طراحی داخلی نقش عمده ای در كيفيت فضای ساختمان ايفا ميكند .نحوه چيدمان و تقسيم بندی فضا ،جنسيت و رنگ پوشش
سطوح ( كف ،سقف و ديوارها )  ،نور پردازی ،مبلـمان و مجموعه عوامل موثر ديگر تعيين كننده زيبايی و كار آمدی فضاهای داخلی
هستند .امروزه تاثير طراحی داخلی بر آرامش ( مجموعه هنجارهای عصبی )  ،راندمان ( در فضاهای اداری )  ،اثر بخشی ( در فضاهای
تجاری ) بسيار بديهی و لازم به نظر ميرسد .زيبايی ،طراحی مدرن و لحاظ استانداردهای عملكردی تاثير عمده ای بر بازدهی فضاهای
اداری دارند .
طراحان شركت معماری آرل هميشه كار خود را با آناليز كردن دقيق فضا شروع می كنند  ،مواردی مانند اندازه،شكل و كاربری فضا
 ،معمولا از همان ابتدايی طراحی مورد توجه قرار می گيرد .طراحان همچنين قبل از انتخاب رنگ ،پارچه و وسايل ،توجه ويژه ای به
ويژگی های معماری فضا از قبيل در و پنجره ها شومينه و گچبری و  ...دارند .
دكوراسيون داخلی دفتر كار:
رای اكثر افراد ،دفتر كار مكانی است كه بيشترين اوقات خود ،از نخستين ساعات آغاز روز تا نيمههای عصر را در آن سپری ،و
هزينههای زندگيشان را از اين مكان فراهم میكنند ،بنابراين ايجاد فضايی مناسب در اين مكان از بسياری جهات حائز اهميت است.
نكات ذكر شده در اين مقاله می تواند كمک شايانی برای هرچه بهتر شدن اين فضا به شما بكند .در درجه اول شما می خواهيد دفتر
كارتان هم برای مشتری و هم برای كارمند شما دلسپند و آرام باشد و در درجه دوم شخص وارد شونده به دفتر حس حرفه ای بودن
فضا را بلافاصله درک كند.
1.استفاده از رنگ  :اگر قصد نقاشی كردن دفتر كار خود را داريد ،سعی كنيد از رنگ هايی كه زمينه فعاليت كاری شما را منعكس
می كنند استفاده كنيد .برای مثال ،اگر ف عاليت تجاری شما در زمينه های سنتی و عرفی مثل بانكداری است ،احتمالا مايليد از رنگ
های خنثی و ملايم مثل رنگ زرد كم رنگ يا كرم متمايل به سفيد و يا آبی روشن استفاده كنيد .از سوی ديگر اگر كار شما نياز به
خلاقيت داشته باشد مثل يک موسسه تبليغاتی ،می توانيد از رنگ هايی مثل رنگ نارنجی و يا درجات تيره تر رنگ های سبز و يا
آبی استفاده كنيد .سعی كنيد از رنگ های با كيفيت استفاده كنيد كه تا آخر سال نما و جلوه خود را حفظ كند.
2.زیباسازی دیوارها  :يک ديوار خالی به سادگی همه را كسل می كند .چرا با استفاده از چند تصوير و عكس و قاب كه به حرفه
ای تر شدن محيط كمک می كند استفاده نكنيم؟ تنها يک ايده خلاقانه می تواند باعث شود كارمند در محيط كار خود احساس
آرامش و نشاط كند .اين هم روی شما و هم روی كارمندان و مشتريان شما تاثير مثبتی خواهد داشت .از سوی ديگر هم كارمندان
برای انجام كارهای خود چالاک تر عمل می كنند و هم محيط كار شما زيباتر می شود.
3.یک فضای سرسبز ایجاد کنید :شما می توانيد از گياهان آپارتمانی در محيط كار خود استفاده كرده و حس تازگی ،سرزندگی
و طراوت را به محيط كار خود وارد كنيد .مخصوصا در محيط های كاری بسيار مدرن و رسمی و تشريفاتی ،چند گياه سبز می تواند
نما و فضای آن محل را كاملا تغيير داده و باعث شود افراد احساس كنند در خانه خود هستند و كمتر با طبيعت قطع رابطه می كنند.
اين امر باز هم به زيبا و جذاب شدن محيط كار شما كمک می كند.
4.مبله کردن محیط :مبلمان بخش اعظم زيبايی يک د فتر را شكل می دهد .هر چه فضا بيشتر باشد هزينه ای كه بايد صرف
خريد مبلمان كرد بيشتر است .بخش زيادی از فضای مبلمان دفتر كار خارج از دسترس و در قسمت هايی قرار می گيرند كه باعث
كسل شدن فرد منتظر می شود .شما می توانيد از مبلمان سفارشی استفاده كنيد تا جلوه و نمای دفتر كار شما را جذاب و دوست

داشتنی كند.

5.مضمون یا تم  :اگر مضمونی در اختيار داشته باشيد كه با آن كار كنيد ،كاركردن با هر  4مورد بالا آسان تر خواهد شد .ممكن
است مبلمان دفتر كار شما از طراحی خوبی برخوردار باشد ،اما رنگ ديوارها و تصاويری كه روی آن ها قرار داده ايد هيچ تناسبی با
هم ندارند .سعی كنيد قبل از اين كه پول خود را خرج كنيد به يک مضمون كلی فكر كنيد سپس برای داشتن يک دفتر كار زيبا و
خريد لوازم مورد نياز هزينه كنيد.

