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مقدمه
در تاریخ معاصر بشر کمتر واقعهای را میشناسیم که به اندازه کرونا بر شیوه و روال عادی زندگی انسانها تاثیرگذار
بوده و آثار و تبعات آن بر شیوه زندگی در جغرافیا و فرهنگهای مختلف تا این اندازه مشابه باشد .کرونا چهره و
محتوای زندگی ما را با تغییرات اساسی مواجه ساخته است .نگاه و تجربه زندگی امروز ،تفاوتهای آشکاری را با
ی در دوران پیش از همهگیری ،نشان میدهد.
طریق رفتار و زندگ 
کرونا واقعیتی مهم را نشان داد :روشها و رویههای فعلی زندگی در جوامع انسانی نه تنها در بلند مدت مفید نیست
بلکه مضر هم هست .یعنی آثار و پیامدهای سوء دارد که میتواند به بهای جان و مال کل جامعه تمام شود .به
عبارتی کرونا نشان داد که شیوههای زندگی ما انسانها شیوههایی پایدار نیست .یعنی بشر به ویژه در دو قرن
ی درون جامعه و محیط پیرامون خود را در بلند مدت نقض کرده و در
اخیر به گونهای زندگی کرده که تعادل زیست 
نتیجه هزینههای سنگین برای جوامع بهوجود آورده است .تغییر این روند مستلزم نوعی باز اندیشی در روش زندگی
اجتماعی است و برای انجام آن الزم است نهادها ،گروهها و افراد ذینفع در این زمینه شناسایی و سیاستهای
راهبردی برای آنها تبیین شود .
ضمن آن که بحران شیوع بیماری کرونا با سایر بحرانهای ناشی از فاجعههای مختلف مانند سیل ،زلزله و جنگ،
متفاوت است زیرا در چنین مواردی امکان حمایت عاطفی جمعی بین اعضای مختلف جامعه بشری وجود دارد که
ت جمعی ممکن نیست.
باعث افزایش میزان تابآوری میشود اما درکرونا ،این حمای 
در حال حاضر به رغم دستاوردهای جدید علمی و تولید واکسن ،بحران کرونا همچنان ادامه داشته و بر اثرات آن
بر روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جهان افزوده شده است .درباره آنچه پس از بحران کنونی رخ خواهد داد
دیدگاههای متنوعی وجود دارد و بهدلیل نامشخص بودن تبعات بحران ،پیشبینی آینده آسان نیست .با این حال
برخی روندها را میتوان پیشبینی کرد .برای مثال افزایش میزان دورکاری ،کاهش فعالیتهای اجتماعی ،افزایش
نابرابریها و ...جزو رویدادهای پس از بحران کنونی هستند .برای رهایی از این اثرات ،به اجرای برنامههای فراگیر
و اصال ح نقصهای پیشین نیاز است.

ادامه مقدمه

بازاندیشی بر شیوههای زندگی ،تولید ،مصرف و ارتباطات از مهمترین روشهای مهار کرونا و
پاندمیهای خطرناک در آینده است .زندگی در جهان و فضای پسا کرونا ،بازاندیشی در نظام زیستی و
فکری را ایجاب میکند ،از این رو باید آن را فرصتی برای ایجاد تحوالت بزرگ در زندگی آینده بهشمار
آورد .طی سالهای متمادی انسانها همواره کوشیدهاند روش زندگی خود را بشناسند و آن را مدیریت
کنند زیرا عدم هماهنگی سبک زندگی پیشین با شرایط جدید و نیز عدم رعایت برخی نکات بهداشتی
ممکن است باعث تشدید عوامل بیماریشده و پیامدهای ناخوشایندی برای افراد جامعه رقم بخورد.
همه این مسائل باعث میشود که زیست پس از کرونا ،ویژگیهای خاصی پیدا کند و در بخشهای
مختلف اثر خود را نشان دهد .این موضوع ،تابآوری و نوع نگاه بشر در بخشهای اقتصادی ،باورها،
مذهبها ،فرهنگ ،ارتباطات اجتماعی و کنشهای جمعی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد .مبحث
تابآوری شهرها ،بسیار گسترده است و سه محور محیط ،انسان و عملکرد را پوشش میدهد .از این
رو نیاز به مطالعات جامع در همه بخش ها دارد.
از آنجا که آگاهی هر چه بیشتر نسبت به عواملی که در روند زندگی سالم و مطلوب بشر اختالل ایجاد
میکند ،به انتخاب راه کارهای مناسب کمک کرده و دوره بحرانهای ناشی از وقوع اپیدمیها را کوتاه
مینماید ،گروه بینالمللی رهشهر در ادامه مطالب نشریههای شماره  156و  ،157در نشریه شماره ،158
مباحث دیگری را در زمینههای سبک زندگي در آينده ،فناوري ،طراحي ديجيتال ،انرژي ،خدمات
حرف هاي و مالي ،رسانهها ،نقش دولت ،توسعه محصوالت ،طراحي برند و فرهنگ و موزهها مطرح
نموده است .انتظار میرود که این اقدام فرهنگی ،گامی در جهت اجرای رسالت فرهنگی -اجتماعی
این مجموعه محسوب گردد.
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استراتژیهای طراحی شهری در دوران پساکرونا

نگرشی بر سبک زندگي در آينده
جهان در حال تجربه بی سابقه بازگشت به دوران قبل از پاندمی کووید  19است.
چشمانداز روند فعالیت در خردهفروشيها ،هتلها ،رستورانها ،مراكز ورزشي و
تفريحي به سرعت در حال تغییر است .تأثیر پاندمی بر روابط اجتماعی ،خوشبختانه
منجر به ایجاد آگاهی و ديدي روشن از اهمیت ارتباطات اجتماعی شده است.
محدودیتهای این دوران باعث شده تا مردم به دنبال ارتباط معنيدار و واقعي
باشند و ديگر هرگز ارزش تعامالت اجتماعي را دست كم نگیرند .تغییر سبك 
زندگي و ايجاد فضاهاي مناسبی كه بتواند افراد را دور هم جمع کرده و تجربههای
انسانمحور را تقويت کند ،به اين نياز پاسخ خواهد داد.
مالحظاتي در مورد مقاصد آينده پساكرونايي
وقوع همهگيري ،روند فعالیت خردهفروشيها ،رستورانها ،هتلها و مقاصد چند
منظوره در اقصي نقاط جهان را متحول نموده است و اين صنايع در حال تغییر
از فعالیتهای تك منظوره به چند منظوره هستند .يعني برقراري ارتباط موثر و
معنادار با مصرفكننده و اجرای مفاهيم نويني كه احساس نزديكي را تقويت کرده
و فاز بعدي رشد اقتصادي را  رقم خواهد زد .در ادامه  5اصل هدايتكننده ارائه
ميگردد:
•اهداف خود را در مكان مناسب معرفی نماييد
امروزه مصرفكنندگان هدفمند هستند و باور دارند كه ارزشهاي نشات
گرفته از يك برند مهمتر از كااليي است كه فروخته ميشود .از این رو
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برندها بايد در جهت جذب مشتریان تالش داشته باشند ،به طرفداران
امكان بيان نظراتشان را بدهند و محيطهايي فراهم آورند كه ارزشهاي
اصلي ،اعتقادات و ماموريتهای برند ،به مشتري منتقل گردد.
•تبديل از يك قطب مبادالتي به يك قطب فرهنگي
تغيير شكل نقش مقصد تركيبي ،نيازمند گذر از قطب مبادالتي به قطب
فرهنگي است .فضاهاي عمومي نقش بهسزايي در تقويت حس تعلق
مصرفكننده خواهد داشت.
• تبلور توليدات و فرهنگ محلي
به منظور تمايز در عرضه ،ضروری  است تركيبي اختصاصي ،خالقانه و
تنظيم شده كه احساس محلي بودن را القا نمايد داشته باشيم .همكاري
با گروههاي خالق محلي به منظور تنظيم برنامههاي فضاي عمومي كه
با سبك زندگي مشتري هماهنگ باشد ،دسترسی به این هدف را ممکن
میکند.
•تقويت ارکان سالمتی و تندرستي در محیط
در دوران پساکرونا حفظ سالمت و تندرستي افراد  در فضاهای عمومی  ،
تبديل به استاندارد حضور مهمان خواهد شد .مديران امالك ميتوانند
با پشتيباني از روشهای نوین تهیه غذا ،ایجاد فضاهای ایمن ورزشی و
زيبايي و ارایه معنوياتي كه نمايانگر سبك زندگي سالم هستند ،ارزشهاي
واالتري را براي مشتریان خود ،رقم بزنند.
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•در نظر گرفتن عنصر انساني
گرچه فناوري چرخههاي سنتي را مختل نموده اما مصرفكنندگان هنوز
مايل به ارتباط شخصي هستند .يكي از بزرگترين تغييرات تجربه آتي
كار تركيبي ،عبارت از تغيير و گسترش روند  ارائه خدمات حرفهاي امالك
است .ماندگاری مشتریان رابطه مستقيم با سطح و كيفيت خدمات ارائه
شده به آنان خواهد داشت.

فناوري
اكنون كه الگوی كار تركيبي در حال توسعه است ،فضاي كار اداري با تمرکز بر
اهداف معین و با آگاهی از دادهها تعریف میشود .در هر مرکز اداری ،کارکنان
هميشه در اصلیترین بخش فضاي كار سیستماتیک قرار دارند .در تجربه نوین
کاری فارغ از محل انجام کار ،عواملی مانند کارکنان ،حفظ تندرستی ،ایجاد تعادل
و استفاده مجدد از امکانات موجود ،از عناصر حیاتی بهشمار میروند.
•اولویت در توسعه دانش و گردآوری دادهها  
ضرورت حفظ سالمتی کارکنان ،استفاده از فناوری و دادهها را در اولویت
برنامههای توسعه قرار داده است .شرکتهای فناوری تالش دارند تا با
استخراج و بررسی دادههای مربوط به روشهای کاری افراد ،روشهای
کار در آینده را تبیین کنند .برخورداری از دانش کافی و در دسترس
بودن مراکز پژوهشی از جمله تسهیالتی است که شرکتها در دنیای
پساکرونا میباید در آن سرمایهگذاری کنند تا کارکنان را نسبت به مسایل
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پیرامون خود آگاه نمایند .این آگاهی دامنه وسیعی از موضوعات از جمله
پروتكلهاي ايمني و ساختماني ،زمانبندي ،هماهنگي  ،بهروزرسانيهاي
شركتي و  ...را شامل میشود .به اشتراك گذاشتن دادهها و محتوا بین
كاركنان امری كليدي خواهد بود.
•تعامل با جوامع از طریق فضای طبقه همكف
شرکتهای فناوری در نظر دارند با استفاده از فضای طبقه همکف
ساختمانهای اداری خود با جوامع پیرامونی تعامل بیشتری داشته باشند
و به سرمایهگذاری در این زمینه پرداختهاند .از جمله این موارد میتوان
به ايجاد فضاهاي همسطح خيابان و تسهيالت كاري كه ميتواند مورد
استفاده ساکنان محیطهای همجوار قرار گيرد ،اشاره نمود .ويترينهاي
رو به پيادهرو و البيهاي اداري ميتوانند فضاهايي  ايجاد نمايند كه امکان
تعامل دو سویه بین افراد و سازمانهاي محلي و فعالیت دفاتر فراهم شود.
بدين ترتيب ميتوان به افراد بيشتري ،فراتر از نيروي كار ثابت دفاتر
خدمترساني نمود و طبقه همكف ساختمانهاي شهری كاربردي نوين
خواهند داشت.
•سرمايهگذاري برای یکسان کردن امكانات مورد نیاز كار ،در خانه و دفتر
ادامه محدودیتهای ناشی از همهگیری ،روند استفاده از روش دورکاری
را توسعه داده است .از این رو شرکتها بايد به تفاوت امكانات كاري
در منزل و محل كار توجه داشته باشند .سازمانها ميتوانند با تقويت
امكاناتي همچون دسترسي به اينترنت بهتر ،مانيتور و تجهيزات دفتري
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و سرمايهگذاري با هدف تأمین نیاز کارکنان ،اصل برابري امكانات منزل
و محيط كار را رعايت نمايند .در دفتر كار تركيبي ،اتاقهاي كنفرانس
بازبيني شده ميتوانند اصل برابری  را ميان شركتكنندگان حضوري و
مجازي برقرار نمايند .با تمركز بر برابري و فراگيري ،فضاي كار ميتواند
فرهنگ سازماني را تقويت و ارتباطات جديدي فراهم سازد.
•مدلهاي قطبي -اقماري يا توزيع شعاعي
همهگيري مانند يك كاتاليزر شركتها را بر آن داشت تا فضا يا نيازهاي
عملياتي خود را مجددأ بازبيني نمايند .يكي از مدلهايي كه اكنون مورد
توجه است مدل قطبي -اقماري است كه بر اساس آن شركتها به دنبال
گذر از يك مركز بزرگ اداري مركزي به چند مركز اداري اقماري هستند
كه در موقعيتهاي راهبردي در بازارهاي روبه رشد جانمايي شده باشند.
با تجربه سيستم فضاي كار غير متمركز در شركتهاي فناوري ،مدل
قطبي -اقماري ميتواند شركتها را براي انطباق با آيندهاي نامشخص
آماده نمايد.
•تخصيص مجدد فضا
در دوران پساکرونا همچون گذشته فضای اختصاصی برای فعالیتهای
مختلف در نظر گرفته میشود اما تفاوت در روش بهرهبرداری از فضا
خواهد بود .تمركز بر طراحي و روش استفاده از فضا اهمیت بیشتری
مییابد چرا كه فعالیت در دفتر كار هدفمندتر خواهد بود .برای انجام
مالقات های ترکیبی ضروری است تا فضای مالقات و همکاری مجددا
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طراحی شود .با تبديل دفتر كار به قطب همكاري ،تخصيص فضا بر اساس
ميز كار به سمت كار بر اساس همكاري بيشتر سوق خواهد يافت و بدين
ترتيب انتظار ميرود كه افراد راحتتر به محل كار بازگردند .كار آينده
نيازمند هنجارهاي نويني است كه در آن انسانها و فناوري كنار یكديگر
قرار دارند.
به نوشته مجله فوربز ،بحران كرونا نه تنها گسترش شبكه   5Gرا كاهش نداد بلكه
سال  2021سالي استثنايي براي رشد فناوري خواهد بود.
•ادغام فضاي باز با فضاي داخل
شركتهاي فناوري به دنبال اضافه نمودن فضاهاي باز مانند تراس،
بالكن به فضای داخلی هستند تا پاسخگوي دغدغههاي كاركنان در مورد
كيفيت هواي داخل باشند و گزينهها و تنوع بيشتر فضايي را ارائه نمايند.
در این میان فضاهاي مياني كه نه كامأل باز و نه كامأل بسته هستند مورد
توجهاند .افراد ،به دسترسي فراگير به فضای بيرون و داخل عالقهمندند و
چنين فضاهايي ميتوانند محل كاري جديد باشند كه امكان فعاليت در
فضاي باز را فراهم مينمايد .پروژههايي كه امكان ادغام فضاي باز و بسته
را فراهم ميسازند مورد توجه استفادهكنندگان خواهند بود.
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طراحي تجربه ديجيتال
طراحي غير لمسي و ديجيتال
همهگيري منجر به تسريع تحول محيط انسانساخت شده و نشان داده است
كه يك محيط تركيبي ديجيتالي فيزيكي چگونه میتواند عمل کند .بسياري از
گروههای اجتماعی مانند كارفرمايان ،آموزشدهندگان و  ،...به تدریج در حال
عبور از وضعيت بحراني و پذیرش آيندهاي هستند كه تركيبي از دنياي فيزيكي و
ديجيتال است.
•تجربيات فراگير
تجربيات فراگير ميتواند وسیلهای براي ایجاد ارتباط مجدد در دوران
پساکرونا باشد
تجربيات فراگير به افراد اين امكان را ميدهد تا مجددأ با یکدیگر ارتباط
و تعامل داشته باشند .چنين تجربيات ديداري و شنيداري ،چه به صورت
مستقيم و چه به صورت مجازي ،تجربهای فراگیر از نماها و آواها به افراد
ارائه ميدهد .براي برندها ،چنين گزينههايي ميتواند يك  برگ برنده
محسوب شود .تيمهاي ورزشي نیز ميتوانند با استفاده از نمايشگرهاي
تصويري ،عوامل صوتي و تمرینهای فیزیکی ،تجربهاي مجازي را كه
معادل نمونه فيزيكي باشد بهدست آورند .در محيطهاي فيزيكي،
فناوريهاي ديجيتال ميتوانند زمینهای فراهم نمايند تا افراد با اطمینان
از ایمنی ،تمايل به حضور در محل داشته باشند.
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•محيط كار تركيبي
محيط كار تركيبي ،نيازمند فضايي است كه تعامل ديجيتال را ممكن
سازد.
فرآیند فعالیت به صورت كار تركيبي (کار از دفتر /خارج از دفتر)،
روشهاي سنتي برنامهريزي اداري و عملياتي را مختل نموده و در عین
حال فرصت جديدي براي طراحي مجدد محيط كار ارائه کرده است.
درآینده ،محيطهای اداري ديگر مانند گذشته يك محيط فيزيكي واحد
نخواهد بود ،بلكه مجموعهاي از فضاهاي مرتبط فيزيكي و ديجيتال است
كه شبكهاي ايمن با هدف تداوم كسب و كار ،تعامل اجتماعي و پيشرفت
شغلي را ايجاد میکند .محيط كار تركيبي نيازي مبرم ،اساسي و حياتي
است كه در آن ايمني ،برابري و بهرهوري برای فعاالن اجتماعی مهیا
شده است.
•محيطهاي غير لمسي
رشد محيطهاي تجهیز شده با ابزار غير لمسي
محيطهاي غير لمسي ،تجربهاي يك  پارچه بدون اصطكاك و غني را
به وجود ميآورند كه براي حفظ سالمت و تندرستي ضروری است .در
چنین فضایی برای محدود سازي سطوح كاربري مشترك ،ادوات شخصي
بيش از پيش براي تعامل بین كاركنان به كار گرفته خواهد شد .اين
ادوات با برخورداري از امكانات بيومتريك ،فعالسازي صوتي ،تعامل غير
لمسي و ديگر گزينههاي غير لمسي ،همراه با سنسورهاي ساختماني و
اطالعات مكاني ،هسته اصلي این محیط را تشکیل خواهد داد.
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•دادههاي هوشمند
تغيير و تحول با استفاده از اطالعات و دادهها
در حال حاضر حجم عظیمی از فناوريها در زمینه سنسورها و تحليل ابر
دادهها به کار گرفته شده است تا فرآيند طراحي و عمليات را بهطوركامل
پوشش دهند .هوشمندسازی فرآیند فعالیتها برای پيشبرد تندرستي،
سالمت ،تابآوري و انجام بهينه عمليات راهبردي شامل فناوري و
اطالعات ،ضروري است .با استفاده از فناوريهاي نوين در بخشهای
ساختماني ،تحليل ابر دادهها ،يادگيري ماشين و  ،...اعداد استاندارد فعلي
نرخ اشغال و استفاده در حال منسوخ شدن است .سنجشهاي آتي بيشتر
به دنبال ثبت تجربه كاربر و طراحي بهينه ساختمان خواهد بود تا در
نتیجه آن كارآيي كسب و كار افزايش يابد.
تجربيات ديجيتال ،پلي بين فناوري ،افراد و مكانها هستند.
تجربه ديجيتالي طراحي ارتباط فضاي فيزيكي و طراحي ديجيتال را ممكن
ميسازد و ارتباط كاربر با ساختمان هوشمند را برقرار ميسازد.
•طرح جامع ديجيتال
طرح جامع ديجيتال با هدف كاهش ريسك سرمايهگذاري در فناوري
طرحهاي جامع ديجيتال ،كليه نيازهاي فناوري مشتريان و پروژههاي
مختلف را در بر ميگيرد تا ديدگاهي كاربرمحور شكل بگيرد .با شناسايي
اكوسيستمي از نقاط تماس ديجيتالي ،چنين طرحهاي جامعي ديدگاهي
كل نگر را ايجاد مينمايد تا فرصتهاي آتي شناسايي و تجربه كاربري
بهبود يابد.
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انرژي
انرژي عامل تسهيلکننده در رشد اقتصادي و توسعه فرهنگي است و آينده شهرها
را تحت تأثير قرار ميدهد   .با توجه به اهمیت تغييرات اقليمي در پایداری و
توسعه فعالیتهای انسانی و ضرورت حفظ سالمت و تندرستي افراد ،در بخش
انرژي ،طراحي روشهای مناسب مصرف میباید بر پایه تجارب انساني و راهبردهاي
زيستمحيطي براي كليه فضاها اعم از مراکز صنعتي و اداری و   ،...انجام شود.
•تحول در انرژي
طراحي براي تحول در بخش انرژي
در پاسخ به ضرورت توجه به تغييرات اقليمي ،فشارهاي اقتصادي،
اجتماعي و زيستمحيطي ،بخش انرژي در حال تحول است و به سمت
كربنزدايي و جلوگیری از انتشار كربن پيش ميرود .به این منظور،
صاحبان صنایع با هدف مشترك كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي ،حول
محور كارآمدي بهتر ،دسترسي بهتر و پايداري متحد شدهاند و برای نيل
به تغيير محسوس ،همكاريهاي نويني بين شركتهاي بزرگ و متوسط
و استارت آپها در حال شكلگيري است .در این راستا شركتهاي فوق
در حال بازبيني فضاي كار و ایجاد فضاهاي جديد مناسب كار اشتراكي
هستند تا تحوالت را سرعت بخشند.
بيش از  60درصد كاركنان بخش انرژي مدل كاري تركيبي را ترجيح
ميدهند.
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•تقويت فرهنگ
توسعه فرهنگ مقابله با انتشار کربن  
دوركاري یکی از راهکارهای مورد تأييد بخش انرژي برای کاهش انتشار
کربن است که حتي در مورد كاركنان خدمات اساسي مانند تحقيق
و توسعه و تجارت و توليد ،كه در فضاي كار فيزيكي به فعاليت ادامه
ميدهند ،قابل اجرا است .طبق نظرسنجيها ،بيش از  60درصد كاركنان
بخش انرژي در آمريكا مدل كاري تركيبي را ترجيح ميدهند .شركتهاي
بخش انرژي بايد روشهايي را ابداع نمايند تا این فرهنگ را تعميم داده
و در كليه بخشها اجرا کنند .انتظار میرود تا زمان بازگشت به شرایط
عادی ،در دوران پساکرونا تغييرات عمدهاي در انعطافپذيري و پذيرش
روشهای توامان دوركاري و حضور در محل كار  ،بهوجود آمده باشد.
 56درصد از كاركنان بخش انرژي مايل به فعالیت در محيط كاري كامأل يا تا
حدودي خصوصي هستند.
 63درصد ترجیح میدهند به جای دورکاری ،در محل كار صندلي و مكان مشخصي
برايشان اختصاص داده شود.
طبق برخي نظرسنجيها در سال  ،2020كاركنان بخش انرژي آمريكا شديدأ تمايل
دارند بهجای دوركاري ،صندلي و مكان مشخصي در محل كار برايشان اختصاص
داده شود 2/3 .درصد فعالیت توامان دورکاری و حضور فیزیکی (روشهای
انعطافپذیر) را به صندلي اختصاصي ترجیح میدهند  .
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•تشویق تعامالت اجتماعي در فضاي كار دوران پساكرونا
محيط كار بايد هم فضاي اختصاصي الزم و هم فضاي مناسب همكاري
اشتراكي را فراهم نمايد .كاركنان بخش انرژي اذعان دارند دليل اصلي
تمایل به حضور در محل كار ،تعامل نزديك با همكاران است.

خدمات حرفهاي و تخصصي
شركتهاي خدمات حرفهاي و تخصصي تبدیل به دفتر جذب استعدادها و مشتری
شدهاند .مشاوران مديريتي ،در حال پيادهسازي تجربيات اختصاصي و فراگير
هستند تا به نيروهاي بسيار متحرك و چند منظوره خود ،انگيزه دهند .دفاتر
حقوقي نيز در حال استفاده از عناصر نوين هستند تا تعامل ،همكاري و حس
مشترك همكاري را تقويت نمايند  .
بهكارگيري تمهيدات نوين براي همكاري در فضاي كار تركيبي
وقوع همهگيري ،روش نوين همكاري و روش كار غير سنتي را تقويت نمود.
شركتهاي مشاور مديريتي شاهد كاهش فضاهاي باز اداری و فراهم کردن
تمهيدات برای همكاري بيشتر هستند .در این راستا شركتها بايد سياستها و
راهبردهايی برای طراحي اتخاذ نمايند که در آن كاركنان بتوانند در محيط كار
تركيبي کارآیی مفیدتری داشته باشند .اين مدل شامل فعالیت حضوری توام با
همكاري مجازي است .بدين ترتيب ،مالقاتهاي از پیش تعیین نشده و غير رسمي
نيز به محيط مجازي وارد میشود.
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استفاده از مفهوم طراحي عمومي توام با ديدگاه محلي
برخي مشاوران مديريتي ،فضاي كار را به گونهای طراحی میکنند که در نقاط
مختلف جهان قابلیت تعمیم داشته باشد .بخش قابلتوجهي نيز معطوف به
مختصات فرهنگ و مصالح محلي است .در این نوع از طراحي ،فضا براي تعداد
بيشتري از افراد كاربردي شده و محيط کار از مزيتهای مشترك براي كليه افرادي
كه مايل به استفاده از آن هستند ،برخوردار است.
وقوع همهگيري و انعطافپذير شدن فرهنگ جوامع
بحران كوويد و گذر به سمت كار تركيبي (خانه و دفتر) ،برخي شركتهاي مشاور
حقوقي را وادار نموده تا نياز خود به فضای دفتری را مجددأ ارزیابی نمايند.
استفاده از فضاهای مشترک مانند نشيمنهای پويا و دارای تسهيالت انعطافپذير و
گزينههاي موازي از قبیل خدمات هتلينگ ،موارد نويني هستند كه بهرهبرداری از
ظرفیت آنها در حال افزايش است و به شركتها كمك ميکند تا در فضای مورد
نیاز خود بسیار صرفهجويي کرده  و كأل در هر نقطه و مكاني كارآمد باشند .بهاین
ترتیب ميتوان دوركاري را براي اين دسته از شاغلين دائمي نمود.
كارآمدی محيطهاي كاري خانگي
قبل از بحران تعداد اندكي از وكال بهصورت دائمي دوركار بودند .اما اکنون اكثرأ
محيط خانه را محيطي كارآمد براي فعاليت حرفهاي ميدانند.
فراهم کردن تمهیدات برای برقراري ارتباط در دفاتر كار ،بيش از گذشته اهمیت
یافته است .در دوران پساکرونا با شروع مجدد كنفرانسها و ديگر گردهماييها،
شركتها به دنبال گسترش شبكه ارتباطي و ارتباط با مشتري و يكديگر خواهند
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بود .با بازگشايي مجدد ادارات ،آمادگی برای برگزاري مراسم در محل كار بيش
از پيش اهميت خواهد داشت .شركتها بايد به فضاهاي جمعی توجه بيشتري
معطوف نمايند بهطوري كه این فضاها در طول روز براي فعالیت اداری و در شب
براي مشتريان و كاركنان قابل استفاده باشد.
اكثريت وكال به شرايط كار انعطافپذيرتر عالقهمند هستند 54 .درصد شرايط كار
انعطافپذيرتر ميخواهند تا بخشي از هفته را از خانه فعاليت نمايند.

خدمات مالي
بسياري از شركتهاي خدمات مالي بهرغم دوركاري و حتي انجام معامالت از
طریق مجازی ،رشد داشتهاند .این شرکتها براي اولين بار ،در حال پذيرش روند
دوركاري با هدف رسيدن به تجربه كاري عميقتر و غنيتر هستند .در طراحي
فضاي نوين كار بايد تعادل ميان استفاده از فناوري و تعامالت انسانی در نظر گرفته
شود .تركيب صحيح اين دو عامل ،تحول ساز خواهد بود.
•تحرک در فضاي کار
تحرك در فضاي كار يك فرصت است
تغييراتی که طی دوران همهگيري در فضاهای کاری صورت گرفته،
ماندگار است زیرا براي كسب و كارها ارزشآفرين بودهاند .از جمله این
تغییرات ،جابجا شدن فضاي كار از یک محل ثابت به منزل و یا مکانی
غیر ثابت است .پس از مشاهده منافع دوركاري ،شركتهاي خدمات مالي
در حال تغيير تعريف محل كار به عنوان يك مقصد هستند .در دوران
پساکرونا فضاي كار اختصاصي جاي خود را به فضاي كار چند منظوره با
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هدف ارتباط كاركنان و نوآوري و انعطفپذيري ميدهد .از آنجا که این
تغییرات ممکن است در زمينه مسايل مالي برای مشتريان ایجاد نگرانی
کند ،شرکتهایی که بتوانند همراه با تغییرات ،ارتباط با مشتریان خود را
نیز تقویت کنند موفق خواهند بود.
•فضاي اداري تركيبي
افزایش كارآيي با ترکیب فضاي اداري
كاركنان حوزه خدمات مالي در دوران همهگيري با استفاده از روشهاي
نوين و بهکارگیری فناوري ،به فعالیت خود ادامه میدهند .اين روشها
میباید در فضاهای تخصیص داده شده اجرا شوند تا امکان ترکیب
فعالیتها بهصورت حضوری و غیرحضوری فراهم شود و از نيروي كار
موثرتري پشتيباني گردد .با افزایش انعطافپذیری جوامع پیرامونی
حوزههای خدمات مالی ،به منظور فراهم کردن امکان حضور بهتر اعضا،
بانكها و شبكه دفاتر مديريت ثروتهاي شخصي و شعبات عادي بانك 
به عنوان مكان فعاليت جايگزين برای تداوم كسب و كار ،مد نظر قرار
گرفتهاند.
•ترويج برابري
ترويج برابري در فضاهای جديد
فضاهاي كاری که از مراکز پذیرش مهمان با ظرفیت باال ،الگوبرداری
کردهاند حس تعلق ،ايمني و دخيل بودن با برند را القا مینمايند .با
رایج شدن روشهای جدید فعالیت (دورکاری) ،فضاهای اداری بهصورتی
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چشمگیر آزاد شده و میتواند براي پشتيباني از فعاليتهاي مشترك
مانند آموزش و توسعه مورد استفاده قرار گيرد .موسسات اين امكان را
خواهند یافت تا دسترسی گروههای مختلف را به فضاهایی که تا کنون
در اختیار اقشار خاص بوده ،فراهم کنند و ارزيابي نمايند كه كدام يك از
گروههاي با استعداد جامعه تا كنون كمتر به مجموعه راه يافتهاند.
•يكپارچهسازي سازماني
يكپارچهسازي سازماني فرصتي جديد براي افزايش دقت راهبردهاي
سازماني
يكي از موفقيتهاي اصلي بانكها در دوران همهگيري ،هم جهت شدن
تصميمگيريها در بخشهاي ملكي ،تسهيالت ،آي تي ،و ديگر بخشها
در زمينه طراحي فضاي كار و تجربه بوده است .نگاه به سازمان بهعنوان
يك مجموعه منسجم ،فرصتهاي نويني را بهوجود ميآورد .استخراج و
به اشتراكگذاري دادهها در كل سيستم ،فرايند تصميمگيري را تسهيل
مينمايد .فناوريهاي هوشمند هسته اصلي اين فرايند هستند تا از تيم
هاي ملكي و تسهيالت پشتيباني نمايند تا بتوانند در زمينه استفاده از
فضاي موجود بهترين تصميم را بگيرند ،خصوصأ با توجه به افزايش نقش
هوش مصنوعي و اتوماسيون.
با توجه به بازگشت فعالیت برخي بانكهاي بزرگ به محل دایمی كار به روش
تركيبي دوركاري /حضور شخصي و با توجه به راهبرد استفاده از اين مدل در
بلندمدت ،فرصت مناسبي پيش آمده تا بانكها موجودي ملكي خود را مجددأ
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ارزيابي نموده و فرايند سرمايهگذاري مجدد را با توجه به نيازهاي آتي جوامع
پيراموني و منافع بلندمدت ،انجام دهند.
افزایش تعلق کارمندان به محل کار
رسیدگی به نیازهای کارکنان اعم از مالی ،آموزشی ،امنیت شغلی و  ،...موجب تعلق
خاطر آنان به محل کار خود میشود .یک نظرسنجي در ایاالت متحده آمریکا نشان
داده است که از بین افراد متولد سالهای  1980تا  ،2000تعداد کسانی که حداقل
تا  5سال آينده تمایل دارند نزد کارفرمای فعلی به کار خود  ادامه دهند بيش از
تعدادي بوده است كه تمايل به تعويض كار خود در  2سال آينده داشتهاند.
انعطافپذیری و پرورش استعداد
تمهيدات كاري انعطافپذير ميتواند ابزار قدرتمندي خصوصأ براي كارمندان با
سابقه باشد .يك سياست انعطافپذير و سنجیده کاری ميتواند تنوع نيروي كار را
افزايش دهد ،همكاري را از طریق پرورش استعدادها توسعه داده و تقويت نمايد و
مواجهه با بحرانهاي آينده را با تابآوري باالتري به نتيجه برساند.
افزایش سرعت رشد هوش مصنوعي
مديران بخشهای مختلف خدمات مالي اذعان دارند كه اتوماسیون و فعالیتهای
ديجيتالي با سرعت در حال توسعه است .بخش فناوري بيشترين تحول را در اين
مورد شاهد بوده است.
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رسانهها
سرعت تغيير در روند فعالیت رسانهها با بهكارگيري فناوري استريمينگ (پخش
زنده) ،5G ،فناوريهاي موبايل ،تجميع ،افزايش سرعت و حجم توليد محتوا،
شتاب گرفته است .این شتاب متأثر از گزينههاي انعطافپذيری ،شرايط جديد و
فناوريهاي ديجيتال است.
•روش كار انعطافپذير
استفاده از روشهای انعطافپذیر در صنعت برای حفظ سالمت جامعه
صنعت رسانهاي بهطور سنتي تمايلي به كار انعطافپذير نداشته است اما
شركتهاي رسانهاي و سرگرمي بيش از پيش در حال بررسي گزينههاي
انعطافپذير كاري هستند ،مانند صندليهاي کاري غير اختصاصي،
دوركاري و تمهيدات انعطافپذير .با شروع همهگيري ،این صنعت
فناوريهايي كه تاكنون در مرحله آزمايشي بودند را نيز بهكار گرفت و
بدين ترتيب راه عبور توليد هموار و امكان توليد محتوا از راه دور فراهم
گرديد .در این فرآیند استوديوها براي توليد محتواي صوتي و تصويري
كاربرد خود را حفظ خواهند نمود .فضاي كار رسانهاي طوري طراحي
خواهد شد تا جذب محتوا و توزيع را پشتيباني نمايد.
•توليد محتوا
نقش حياتي فضاي كار براي توليد محتوا
همهگيري منجر به تعطيلي تأسيسات رسانهاي و سرگرمي در سراسر
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جهان گرديد و ضروری بود تا این صنعت به سمت توليد و تدوين از راه
دور حركت کند .بهرغم اين حركت ،فضاي كار فيزيكي اهميت رابطهمحور
خود را حفظ نموده است .فضاي كار ميتواند ارتباطات انساني را تقويت
نمايد و درستكاري ،شفافيت و برابري خواهي را منعکس نمايد .چنين
مشخصاتي براي صنعتي كه در قلب گفتگوي عمومي سالم ،مدني و
عادالنه قرار دارد ،ضروري است .كارمندان رسانه نه تنها براي توليد
محتوي بلكه براي پرورش اعتماد به فضاي كار باز خواهند گشت.
•مدلهاي نوين كسب و كار
عرضه مدلهاي نوين كسب و كار در دوران همهگيري
گرچه همهگيري برخي شاخههاي رسانهای را به چالشكشيد اما موجب
رشد بخشهایی مانند خدمات پخش فيلم درخواستي و استريمينگ شد.
شركتهايي كه از گذشته به ارائه خدمات سرگرمي در منزل میپرداختند،
اكنون نيز براي انجام اين روند آمادهاند .بهمنظور ايجاد منابع جديد
درآمدي ،برخي كسب و كارها در حال تكوين مدلهاي جديد هستند
تا سرویسهای خود را در محل و یا از طریق اینترنت به مشتريان ارایه
دهند .پلتفرمهاي گيمينگ با استفاده از تجارت برخط و پلتفرمهاي
ديجيتال با بارگذاری برنامههاي زنده تجربيات سرگرمي خانگي را ارائه
ميدهند .بهعنوان مثال ،خدمات تجارت آنالين از كانالهاي پخش زنده
در حال رشد است .طراحي روشهای ترکیبی ديجيتالی و فيزيكي ،براي
حفظ وفاداري مشتري ضروري است.
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تداوم رشد پهناي باند و مصرف دادهها
بهرغم اختالالت جهاني ،ارتباط اينترنتي پهن باند در سال  2020به يك ميليارد
واحد مسكوني در جهان راه يافته است .تعدادكاربران موبايلي اينترنت در اواخر
سال  2020از مرز  3.4ميليارد كاربر در سطح جهان گذشته است .در سال 2021
مصرف دادهها شاهد رشد چشمگيري است و استفاده از طريق موبايل خصوصأ با
عموميت يافتن سیستم  5Gشاهد باالترين رشد خواهد بود.
•برابري در محل کار
تقويت برابري در فضاي كار تركيبي در دوران پسا كرونا
برای تأمین نيازهاي جديد ،ایجاد تحول در فضای کار ضروری است و
میباید با استفاده از روشهاي كار تركيبي و انعطافپذير از كليه كاركنان
پشتيباني نمود .اگر دوركاري يكي از گزينههاي ثابت روش كار تركيبي
باشد ،بايد به محدودیتهای استفاده از این روش نیز توجه کافی نمود.
بهعنوان مثال بسياري از منازل داراي اينترنت پر سرعت نيستند ،فضاي
كار دفتري مناسب ندارند ،فاقد صندلي ارگونوميك  هستند و سكوت
الزم براي كار در آنها فراهم نيست .بنابراین شركتها با ارائه فضاي كار
مناسب ،ميتوانند با استفاده از روش تركيبي سطح برابری بین کارکنان
را باال برده و استعدادهاي متنوع و جديدي را جذب نمايند.

دولت
با توجه به جایگزینی روشهای كار تركيبي در سیستمهای اداری ،سیاست دولتها
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بر بازبيني دفاتر كار با هدف كارآمدتر شدن ،تشويق كار اشتراكي و فراهم شدن
شرايط دوركاري ،باز تعریف شده است .به عالوه ،در سطح جهان دولتها در حال
طراحي تسهيالتي منعطف و پایدارند كه شامل بخش سالمت و تندرستي نيز
ميشود.
•اولويت در تأمین سالمتی
تأمین سالمت عمومی در اولويت برنامههای دولتی قرار گرفته است.
همهگيري ،تقاضا براي فضاي كار سالم را افزايش داده است .سالمت
عمومي تبديل به اولويت اصلي دولتها شده است .با تخصیص منابع
مالي بيشتر به بخش سالمت ،سازمانها نيازمند برنامهريزي براي استفاده
بهینه از فضاي اداري ،آزمايشگاهي بيمارستاني و انبارهای خود هستند.
برخي از اين فضاها ممکن است بهصورت موردي و در مواقع اضطراري
مورد استفاده قرار گیرند و برخي ديگر بهصورت دائمي .در مكانهايي
كه خدمات فردي ارائه ميشود ،دولتها بايد فضاهاي عمومي را بهنحوی
طراحي نمايند كه حافظ ايمني مراجعهكنندگان و كارمندان باشد.
به پيشبيني موسسه بروكينگز ،در اياالت متحده درآمدهاي دولت و
ايالتها در سال  2021حدود  167ميليارد دالر معادل حدود  5.7درصد
و در سال  2022حدود  145ميليارد دالر ،برابر حدود  4.7درصد کاهش
خواهدداشت.
•طراحي پایدار
ضرورت طراحي پایدار در برابر تغييرات اقليمي
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امروزه دولتها بیش از همیشه در برنامههای توسعه خود بر مبارزه با
تغييرات اقليمي متمرکز شدهاند و در عين حال بهدنبال مقاوم نمودن
تأسيسات در برابر حوادث اقليمي هستند .بهاین منظور تبیین راهبردهاي
طراحي پايدار كه استفاده از منابع غير پايدار را كاهش و اثر حوادث
اقليمي حاد و باال آمدن سطح آب درياها را خنثي مينمايد ،ضروری است.
هماکنون بسياري از دولتها سرآمد طراحي تأسيسات مقاوم هستند .در
این طرحها سالمت و تندرستي نیز مد نظر قرار گرفته است.
 %62كارمندان دولت مايل به دوركاري تمام وقت يا نيمه وقت در طول هفته
هستند %38  .از كارمندان دولت مايل به بازگشت به كار تمام وقت هستند.
•ايمني و دسترسي
طراحي ساختمانهاي عمومي براي تأمین ايمني و سهولت دسترسي
در فضاهای شهری ،ساختمانهای عمومی نمادی از نوع عملکرد دولت ها
به شمار میروند  .لذا ساخت بناهایی كه نماد الهامبخشي از دموكراسي
بوده و پذيراي شهروندان به عنوان مراجعهكنندگاني ارزشمند باشد و در
عين حال ايمني كارمندان را حفظ کند ،ضروری است .طراحي ،نقشي
اساسي در حفظ موازنه ميان ايمني و آزادي دارد كه با تقويت امنيت و
ارزشهاي دموكراسي بهدست ميآيد .براي آنكه ساختمانهاي عمومي
ايمن باشند و در عين حال براي كسب و كار باز بمانند ،بايد به گونهاي
طراحي گردند كه پاسخگوي مخاطرات اثبات شده بوده و خطرهاي
احتمالي را نيز پيشبيني نمايند.
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طراحي فضاهاي اداري دولتي در دوران پسا كرونا
فرآیند عادی طراحی فضاهای اداری در آینده ،بر مبنای القای حس ايمني و اعتماد
ميان كارمندان دولت و دريافتكنندگان خدمات خواهد بود.
•طراحي انعطافپذير
اولويت در طراحي انعطافپذير براي وضعيتهاي اضطراري آينده
همهگیری اخیر به جهانیان آموخت که تأسیسات دولتی باید کاربریهای
انعطافپذير داشته باشند تا نيازهاي طيف وسيعتري از مردم را برطرف
نمايند و اطمينان حاصل شود كه فضاي كار و فناوري به آنها اجازه
خواهد داد تا هنگام بحران نيز بدون وقفه فعاليت داشته باشند .دولتها
آموختهاند كه بیشتر خدمات خود را بهصورت ديجيتال عرضه نمايند،
روندي كه در دوران همهگيري شتاب گرفت .مراكز خدماتي همچنان به
عنوان پشتيبان مدل مجازي خدمترساني ،مورد نياز خواهند بود.

توسعه محصوالت
اصول بنيادين فرايند طراحي محصوالت نهایی تغيير نيافتهاند اما چشمانداز فعاليت
تغيير يافته است .تجربه مصرفكننده نهايي انعطافپذيرتر ،سالمتر ،و پايدارتر
خواهد بود .توليدكنندگان ميتوانند با طراحي آگاهانه و درك عميق از تغييرات
بازارهاي مختلف ،خود را از رقبا متمايز نمايند.
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•محصوالت انعطافپذير
انعطافپذيری محصوالت با انعطافپذير کردن فضاي كار
با توجه به رشد فرایند دوركاري ،شركتها ناگزیر از تولید محصوالتي در
تطابق با فضاي كار منعطف شده هستند .افزايش سياستهاي مربوط به
دوركاري باعث شده تا محل كار ،ديگر يك مقصد تلقی نشده بلكه بيشتر
مكاني براي ترفيع فرهنگ سازماني و نوآوري به شمار آید .در نتيجه
فضاها بايد چابكتر ،ميز كار اشتراكي و فعاليتها گردشي باشد .كارمندان
با شيفت كاري تقسيم شده ،از يك فضاي كار اشتراكي بهره خواهند برد.
بدين ترتيب طراحي ،نگاهی  بلندمدت به شرایط آینده خواهد داشت.
•راهبردهاي سالمتمحور
راهبردهاي سالمتمحور بلندمدت است
در ارزيابي میزان ريسك در محيط كار ،ايمني و امنيت شخصي بسيار مورد
توجه است .همهگيري باعث شده تا شركتها برای ارتباط بین كاربريها
به سمت رابطهاي غير لمسي سوق داده شوند .همچنين اولويت دادن به
استفاده از تجهیزاتی که از مواد بهداشتيتر  تهیه شده و به سادگي قابل
تميزشدن هستند .به طور كلي و فارغ از موضوع همهگيري ،تمركز بر
ايجاد فضاهاي سالمتر مورد توجه شركتها است .امروزه درخواست برای
استفاده از فضاهایی که کاربری فراگیر دارند افزایش یافته و احتمال رایج
شدن اصول طراحي عمومي به منظور تثبيت فرايندي يكسان ،نزد همه
گروهها وجود دارد.
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•دفتر كار خانگي
با افزایش استقبال از فرآیند دفتر كار خانگي ،نكات مثبت زيستمحيطي
مشخصتر ميشوند
همهگيري ،استفاده از روش کار از خانه را گسترش داده است و اين
روند در بلندمدت نيز ادامه خواهد داشت .شركتهايي كه بر راهحلهاي
تجاري عادي تمركز داشتند اكنون به صورت موازی از گزينهکار از محل
سکونت استفاده مينمايند .شركتهاي موفق در اين زمينه روشي را پيش
گرفتهاند كه كاركنان بتوانند از خانه به همان میزان محل كار ،كارآيي
داشته باشند .اين شركتها جذب و نگهداري استعدادها را مد نظر داشته
و زمینه مناسبی برای ایجاد رقابت بین استعدادها فراهم می کنند .رد
پاي كربني اين شركتها نيز كمتر بوده و در مسير تحول ،نسبت به
سرمايهگذاري در تولید محصوالت كربن خنثي و با قابليت تجزيه ،اقدام
خواهند نمود.
چشمانداز اداري در حال تحول
طراحان فضاي اداري پيشبيني کردهاند كه در دوران پساکرونا ،سهم فعاليت در
فضاي اداري اصلي و جانبي به ترتيب  12و  9درصد كاهش خواهد داشت ،در
حالی كه فضاي انعطافپذير تركيبي (خانه و دفتر) ،با رشد  27درصدي مواجه
خواهد بود.
آینده نگری در طراحي دوران پس از بحران
طراحي در دوران بحران بايد بسيار آيندهنگر باشد چرا كه میزان سرمايهگذاري
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جهت توسعه ،با بازار مصرف در آینده ارتباط مستقیم دارد .شرایط اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی در آينده متغیر است و احتمال دارد الزامات زمان حاضر در
آینده تبدیل به موانع و بنبست شود .لذا محصول بايد برای دوران پس از بحران
تعريف گردد و در شرايط مختلف مفيد باشد.

طراحي برند
سازمانها با مسايل پيچيده اجتماعي از انزواي ناشی از همهگيري گرفته تا تقاضاي
عدالت اجتماعي ،روبرو شدهاند .برندها به دنبال برقراری ارتباط مجدد و نزديك با
جوامع خود هستند و در عین حال به ایجاد  تنوع و انتخاب راهي به جلو با برندينگ
كارفرما ،طراحي اطالعات و ارتباطات هدفمند نيز مشغولاند.
•راهحلهاي ارتباط مجدد
طراحی مناسب به برقراری مجدد ارتباطات در دوران پساکرونا کمک
میکند .با پایان دوران دورکاری و بازگشت به محل كار ،نياز است تا
کارکنان مجددأ با سازمان خود ارتباط برقرار کنند .از نگاه کارکنان،
سرمایهگذاری برای قدرتمندتر شدن برند و حفظ سابقه موفقیتآمیز آن،
برای برقراری ارتباط مجدد ضروری است .در هر جامعهای ،افراد به شدت
عالقهمند به ایجاد ارتباط و برخورداری از فرهنگ سازمانی هستند لذا
سازمان ها باید راههایی را تدارک ببینند که این ارتباط را تقویت و تشویق
کرده و ارزشها و مأموریتهای مشترک را انتقال دهند  .

30

استراتژیهای طراحی شهری در دوران پساکرونا

اكثريت افراد ،يا به عبارت دقيقتر  93درصد ،معتقدند كه حس تعلق ،موتور
كارآمدي يك سازمان است( .موسسه دلويت -روند هاي سرمايه انساني )2020
•طراحي حسي
طراحي حسي يكي از روشهای قدرتمند برای برقراری ارتباط بین
افراد است .درك چگونگي دید ،صوت ،بو ،لمس و چشايي ميتواند بر
احساسات و رفتارها تأثير داشته باشند .با برقراري ارتباط مجدد بین
مصرفكنندگان و برندها ،افراد در جستجوی روشهايي نوين هستند تا
بتوانند وارد عمل شده و اوقات مفرحي داشته باشند .برندها ميتوانند از
اين نياز مصرفكننده بهره برده و بر اساس تجربه ارتباطات مردمی ،روش
هایی جذاب و ارزشمند ايجاد کنند.
•طراحي ارتباطات
براي بازسازي اعتماد ،طراحي ارتباطات امری کلیدی است
در حالی که واکسن کووید  19به کاهش نگرانیها در مورد خطرات
سالمت عمومی کمک میکند و مشتریان بهتدریج به فروشگاهها و
سایر مقاصد باز میگردند ،ضروری است برای بازگشت اعتماد عمومی
روشهایی جهت برقراری ارتباطاتی که هم خاصیت اطالع رسانی داشته
و هم آرام بخش باشد  ،طراحی گردد.
برندها ميتوانند با اجراي برنامههاي چشمگير و الهامبخش به اين مهم برسند.
در صورت پیوند میان باورهاي شخصي ،تمايالت و تجربهها با اهداف سازماني،
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سازمانها ميتوانند برندهاي هدفمند مستحكمتري ايجاد نمايند كه حس تعلق را
تقويت و از جوامع با ارزشهاي مشترك پشتيباني کند.
چنانچه محیط کار یک برند قوی از دید افراد خارج از سازمان به عنوان محیطی
ایدهآل شناخته شود ،برای جویندگان کار جذابیتی چند برابر خواهد داشت   .

فرهنگ و موزهها
همزمان با خروج از وضعيت همهگيري ،احياي حس تعلق به اجتماع از اهميت
بااليي برخوردار است .نهادهاي فرهنگي در زمره  زيرساختهایی از جامعهاند که
ميتوانند نقشي كليدي در بازگشت به شرایط عادی داشته باشند .اين نهادها با
طراحي هدفمند و تجربه کاربريهایی كه مطابق با نیاز مراجعان ،كاركنان و اهدا
كنندگان است ،میتوانند جوامع گوناگون را متأثر سازند.
•فضاهاي انعطافپذير
فضای موزهها میتواند عملکردی فراتر از نمایش آثار هنری و تاریخی
داشته باشد .بازديدكنندگان موزهها انتظاراتي باال ،اما در عين حال بدون
اهداف مشخص دارند .آنها انتظار دارند تا همه فعاليتها در يك مكان
جمع شده باشند و به ندرت با يك برنامه از پيش تعيين شده از موزهها
بازدید میکنند .بنابراین نهادهای مسوول بايد فضاهايي ايجاد نمايند كه
بتوان در آن از اهداف گوناگون پشتيباني کرده ،گفتگو را ترغيب نموده و
حس تعلق به اجتماع را تشويق و فضاهاي تعاملي را با مكانهاي تحقیقی
ادغام نمايند .با طيفي از فضاهاي انعطافپذير ،نهادها ميتوانند عملكردی
پايدار و بلندمدت داشته باشند.
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•فضاهايي براي گفتگو
تبديل مكانهاي فرهنگي به فضای گفتگو و بهبود سالمتي
دردوران پساکرونا و خروج جامعه از بحرانهای اجتماعي ،بی اعتمادی
و انزوا ،نهادهاي فرهنگي نقشی موثر در تعیین مسیرهای بازگشت به
شرایط عادی دارند ،زیرا   بهعنوان یکی از اجزای این فرآیند شناخته
میشوند .بر این اساس موزهها بايد مكاني پويا و در مدار مردمی باشند تا
امكان گفتگو در مورد مسايل نژادي و عدالت اجتماعي را فراهم ساخته
و در عين حال با گسترش مجموعه خود بتوانند پاسخگوي مخاطبان
متنوع خود باشند.
•فناوريهاي تجربي
فناوريهاي ديجيتال و غير لمسي ميتوانند تجربه ارزشمندتري را عرضه
نمايند .موزهها با انتظارات مختلف بازديدكنندگان روبرو هستند .آنها
در عین حال که خواهان استفاده از ابزارهای فناوری نوین در محل
موزه هستند ،براي تجربه عيني و حضوري نیز ارزش قايلاند .ابزارهای
مدرن در طول مسير بازديد بايد به نحوی لحاظ گردد كه به تجربه اصيل
بازديدكننده خللي وارد ننمايد .با استفاده از فناوريهاي غيرلمسي و
ديگر پيشرفتها ،موزهها ميتوانند فناوريهاي عامهپسندتري به وجود
آورده و تجربه بازديدكننده را تعميق بخشند.
چگونه تنوع ميتواند تجربه بازديد از موزه را تحت تأثير قرار دهد؟
بازديدكنندگانی که دچار محدودیتهایی درحرکت ،زمان تخصیص یافته و ،...
33

استراتژیهای طراحی شهری در دوران پساکرونا

بودهاند ،رضايت كمتري از تجربه بازديد داشتهاند .بدين ترتيب ميتوان نتيجه
گرفت كه طراحي فراگير بيش از هر زمان ديگري حايز اهميت است.
•ارتباطات مجازي
ضرورت ابداع روشهاي نوين در موزهها براي ارتباط با جوامع.
وقوع همهگيري ،نهادهای اجتماعی را بر آن داشته است تا با بهرهگيري
از روشهاي نوين ،در جوامع آنالين با كاربران ارتباط موثر برقرار نمايند.
موزهها و گالريها با استفاده از رسانههاي اجتماعي امکان بازديد مجازي
و ارتباط با مشتري و ديگر تعامالت را از راه دور ممكن ساخته و ارتباط
با بازديدكنندگان را حفظ کردهاند .این اماکن با دسترسي از طريق واي
فاي ،امكان برنامهريزي حول محور فعالیتهای موزه را با هدف ارتباط
بيشتر با مخاطب ممكن کردهاند و نهادهاي مذهبي تمركز خود را بر پایه
برگزاری تجمعات در فضاي باز و تجربيات ديجيتال معطوف داشتهاند.
•مکاني امن براي همه
فراگيري و قابليت دسترسي بيش از پيش حياتي است
موزهها بايد نقش خود را بهعنوان مكاني ايمن براي همگان كامأل حفظ
نمايند .تمركز بر اين مسووليت ،مشروعيت آنها را تداوم خواهد بخشيد.
بازديدكنندگان انتظار دارند تا موزهها مكاني فراگير و قابل دسترس
باشند .لذا موزهها بايد براي افراد با كمتوانيهاي گوناگون قابل دسترسي
بوده ،انتظارات نسلهاي مختلف را برآورده سازند و افراد با پيشينههاي
متنوع را پذيرا باشند .موسساتي كه دسترسي مطلوب ندارند و نيازهاي
اقشار گوناگون را برآورده نمينمايند ،در اغلب نظرسنجيها امتياز كمتري
را بهخود اختصاص دادهاند.
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گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  158نشریه با عناوین زیر منتشر کرده است:
 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371
 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371
 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371
 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371
 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371
 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372
 -7مهار آب با آب (بهار )1372
 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372
 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372
 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379
 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز " -تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان )1372
 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372
 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372
 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق زلزلهخیز (پائیز )1372
 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372
 -16انرژی دریاها (زمستان )1372
 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373
 -18انرژی باد (بهار )1373
 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373
 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373
 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید (تابستان )1373
 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373
 -23شهر سالم  -کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان )1373
 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت (تابستان )1373
 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137
  -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373
 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373
 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373
 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی (زمستان )1373
 -30بازیافت آب " -تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374
 -31شهر سالم  -صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست (بهار )1374
 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374
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 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374
 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و پاکسازی محیط (پائیز )1374
 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374
 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته (زمستان )1375
 -37بهینهسازی آموزش عالی  -نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان (زمستان )1375
 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376
 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376
 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377
 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377
 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378
 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378
 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان )1378
 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ ایران و اسالم (زمستان )1378
 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379
 -47فضاهای باز اداری  -مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379
 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379
 -49فضای باز اداری  -استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات و اتصاالت (زمستان )1379
 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380
 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول :محیط روشنایی (پاییز )1380
 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای صوتی و حرارتی (پاییز )1380
 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380
 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380
 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول :تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380
 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم :تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380
 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381
 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم :سیستم جامع محیطی
(تابستان )1381
 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381
 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381
 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381
 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381
 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382
 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم" (تابستان )13829
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 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382
 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382
 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382
 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382
 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382
 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383
 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی  (بهار )1383
 -72فنآوری اطالعات -بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان (تابستان )1383
 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی  (پائیز )1383
 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان )1383
 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383
 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383
 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384
 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384
 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384
 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384
 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها (عدالت اجتماعی) (پائیز )1384
 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384
 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384
 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384
 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384
 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی (تابستان )1385
 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385
 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385
 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385
 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385
 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG،  LPG، LNGزمستان )1385
 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385
 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386
 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386
 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386
 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386
 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386
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 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386
 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386
 -100ایران ترانزیت (بهار )1387
 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)(تابستان )1387
 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387
 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387
 -104بام سبز (پائیز )1387
 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388
 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388
 -107بحران جهانی و چشمانداز آینده (تابستان )1388
 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388
 -109نانوفناوری ایمن (فرصتها و چالشها) (تابستان )1388
 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)
 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)
 -112بندر خشک (پائیز )1388
 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388
 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388
 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفاظت كاتدیك ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389
 -116بیوگاز ثروتی نهفته در پسماندها (بهار )1389
 -117اكوهتل حركتی جهانی به سوی گردشگردی پایدار (تابستان )1389
 -118فتوولتاتیك تلفیقی ،انرژی در كالبد معماری (تابستان )1389
 -119اصالح الگوی استقرار جمعیت،گامی به سوی توسعه پایدار (پاییز )1389
 -120نانوفناوری در معماری (زمستان )1389
 -121مدیریت حمل بار ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور (زمستان )1389
 -122بازار مسافر هوایی بینالمللی ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور (زمستان )1389
 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان "معماری همساز با اقلیم و مشکالت ناشی
از عدم توجه به آن" (بهار     )1390
 -124شهر فرودگاهی بستر توسعه گردشگری ،گامی بلند در جهت توسعه پایدار اقتصاد كشور (بهار      )1390
 -125ارایه ضوابط و پیشنهادات طراحی برای افراد دارای كهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت در بخش زمینی
فرودگاه (بهار )1390
 -126نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان "نور روز در معماری" (تابستان )1390
 -127شهر فرودگاهی بستر توسعه تجارت،چشمانداز تجارت جهانی ،چالشها و فرصتهای ایران (تابستان )1390
 -128توسعه صنایع نوین ،گامی بلند در جهت توسعه اقتصادی كشور "شهر فرودگاهی بستری مناسب برای
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استقرار صنایع نوین"  (تابستان )1390
 -129نقش طراحی معماری در كاهش مصرف انرژی در ساختمان "انرژی باد در معماری" (تابستان )1390
 -130روند خصوصیسازی فرودگاهها در جهان (پاییز )1390
 -131شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه ورزش ملی و بینالمللی "شهر ورزشی" (پاییز )1390
 -132معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش اول" (بهار )1391
 -133معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش دوم" (بهار )1391
 -134معرفی پاككنندههای طبیعی و سازگار با محیطزیست "بخش سوم" (تابستان)1391
 -135شهر فرودگاهی بستری مناسب برای توسعه صنایع دستی (تابستان )1391
 -136خطاهای انسانی؟ حوادث سازمانی! (پاییز )1391
 -137سیر تحول برنامهریزی اقتصاد فضایی (پاییز )1391
 -138نقش دالر آمریكا در اقتصاد جهانی ،گنجهای پنهان  30تریلیون دالری آسیا (زمستان )1391
 -139بام سبز گامی بلند در جهت توسعه پایدار (بهار )1392
 -140نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش اول) (تابستان )1392
 -141نوآوری برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش دوم) (تابستان )1392
 -142چالش فراروی ایران در عرصهی انرژی :توسعه بهرهبرداری از منابع نفت و گاز شیل (پاییز )1392
 -143نوآوری  برای تاسیسات پایانه فرودگاه (بخش سوم) (زمستان )1392
 -144كشورهای مستقل همسود -نگاهی به دگرگونیهای جغرافیایی سیاسی /اقتصادی منطقه (بهار )1393
 -145نگاهی به معماری دیجیتال و نقش رباط در ساخت و ساز و معماری (بهار )1393
 -146نظام رگوالتوری ،نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی (دولت ،تولیدكننده و عرضهكننده،
مصرفكننده) (تابستان )1393
 -147بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش اول (پاییز )1393
 -148بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش دوم (پاییز )1393
 -149بام سبز در طراحی منظر پایدار ،بخش سوم (زمستان )1393
 -150مشاركت عمومي-خصوصي در توسعه زيرساختها (تابستان )1394
 -151پايداري در مديريت پروژه (پاييز )1394
 -152حركت به سوي ساختمانهاي صفر انرژي (بهار )1395
 -153شهر هوشمند (زمستان )1397
 -154راهنماي توسعه بالك چين براي كسب و كار (زمستان )1398
 -155راهكارهاي مديريت كسب و كار در شرايط بحران كرونا (بهار )1399
 -156طراحي براي هماهنگي با دنياي در حال تغيير (دفتر اول) ( -تابستان )1399
 -157طراحی برای هماهنگی با دنیای در حال تغییر (دفتر دوم) ( -تابستان )1399
 -158آينده نگري در طراحي شهري (دفتر اول) ( -بهار )1400
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نشریههای تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بینالمللی رهشهر
 -1بازارچه صنایع دستی در كوهپایههای شمال تهران (بخش شهر سالم) تیر ماه1374
 -2بهینهسازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ  (دی ماه )1373

 -3بهینهسازی بار ترافیكی بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دی ماه )1373
 -4پارك انرژیهای نو (بخش شهر سالم) ـ  (شهریور ماه )1373

 -5استفاده از مولتی ویژن در مراكز پرتردد شهری (بخش شهر سالم) (اردیبهشت ماه )1373

 -6سازماندهی كاركردهای بهینهی نمایشگرهای دیجیتالی (بخش شهر سالم) اسفند ماه 1372
 -7شهرك ترافیكی كودكان (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372

 -8پارك پویش :اندیشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطمیه منطقة  20شهرداری تهران (بخش شهر سالم)
ـ  (آذر ماه )1372

 -9پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم" در فرهنگ ایران واسالم (بخش شهر
سالم) ـ  آبان ماه 1372

 -10اصول طراحی مراكز دیسپاچینگ (بخش انرژی) زمستان 1372

 -11تحلیل منطقهای سیالب در  حوضههای شمالی تهران (بخش عمران آب) بهار 1373

 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی (بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقایقی در مورد شركتهای بزرگ (بخش تحقیق و توسعه) زمستان 1372
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