــد. در هــر صــورت، 

نبایــد آشــفته باشــید و لباس هایتــان 

ــلخته بودن  ــند. ش ــر برس ــه نظ ــلخته ب ش

در بازاریابــی یعنــی غیرحرفــه ای بــودن 

و هیــچ کســی دیگــر بــا غیرحرفه ای هــا 
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و  آشــفته  لبــاس  منی بنــدد.  قــرارداد 

ســر و وضــع شــلخته مناینــده شــرکت 

ــای  ــتند و ارزش فعالیت ه ــز هس ــما نی ش

امــا  می کننــد.  کــم  را  شــما  شــرکت 

اگــر منظــم و متشــخص هســتید، اگــر 

لباس هــای مناســبی می پوشــید، حتمــا 

ــان  ــی از کارت ــت بخش ــه موفقی ــبت ب نس

ایمــان داشــته باشــید. پــس لباس هــا 

در بازاریابــی مــدرن یکــی از مهمتریــن 

اعضــای بــدن هســتند. لباس هــا نیــز 

بایــد  لباســهایتان  می زننــد:  حــرف 

طــرف  روی  مناســبی  تاثیــر  بتواننــد 

مقابــل بگذارنــد.

4-  نگاه کردن به ساعت: 

   چــه بــه ســاعت مچیتان نــگاه کنید،چــه 

بــه ســاعت روی دیــوار نگاهــی بیندازیــد 

روی  ســاعت  بــه  زیرچشــمی  چــه  و 

صــورت  هــر  در  کنیــد،  نــگاه  لپ تــاپ 

ــگاه  اشــتباه بزرگــی مرتکــب شــده اید. ن

بــه ســاعت بــه ایــن معنــا اســت کــه 

شــما کار مهمتــری از ایــن قــرارداد داریــد 

چندانــی  اهمیــت  از  فعلــی  قــرارداد  و 

برایتــان برخــوردار نیســت. شــما بــا ایــن 

کار بــه ســادگی بــه طــرف مقابــل توهیــن 

بــا شــما  کــه  او حــق دارد  و  کرده ایــد 

قــرارداد نبنــدد. 

ــود  ــبب می ش ــاعت س ــه س ــردن ب نگاه ک

را  شــما  زود  خیلــی  قــرارداد  طــرف 

ــز  ــده نی ــاید در آین ــی ش ــد. حت ــرک کن ت

شــما  بــا  همــکاری  قصــد  شــرکت  آن 

بــه  بایــد  پــس  باشــد.  نداشــته  را 

چشــم هایتان آمــوزش دهیــد کــه بــه 

را  ســاعت ها  نکننــد.  نــگاه  ســاعت ها 

ــر  ــان فک ــه ت ــه جلس ــد و ب ــوش کنی فرام

کنیــد. 

می زننــد:  حــرف  نیــز  نگاه هــا  پــس 

تاثیــر  بتواننــد  بایــد  نگاه هایتــان 

مناســبی روی طــرف مقابــل بگذارنــد.

5- گرفنت بازوها: 

گرفــنت بازوهــا بــا دســت ها بــه ایــن 

دســت  بــازوی  گرفــنت  اســت:  معنــا 

ــازوی  ــنت ب ــپ و گرف ــت چ ــا دس ــت ب راس

دســت چــپ بــا دســت راســت، بــه حنــوی 

ــه صــورت ضربــدری  کــه دســت هایتان ب

را  بازوهایتــان  هرگــز  میگیرنــد.  قــرار 

بــا دســت هایتان نگیریــد. ایــن عمــل 

ــل  ــرف مقاب ــه ط ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ب

ــده و عــذاب آور اســت.  ــان آزاردهن برایت

خســته  شــما  کــه  یعنــی  ژســت  ایــن 

شــده اید و حالتــی تدافعــی بــه خودتــان 

را  دســت هایتان  پــس  گرفته ایــد. 

دهیــد  اجــازه  و  کنیــد  بــاز  همــواره 

کننــد. دســت های  عمــل  آزادانــه  کــه 

باشــند  همــکاری  پیــام آور  بایــد  شــما 

ــرف  ــز ح ــا نی ــس بازوه ــمنی. پ ــه دش و ن

میزننــد، بازوهایتــان بایــد بتواننــد تاثیــر 

مناســبی روی طــرف مقابــل بگذارنــد.

6- پلک زدن:

جــذاب  ابــدا  متوالــی  پلک زدن هــای   

می زنیــد  پلــک  زیــاد  وقتــی  نیســت. 

یعنــی عصبــی و ناخــوش هســتید. انــگار 

عالقــه ای بــه عقــد قــرارداد نداریــد و بــه 

اجبــار بــر ســر میــز مذاکــره نشســته اید. 

می شــوند  ســبب  زیــاد  پلــک زدن ه ای 

هــر کلمــه ای کــه از دهــان شــما خــارج 

می شــود، معنــای دیگــری بــه خــودش 

بگیــرد. دیگــر حتــی معنــای حرف هــای 

می کننــد.  تغییــر  کامــال  نیــز  شــما 

نزنیــد  پلــک  زیــاد  اســت  بهتــر  پــس 

پلک نــزدن  بــرای  را  چشــم هایتان  و 

دهیــد.  آمــوزش 

میزننــد:  حــرف  نیــز  پلکهــا  پــس 

پلکهایتــان بایــد بتواننــد تاثیــر مناســبی 

بگذارنــد. مقابــل  طــرف  روی 

7-  ولو شدن:

می تــوان  آیــا  ولــو شــدن  از  زشــت تر   

کاری کــرد؟ همــواره ســعی کنیــد شــب ها 

خــوب بخوابیــد، اســتراحت کافــی داشــته 

بــه بدنتــان وارد  را  آرامــش  و  باشــید 

بــه  زود  بتوانیــد  بایــد  شــما  کنیــد. 

خســته  صبح هــا  تــا  برویــد  ختتخــواب 

باشــد،  خســته  کــه  بدنــی  نباشــید. 

هنــگام کار اثــرات ناخوشــایندی خواهــد 

ــر  ــد ب ــما داری ــال، ش ــرای مث ــت. ب گذاش

ــا طــرف مقابــل مذاکــره  ســر موضوعــی ب

را  خــودش  شــرایط  دارد  او  می کنیــد. 

شــما  امــا  می دهــد،  توضیــح  برایتــان 

بــه جــای گــوش دادن بــه حرف هــای او 

روی  چشــم هایش  بــه  نگاه کــردن  و 

نیمــه  تــا  و  شــده اید  ولــو  صندلــی 

کــه  گفــت  می تــوان  رفته ایــد.  پاییــن 

ایــن  از  گســتاخانه تر  و  توهین آمیزتــر 

بتوانیــد  بایــد  نــدارد.  وجــود  رفتــار 

ــرایط  ــد و در ش ــوزش دهی ــان را آم بدنت

آمــاده  و  حــال  ســر  همــواره  قــرارداد 

باشــید. بایــد بتوانیــد بــه خوبــی بــه 

کنیــد  نــگاه  مقابــل  طــرف  چشــم های 

فضــا  دیگــر  نقــاط  بــه  خیره شــدن  و 

اجتنــاب کنیــد. بدنــی کــه خســته باشــد 

نتیجــه  در  و  کنــد  مترکــز  منی توانــد 

بــه  را  موفــق  بازاریابــی  یــک  شــانس 

می دهــد.  دســت  از  راحتــی 

می بینید که تقریبا همه اعضای بدن حرف می زنند. 

در  پس  دارد.  را  خودش  خاص  معنای  حرکتی  هر 

جهان کسب و کار شما یک یا دو دقیقه بیشتر فرصت 

ندارید. شاید در عرض یک دقیقه اشتباهی کوچک 

مرتکب شوید و همه چیز از دست برود. عکس این 

دو  یکی  همان  در  بسا  چه  است.  صادق  نیز  قضیه 

با  چنان  و  کنید  استفاده  خود  بدن  از  چنان  دقیقه 

و  شما  نفع  به  چیز  همه  که  بزنید  حرف  خود  بدن 

و  صحبت کردن  اگر  واقع،  در  شود.  متام  شرکتتان 

گفتگو ساعت ها زمان می برد، حرکت ها و ژست های 

بدن تنها در عرض چند ثانیه عمیق ترین اثرها را بر 

مشتریان  راحتی  به  پس  می گذارند.  مقابل  طرف 

خود را از دست ندهید.

 این نکات را به خوبی به ذهن بسپارید و بدنتان را 

با این نکات آموزش دهید. باید از پلک ها، نگاه ها، 

چشم ها، دست ها، بازوها، بدنها، پاها، لبها و همه 

اعضای بدن استفاده کنید. 

بازاریابی مدرن  پس هرگز فراموش نکنید که شعار 

مناسبی  تاثیر  بتوانند  باید  بدنهایتان  است:  چنین 

روی طرف مقابل بگذارند.

پس بدن ها نیز حرف می زنند: 
بدن هایتان باید بتوانند تاثیر مناســبی 

روی طرف مقابل بگذارند.
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ــر  ــده هــای مــدرن طراحــی یــک دفت ای

روز بــه روز پیچیــده تــر مــی شــوند. 

در ســال های گذشــته پارتیشــن هــای 

اداری اثبــات کــرده انــد کــه روشــی 

آســان، اقتصــادی و موثــر بــرای طراحــی 

ــر کار و  ــیون دفات ــر دکوراس ــا تغیی و ی

ادارات هســتند. دالیــل زیــادی دربــاره 

دالیــل اســتقبال زیــاد از ایــن متریــال 

ــه در  ــود دارد ک ــای کاری وج در فضاه

اینجــا تنهــا بــه ذکــر چنــد مــورد از آنهــا 

بســنده مــی کنیــم:

انعطاف پذیری 
هــا  پارتیشــن  در  پذیــری   انعطــاف 

متریــال  از  اســتفاده  می توانــد شــامل 

قابلیــت  بنــدی،  پارتیشــن  در  مختلــف 

داکتینــگ،  قابلیــت  متفــاوت،  طراحــی 

ــودن و  ــت مــدوالر ب ــی، قابلی ــق صوت عای

یــا شــیوه هــای چیدمــان مختلــف باشــد.

ایجاد فضای خصوصی 
بــر  ترجیــح  کار،  دفاتــر  از  بســیاری  در 

محیــط کاری بــاز اســت. فعالیــت در محیــط 

بــاز بســیار خــوب اســت و باعــث افزایــش 

میــان  همــکاری  و  صمیمیــت  احســاس 

پرســنل مــی شــود امــا بزرگتریــن مشــکل 

در چنیــن محیــط هایــی ایجــاد آلودگــی 

کارکنــان  اغلــب  اســت.  زیــاد  صوتــی 

بــه اجنــام فعالیت هــا و وظایــف  قــادر 

ــتند  ــلوغی نیس ــط ش ــن محی ــود در چنی خ

ــره  ــدید به ــش ش ــث کاه ــر باع ــن ام و ای

وری در شــرکتها و ســازمان ها مــی شــود. 

حــل،  راه  بهتریــن  شــرایطی  چنیــن  در 

اســتفاده از پارتیشــن اســت.

تنوع 
هنگامــی کــه قصــد انتخــاب پارتیشــن را 

ــد!  ــد ش ــم خواهی ــر درگ ــا س ــد قطع داری

ــا جنــس  ــاوت پارتیشــن هــا ب ــواع متف ان

هــای ترکیبــی یــا طــرح هــای ســاده وجــود 

پارتیشــن  حتــی  توانیــد  مــی  دارنــد. 

هایــی در ارتفــاع هــای مختلــف بــا کاربــری 

هــای متفــاوت کــه فضــا و کاربــری آن 

تعییــن کننــده نــوع پارتیشــن مــی باشــد 

ســال ها  آرفونی بــا  مناییــد.  اســتفاده 

جتربــه از تولیدکننــدگان پارتیشــن اداری 

ایــن  و  باشــد  مــی  مختلــف  انــواع  در 

ــم  ــود فراه ــتریان خ ــرای مش ــکان را ب ام

را  آورده اســت کــه کارشناســان خــود 

بــه محــل اعــزام منایــد و پــس از بررســی 

کامــل، مناســب تریــن نــوع پارتیشــن 

ــد. ــنهاد ده ــتریان پیش ــه مش اداری را ب

مقرون به صرفه بودن 
از نظــر بصــری اولیــن جایــی کــه بیشــترین 

دارد،  را  مشــتریان  بــر  گــذاری  تاثیــر 

دیــواره هــای آن مجموعــه اســت زیــرا در 

زاویــه دیــد بــوده و بیشــترین متــاس را 

بــا مشــتریان دارد. از ایــن رو بســیاری 

ــد  ــد هــر چن ــح مــی دهن ــران ترجی از مدی

وقــت دکوراســیون دفتــر را تغییــر دهند. 

تغییــر دکوراســیون بــا بودجــه ســنگینی 

همــراه اســت امــا بــا ظهــور پارتیشــن هــا 

ــت  ــی، قابلی ــات طراح ــتردگی امکان و گس

پارتیشــن آســان  و نصــب   جابجایــی 

ایــن مشــکل تــا حــدود زیــادی بــر طــرف 

شــده اســت. در مقایســه نیــز هزینــه 

جدیــد  دیــوار  یــک  ســاخت  و  ختریــب 

 بســیار بیشــتر از هزینــه نصــب و جابجایی 

پارتیشن های اداری می شود. 

استحکام 
و  ایســتایی  آرفونــی  پارتیشــن های 

آجناکــه  تــا  دارنــد.  باالیــی  اســتحکام 

از ایــن پارتیشــن ها بــه عنــوان دیــوار 

شــود.  مــی  اســتفاده  نیــز  جداکننــده 

متریــال  از  پارتیشــن  در  اگــر  حتــی 

شیشــه نیــز اســتفاده شــود از اســتقامت 

منی شــود. کاســته  آن  اســتحکام  و 

تغییــر، به ســبک آرفونی!
پارتیشن های دوجداره

معرفی محصوالت
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از مزایای دیگر پارتیشن های آرفونی 
می توان به موارد زیر اشاره منود: 

- ســطح کامــاٌل فلــت اســتراکچر و ســطوح 

پرکننــده 

- تعویــض و تغییــر پرکننــده هــای ســطح 

بــدون نیــاز بــه دمونتــاژ کلــی 

ــور  ــد مخصــوص عب ــه بان - قابلیــت تعبی

کانــال هــای بــرق و شــبکه 

- قابلیــت اســتفاده از انــواع کرکره هــای 

ولــوم دار بــه جهــت  تنظیــم نــور و رویــت 

محیــط کار 

- قابلیت نصب انواع درب های:

 ریلی ) شیشه و ام دی اف ( 

ثابت ) شیشه و ام دی اف ( 

بعــد  پارتیشــن  طولــی  رگالژ  قابلیــت   -

ــا 4   ــن 0 ت ــروژه بی ــل پ ــاخت و در مح از س

ــر ــانتی مت س

بعــد  پاییــن  ارتفاعــی  رگالژ  قابلیــت   -

ازســاخت و در محــل پــروژه بیــن 0 تــا 2/5  

ســانتی متــر

- اســتفاده از کلیــه پــر کننــده هــای ســطح 

ورق  پلکســی،  اف،  دی  ام  شیشــه،   (

آلومینیــوم و.....بــا ضخامــت 6 و 16 میــل

شــرایط  در  آرفونــی  پارتیشــن های   -

ایســتا خــود  صــورت  بــه   مطلــوب 

می باشــند و در ابعــاد ارتفاعــی مختلــف، 

کوتــاه، اســتاندارد تــا روی درب و زیــر 

ســقف قابــل اجــرا مــی باشــند.

ــی در یونیت هــای  - پارتیشــن های آرفون

اســتاندارد، چیدمــان می گــردد کــه در 

مــوارد خــاص و در صــورت درخواســت 

مشــتریان ، در شــرایطی کــه امــکان حمــل 

ــد  ــی توان ــا باشــد، م ــه محــل اجــرا مهی ب

حجــم ام دی اف و شیشــه بــه صــورت 

ــن  ــاد ممک ــن ابع ــمتی در باالتری ــک قس ت

عرضــه گــردد.

کلیــه  آرفونــی  پارتیشــن های  در   -

فیکســچرهای  و  بنــدی  آب  نوارهــای 

مقاطــع از ســطح کار بــه پشــت ســطوح 

اســت. یافتــه  تغییــر 

آرفونی با سالها جتربه از تولیدکنندگان 

پارتیشن اداری در انواع مختلف می باشد 

خود  مشتریان  برای  را  امکان  این  و 

اعزام  با  که  است  آورده  فراهم 

از  پس  و  محل  به  خود  کارشناسان 

نوع  مناسبترین  جوانب،  متام  بررسی 

پارتیشن را به مشتریان پیشنهاد دهد. 
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ن  ســا نشنا ا و ر

مثبــت  شــاخه 

معتقدنــد  گرایــی 

و  شــادی  کــه 

خــوش بینــی، قابلیت 

ــارزه  ــرای مب سیســتم دفاعــی بــدن را ب

بــا بیمــاری هــا افزایــش مــی دهــد.

افــراد شــاد، بــه طــور خــودکار و بــا 

پاســخ ســریع تــر، بــه حالــت مثبــت 

ــاز خواهنــد گشــت و  روحــی و جســمی ب

بــر ضــد اســترس عمــل خواهنــد منــود. 

نیــاز  مثبــت  احساســات  چنیــن  هــم 

اساســی هــر روزه ی مــا بــرای بقاســت، 

احساســات مثبــت و شــادی مــی تواننــد 

مــا را در برابــر اثــرات زیــان بــار بیمــاری 

شــاد  کننــد.  حمایــت  افســردگی  و 

بــودن بــرای رهایــی از درد، مــا را بــا 

ســرعت بیشــتری توامننــد مــی ســازند و 

مــی تواننــد موجــب افزایــش طــول عمــر 

در مــا شــوند. امــا گاهــی اوقــات ایجــاد 

ــت.  ــوار اس ــط کار، دش ــادابی در محی ش

ــه  ــران ب ــای مدی ــرزنش ه ــا و س ایراده

ــار  ــوه ی رفت ــا حن ــا ی ــر کاره ــر تأخی خاط

همــکاران و یــا حتــی طــرز نگــرش منفــی 

ــیر  ــدی در مس ــی ج ــان، مانع خودت

شادابی ســت 

ایــن  واقعیــت  امــا 

اســت کــه دســت یابــی بــه شــادابی 

محیــط  در  خرســندی  کــم  دســت  یــا 

بــه  اگــر  نیســت  مشــکل  خیلــی  کار، 

کنیــد. توجــه  زیــر  توصیه هــای 

باشــید:  خوشــبین  کنیــد   ســعی 

و  مثبــت  نــگاه  داشــنت  خوش بینــی، 

شــرایط  بدتریــن  در  حتــی  امیــدواری 

ــری  ــل یادگی ــی، قاب ــوش بین ــت. خ اس

اســت.

گاهــی اوقــات تظاهــر بــه خــوش بینــی، 

موجــب تقویــت و رشــد آن مــی شــود. 

نوعــی تصمیــم گیــری  بینــی،  خــوش 

اســت کــه کمــک مــی کنــد از شــغل تــان 

ــید. ــی باش راض

افــکار مثبــت و فکــر کــردن بــه نقــاط مثبــت 

در  کارتــان،  حتــی  و  تــان  خود،زندگــی 

افزایــش شــادی شــما تاثیــر زیــادی دارد.

ن  شــتا نگر

دهیــد:  تغییــر  را 

ــیاری  ــی بس ــت نارضایت عل

نگــرش  کارکنــان،  از 

منفــی آنــان بــه کار اســت. ایــن 

جنــگ  یــک  درگیــر  همیشــه  افــراد، 

ــو  ــا عض ــه آی ــتند ک ــی هس ــی درون روان

محســوب  ســازمان  بــرای   موثــری 

ــت  ــن ذهنی ــا ای ــر؟ ب ــا خی ــوند ی ــی ش م

ســازمان  بــرای  مفیــدی  عضــو  کــه 

تقویــت  را  غرورتــان  حــس  هســتید، 

کنیــد.

از انتقــاد بــه خــود بپرهیزیــد: بســیاری 

از افــراد وقتــی مرتکــب خطایــی مــی 

شــوند، احســاس گنــاه و شرمســاری 

مــی کننــد. بهجــای تأســف، ســعی کنیــد 

ــد،  ــود و رش ــت بهب ــا در جه ــن خط از ای

بــه  منفــی  انتقــاد  از  بگیریــد.  درس 

ــد خــود را  ــد و ســعی کنی خــود بپرهیزی

بــه خاطــر موفقیــت هــای هرچنــد جزئــی 

ــد. ــین کنی حتس

بــا همــکاران تــان بــا نرمــش و گذشــت 

رفتــار کنیــد: گذشــت در هــر شــرایطی 

– بــه ویــژه بــرای افــرادی کــه همــه روزه 

ــر  ــت. اگ ــوار اس ــم دش ــان را می بینی آن



ــت  ــا ناراح ــر ی ــما را آزرده خاط ــی ش کس

کــرد، او را ببخشــید چــرا کــه کینــه ورزی 

ــی  ــر منف ــم و روان، اث ــالمت جس ــر س ب

می گــذارد.

اطــراف  گــر  نظــاره  منی توانیــد  شــما 

ــا  ــط ب ــد و فق ــچ کاری نکنی ــید و هی باش

را  آن  دادن  رخ  انتظــار  آرزوی شــادی، 

داشــته باشــید. 

انســان  کنیــد:  حمایــت  خودتــان  از 

انتقــاد  و  روانــی  فشــار  زیــر  وقتــی 

ــد  ــدرت مــی توان ــه ن دیگــران اســت، ب

ترجیــح  افــراد  بیشــتر  باشــد.   شــاد 

ــه  ــرایطی، ب ــن ش ــه در چنی ــد ک می دهن

ــرده  ــل، ســکوت ک ــه مث ــه ب جــای مقابل

یــا اتــاق را تــرک کننــد امــا شــما چنیــن 

کاری را نکنیــد؛ اجــازه ندهیــد اســترس 

و انتقادهــا، ناامیدتــان کنــد. 

از  و  بایســتید  محکــم 

خودتــان حمایــت کنیــد. 

موجــب  اقــدام،  ایــن 

تقویــت اعتمــاد بــه نفــس می شــود.

صمیمــی باشــید: ایــن یــک واقعیــت 

ــی  ــر م ــذاب ت ــی ج ــه کار، وقت ــت ک اس

شــود کــه همــکاران خــود را دوســت 

دیگــران  بــا  وقتــی  باشــید.  داشــته 

آمیــز  مســاملت  و  دوســتانه  رفتــاری 

همــراه  محیطــی  باشــید،  داشــته 

وجــود بــه  صمیمیــت  و  محبــت   بــا 

می آورید.

انتظــار تغییــر داشــته باشــید و خــود را 

بــرای آن آمــاده کنیــد: کارکنــان، بیــش 

معــرض  در  دیگــری  زمــان  هــر  از  تــر 

تغییــرات  ایــن  قراردارنــد.  تغییــرات 

شــامل ســازگاری بــا خــط مشــی هــا و 

رویــه هــا، فــن آوری هــای جدیــد و رشــد 

ســریع کوچــک ســازی اســت. وقتــی 

تغییــرات رخ مــی دهــد، افــراد بــه حلــاظ 

مســئولیت پذیــری و توســعه  فــن آوری 

ــد. ــی کنن ــر م ــاس خط ــد، احس جدی

ــب  ــارکت در کس ــش مش ــالش و افزای ت

راســتای  در  شــدن  توامننــد  جتــارب: 

یکپارچــه تــر شــدن و آگاه تــر شــدن 

بــرای جتربــه کــردن و در نتیجــه، بــه 

فعــل در آوردن توانایــی هــای بالقــوه 

ســبب لــذت بخــش شــدن اجنــام 

کارهــا و بهتــر شــدن روحیــه ی 

افــراد خواهــد شــد. بیــش تــر 

ــب  ــر کس ــه خاط ــه ب ــراد ن اف

درآمــد، بلکــه بــا پاداشــی 

مهــارت  کســب  از  کــه 

در  مفیــد  ی  جتربــه  و 

ــخص  ــداف مش ــت اه جه

در  فــوری  خــورد  بــاز  و 

پیشــرفت بــه ســوی هدف 

ــد، شــاد  دریافــت مــی کنن

شــادی،  شــد.  خواهنــد 

تغییــر  در  مــا  قــدرت  در 

نهفتــه اســت. ســعی کنیــد 

در »حــال« زندگــی کنیــد، نــه احســاس 

پشــیمانی بــه حــوادث گذشــته و نــه 

تــرس یــا اضطــراب دربــاره آینــده.

و  خــود  بــرای  خــوب  کارهــای  اجنــام 

می دهــد  نشــان  مطالعــات  همــکاران: 

دیــدن  و  خــوب  کارهــای  اجنــام  کــه 

کارهــای خــوب دیگــران در شــاد بــودن، 

تاثیــر زیــادی دارد زیــرا موجــب تقویــت 

ــاد،  ــال زی ــه احتم ــه و ب ــزه و روحی انگی

 اجنــام کارهــای خــوب دیگــر در شــما

می گردد.

حنــوه ی رســیدن بــه آرامــش را یــاد 

اســترس  احســاس  وقتــی   بگیریــد: 

بــه  رســیدن  هــای  آمــوزه  می کنیــد، 

بــه کار  بــه خاطــر آورده و  را  آرامــش 

بگیریــد. اســتفاده از اذکار و عبــادات 

ــا  ــر ب مذهبــی، برقــراری رابطــه عمیــق ت

ــد، ســکوت کامــل و فکــر کــردن  خداون

حالــت  ایجــاد  و  زندگــی  اهــداف  بــه 

ــی  ــزاری عال ــدن، اب ــق در ب ــش عمی آرام

بــرای کمــک بــه بــدن و شــادی شــما 

خواهــد بــود.

باشــید  داشــته  خاطــر  بــه  همــواره 

کــه شــادمانی در محیــط کار، نیازمنــد 

شــما  اســت.  مســتمر  هــای   تــالش 

منی توانیــد نظــاره گــر اطــراف باشــید 

و هیــچ کاری نکنیــد و فقــط بــا آرزوی 

شــادی، انتظــار رخ دادن آن را داشــته 

در  شــادمانی  و  رضایتمنــدی  باشــید. 

محیــط کار، نیازمنــد برداشــنت گام هــای 

اساســی اســت کــه روزانــه بایــد اجنــام 

دهید. شــادمانی را باید ایجاد و ســپس 

 آن را حفــظ کــرد. بــا اســتفاده از ایــن 

بــه  آگاهانــه،  تــالش  و  راهبرد هــا 

ســادگی مــی توانیــد شــادی را در محیــط 

کارتــان بــه ارمغــان آوریــد. 
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طراحی، با چاشنی حوصله و وسواس
همکاری بنیاد کودک با آرفونی

    در خیابــان خرمشــهر تهران،ســاختمان 

دجنــی وجــود دارد کــه در آن، فــردای 

از  محــروم  امــا  بااســتعداد  کــودکان 

طبقــه  در  می یابــد.  جنــات  حتصیــل، 

دفتــر   ،89 شــماره  ســاختمان  ســوم 

بنیــاد کــودک قــرار دارد. بنیــادی کــه در 

آن نیکــوکاران در کنــار هــم بــه حمایــت 

از بچه هــای بااســتعداد مــی پردازنــد.

ــدت  ــه م ــن ب ــش از ای ــودک پی ــاد ک بنی

13 ســال در یــک خانــه بــزرگ و قدیمــی 

بــا  پیــش  چنــدی  امــا  بــود  مســتقر 

ــان  ــه خیاب ــش، ب ــک همیاران ــذب کم ج

خرمشــهر نقــل مــکان کــرد و ســاکن 

ســرور  شــد.   89 شــماره  ســاختمان 

ــاد کــودک در  دادخــواه، مدیرعامــل بنی

مــورد ســاختمان جدیــد می گویــد: ایــن 

ســاختمان یــک فلــت بــود و مــا بایــد 

ســازمانی مان  نیازهــای  بــا  متناســب 

طبقــه  پارتیشــن بندی  بــه  اقــدام 

می کردیــم. 

اســتفاده  بیشــترین  داشــتیم  قصــد 

را از فضایــی کــه داشــتیم بکنیــم. در 

همکاران مــان،  آرامــش  حــال  عیــن 

ــی کــه  همیاران مــان و همچنیــن کودکان

بــه بنیــاد مراجعــه می کننــد را نیــز حفــظ 

کنیــم. بــرای مــا مهــم بــود که ســاختمان 

بــا  کــودکان  شــان  و  حــد  در  جدیــد 

ــی  ــش حمایت ــر پوش ــه زی ــتعدادی ک اس

ــد.  ــتند، باش ــاد هس بنی

گزارش
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آرفونی را چطور پیدا کردیم؟
بــرای  می دهــد:  ادامــه  دادخــواه 

اســتفاده  و  فضــا  پارتیشــن بندی 

بهینــه از محیــط بــه دنبــال یــک شــرکت 

صاحــب ســبک و معتبــر گشــتیم و پــس 

آرفونــی  بــه  بســیار  هــای  بررســی  از 

ــی  ــاط خوب ــه ارتب ــه ب ــا توج ــیدیم. ب رس

شــرکت  ایــن  کارشناســان  بــا  کــه 

برقــرار کردیــم و همچنیــن همــکاری کــه 

مهنــدس پژوهنــده، مدیرعامــل شــرکت 

بــا بنیــاد داشــتند، مصمــم شــدیم کــه 

کار را بــه ایــن شــرکت بســپاریم. 

بــه  مثبتــی  بســیار  رویکــرد  ایشــان 

فعالیت هــای خیرخواهانــه مــا داشــتند. 

پروژه هــای  از  کــه  منونه هایــی  البتــه 

قبلی شــان نیــز ارایــه دادندکــه زیبــا 

و چشــم نواز بــود. بعــد از توافق هــای 

از  آرفونــی  کرشناســان  اولیــه، 

ســاختمان مــا بازدیــد و نقشــه برداری 

کردنــد و طرح هایــی را پیشــنهاد دادنــد 

ــد.  ــع ش ــا واق ــند م ــورد پس ــه م ک

مدیرعامــل بنیــاد کــودک ضمــن تقدیــر 

ــی  ــان آرفون ــه طراح ــی صبوران از همراه

طرح هــای  مشــاهده  از  پــس  افــزود: 

ــا چندیــن نوبــت جلســه  ــه شــده، ب ارائ

بــا واحــد طراحــی آرفونــی گذاشــتیم و بــا 

تعامــل دوطرفــه توانســتیم بــه ســرعت 

پیــدا  دســت  نهایــی  هــای  طــرح  بــه 

کنیــم. نکتــه جالــب توجــه در ایــن میــان 

ــاده  ــی فوق الع ــر و همراه ــا، صب ــرای م ب

ــود. ــی ب طراحــان آرفون

توجه آرفونی به رنگ سازمانی بنیاد
ــکی  ــودک زرش ــاد ک ــازمانی بنی ــگ س رن

طراحــان  از  بنیــاد  مدیــران  اســت. 

کــه  می خواهنــد  آرفونــی  شــرکت 

متناســب بــا ایــن رنــگ، طراحی هــای 

خــود را اجنــام دهنــد. دادخــواه ارزیابــی 

ایــن  در  آرفونــی  عملکــرد  از  مثبتــی 

بخــش دارد و می گویــد: بــرای مــا جالــب 

بــود کــه طراحــان شــرکت بــا چــه دقــت 

و وسواســی ســعی داشــتند متناســب 

را  پارتیشــن ها  مــا  خواســته های  بــا 

طراحــی کننــد. آنهــا بــا تلفیــق رنگ هــای 

زرشــکی و کــرم، ترکیــب چشــم نوازی 

خلــق کردنــد کــه مــورد توجــه مــا و 

ــاد  ــه بنی ــدگان ب ــیاری از مراجعه کنن بس

پیاده ســازی  از  پــس  گرفــت.  قــرار 

و  متیــز  ای  انــدازه  بــه  کار  ســازه ها، 

شــیک بــود کــه چندیــن و چنــد نفــر 

از همیــاران و مراجعه کننــدگان بنیــاد 

پروژه هــای  اجــرای  گرفتنــد  تصمیــم 

شــخصی و ســازمانی خــود را بــه آرفونــی 

بدهنــد و اطالعــات شــرکت را از مــا جویــا 

شــدند.

مدیرعامل بنیاد کودک در انتها تاکید کرد: 
و  محصــوالت  از  کــه  خوشــحالیم  مــا 

تولیدکننــده  شــرکت  یــک  خدمــات 

مــا  کردیــم. ســعی  اســتفاده  ایرانــی 

ایــن بــود کــه بــا ایــن اقــدام، از تولیــد 

و کارآفرینــان داخلــی حمایــت کنیــم. 

ــتغال  ــش اش ــه افزای ــا ب ــت م ــن حمای ای

و خودکفایــی بیشــتر کمــک می کنــد. 

و  آرفونــی  شــرکت  راســتا  همیــن  در 

مهنــدس پژوهنــده نیــز نگــرش متعالــی 

اجتماعــی  مســئولیتهای  اصــول  از 

در  مسئولیتشــان  فــرای  و  داشــتند 

اجــرا، مشــاوری امیــن، صــادق و متبحــر 

بــرای بنیــاد کــودک هســتند.

از  رضایــت  اعــالم  بــا  پایــان  در  وی 

پــروژه اجــرا شــده، ابــراز امیــدواری کــرد 

ــاد کــودک و آرفونــی  همــکاری هــای بنی

در ســایر پــروژه هــای ایــن بنیــاد تــداوم 

ــد. یاب
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ایجاد مرکز میز مناسب 

ــه  ــی اســت ک ــز کنفرانــس جای ــز می مرک
در دســترس منــی باشــد، امــا توجــه 
کنــد. مــی  جلــب  خــود  بــه  را   همــه 

ــرد  ــک و س ــی، خش ــس خال ــز کنفران می
بــی روح و کســل  می باشــد و فضــای 
اربــاب  و  مــی کنــد  ایجــاد  ای  کننــده 
شــود. مــی  تردیــد  دچــار  را   رجــوع 

ــاق از  ــرای اینکــه فضــای ات ــد ب می توانی
حالــت خشــک و رمســی در آیــد آجنــا را با 
گل پوشــش دهیــد. زیــاد مرکــز میــز را 
شــلوغ نکنیــد تنهــا بــه انــدازه ای تزئیــن 
ــود.  ــوض ش ــاق ع ــای ات ــه فض ــد ک کنی
دقــت کنیــد ایــن قســمت از میــز همواره 
ــد  ــی گیــرد و نبای ــه قــرار م ــورد توج م
خســته کننــده بــه نظــر برســد. شــلوغی 
بیــش از حــد ایــن قســمت ممکــن اســت 
ــا باعــث  ــد ی ــن را برهــم زن مترکــز طرفی
شــود آن هــا نتوانــد همدیگــر را ببیننــد.

سازگاری با تکنولوژی

میز هــای  در  کــه  دیگــری  جنبــه 
می شــود،  گرفتــه  نظــر  در  کنفرانــس 
ایــن اســت کــه چگونــه از تکنولــوژی 
در اتــاق اســتفاده مــی گــردد و چگونــه 
ــا  ــس ب ــاق کنفران ــود در ات ــان موج مبلم
آن هماهنــگ می شــوند. بهتــر اســت 
داخلــی  ســوراخ های  میــز  روی  بــر 
ــوص  ــای مخص ــیم ه ــا س ــود ت ــاد ش ایج
خــارج  آن  از  بلند گــو  و  میکروفــون 
ــز  ــه می ــتری ب ــه مش ــی ک ــود. هنگام ش
ــرد  ــیم می نگ ــود س ــدون وج ــب و ب مرت
ــه ســلیقه و دقــت آن شــرکت در  ــی ب پ
انتخــاب جتهیــزات اداری خــود مــی بــرد.
نکتــه دیگــری کــه بایــد بــدان توجــه 
کنفرانــس  اتــاق  انــدازه   کنیــد، 
کنفرانــس  میــز  بــا  آن  هماهنگــی  و 
بایــد  نیــز  صندلی هــا  تعــداد  اســت. 
باشــد میــز  انــدازه  بــا   متناســب 
کافــی  فضــای  صندلــی  هــر  بیــن  و 
وجــود داشــته باشــد. انــواع مختلفــی 
ــه  ــود دارد ک ــس وج ــای کنفران ــز ه  از می
می تــوان بــه میــز گــرد، میــز چوبــی و 
اشــاره منــود. ســطح ای   میــز شیشــه 
میــز هــا تا حــد امــکان باید ســاده باشــد. 
ســطوح طــرح دار ممکــن اســت باعــث پاره 

شــدن رشــته افــکار افراد شــوند. 

خریداری صندلی مناسب برای میز 
کنفرانس

هــا،  طــرح  کنفرانــس  هــای  صندلــی 
دارنــد  متفاوتــی  ابعــاد  و  رنگ هــا 
ــاب  ــه انتخ ــوید ک ــن ش ــد مطمئ ــذا بای ل
شــما بــر حــس و جریــان روانــی اتــاق 
بهتــر  می گــذارد.  تاثیــر  کنفرانــس 
ــا رنــگ روشــن  ــرای میــز هــای ب  اســت ب
صندلــی هــای تیــره در نظــر بگیریــد. 
حتمــا بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد کــه  
ــی کنفرانــس بایــد بســیار راحــت  صندل
ــی را  ــل از خریــد حتمــا صندل باشــد. قب
تســت کنیــد. انتخــاب صندلــی مناســب 
بــرای اتــاق کنفرانــس یــک هنــر اســت. 
بهتــر اســت صندلــی هایــی خریــداری 
داشــته  تنظیــم  قابلیــت  کــه  شــوند 
باشــند و هــر کــس بتوانــد بــه تناســب 
بــدن خــود صندلــی را تنظیــم کنــد. بهتر 
اســت بــرای میــز کنفرانــس، صندلــی بــا 

پایــه ثابــت در نظــر گرفتــه شــود.
مراحــل طراحــی اتــاق کنفرانــس بســیار 
حســاس اســت. اتــاق کنفرانــس نشــان 
دهنــده روح و قلب کســب و کار شــرکت 
شــما مــی باشــد از ایــن رو بایــد دقــت 
بســیاری در طراحــی آن  صــورت گیــرد 
تــا اثــرات مثبتــی بــر مشــتری گذاشــته 

شــود.

      بـا ورود بـه اتـاق کنفرانـس، جایـی 
 کـه کار گروهـی و همـکاری بـه اوج خود

می رسـد و مدیـران و مشـاوران تنهـا بـا 
کار  بـه  مشـغول  شـرکت  موفقیـت  هـدف 
بیشـتر آشکار  هسـتند، اهمیت میز کنفرانس 
بـا تـوان  مـی  حـال  ایـن  بـا   می شـود. 

روش هـای  روزتریـن  بـه  از  بهره گیـری   
طراحـی و تولیـد میزهـای کنفرانـس کـه 
توسـط آرفونـی اجرا می شـود، ایـن تاثیر 

کرد. افـزون  را  روانـی 

آرفونــی بــا ســابقه ای درخشــان در تولیــد میــز هــای کنفرانــس و طراحــی 
ــای  ــاس فض ــر اس ــد ب ــازمان ها و ادارات می توان ــرکت ها، س ــی ش داخل

ــه دهــد. ــه شــما ارائ ــی را ب ــن گزینه هــای انتخاب کاری شــما، بهتری
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