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سخنان ماه
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ماخ نامه شماره 10

 اگر یک ساعت وقت داشتم تا یک مشکل را حل کنم و زندگی من به راه حل آن 

 بستگی داشت، 55 دقیقه اول را صرف تعیین سؤال مناسب برای پرسیدن می

کردم، برای یک بار که سؤال مناسب را بدانم.ا

 آلبرت انیشتین من می توانستم مشکل را در کمتر از پنج دقیقه حل کنم. ا

 ا"اگر فکر می کنید طراحی خوب گران است، باید به هزینه طراحی بد نگاه

دکتر رالف ِاسِپث، مدیر اجراییکنید."ا

جگوار لندرور
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 یک روز غم انگیز قرنطینه، تصمیم گرفتم کتابی را دوباره بخوانم

 که زندگی من را تغییر داد. نه سال پیش، وقتی به دنبال "راه

 های اساسی برای تغییر طرز تفکر" گشتم، توجه من را به خود

 جلب کرد. این در حدود اولین مواجهه من با ذهنیت تفکر دیزاین

بود.ن

 ا"جاده کمتر سفر شده" اثری کالسیک درباره رشد معنوی و

 معنای زندگی است. این کتاب در سال 1978 توسط اسکات پک،

 روانپزشک مشهور جهان نوشته شد. تصمیم گرفتم بعد از

 خواندن نسخه الکترونیکی برای سومین بار نسخه چاپی را برای

 کتابخانه خود بخرم. االن پیش من است. بخش "انضباط" در مورد

 زندگی است، اما به اندازه کافی شگفت انگیز است که برای تغییر

 نیز کاربرد دارد. گویی معنای زندگی و تغییر به هم پیوسته اند.

 اجازه دهید سفر تفکر دیزاین را با شما شروع کنم، که ذهنیت

 رشته ما را برای دوره جدید تغییر خواهد داد و با جمالت پک شروع

می شود:ا

 ا"زندگی دشوار است. این یک حقیقت بزرگ است. یکی از

 ببینیم از
ً
 بزرگترین حقایق این است زمانی که حقیقت را واقعا

 آن را درک کنیم و بپذیریم، دیگر
ً
 آن فراتر می رویم. وقتی کامال

 دشوار نیست، زیرا وقتی آن را بپذیریم، این واقعیت که زندگی

دشوار است دیگر اهمیتی ندارد.«ا

 این حقیقت در مورد زندگی در مورد تغییر نیز صدق می کند. من

 معتقدم که اگر این واقعیت را درک کنیم و بپذیریم که تغییر

 دشوار، آشفته و سریع است، می توانیم از آن فراتر رفته و بر هنر

 رهبری تغییر مسلط شویم. تغییر هرگز آسان و سرراست نیست،

 با این حال وقتی طبق برنامه پیش نمی رود، ما سرزنش ها را به

 گردن سازمان ها، حامیان مالی و تصمیم گیرندگان یا هر ذینفع

 دیگری می اندازیم. من از این ناراحتی ها و گالیه ها خبر دارم

چون سهم خودم را انجام داده ام!ا                                  

ر دیزاین یک روش دیگر  چرا تفک
 نیست، بلکه ذهنیتی است که

 برای بازسازی مدیریت تغییر به آن
ز دارید.ل نیا

ز غالمی بهنا

2

تازه های ماخ

4

ماخ نامه شماره 10

https://www.goodreads.com/book/show/347852.The_Road_Less_Traveled
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ر ذهنیت تغیی
 تغییر سخت، پیچیده و سریع است. همه گیری به ما نشان داد

 که روش های قدیمی تفکر کارساز نیستند. آیا می خواهیم به

 روش های تفکر قدیمی مان پایبند باشیم و ناامید شویم یا

 راه های جدیدی ایجاد کنیم؟ آیا می خواهیم محل کار را بازسازی

 کنیم یا خیر؟ ذهنیت ابزاری اساسی است که برای حل مشکالت به

 آن نیاز داریم. بدون ذهنیت درست، هیچ چیز را نمی توانیم حل

 کنیم! ما می توانیم بسیاری از مسائل پیچیده انسانی و سازمانی

را با ذهنیت و دیدگاه مناسب حل کنیم.ا

 تغییرات بسیاری از احساسات و عواطف ناراحت کننده و دردناک

 را در ما برمی انگیزد. برای دستیابی به تغییرات مثبت، اغلب نیاز

 به یک ذهنیت جدید است تا آنها را درک کنیم و از طریق آنها به

 صورت فردی یا جمعی در فرهنگ های سازمانی تغییر شکل

دهیم.ا

 خوب، در اینجا زمانی است که تفکر دیزاین وارد بازی می شود.

 تمایل به اجتناب از تغییر طرز فکر در رشته مدیریت تغییر و رنج

3

ماخ نامه شماره 10

 عاطفی ذاتی در آن قابل درک است. ما رنج متخصصین را که ناشی

 از خستگی تغییر است را تغییر میدهیم! ما از همه تئوری ها،

 رویکردها، مدل ها، روش شناسی ها و پیچش های تجاری آن

 رویکردها کالفه هستیم. با این حال، من معتقدم که ما نیازی به

 تغییر روش نداریم. ما برای رسیدن به نتایج دلخواه خود نیاز به

تغییر ذهنیت داریم.ا

ر دیزاین چیست؟ تفک
 به بیان ساده، تفکر دیزاین یک رویکرد حل مسئله است. به شما

 کمک می کند تا نیازهای اساسی را ببینید و چشم اندازی وسیع و

 عمیق از گذشته، حال و آینده به شما می دهد بنابراین استراتژیک

است.ا

 کاربردی است، زیرا دارای ابزارهای زیادی است که شما را تواتمند 

 می سازد تا بر اساس آنچه که آموخته اید خود را کشف کرده و بر

 اساس آن عمل کنید. همانطور که از نام آن مشخص است، تفکر

 دیزاین مانند یک دیزاینر فکر می کند و فرآیندی را که دیزاینر برای

دیزاین استفاده می کند استفاده می کند:ا

به بیان ساده، تفکر دیزاین یک رویکرد حل مسئله است
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 ا+ عدم مشارکت کارمندان تحت تأثیر )انگار کارمندان قرار است در

چنین روند دردناکی شرکت کنند !(ت

 مانند یک دیزاینر فکر کردن همه چالش های ما را از بین نمی برد. با

 این حال، پذیرش و تایید چالش های ما و نگاهی تازه به آنها قطعا

 کمک کننده خواهد بود. اجازه دهید وضعیت آینده خود را وقتی

 یا اگر طرز فکر خود را تغییر دهیم، ببینیم. در مقاله آینده، به جایی

 که باید باشیم نگاه خواهیم کرد و معرفی خواهیم کرد که چگونه

تفکر دیزاین می تواند ما را به آنجا برساند.ا

 آیا می خواهید ببینید که چگونه تفکر دیزاین به مدیریت تغییر

ترجمه می شود و به یک طرز تفکر جدید تغییر می کند؟

اینجا را نگاه کنید.ا 

 این مقاله برای اولین بار در بررسی مدیریت تغییر انتشار داده شد.

این اولین مقاله در مورد تفکر طراحی برای مدیریت تغییر است.ا

4

ماخ نامه شماره 6
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 مشاهده، تحلیل، ایده پردازی، تفکر خالق و انتقادی، دیزاین و 

 ترسیم، برقراری ارتباط، نمونه سازی اولیه و آزمایش.ز

 تفکر دیزاین تغییر طرز فکری است که برای بهبود توانایی ما در

 مدیریت موفقیت آمیز تغییرات الزم است، زیرا ما را قادر می سازد

 تا مشکالت پویا و "ناگوار" را مورد تحقیق قرار دهیم و به آنها

رسیدگی کنیم.ا

 دگرگونی به عنوان تغییر یک مشکل بد و ناگوار در سازمان است.

 با توجه به واحد" بررسی نوآوری اجتماعی" استنفورد، یک مشکل

 ناگوار یک مشکل اجتماعی یا فرهنگی است که حل آن به چهار

دلیل دشوار یا غیرممکن است:ا

ا+ دانش ناقص یا متناقض 

1+ تعداد زیادی از افراد و نظرات درگیر 

1+ بار اقتصادی قابل توجه 

1+ ماهیت به هم پیوسته این مشکالت با مشکالت دیگر 

 در واقع، ما نمی دانیم مشکل چیست و باید از کجای مشکالت

 ناگوار و عمیق شروع کنیم. ماهیت این مشکل در مقابل مشکالت

 آشنا با مقادیر ناشناخته پیچیده است. ویژگی های مشکالت آشنا

یا سنتی:ا

ا+ مشکل به خوبی تعریف شده است

ا+ داده در دسترس است

ا+ راه حل الگوریتم

 ما نمی توانیم مسائل بغرنج را با یک طرز فکر حل مسئله خطی

 حل کنیم، مهم نیست از کدام روش استفاده می کنیم. ما

 نمی توانیم یک تغییر را به عنوان یک پروژه قابل کنترل در نظر

 بگیریم، به گونه ای که انگار داده ای برای همه مقادیر ناشناخته

 داریم و همه ارتباطات را می دانیم. هر چند وقت یکبار این کار را

 انجام داده ایم و وقتی الگوها ما را به موفقیت نمی رسانند کالفه

شده ایم؟

 بیایید نگاهی دقیق تر به وضعیت فعلی خود بیندازیم. االن کجا

هستیم؟

 من شش ماه تحقیق انجام دادم، شامل بیش از پنجاه مصاحبه

 با متخصصان مدیریت تغییر. چالش های اصلی ما در اینجا وجود

دارد، اگرچه برای من، آنها زوایای مختلف یک داستان هستند:ا

ا+ عدم پذیرش از سوی رهبری )نداشتن حامیان مالی درگیر(.ا

ا+ عدم شفافیت در مورد نقش و انتظارات متخصصان تغییر.ا

ا+ اعتماد و قدرت ناکافی برای نفوذ.ا

ا+ دستور کار و اولویت های ذینفعان نادرست است.ا

ا+ دیر رسیدن و انتظار می رود معجزه کند !ت

آخرین اما نه کم اهمیت ترین:ا

 تفکر دیزاین تغییر طرز فکری است که برای بهبود

توانایی ما در مدیریت موفقیت آمیز تغییرات الزم است

https://dizengroup.com/design-thinking-for-change-management/
https://www.changemanagementreview.com/oh-no-not-another-methodology/
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 برای رسیدن به شناخت بهتر و درست تر از بازار  و مشتریان، می

 بایست  ارتباط بهتری با آنها برقرار کرد. این شناخت به ما کمک می

کند که خلق ارزش و ارایه درست تری  را خلق کنیم.ا

 خلق درست و دقیق زمانی حاصل می شود که در بسیاری از 

 لحظات ارتباط با مشتری ، خود را جای او بگذاریم و موضوع را از

زاویه دید او ببینیم.بخشی که به نام همدلی می شناسیم.ا

 در همدلی می توان نقاط ضعف و قوت شرکت را از دید مشتری

 متوجه شد و برای رسیدن به چرایی وجود چنین مشکالتی برنامه

ریزی کرد.ا

 معموال بخش هایی که در سازمان ارتباط مستقیم با مشتری دارند

 را در فرایند سفر مشتری بررسی می کنیم.از زمانی که مشتری

 فرایند جذب شدن به برند را آغاز می کند تازمانی که خرید او به

پایان می رسد و از خدمات پس از فروش نیز بهره مند می شود.ا

 فرایند همدلی را با روش ها و تکنیک های مختلف می توان

انجام داد. ما از سفر مشتری استفاده کردیم. ا

 از لحظات صفر وموقعیت هایی نخستینی که مشتری با برند و

 محصول آشنا می شود تا لحظات پایانی و جدایی از برند را بررسی

می کنیم.در جلوتر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.ا

 تعریف پرسونا
 ما در آغاز با توجه به تنوع و گوناگونی مشتریان، گروه بندی

 هایی را با معیارهای مشخص انجام دادیم.این تقسیم بندی ها

خصوصیات پرسونا را مشخص می کند.ا

 در واقع نمی توانستیم یک سفر مشتری را به صورت کلی برای

 همه مخاطبان در نظر بگیریم. مشتریانی از رده های سنی

 مختلف با معیارهای شخصیتی، اجتماعی و شغلی متفاوت وجود

داشتند.ا

ماخ نامه شماره 6

ر تجربه مشتری سف
همکاری ماخ و برند یاکس

ر ماخ کسب و کا

4

ماخ نامه شماره 10
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 تفکر دیزاین تغییر طرز فکری است که برای بهبود

توانایی ما در مدیریت موفقیت آمیز تغییرات الزم است
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 ما متوجه شدیم  در این برند بر اساس نوع ارتباط و خرید و فروش،

 دو دسته مشتری را می توان تعریف کرد :ا

   1( ارتباط با کسب وکارها*ا

2( ارتباط با مصرف کننده نهایی

 مورد اول، شرکتها ، معماران و سازندگانی مد نظر بودند که بیشتر

 از یک محصول خریداری می کردند و به صورت تیراژ باال سفارش

 گزاری را انجام می دادند و مصرف کننده نهایی با آنها در ارتباط

بود.ا

 مورد دوم، افرادی بودند که خود به شخصه برای پروژه محدود 

 خود خرید می کردند.ا

بنابراین ما پرسوناها را بر اساس این دو گروه بخش بندی کردیم.

 پرسوناها بر همین اساس به چهار گروه تقسیم شدند که هر

گروه هم زیر پرسوناهای واقعی را در بر می گرفتند.ا

 معیارهایی که نقش مهمی را در شناخت و تعریف زیر پرسوناها

داشتند عبارت بودند از :ا

ا+ ارزش ها

ماخ نامه شماره 6

 ا+اهداف و آرزوها

ا+نیازها و خواسته ها

ا+کالس مخاطب

ا+تفریحات

ا+تفکر و سلیقه معماری

ا+چالش ها

ا+برندهای مورد عالقه

ا+افراد تاثیر گذار

 نکته ای بسیار که باید در این بخش به آن اشاره کرد، تفاوت خریدار

 و مصرف کننده در این صنعت می باشد.در بعضی کسب وکارها

 خریدار و مصرف کننده یکی است مانند خرید کفش،لباس و … در

حالیکه در این صنعت متفاوت است.ا

 بنابراین معیارهای  گفته شده برای پرسوناهای خریدار می باشند

که بیشتر با واحدهای مارکتینگ و فروش در ارتباط هستند.ا

 گروه دوم که مصرف کننده محصوالت می باشند در واحد دیزاین

با معیارهای متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد.ا

ماخ نامه شماره 10

6

اولین قدم در سفر مشتری

این است که یک مرحله قبل از نخستین تماس و رابطه مشتری با برند را متوجه شویم  
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 این گروه در فرایند طراحی محصول در بخش همدلی از فرایند

تفکر دیزاین مورد مطالعه قرار می گیرند.ا

ر مشتری سف
 نخستین گام در سفر مشتری پیدا کردن یک گام قبل از اولین

 تماس و ارتباط او با برند است. پیش ازینکه ما از ارتباط او با

 برندمان آگاه باشیم.بدین معنی که از لحظه ای که به ذهن

 مشتری خطور می کند که نیاز به خرید محصول ما را دارد سفر

 او آغاز می گردد. فاز بندی سفر مشتری به شکل زیر تعریف می

گردد:ا

ا= جلب توجه

ا= آگاه شدن

ا= تصمیم گرفتن

ا= استفاده کردن

ا= پس از استفاده

 هرکدام از این مراحل را برای واحدهای درگیر توضیح دادیم. پس

ماخ نامه شماره 10
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 از آن نقش هریک ازین واحدها را در این فازبندی توضیح دادیم.

اما نخست تشریح کامل فازها :ا

 جلب توجه
 پرسشی که مطرح می شود این است که کاربر چگونه وچه زمانی

متوجه نیاز خود به محصول ما می شود؟

 چه مسیری را برای پاسخ گویی به نیاز خود طی می کند تا

مناسبترین پاسخ را برای نیاز خود بیابد؟

 مهمترین نکته این است که بدانیم مشتریان بالقوه ما در چه

لحظات و موقعیت هایی متوجه نیاز به محصول ما می شوند؟

 هنگامی که دو گام پیش تر و پس تر این لحظه را پیدا کردیم

 توانستیم به درستی خود را در معرض دیده شدن و جلب توجه

مخاطب قرار دهیم.ا

 آگاه شدن
 پس از آنکه کاربر متوجه مشکل خود شد و آغاز به پیدا کردن راه

حل های مناسب کرد، مرحله آگاه شدن آغاز می گردد.ا

 مشتری چگونه خود را در مورد خواسته هایش، راه حلی برای
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 مشکلش یا پیشنهادی آگاه می کند؟ او چگونه پیشنهادات را

مقایسه می کند؟

 ما متوجه شدیم آگاهی ما نسبت به دغدغه های مخاطب در این

 لحظه و ارایه پاسخ های مناسب با زبان و تصویر مناسب، در موقعیت

 مناسب، توسط فرد یا تیمی مناسب می تواند بر روی دانش و آگاهی

 او نسبت به ما اثر گذار باشد.گاه آگاه کردن مشتری نسبت به آنچه

مزیت ماست منجر به همراهی بیشتر او با ما می شود.ا

تصمیم گرفتن
 در مرحله سوم همانند مرحله قبل خود را جای مشتری قرار می

دهیم.ا

 چگونه و توسط چه کسی یا توسط چه چیزی مشتری به طور مثبت یا

منفی در تصمیم خرید خود تأثیر می گذارد؟

چرا مشتریان دست به انتخاب می زنند؟

 لحظه ای که مخاطب دست به انتخاب میزند و برندی را به برندی دیگر

ترجیح می دهد.ا

در واقع آنچه موجب انتخاب او می شود چیست؟

بهترین شرایطی که منجر به خرید او می شود چیست؟

 به پاسخ هایی رسیدیم که تیم فروش را به عنوان متولی این بخش

 آگاه تر ساخت. تیم فروش متوجه شد که عالوه بر کیفیت و قیمت

چه ارزشهایی نقش مهمی را برای انتخاب شدن ایفا می کنند.ا

ز محصول استفاده ا
 وقتی مشتری بالقوه از خدمات یا محصولی استفاده می کند، قدم

به قدم چه چیزی را تجربه می کند؟
ً
 این مرحله باید تا حد امکان دقیق و با جزئیات توصیف شود. تقریبا

 هر قدم، هر فعالیت، هر حرکت و هر فکری را می توان به صورت

جداگانه در نظر گرفت.ا

 از دو دیدگاه کارکردی  و زیبایی شناسی مورد بررسی قرار میگیرد.این

 مرحله را در فرایند دیزاین محصول توسط تیم تحقیق و توسعه مورد

.بررسی و مطالعه قرار دادیم

 فرایندی را که به جزییات ریزتری تقسیم کردیم و تکنیک های

 متفاوت را برای ثبت فرایند همدلی در استفاده از محصول استفاده

کردیم.ا

ز فروش/ استفاده پس ا
مشتری در مرحله پس از فروش چه الزامات ، وظایف و انتظاراتی دارد؟

 چگونه و توسط چه کسی یا چه چیزی می توان مشتری را به خرید

دیگری تشویق کرد؟

 چگونه و توسط چه کسی یا چه چیزی می توان مشتری راتحریک

 کرد تا تجربیات خرید مثبت خود را گزارش کند یا کجا می تواند در

 مورد آنها گزارش دهد؟

 در شرایطی که مشتری پس از استفاده از محصول  متوجه نیازی

 شده که محصول نتوانسته آن را براورده کند چگونه میتوان متوجه

آن شد؟

 و یا مشکلی بوجود آمده است که حاصل دیده نشدن نکات فنی و 

یا دیزاین در محصول می باشد.ا

 فرایندی طراحی کردیم که متوجه این نقاط ضعف بشویم. این

 نقاط به تیم درونی سازمان انتقال داده می شود و هر کمیته

تخصصی راه حلی را در راستای ارتقای محصول ارایه می دهد.ا

 نکته مهم در این مرحله فرصت تبدیل یک مشتری ناراضی به

مشتری وفادار برند است.ا

 در این 5 مرحله سفر مشتری، پرسشهایی که مطرح شد را در درون

 تیم به تفصیل گشودیم و با ارایه پاسخ های مناسب راه هکارهایی

 را در جهت ارایه ارزشی جدید و متفاوت به مشتری یافتیم.ا

 در هر مرحله به میزان قابل توجهی به رفتارهای ریز وکوچک

 مشتری توجه کردیم و این امکان را فراهم کردیم که بتوانیم

نیازهای پنهان و ناگفته را کشف کنیم.ا

نتیجه گیری
 ترسیم سفر مشتری از ابتدا تا انتهای مسیر، این امکان را فراهم

 می سازد که بتوانیم متناسب با تغییر اجتماع و فرهنگ ارزشهای

پیشنهادی تازه ای را به آنها ارایه بدهیم.ا

 ارزشهایی که در آنها نیازهای پنهان در سطوح کارکردی و زیبایی

شناسی و اجتماعی پاسخ داده شود.ا

 بسیار مهم است بدانیم که جامعه در حال تغییر است، در صورت

 ایستا بودن و همراه نبودن با اجتماع میزان زیادی ریزش مشتری و

از دست دادن سهم بازار را خواهیم داشت.ا

 مشتری ها ارزشهای جدید و خالقانه را می بینند و براساس آن شما را

انتخاب می کنند.ا

 بدانیم مشتریان باهوش هستند و به کوچکترین نکات نیز توجه

می کنند.ا

 برای بررسی مطالعه های موردی بیشتری که توسط کسب و کار در

ماخ انجام شده است، اینجا کلیک کنید.ا

ماخ نامه شماره 10
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زادروزهای  پیش رو

1122

نورمن فاستر

دیزاینر و معمار انگلیسی

1 ژوئن 1935

 فاستر که از نزدیک با توسعه معماری پیشرفته مرتبط است،
 به عنوان یک چهره کلیدی در معماری مدرنیست بریتانیا

 شناخته می شود. او رئیس بنیاد نورمن فاستر است که به
 منظور ترویج تفکر و پژوهش میان رشته ای برای کمک به
 نسل های جدید معماران، طراحان و شهرسازان برای پیش

بینی آینده ایجاد شده است.ا

چارلز رنه مکینتاش

دیزاینر و معمار اسکاتلندی

7 ژوئن 1868

 رویکرد هنری او شباهت زیادی با سمبولیسم اروپایی داشت.
 کارهای او، در کنار همسرش مارگارت مک دونالد، بر جنبش های

 طراحی اروپایی مانند آرت نوو و جدایی گرایی تأثیرگذار بود و
.توسط مدرنیست های بزرگی مانند جوزف هافمن تحسین شد

ماخ نامه شماره 6
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فرانک لوید رایت

دیزاینر و معمار آمریکایی

8 ژوئن 1867

23
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ز ایمز چارل

دیزاینر آمرکایی

17 ژوئن 1907

 او بیش از 1000 سازه را در یک دوره خالقانه 70 ساله طراحی
 کرد. رایت نقشی کلیدی در جنبش های معماری قرن

 بیستم ایفا کرد و معماران سراسر جهان را از طریق آثار خود
 و صدها کارآموز در انجمن تالیسین خود تحت تأثیر قرار

داد.ا
 رایت معتقد به طراحی هماهنگ با بشریت و محیط زیست

 بود، فلسفه ای که او آن را معماری ارگانیک می نامید. این
 فلسفه در خانه آبشار )1935( که »بهترین اثر تاریخ معماری

آمریکا« نامیده شده است، دیده شد.ا

 او همراه با ِارو سارینن مبلمان برنده جایزه موزه هنر مدرن
 نیویورک را در مسابقه "طراحی ارگانیک در مبلمان خانه"

 دیزاین کرد. کار ایمز و سارینن تکنیک جدید قالب گیری
 چوب )که در ابتدا توسط آلوار آلتو توسعه داده شد( را به

 نمایش گذاشت که چارلز با ری )همسر او(  در بسیاری از
 محصوالت تخته الیه قالب گیری شده، از جمله صندلی ها
 و سایر مبلمان، و آتل ها و برانکاردها برای نیروی دریایی
 ایاالت متحده در طول جنگ جهانی دوم، توسعه بیشتر

داد.ا
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گریت ریتولد

دیزاینر هلندی

24 ژوئن 1888

روبرت ونچوری

معمار آمریکایی

25 ژوئن 1925

 ونتوری در سال 1991 برنده جایزه پریتزکر در معماری شد.
 این جایزه به تنهایی به او اعطا شد، علیرغم درخواست

، گروهی
ً
 برای حضور شریک خود، اسکات براون. متعاقبا

 از معماران زن تالش کردند تا نام او را به صورت ماسبق به
 جایزه اضافه کنند، اما هیئت داوران جایزه پریتزکر از انجام

این کار خودداری کردند.ا
 ونچوری همچنین به دلیل ابداع اصطالح »کم کسل

 کننده است«، یک پادزهر پست مدرن برای جمله معروف
 مدرنیستی میس ون در روهه، »کمتر، بیشتر« شناخته می

شود.ا

 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

23
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رویدادهای  پیش رو

ز جهانی طراحی خدمات رو

1  ژوئن 2022

 به عنوان طراح خدمات، اهمیت کار خود را در این زمان های نامشخص درک می کنیم، به همین دلیل است که هیجان زده هستیم
تا اعالم کنیم که امسال روز طراحی خدمات )1 ژوئن 2022( کمپین »نیکی کن - پس بده« ادامه خواهد داد.ا

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت
https://www.service-design-network.org/headlines/service-design-day-2022-do-good-give-back
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هفته دیزاین میالن

برگزار کننده سازمان ملل

6 تا 12 ژوئن 2022

 هفته طراحی میالن مهم ترین رویداد طراحی جهان است که توسط نمایشگاه مبلمان "سالن ِدل موبیله" برگزار می شود و نمایش ها
 در آوریل برگزار می شود،

ً
 و رویدادهایی را در صدها مکان در سراسر مناطق طراحی شهر برگزار می کند. هفته طراحی میالن معموال

 اما این رویداد به تعویق افتاده است. دومین سال متوالی به دلیل همه گیری ویروس کرونا و اکنون از 6 تا 12 ژوئن 2022 در میالن
برگزار می شود.ا

 امسال شصتمین سالگرد نمایشگاه است که بیش از 2000 غرفه دار را به نمایش می گذارد – بازگشتی به بزرگی قبل از همه گیری آن
پس از لغو آن در سال 2020 و برگزارکنندگان مجبور به اجرای نسخه ای از رویداد در سال 2021 شدند.ا

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت
https://www.salonemilano.it/en
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ر مقیاس دیزاین د
ر مواجهه با عدم قطعیت مقیاس بندی د

به صورت مجازی

8-10  ژوئن 2022

 در طول دو سال گذشته، طراحان و محققان با مقیاس دست و پنجه نرم کرده اند. اول، بحران در مقیاس باعث مدیریت تغییر در
 مقیاس شد. سپس، ابهام در مقیاس منجر به انطباق در مقیاس شد. اکنون ما این فرصت را داریم - در مقیاس - در مورد آنچه

آموخته ایم و چگونه می خواهیم شرایط "عادی جدید" خود را شکل دهیم، فکر کنیم.ل
 در طراحی در مقیاس 2022، داستان ها و مطالعات موردی را جشن می گیریم - بسیار موفق یا بسیار آموزنده - که شما در این دو

 سال گذشته زندگی کرده اید. و ما درس هایی را استخراج خواهیم کرد که طراحان و محققان را از طریق عدم قطعیت در سال های
آینده راهنمایی می کند.ا

 همانطور که تیم سرپرستی ما برنامه طراحی در مقیاس 2022 را توسعه می دهد، داستان های شما را از مقیاس پذیری در میان
بحران در نظر می گیریم:ا

چه چیزی در دو سال گذشته آموخته اید که نحوه رویارویی شما با آینده را تغییر داده است؟
شما و تیمتان چگونه با عدم قطعیت کنار آمدید و به تغییرات سریع واکنش نشان دادید؟

شما و سازمانتان امروز چه فرصت هایی را برای طراحی و تحقیق می بینید که دو سال پیش وجود نداشت؟ب
برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ن 

https://rosenfeldmedia.com/design-at-scale2022-/
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ز جهانی طراحی صنعتی رو
29 ژوئن 2022

 دی" )که قبال به عنوان شورای بین
ُ
 روز جهانی طراحی صنعتی در سال 2022 شصت و پنجمین سالگرد تاسیس سازمان "دبلیو ا

 المللی انجمن های طراحی صنعتی شناخته می شد( است. امسال، در حالی که بیش از شش دهه از طراحی برای جهانی بهتر را
بررسی می کنیم، موضوع رهبری و راه هایی را جشن می گیریم که در آن طراحان به سمت آینده ای بهتر هدایت می شوند.ا

برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت
https://wdo.org/programmes/widd2022-/
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ز جهانی رسانه های اجتماعی رو
30 ژوئن 2022

 یک سنت اصلی وجود دارد که در روز رسانه های اجتماعی رعایت می شود و آن، البته، پست کردن در مورد آن در رسانه های
 اجتماعی است. چه کسی فکرش را می کرد؟ بسیاری از مردم عکس ها یا داستان هایی را آپلود می کنند که نشان دهنده نقشی

 است که رسانه های اجتماعی در زندگی آنها ایفا کرده است. دیگران انتخاب می کنند که بارگذاری های مورد عالقه خود را از گذشته
بازنشر کنند و به طور کلی این فرصتی برای مردم است تا مقداری عشق را به صورت آنالین به اشتراک بگذارند.ا

 بسیاری از وب سایت ها از روز رسانه های اجتماعی به عنوان فرصتی برای جمع آوری لیست برخی از لحظات مورد عالقه خود در رسانه
 های اجتماعی استفاده می کنند. اگر 20 دقیقه یا بیشتر وقت دارید، ارزش وقت گذاشتن را دارد تا برخی از این لیست ها را بیابید و از

خنده دارترین و ویروسی ترین پست های رسانه های اجتماعی که در حال پخش شدن هستند لذت ببرید.ت
برای اطالعات بیشتر لطفا روی لینک زیر کلیک کنید.ت

https://nationaltoday.com/social-media-day/
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