
  در شماره های پیشین اشاره شد، برخی از فرصت های تصمیم گیری در مدرسه که در پیکربندی و ساختار آن، فرصتي برای 
انتخاب بین دو یا چند مسیر میسر است، می تواند به یک چالش دوراهی تبدیل شود که معماری و مبلمان مدرسه را تحت تأثیر قرار 
دهد. معماری و مبلمان مدرسه نیز می توانند به نحوی بر انتخاب مسیر اثرگذار باشند. گاهی اوقات نوع معماری و مبلمان مدرسه 
اجازة انتخاب مسیرهای مطلوب دیگر در ادارة مدرسه را به شما نمی دهد و ناچارید برای افزایش کارآمدی مدرسة خود، در این 

معماری و مبلمان تغییراتی ایجاد كنید.
در مقاالت قبلی در مورد چالش های دوراهی بین مدرسة شفاف یا مدرسة ناپیدا، به واسطة جداره های داخلی آن و همچنین مدرسة 

بدون کفش یا مدرسة با کفش، بررسی و تحلیل كردیم. در این شماره به یک دوراهی دیگر می پردازیم.

 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در زمینة معماری مدرسه

فضای آموزشی

کدامدفتربرایمعلمانبهتراست؟

دفتر بزرگ محیط کار اشتراکی یا 
دفترهای پراکندۂ کوچک؟

يــک دفتر بزرگ که چنديــن بخش از 
بخش های مدرســه در آن جمع شوند تا 
يک محيط کار اشــتراکی تشکيل شود، 
ايده ای است که در سال های اخير، به جهت 
محدوديت فضا و برخی مالحظات ديگر در 
مدرسه  ها موردتوجه قرار گرفته  است. قبل از 
اينکه برای يک دفتر بزرگ کار اشتراکی در 
صدد ارزش گذاری برآييم، بايد قدری بيشتر 
به ويژگی های اين نوع دفترها و زمينه های 
راه اندازی و توجه بــه آن ها بپردازيم. البته 
بديهی اســت، بررسی اين موضوع به مانند 
موضوعات پيشــين، مســتقل از شرايط 
پيش آمدة ناشــی از شــيوع ويروس کرونا 
معنی پيدا می کند. زيرا در شــرايط فعلی، 
هر نوع فضای جمعی، زمينة اين شــيوع و 

سرايت بيماری را افزايش می دهد.

اشتراک  کاری؛ کار اشتراکی
موضوع دفتر محيط کار اشــتراکی، نه 

موضوع جديدی اســت و نــه محدود به 
مدرسه هاســت. به ويژه در دوران جديد، 
با همين عنوان دفتر کار اشتراکی، برخی 
فضاهای بزرگ در نقاط شهر به شرکت ها 
و مؤسســات گوناگون امکان استفاده از 
محيط خود را با شرايط مشخصی فراهم 
می  كنند. يعنی در بيشــتر مواقع، چند 
شرکت که چه بســا هيچ اشتراک  کاری 
ندارند، در يک محيط کار اشتراکی گرد 
هم می آيند و بدون مزاحمت نســبت به 
هم، از امکانات موجود به شکلی مشترک 

برخوردار می شوند.
بنابراين، وقتی می توان بدون اشــتراک 
 کاری در يک محيط کار اشتراکی فعاليت 
کرد، چه بســا امــکان فعاليــت با وجود 
اشــتراکات کاری در اين محيط بيشتر 

فراهم می  شود.

ویژگی های محیط کار اشتراکی
همة ما تا حدودی از شــکل فيزيکی 
محيط هــای کار اشــتراکی باخبريــم. 

معمواًل دفترهاي بزرگی هستند که برای 
فعاليــت افراد با تعــداد بيش از معمول 
ديگر دفترها، به مبلمان اداری مجهزند. 
عالوه بر آن، امکان اســتفادة مشــترک 
از برخــی امکانات و تجهيــزات اداری 
و رفاهی بــرای همة اين افــراد فراهم 
می  شــود. در اينجا قدری بيشتر به اين 

ويژگی ها می پردازيم.

چشم انداز وسیع تر
يکی از ويژگی های ايــن نوع دفترها، 
وسيع تر  به نســبت  بصری  چشــم انداز 
نسبت به دفترهاي کوچک تر است. اين 
موضوع باعث می شود از نظر دلبازبودن 
محيــط و فراخ بودن فضاها، احســاس 
بهتری برای بيشــتر افراد فراهم شــود. 
هر چند الزامًا همة افراد چنين حســی 
را ندارنــد و برخی فضاهــای کوچک و 
جمع وجور را بيشــتر می پســندند و در 
آن ها احســاس آرامش بيشتری دارند، 
ولی بيشتر افراد، به خصوص کسانی که 
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مدرسه، در يک دفتر کار اشتراکی مرتبط 
با نيروهای آموزشی آن مدرسه، برای آن 

فعاليت جديد، فضايی را فراهم كرد.

صرفه جویی در فضاها
اين موضوع از نظــر معماری به راحتی 
قابل تحليل است. هر فرد در محيط کار 
خود، عالوه بر اينکه فيزيک آن فرد و ميز 
و صندلی و ســاير امکانات پيرامونش به 
فضای مشخص نياز دارند، به يک محيط 
پيرامونی به ظاهــر خالی، به عنوان فضای 
تنفس يا هر عنوان ديگر نيز نياز دارد. اين 
فضاهای خالی به شکل ساده تری قابليت 
به اشــتراک گذاری دارند و ادغام دفترها 
در صــورت امکان، در فضاهای مدرســه 

صرفه جويی می  كند.
 

هماهنگی و هم افزایی
دفترهاي کار اشــتراکی برای کســانی 
که اشــتراک  کاری دارند، فرصتي بسيار 
ارزشــمند در راستای فعاليت و همکاری 
هماهنــگ فراهم می كند. مســئوالن و 
دســت اندرکاران آمــوزش مدرســه، در 
بخش هــای گوناگونــی با هــم فعاليت 
می کننــد کــه همراهــی و همــکاری 
قابل توجهــی نياز دارند. اشــتراک  کاری 
در اين بخش ها در مدرســه زياد اســت. 
البته هرچه اين اشــتراک بيشــتر باشد، 
امکان تالقی کاری نيــز افزايش می يابد. 
مثاًل در يک دبيرستان، معاون آموزشی، 
دبير درس ها و گروه های علمی، مشاوران 
تحصيلــی و کنکور، مســئول پژوهش و 
جشنواره های پژوهشی، متولی کالس های 
المپيادهــای علمی، مســئول برگزاری 
امتحانات و ارزشيابی های ديگر، مسئول 
تکثير و انتشــارات آموزشــی و مسئول 
بايگانی پرونده هــای دانش آموزی و امور 

دفتری ديگر، به همراه معلمان درس ها، 
اعضای يک ســامانة به نســبت گسترده 
در آن دبيرســتان هستند که همراهی و 
هماهنگی بين آن ها بسيار ضروری است. 
محيط کار اشتراکی می تواند برخی از امور 
آموزشی مدرسه را تسهيل کند؛ هر چند 
ايجاد هماهنگی به عناصر مهم تر ديگری 

نيز وابسته است.

دفتر معلمان، یک محیط آشنا با رویکرد 
کار اشتراکی

يکی از فضاهايی کــه از ديرباز در همة 
مدرســه ها به نوعی می توانــد يک دفتر 
کار اشتراکی فرض شــود، دفتر معلمان 
هر مدرسه اســت. البته اينکه تا چه حد 
ويژگی های اين نوع دفترها را در خود دارد 
يا ندارد، به ابعاد، مبلمان و همچنين نوع 
ادارة اين دفترها وابســته اســت. در دفتر 
معلمان در يک مدرسه که در ساعاتی از روز 
تعدادی از معلمان در آن جمع می شوند و 
ضمن استراحت و صرف چای و يا خوردن 
صبحانه و ناهار، تجربيات خود را با يکديگر 
به اشتراک می گذارند، يا در گوشه و کنار 
اين دفتر، گروه های کوچک علمی رسمی 
و غيررســمی بين معلمان بــا درس هاي 
مشــترک در پايه های گوناگون شــکل 
می گيرد و چه بســا با رايانه و يا رايانه های 
موجــود در آن، نيازهای کاری معلمان تا 
حدودی برطرف می شود، يک محيط دفتر 

کار اشتراکی شکل گرفته است.
دربــارة دفتر معلمــان کارآمد، در يک 
شماره از مجله در سال تحصيلی گذشته، 
اينجا به  به شکل اختصاصی پرداخته ايم. 
آن اشاره شــد تا تأکيد شود محيط کار 
اشتراکی يک محيط کار ناآشنا در مدرسه  
نيست و همة مدرسه ها تا حدود زيادی با 

آن آشنايی دارند.

29

روحية جمعی بيشتری دارند، نسبت به 
اين فراخی و چشم انداز وسيع تر، گرايش 

بيشتری دارند. 
 

ظرفیت شناور
يکی از مهم ترين ويژگی هاي اين نوع از 
محيط های کاری، ظرفيت شناور آن هاست. 
به بيان ســاده و مختصر، کم يا زياد شدن 
افراد در اين نوع فضاها آسان تر است. هر 
چند باالخــره ظرفيت هر فضايی محدود 
است، اما وسعت و نوع مبلمان اين فضاها 
باعث می شود امکان اضافه شدن يا کاهش 
بهره برداران به سادگی صورت پذيرد. مثال 
معروِف دستکش های پنج انگشتی معمول 
در مقابل دستکش هايی که فقط انگشت 
شصت، يک محل مخصوص دارد و چهار 
انگشــت ديگر در يک جا قرار می گيرند، 
کمک می کند اين موضوع بهتر درک شود. 
در اين نوع دســتکش ها، اگر فرض کنيم 
دســتی وجود داشته باشــد که انگشتان 
بيشــتری دارد، با مشکل کمتری روبه رو 
می شود. اين فضاها هم امکان شناوربودن 
در ظرفيــت را فراهم می كننــد. اگر به 
فعاليت های آموزشی يک مدرسه، موضوع 
جديدی اضافه شــود، می توان به شــکل 
ساده تری، بدون ايجاد يک دفتر جديد در 



محیط کار اشتراکی؛ 
موانع و محدودیت ها

تا اينجا بــه کارايی هــا و قابليت های 
دفترهای کار اشتراکی اشاره شد. اما اين 
دفترها، مشــکالت و محدوديت هايی نيز 
دارند. اين پرســش که آيا همة دفترهاي 
مدرســه بايد در يک دفتر جمع شــوند، 
از اســاس، پرسشــی بی معنی است و تا 
حدودی روشن است که پاسخ آن منفی 
است. برخی دفترها با يکديگر قابل جمع 
نيســتند. ضمن اينکه جمع شــدن همة 
دفترهــا در يک موقعيت هم مشــکالت 
متعــددی ايجــاد می کنــد. بنابرايــن 
محدوديت هايــی بــرای دفترهــاي کار 

اشتراکی در مدرسه ها وجود دارد.

ناهماهنگی اشتراکی!
به نظر می رســد دفترهايی که در يک 
مدرسه با هم هيچ نوع هماهنگی ندارند 
و نــوع فعاليت آن ها با يکديگر ســازگار 
نيست، بهتر اســت از هم جدا باشند. در 
برخی دفترها سکوت يا تمرکز زيادی نياز 
است که با دفترهاي محيط کار اشتراکی 
سازگار نيست. برخی فعاليت ها نيز هيچ 
رنگ اجتماعــی به خود نمی گيرند. مثاًل 

انجام مشــاوره های فــردی در يک دفتر 
کار اشتراکی با مشکالتی روبه رو می  شود، 
يا انجام امور ثبت نام مالی در مدرســه اي 
غيردولتــی در دل يک دفتر آموزشــی، 

صورت نامطلوبی به خود می گيرد.

اشتراکی
تصميم  مدرســه  مســئوالن  وقتــی 
يا  به منظــور صرفه جويــی  می گيرنــد 
شــناورکردن ظرفيت در فضاها، دســت 
به ايجاد دفتر بزرگ کار اشتراکی بزنند، 
حتمًا بايد به فکر نــوع مراجعان به اين 
دفترها هم باشند. مراجعات دانش آموزی 
پرحجم در زنگ های تفريح، يا مراجعات 
اولياي دانش آموزان و هم زمانی با حضور 
دانش آموزان در اين دفترها و مشکالتی 
از اين دســت، به اختــالل در ادارة اين 
دفتر و حتی ادارة مدرسه منجر می  شود. 
پيش بينی نــوع مراجعان در هر بخش از 
کارهای دفتری و اداری در مدرسه، برای 
مديران و متوليان باتجربه در مدرســه ها 
بســيار آســان اســت. از اين رو تصميم 
به تجميــع دفترها و ايجــاد فضای کار 
اشتراکی، بايد با درنظر گرفتن نوع، زمان 

و حجم مراجعان صورت پذيرد.

توزیع دفترها؛ توزیع حضور در مدرسه
توزيــع دفترهــا در محيط مدرســه از 
مواردی اســت که امکان نظارت عمومی 
به فضاهای گوناگون مدرســه به شــکلی 
مــداوم و مطلوب را فراهم می کند. اگر در 
يک بخش وسيع از فضاهای مدرسه هيچ 
دفتری وجود نداشــته باشد، زمينه برای 
حضور نيافتن مربيان و مسئوالن مدرسه 
در آن فضا بيشتر فراهم می  شود و ضمن 
کاهش ظرفيت نظارت عمومی بر حسن 
اجرای فعاليت ها در مدرسه، اين موضوع 
به کاهش ايمنی و همچنين امنيت در آن 
بخش از مدرسه منجر می شود و اگر اتفاق 
خطرآفرينی در اين بخش شــکل بگيرد، 
ممکن است که مسئوالن مدرسه آخرين 
افرادی باشــند که از آن مطلع می شوند. 
بنابراين، توزيع دفترها در مدرسه می تواند 
ظرفيتي مناسب در جهت کارآمدی بيشتر 

در آن مدرسه باشد.

دوراهی و انتخاب هر دو راه
با توجه به همة ابعاد موضوع در دوراهی 
تجميع برخــی دفترها در يک دفتر کار 
اشــتراکی و يا تفکيک دفترها و توزيع 
آن ها در مدرسه، می توان گفت از نوعی 
از دوراهی صحبت شد که توجه به هر دو 
راه در آن ضــرورت دارد و تصميم گيری 
پيرامون آن، به جزئيات موضوع بستگي 
دارد و در انواع دسته بندی ها و فعاليت ها 
قابل تحليــل و ارزيابی به شــکل های 
گوناگون است و نتيجة آن در هر زمينه 
متفاوت است. تجربيات مديران و معلمان 
مدرســه ها زمينة بســيار مناسبی برای 
تصميم گيری در اين باره فراهم می کند 
و منجر به شکل گيری شايسته ای در نوع 
معماری و مبلمان مدرســه و دفترهاي 

آن ها می شود.
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