
 

 

 ؟دهدمیشیوه سنتی انجام کارها را تغییر کرونا  شیوع آیا

نفر جان خود را از دست  0011است و بیش از  یافته گسترشکشور جهان  011بیش از  درطی سه ماه گذشته، ویروس کرونا 

 هایهای جمعی تا اختالل در زنجیرههمچنین بسیاری از صنایع جهان از پروازهای لغو شده و قرنطینه (.0101مارس  0اند )از داده

هم را  مشاغل، بحث درباره آینده سالمتیاین ویروس برای  پیامدهای جدیدر کنار  ،فلج کرده است و بازارهای مالی تأمین

نطینه و قر به دلیلکنند، چه شیوع بیماری از خانه کار می به دلیلکه ها نفر در سراسر جهان میلیون باوجود تقویت کرده است.

ا شود این است: آیا مهای سراسر جهان مطرح میکه در رسانه سؤالی، برای مقابله با شیوع بیماری هاشرکت تدابیر به دلیلچه 

 ؟خواهیم بودتر ادر دف هاکار انجام شاهد آغاز پایان روش سنتی

 

ث شده باعطور حتم برد. اگرچه، بهمفهوم کار در دفاتر سنتی را از بین نمی برای همیشهطور مستقیم و کرونا به، ویروس درواقع

ها، شهرها و جوامع به حالت عادی برگردند، ممکن است فواید نسیبیز کههنگامی .را تجربه کنند که افراد زیادی دورکاری

دند مجبور ش ها کارمند چینیتر شود. از اوایل فوریه، میلیونادر دف انجام کارها روش سنتیمنجر به تغییر  مشخص یا دورکاری

کار  مارس اولاند که از گفتهشهر سیاتل خود در به کارکنان ، گوگل و ماکروسافت بوکفیسآمازون،  روی به دورکاری بیاورند.

دستور کار را در « دورکاری»در بازار سهام جهانی شرکت دولتی  77. در طول ماه فوریه، دورکاری انجام دهند صورتبهخود را 

 .تر استبیش 0100سال از رکورد  توجهیقابلطور و بهکه  انددادهقرار 



 

 

 

پیدایش دورکاری علت  این کنند شده است اماویروس کرونا باعث ایجاد جهش بزرگی در تعداد کارمندانی که از راه دور کار می

 %0.7میلیون کارمند یا  7.7افزایش داشته و به تعداد  %070، 0112از سال  متحدهایاالتدر  نیست. تعداد کارمندان دورکار

ها در هلند کنند که بیشتر آنمی دورکاری 0107کارمندان در اتحادیه اروپا از سال  %2است. در همین حال،  نیروی کار رسیده

 ( هستند.%00.0( و فنالند )%00.7(، لوکزامبورگ )00.7%)

 

 



 

 

ترین محدودیت جغرافیایی، استعدادهای برتر را استخدام دهد تا با کمها این امکان را میبه شرکت هایی هم دارد.مزیت دورکاری

 داستنفوردر دانشگاه  که ایمطالعه اجتناب کنند. اداری و تجهیزاتها مرتبط با ساختمان زیاد هایاز هزینه حالدرعینکنند و 

، روزهای بیماری را کاهش افزایش %00.2وری کارکنان را تا بهرهدورکاری نشان داد که انجام شد،  0107نفر در سال  021روی 

 . دهدمیو رضایت شغلی را افزایش 

 تر و با بازدهید فضایی آرامتر، تعادل بهتر کار و زندگی و وجووآمد و هزینه کمرفتدورکاری برای کارمندان نیز شامل مزایای 

درصد نیروی کار آمریکا  01تا  Global Workplace Analytics ،01شود. طبق تر میهر روز محبوب دورکاری .است تربیش

 صورتبهدورکاری حتی که  برآورد کردهسازمان  این .وقتپاره صورتبهگویند که دوست دارند دورکاری کنند، حداقل می

ای را در گازهای گلخانه کاهش انتشار حالدرعینو  شودمی متحدهایاالتدر کل  یمیلیارد دالر 711 جوییصرفهباعث ، وقتپاره

 پی دارد.

 

دیجیتالی با  صورتبهها اطالعات و مدلگذاری دانش، باید مورد توجه معماران و طراحان قرار گیرد. به اشتراکاین تغییرات 

پذیر شده است. این مدل یا سرورهای از راه دور امکان Slackهای کانال، BIMهای همکاران در کشور و جهان چه از طریق مدل

 .شودمیمنجر جدید کار کردن به تحول در طراحی فضاهای اداری یا در حقیقت فضاهای جایگزین برای کار کردن 



 

 

 

 رتأثیتحت  شدتبهمعماری داخل آن  احتماالًاما  بدون هیچ تردیدی باقی خواهد ماند دفاتر انجام کار در روش سنتی بااینکه

 و وقتی ماند. در آیندهدفتر در روز بدون استفاده می فضای %71برآوردها، برخی  بر اساسگیرد. ترندهایی مانند دورکاری قرار می

 .پذیرتر خواهد شدورکاری کنند، طراحی داخلی دفتر به میزان خیلی زیادی انعطافهفته را د %21کارمندان زیادی 

 

 



 

 

 ،شتراکیهای کار اترین شرکترسیم. یکی از بزرگتر به مفهوم کار اشتراکی میاکار در دفانجام گرفتن از روش سنتی  بافاصله

WeWork  یدهسازمانبه فضای کار بلکه به طراحی داخلی و  تنهانههای اخیر و در سال شده تأسیس 0101نام دارد که در سال 

اد این افربه  فضاهااین . کار اشتراکی بهترین روشی است که بین کار سنتی و دورکاری قرار داردشهری نیز توجه کرده است. 

از  عنوان یکییی و انزوا که اغلب بهو از تنهاداشته باشند  مؤثرتری ا با همکارانشان در سراسر جهان همکارید تندهیامکان را م

 دوری کنند. ،شودترین مشکالت دورکاری یاد میبزرگ

 

نحوه لی ک تغییرتواند باعث کنیم میمشاهده می در همه صنایع تقریباًاز طرف دیگر، سرعت رو به رشد تحوالت تکنولوژی که ما 

 و ایمنطقهبرای ادغام کارهای دیجیتالی و فیزیکی، ماران خواسته شود تا روشی جدید شود. ممکن است از معکار و زندگی 

 . دفتر نباشدساعت در روز در یک  0رای را بها یا صدها کارمند جمع شدن دهدیگر الزم به جهانی، کار و زندگی ایجاد کنند که 

امکان دارد شود؟ آیا حال حاضر وجود دارند چه می هایی که درشود که روشمنجر می سؤالبه این  خودخودیبهاین موضوع 

اند به روش جدیدی از طراحی شده فعلیهستند و برای مشاغل پیچیده  تأسیساتتجهیزات و  دارایاین فضاهای کاری که 

 شوند؟ن یا تولید در قلب شهرها تبدیل زندگی کرد



 

 

 

 %71آمدند و اکنون  به وجود 0071اولین بار در سال ایم. دفترهای فضای باز ما شاهد تغییرات اساسی در روش کار دفتری بوده

برانگیزی برای ، دفترهای باز انتخاب بسیار بحث0001 دههطراحی فضاهای کاری به این صورت است. پس از رونق فناوری در 

ود. شو گرمایش و سرمایش فضا مطرح میوری آن بر سالمت روان، بهره تأثیردر رابطه با  هاییسؤالو  شوندمیمحسوب طراحی 

 هکطوریبهشد کاری  در فضایکار و سرگرمی  منجر به ادغام 0111 دهههای اقتصاد از اوایل تا اواخر ظهور غولدر همین حال، 

 دفاتر کار به نمادی از جوانی و خودجوش بودن شرکت تبدیل شدند.

 



 

 

از محل کار سنتی خود شاهد حذف بخش وسیعی از کارمندان  ،حی دفاتر کارطراتحول بعدی در اگر این روند ادامه پیدا کند، 

صورت دورکاری. این گذار از کار جمعی به دورکاری و بحث شد، به اینجاطور که در خودکار یا همان صورتبهخواهد بود، چه 

به  اآلناما  مطرح بودگیری ویروس کرونا مالحظات معماری آن برای زندگی و فضاهای دفتری، قدیمی و جدید، قبل از همه

با در آینده ما تر روابط سالم باعث ایجادممکن است  دورکاری، این تجربه اجباری جهانی درواقعآگاهی عمومی رسیده است. 

 .شودکار  محل
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