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آنچه که می خوانید

تاثیر دنیای "ووکا " بر روی مشتریان

ر  ماخ کسب و کا
نقش تعریف شاخص عملکرد کلیدی در ایجاد تغییر در سازمان 
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رویدادهای  پیش رو

NYCx جشنواره دیزاین

روز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه

هفته دیزاین برلین

روز جهانی طراحان داخلی
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سخنان ماه

ز همان تفکری که          ما نمی توانیم مشکالت را با استفاده ا
آنها استفاده می کردیم حل کنیم.اا در زمان ایجاد 

 دیزاین می تواند به بهبود زندگی ما در زمان حال کمک کند.
ر دیزاین می تواند به ما کمک کند مسیری را به سوی  تفک

آینده ترسیم کنیم.اا

 تیم براون-مدیرعامل آیدیو

آلبرت انیشتین
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 دنیای ووکا تاثیر مستقیمی بر روی دو طرف یک جریان خرید و

فروش دارد.ا

 یعنی کسب وکارها برای اینکه متوجه شوند در شرایط سخت

 ووکا چه رفتار و تغییراتی را برای ایجاد شرایط پایدار و رشد باید

 انجام دهند می باست نخست اثرات آن را بر روی مصرف کننده

 و واکنش آنها نسب به شرایط موجود را بررسی کنند. بر اساس

 فرایند تفکر دیزاین برای پیدا کردن مشکل واقعی و پرسش

 اساسی می بایست ابتدابررسی را از کاربر و مصرف کننده نهایی

آغاز کرد. د

 در این مقاله بر روی اثرات و شرایط زندگی مشتری ها در شرایط

 ووکا می پردازیم. در دنیای پر از نوسان ،عدم قطعیت،پیچیدگی و

 ابهام ، افراد تحت تاثیر شرایط روش و مدیریت زندگی خود را تغییر

 می دهند. در چنین شرایطی برنامه ریزی و مدیریت منابع مالی

 تحت تاثیر قرار می گیرند، که یکی از بخش هایی  که در سبک

 زندگی تغییر می کند مربوط  به توانایی ،عادات و اولویتهای خرید

می شود.م

تعیین اولویت ها
 افراد بر اساس اهمیت محصوالت مختلف در زندگی شان در

 شرایط بحرانی، خرید خود را انجام می دهند.نخست محصوالتی

 را خریداری می کنند که  اولویت همیشگی هستند و نیاز های

 پایه ای و اولیه آنها را بر طرف می کنند مانند خوراکی و دارو . آنچه

 مشخص است مردم کنترل و مدیریت سخت گیرانه تری را برای

 پس انداز و هزینه کردن پول در زندگی خودشان خواهند داشت.

 البته شایان ذکر است که این موضوع ونحوه و کیفیت مدیریت

 منابع در طبقات جامعه متفاوت است. پس از تامین نیازهای

 ابتدایی، افراد بر روی خرید محصوالت سطح دو و سه نیازهای

کمتر ضروری خود تمرکز می کنند.ت

 نکته بعدی که در اولویت خرید افراد تاثیر گذار است خانواده می

 باشد. در شرایط سخت اقتصادی، اولویت تامین نیازها در خانواده

 به کودکان و سپس افراد مسن بر می گردد. در واقع نیازهای

پایه ای و سطوح یک و دو این دو قشر در اولویت خرید قراردارند.

 سپس می توان در مورد اولویت نیاز های سطح یک و دو دیگر

 افراد خانواده صحبت کرد. حال کسب و کارهایی که درگیر تامین

 نیازهای پایه ای به صورت محصول و خدمات هستند کمتر تحت

تاثیر نوسانها و آسیبهای بازار قرار میگیرند.ن

 VUCA*

Volatility: نوسان                               Uncertainty: عدم قطعیت

Complexity: پیچیدگی                                         Ambiguity: ابهام

ر دنیای ووکا* بر روی  تاثی
مشتریان

 مجید احمدی خوشبخت
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مدیریت منابع مالی و انتخاب
 اگر خانواده و زندگی شان را به مثابه یک کسب وکار کوچک در نظر گرفت ، در خانواده هم میزان نقدینگی و پس انداز پول در شرایط ووکا

 همانند شرایط عادی است و حتی ممکن است در بعضی موارد درامد کمتر هم باشد. اما آنچه شرایط را تغییر می دهد مدیریت ریسک ،

 کم کردن خرید و روی آوردن به پس انداز بیشتر برای رویارویی با شرایط غیر قابل پیش بینی و بحرانی است.در چنین شرایطی معیارهای

انتخاب محصول و خدمات سخت گیرانه تر و اندکی تغییر می کند.م

 بر اساس نردبان شناختی افراد برای خرید، به معیارهایی فراتر از خصوصیات محصول، کیفیت و کارکرد اهمیت می دهند. آنها سعی می

کنند محصولی را انتخاب کنند که ارزش بیشتر را به آنها ارایه بدهد و درصد ریسک خرید را در واقعیت کاهش دهد.ب

 ارزشهایی که مشتریان شاید در شرایط عادی کمتر به آن توجه داشته اند اکنون به واسطه حساسیت بیشتر در خرید اهمیت بیشتری پیدا

می کند.ن

3
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بازار
 در شرایطی که عادت خرید مشتریان بر اساس اولویت و مدیریت منابع مالی در حال تغییر است اندازه بازار نیز بر اساس نکات زیر  در حال تغییر

 است:م

۱( اندازه کلی بازار نسبت به قبل کوچکتر است. این به معنای ریزش افرادی است که دیگر خرید نمی کنند.م

۲( افرادی که در دایره کوچک بازار باقی می مانند، تعداد خرید آنها نیز کاهش می یابد.ن

 یعنی از دو جهت اندازه بازار کوچک می شود.نکته قابل توجه این است که هنگامی انداره بازار کوچک می شود، رقابت بر روی جذب مشتریان

 بین برندها بسیار بیشتر از گذشته می شود.همانطور که در دنیای ووکا افراد توانایی خریدشان تغییر می کند، ارتباط برندها با مشتریان برای

 ترغیبشان به خرید نیز می بایست تغییر کند.نوسانها و تورمی که در بازار اتفاق می افتد اثرات جانبی دیگری نیز دارد. موقعیت افراد در صدک

ها و دسته بندی های جامعه بر  اساس قدرت خرید تغییر می کند.ل

 در شرایط ووکا نه تنها کسب وکارها مورد تنش قرار می گیرند بلکه مصرف کنندگان که تشکیل دهنده بازار اصلی هستند هم بر اساس

 همین تنش ها تغییراتی را در نحوه و اولویت خرید خود می دهند.این تغییرات نشانه هایی برای کسب وکارها هستند که می بایست رویکرد

 آنها در مواجه و ارتباط با مشتریان را تغییر بدهد.خریداران در دنیای ووکا دیگر شبیه شرایط عادی خرید نمی کنند و نمی توان بدون مطالعه

آنها استراتژِی جدیدی را در پیشبرد اهداف سازمانها در شرایط ووکا در نظر گرفت.ت
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 سازمانها برای بهبود شرایط فعلی و پیشرفت محکوم به

 تغییر هستند.برای ایجاد تغییرات در سازمان میتوان به دو گونه

رفتار کرد:ن

 ۱ (تغییرات در سطح هیات مدیره تعریف و به صورت

دستوری در بدنه سازمان اجرایی گردد.ل

 ۲ (تغییرات با حضور مدیران میانی در کنار مدیران ارشد

سازمان تعریف گردد.ت

 هنگامی که از تغییر صحبت میکنیم باید شرایط و فرهنگ

 سازمانی را در نظر بگیریم. نمی توان تغییر را به صورت

 اصلی سازمان پیش
ٔ

 دستوری و بدون توجه به اهمیت بدنە

 حرفه ای که ما داشتیم نخست شرایط حال حاضر
ٔ

 برد.در تجربە

 سازمان را از جهات گوناگون و با حضور مدیران ارشد بررسی

کردیم:ا

۱ (استراتژی سازمان

 ۲ (فرهنگ حاکم بر سازمان

۳ (چشم انداز و ماموریت سازمان

۴ (ارزشهای اصلی سازمان

 ۵ (نقاط ضعف و قوت سازمان

۶ (فرایند حاکم بر زنجیرٔە تامین

۷ (زیرساختها

 پس از مطالعه و شناخت موارد گفته شده و برگزاری جلسات

 متعدد با مدیران ارشد سازمان، به این نتیجه رسیدیم که

 میبایست مدیران میانی و بدنه اصلی سازمان آموزشهای

 الزم را جهت پذیرفتن ضرورت تغییر برای رسیدن به اهداف و

چشم انداز سازمان را ببینند.ن

*KPI : شاخص عملکرد کلیدی

ماخ نامه شماره 6

 نقش تعریف شاخص عملکرد
ر سازمان ر د ر ایجاد تغیی کلیدی* د

همکاری ماخ و برند یاکس

ر ماخ کسب و کا

4
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 بر اساس شناخت صورت گرفته از سازمان، تغییرات را در سه

سطح برنامه ریزی کردیم:ا

۱ (بهبود

۲ (رشد 

۳ (تحول 

 با تمرکز بر " بهبود" شرایط موجود و حرکت به سمت "رشد" بر

 اساس سند استراتژی سازمان، کی پی آی های جدید را برای

 مدیران ارشد و مدیرانی میانی تعریف کردیم. آنچه مشخص است
ٔ

 مهمترین کی پی آی مربوط به مدیر عامل سازمان است که وظیفە

مدیریت اجرایی کالن سازمان را بر عهده دارد.ن

 کی پی آی مدیرعامل بر اساس استراتژی سازمان برای ۱ سال، بر

 اساس هدف ۵ ساله سازمان تعریف می گردد. همچنین

ماخ نامه شماره 6

کی پی آی  یک ساله مدیر عامل به چهار فصل کاری تقسیم

 می گردد که امکان بررسی و اندازه گیری در دورٔە کوتاه مدت را می 

 دهد. بر اساس کی پی آی ساالنه و فصلی مدیرعامل ، کی پی آی

 های هر واحد در زنجیره تامین و ارزش با دوره های اندازه گیری

 فصلی، ماهانه و هفتگی تعریف گردید. اما آنچه که مهم است

 هماهنگی و یکپارچگی کی پی آی های واحدهای مختلف در

 جهت رشد سازمان و امکان اندازه گیری کمی و کیفی زنجیرٔە تامین

 می باشد.در راستای تعریف نقش و اثر گذاری، بدنه سازمان در

فرایند تغییر جلسات هفتگی تعرف گردید.ا

ماخ نامه شماره 9
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شاخص کلیدی عملکرد مدیر عامل بر اساس استراتژی سازمان تعریف می شود .
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در نتیجه گام بزرگی در جهت ایجاد مدیران بین رشته ای برداشته می شود

 در این جلسات مدیران تمامی واحدها گزارش های هفتگی

 خود از کی پی آی ها را در فرمت یکسان ارائه میدهند. این جلسات

 هفتگی فرصتی است که مدیران ارشد روند تغییر و تحول و

 حرکت سازمان به سمت اهداف تعیین شده را  ارزیابی می کنند.

 پیدا کردن گلوگاهها، نقاط ضعف هر واحد و تعریف راهکارهای

 عملیاتی برای نقاط ضعف از  نکات مهم این جلسات می باشد.

 همچنین آگاهی مدیران هر واحد از فرایند و عملیات واحدهای

 دیگر را بیشتر میکند، دید بهتری را به آنها می دهد و گام بزرگی

در راستای ساخت مدیرانی میان رشته ای برداشته می شود.ت

 اما چالش دیگری که وجود داشت تبدیل فعالیتهای کیفی در

 برخی واحدها مانند دیزاین به کی پی آی های کمی و قابل اندازه

 گیری بود.ت

 در این واحد فرایند دیزاین از  خلق کانسپت و ایده تا پروتوتایپ

 نهایی تعریف گردید و بر  اساس نکته زمان و تحویل به واحد

تولید و اثر بخشی در  زنجیره تامین کی پی آی آن تعریف گردید.ت

 با همراه کردن بدنه سازمان و تعریف نقش آنها در مسیر رشد،

کمک به روان حرکت کردن سازمان به سمت هدف می شود. ن

 با تعریف کی پی آی ها، الیه ی عملیات سازمان مهمترین

 فعالیتهای خود را در جهت رشد سازمان شناسایی و اجرا می کند.

 تغییر و تحول بدون همراه سازی و اثربخشی سطح عملیات،

 سنگینی را بر سازمان تحمیل می کند و در مواردی باعث
ٔ

 هزینە

 افت و سقوط سازمان می گردد. برای مطالعه بررسی های موردی

بیشتری که توسط کسب و کار در ماخ انجام شده است، ت

اینجا کلیک کنید

ماخ نامه شماره 9
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ر گریپیوس والت
معمار آلمانی-آمریکایی

8 ِمی 1883

 معمار آلمانی-آمریکایی و بنیانگذار مکتب باهاوس، که
 همراه با آلوار آلتو، لودویگ میس ون در روه، لوکوربوزیه و
 فرانک لوید رایت، به طور گسترده به عنوان یکی از استادان
 پیشگام معماری مدرنیستی شناخته می شود. او بنیانگذار

 باهاوس در وایمار )1919( است. گروپیوس همچنین از
معماران برجسته سبک بین المللی بود.ی

مارکو زانوسو

دیزاینر و معمار ایتالیایی

14 ِمی 1916

 در حالی که زانوسو و ساپر با طراحی صنعتی نوآورانه خود مرزها
 را جابجا کردند، زانوسو از استودیوی خود در میالن، مرزهای

 معماری را از طریق پروژه های جدید مختلف در ایتالیا و سراسر
 .جهان، از جمله آرژانتین، برزیل و آفریقای جنوبی بررسی کرد

  صندلی "آنتروپوس" او در سال 1949 به بازار آمد و پس از آن صن
 دلی "ِلیدی" که در سال 1951 در ترینال میالن برنده جایزه اول

شد.ب

ماخ نامه شماره 6
ماخ نامه شماره 9
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مارسل  بروئر

دیزاینر مبلمان و معمار مجارستانی

21 ِمی 1902

23
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دیتر رمس

طراح صنعتی آلمانی

20 ِمی 1932

 در باهاوس او صندلی واسیلی و صندلی سسکا را طراحی
 کرد که نیویورک تایمز آنها را برخی از مهمترین صندلی

 های قرن بیستم نامیده است. بروئر واژگان مجسمه سازی
 را که در کارگاه نجاری در باهاوس ایجاد کرده بود به یک

 معماری شخصی گسترش داد که او را به یکی از محبوب
 ترین معماران جهان در اوج طراحی قرن بیستم تبدیل کرد.

 او به عنوان یکی از مبتکران بزرگ طراحی مبلمان مدرن و
 یکی از تاثیرگذارترین چهره های سبک بین المللی در نظر

گرفته می شود.ی

 طراح صنعتی آلمانی و دانشگاهی بازنشسته، که ارتباط
 نزدیکی با شرکت محصوالت مصرفی براون، شرکت مبلمان
 "ویتسو" و مدرسه کارکردگرای طراحی صنعتی دارد. رویکرد

 محجوب و اعتقاد او به طراحی "کمتر، اما بهتر" کیفیتی
 جاودانه در محصوالت او ایجاد کرد و بر طراحی بسیاری از

 محصوالت تأثیر گذاشت که همچنین شناخت و قدردانی
جهانی رمس را تضمین کرد.ن
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ریچارد ساپر

طراح صنعتی آلمانی

30 ِمی 1932

جورج نلسون

طراح صنعتی آمریکایی

29 ِمی 1908

 به عنوان طراح اصلی شرکت مبلمان هرمان میلر، نلسون
 و استودیوی طراحی او، جورج نلسون و همکاران، مبلمان

 مدرنیستی قرن بیستم را طراحی کرد. او را بنیانگذار طراحی
مدرنیستی آمریکایی می دانند.ل

 او یکی از مهم ترین طراحان نسل خود به حساب می آید،
 ترکیبی از نوآوری فنی، سادگی فرم

ً
 محصوالتش معموال

 و عنصری از شوخ طبعی و شگفتی را نشان می دهند.
 او جوایز طراحی بین المللی متعددی از جمله جایزه الکی
 استرایک بنیاد ریموند لووی دریافت کرد. محصوالت او

 بخشی از مجموعه دائمی بسیاری از موزه ها در سراسر
 جهان است که بیش از 15 طرح در موزه هنر مدرن نیویورک،
 و همچنین موزه های ویکتوریا و آلبرت و طراحی لندن ارائه

شده است.ل
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رویدادهای  پیش رو

NYCx جشنواره دیزاین

شهر نیویورک

10-20  ِمی 2022

 در " ان وای سی ایکس دیزاین" ، ماموریت جشنواره
 پشتیبانی، توانمندسازی و رشد بخش باورنکردنی
 دیزاین شهر است. جشنواره ساالنه دیزاین مشهور

 بین المللی، که در سال 2013 تأسیس شد، استعداد و
 تنوع بسیار زیاد طراحان، سازندگان و تولیدکنندگان

 شهر را به همراه کسب وکارها و مناطق دیزاین پیشرفته
 و مؤسسات دیزاین فرهنگی و دانشگاهی در سطح

 جهانی به نمایش می گذارد. این جشنواره بیش از
 300000 بازدیدکننده ملی و بین المللی را به شهر جذب

 می کند و با صدها رویداد در مورد طراحی و نوآوری،
 خالقیت، فرهنگ، فراگیری، پایداری و انعطاف پذیری،

 فعالیت های اقتصادی قابل توجهی را در سراسر مناطق
 ایجاد می کند. به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی، " ان

 وای سی ایکس دیزاین" همچنین یک برنامه تاثیرگذار در
 طول سال اجرا می کند که تنوع، فرصت های عادالنه، و

 گنجاندن در حرفه های دیزاین شهر را افزایش می دهد.
 ما به جوانان شهر در مورد دیزاین آموزش می دهیم و

 به آنها الهام می دهیم که طراحان شهر فردا شوند. برای
اطالعات بیشتر لطفا روی لینک کلیک کنید.ی
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ز جهانی تنوع فرهنگی برای گفتگو و توسعه رو

برگزار کننده سازمان ملل

21 ِمی 2022

فرهنگ و توسعه پایدار
 قرار دادن فرهنگ در قلب سیاست توسعه یک سرمایه گذاری اساسی در آینده جهان و پیش شرطی برای فرآیندهای جهانی سازی

موفق است که اصول تنوع فرهنگی را در نظر می گیرد.ت
 توسعه از فرهنگ جدا نیست. در این راستا، چالش اصلی متقاعد کردن تصمیم گیرندگان سیاسی و بازیگران اجتماعی محلی، ملی و

 بین المللی برای ادغام اصول تنوع فرهنگی و ارزش های تکثر فرهنگی در همه سیاست ها، سازوکارها و عملکردهای عمومی است،
  به ویژه از طریق مشارکت عمومی/خصوصی.ا

 هدف از یک سو گنجاندن فرهنگ در تمامی سیاست های توسعه اعم از  سیاست های آموزشی، علمی، ارتباطات، بهداشت، محیط
 زیست یا گردشگری فرهنگی و از سوی دیگر حمایت از توسعه بخش فرهنگی از طریق خالقیت است. صنایع فرهنگ با کمک به این

روش در فقرزدایی، مزایای مهمی را از نظر انسجام اجتماعی ارائه می کند.ن
فرهنگ چیزی است که ما هستیم و هویت ما را شکل می دهد. هیچ توسعه ای بدون احتساب فرهنگ نمی تواند پایدار باشد.ل
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هفته دیزاین برلین

شهر برلین

12-22  ِمی 2022

 هفته دیزاین برلین با برنامه ای از گفتگوها، نمایشگاه ها و سایر رویدادهای خالقانه در 11 روز در پایتخت آلمان بازمی گردد. هدف
 غایی این دوره این است تا  از شرکت کنندگان دعوت کند تا در مورد چگونگی تغییر شکل جهان خود به منظور طراحی آینده ای

 بهتر و پایدارتر در پی همه گیری ویروس کرونا فکر کنند. ارائه های مختلف، پروژه های مشارکتی و رویدادهای شبکه ای در سراسر
شهر توسط طراحان ملی و بین المللی و همچنین برندها موسسات فرهنگی و تحقیقاتی برگزار می شود.ن

 در حالی که هفته دیزاین برلین تمام جنبه های طراحی را پوشش می دهد، این برنامه تاکید خاصی بر پروژه های آزمایشی و چند
رشته ای مبتنی بر تحقیقات دارد.ا

هفته دیزاین برلین 2022 از 12 تا 22 می 2022 در مکان های مختلف در سراسر برلین، آلمان برگزار می شود.ن
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ز جهانی طراحان داخلی رو
28 ِمی 2022

  ما برای راه اندازی پروژه ساالنه جامعه جهانی - فدراسیون بین المللی معماران/طراحان داخلی )آی اف آی( روز جهانی طراحان داخلی
 داخلی 2022 هیجان زده هستیم. زمان آن رسیده است که هدف و تالش حرفه مان برای پر کردن فضاها با زیبایی و معنا را بررسی

کنیم و از آن لذت ببریم.ن
 در فدراسیون بین المللی معماران/طراحان داخلی 2022 به هر شکلی که برای شما معنادار است شرکت کنید. خالقیت خود را بیان

 به نمایش گذاشتن کار خود، ایجاد یک جامعه آگاه از طراحی بزرگتر، صحبت با
ً
 کنید و به اشتراک بگذارید. این ماه ِمی می تواند صرفا

 دولت محلی خود برای درک آنها از ارتباط معماری/طراحی داخلی باشد. یا برای تعمیق آموزش، دفاع از یک هدف، شبکه، یا تجلیل از
تأثیر محیط ساخته شده ما بر تمام اعمال و رفتار انسان باشد.ن

ر گذشته، انگیزه ای برای آینده" را بررسی کنید و با  فدراسیون بین المللی معماران/طراحان داخلی از شما دعوت می کند تا "غرو
همکارانتان  در  جهان به عنوان یک مدافع طراحی و عالقه مندان به زمینه دیزاین در این جامعه منحصر به فرد به اشتراک بگذارید.

 به رسمیت شناخته
ً
 این رویداد فراگیر در سراسر جهان در تمام ماه ِمی شناخته می شود و امسال در روز شنبه، 28 مه 2022 رسما

شد. برنامه ریزی خود را از هم اکنون شروع کنید.ا
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info@makhdesign.comتهران،ونکوور،بوخوم

www.makhdesign.com

https://www.linkedin.com/company/makh
https://www.instagram.com/makhdesign/
https://www.facebook.com/makhdesignstudio/
https://www.youtube.com/channel/UCQ7Bijw2J6WBvP7nlEMS8tQ
https://twitter.com/makhstudio
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