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یيبررسي روانشناسي محيطي در فضاهاي قضا  

 

 2امينه انجم شعاع، 1,* فائزه عيسي زاده

 دانشجوي کارشناسي ارشد معماري، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد کرمان، گروه معماري، کرمان، ایران. )مسئول مکاتبات( -1

 ان، کرمان، ایراندکتراي معماري، استادیار گروه معماري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد کرم -2

 

 

  خالصه

 

در قرن معاصر موضوع رابطه انسان و محیط و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماری مورد توجه پژوهشگران  

این حوزه از دانش بوده است. در این راستا شناخت انسان و ویژگی های محیط  زندگی و کار او و چگونگی برقراری رابطه 

اهمیت دارد. کیفیت نامناسب ساخت و سازهای شهری و همچنین عوامل محیطی  که از دیدگاه  میان این دو عامل
روانشناسانه عالوه بر افزایش گرایش افراد به خشونت، باعث افزایش عوامل استرس زا در فضاهای تنش زا همانند دادگاه ها 

رادی که برای رسیدگی به مشکل خود به این هم برای افرادی که چنین فضاهایی محل کار آن ها محسوب می شود، هم اف

محل ها مراجعه کرده اند و هم افرادی که مرتکب جرم شده اند، می شود. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان 

فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه 
ی او را مشخص می نماید. هیچ کدام از این بناها در ایران نه تنها بیان کننده معیارهای کیفی و کمی دستگاه های رفتارها

قضایی نیست بلکه حتی به طور کامل تامین کننده ی نیازهای فردی اجتماعی قضایی نیز نمی باشد که از این رو ضرورت 

توصیفی استفاده شده است با هدف بررسی  -که از روش تحلیلیشکل گیری این پژوهش اهمیت می یابد. در این پژوهش 
نقش و کاربرد روانشناسی محیطی برای کاربران چنین مجموعه هایی به این نتیجه رسیده ایم که طرح معماری یک مکان 

و در مجموع  قضایی باید ضمن ایجاد و جلب اعتماد در کاربر، صداقت، شفافیت و عدالت را در ساختار بنا نیز نمایان سازد

طراحی به گونه ای هماهنگ با روند قضایی باشد و اثری مثبت بر روی آن بگذارد و همچنین فضاها باید دارای نشاط الزم 

برای بهره وران )کارکنان و قضات( و نیز مراجعان باشد که در حقیقت باعث بهبود روحیه ی کارکنان و رضایت پرسنل  
 د.  مردم در این محیط پر تنش خواهد ش

 

قضایی، محیط های استرس زا یروانشناسی محیط، معماری، فضاهاکلمات کليدي:   
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گسترش بی رویه و بی برنامه توسعه شهرها، افزایش فاصله محل کار و زندگی، افزایش ترددهای شهری، عدم 

ازدحام و بروز تعارضهای اجتماعی، تشخیص نیازهای انسانی، آلودگی صوتی و بصری و هوا، فقدان مسکن مناسب و کیفی، 

از میان رفتن حس تعلّق به محیط و سایر عوارض را می توان بعنوان شرایط و کیفیات نامناسب شهری دانست که با ایجاد 

فشارهای روانی در افراد اثرات سوئی بر سالمت جسمی و روحی آنها می گذارد و موجب اختالل در عملکرد افراد در قلمرو 
روانشناختی و جسمانی می گردد. این مسائل بر اهمیت پرداختن به موضوع کیفیت فضای زیست که بخشی از اجتماعی، 

آن فضاهای ساخته ما بعنوان آثار معماری و فضاهای شهری می باشد را مشخص می سازد. معماران دریافته اند که طراحی 

بزرگ، مستلزم همگامی با دانش هایی است که  برای ساخت محیطی همساز با خواست های انسان در جوامع و شهرهای
پژوهش حاضر در گام نخست، ماهیت دانش روانشناسی محیطی و بعد اجتماعی آن را  .آنها را در رفع کاستی ها یاری سازد

مورد بررسی قرار می دهد و در ادامه نقش دانش روانشناسی محیطی در معماری فضاهای اداری بالخص مراجع قضایی و 

را بازشناسی می نماید. در گام نهایی به ارزیابی اثر بخشی راهبردهای ارائه شده برای فضاهای مذکور در جهت ایجاد دادگاه 

ها می پردازد. مطالعه ی اسنادی و کتابخانه ای اساس سب اجتماعی توسط کاربران این فضاانگیزش و ترویج رفتارهای منا

 .ه را تشکیل می دهندبیان، تحلیل و توصیف مطالب موجود در این مقال

 
 

 مروري بر پيشينه دانش روانشناسي محيط .2

 

 0796پروشانسکی، ایتلسن و ریولین در سال "قرن بیستم مطرح گردید.  06موضوع روانشناسی محیط از اواخر دهه 

اعالم « کالبدی -یانسان و محیط اجتماع ط:روان شناسی محی»کتابی با عنوان  میالدی ظهور علم روانشناسی محیط را در

پژوهش هایی به جهت بررسی تأثیر متقابل ، 0796و  0706ی ها در دهه"البته پیش از این  .(28، ص0811ر، )عینی ف "کردند

توجه به  .(0، ص0816 )مرتضوی، "منتشر می شدند« روانشناسی اکولوژیک»یا « علوم اکورفتاری»انسان و محیط تحت عنوان 
ارائه شد. بر « روانشناسی بوم شناختی»که رفتار در آن شکل میگیرد، ابتدا با واژه  مطالعه رفتار انسان و مکان و محیطی

خالف روان شناسان سنتی که پژوهش های انجام شده آنان توجهی به ارتباط بین رفتار انسان ومحیط کالبدی او نداشت، 

های  قرار گرفت. همچنین جنبش در روان شناسی بوم شناختی مفهوم ارتباط انسان با محیط یا بوم خویش مورد توجه
گیری علم روانشناسی محیط نقش اساسی داشته است. نقدهای انجام شده در باب فضاهای  دوره معماری مدرن در شکل

کسالت آور و جرم خیز در مجتمع های مسکونی و شهرهای مدرن از جمله شهرك پروئیت ایگو در امریکا که نهایتا منهدم 

 .غازی بر لزوم توجه به نیازهای انسانی از محیط مطلوب دانستگردیدند، را می توان سرآ
 
 

 مفاهيم و تعاریف مرتبط با روانشناسي محيط .3

 

 تعاریف متفاوتی از روانشناسی محیطی ابراز شده است. این دانش به عنوان شاخه ای از روانشناسی و زیر مجموعه

با سکونتگاه یا محیط کالبدی پیرامونش می پردازد. اکثر ی از علوم رفتاری، به مطالعه رفتارهای انسان در رابطه یاه

د. اگون برونسویک در سال نپژوهشگران؛ اگون برونسویک، کورت لوین و رابرت گیفورد را پایه گذاران این رشته می دان
 ، (0762)در منابع آلمانی زبان، هلپاخ "را به کار برده است. ولی « محیط روانشناسی»برای نخستین بار اصطالح  0798

درباره قرارگاه ( 0701مطالعات اولیه بارکر ). (0، ص0816 )مرتضوی، "نخستین پایه گذار روانشناسی محیط نامیده می شود
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درباره فضاهای ( 0799و آلتمن )( 0796رفتارها در حوزه روانشناسی بوم شناختی و مطالعات سامر ) -رفتاری یا مکان

 .بنای آن شناخته شده استشخصی و رفتار اجتماعی، به عنوان زیر
روانشناسان محیطی نزدیک به حدود چهل سال به مطالعه ی روابط انسانی با محیط و معنای مختلف ارتباطی آن 

پرداخته اند. این روانشناسان با مطالعه و بررسی محیط زندگی انسانی و بررسی رفتارهای روزمره به تدوین مبانی نظری 

رفتاری در این علم توصیفی از یک مکان رفتار است که یک واحد  هته اند. واژه قرارگامنطبق بر فضاها و محیط پرداخ

کوچک اجتماعی است که از تلفیق یک فعالیت و یک مکان به گونه ای حاصل می آید تا در فرآیندی منظم بتواند 
مستمر، قلمرو یا  شامل: فعالیتک مکان رفتار ی. (9، ص0816 )مطلبی، عملکردهای ضروری آن محیط رفتاری را برآورده سازد

،  Barker 0707)،  محیط کالبدی، ساختار یا همسازی بین فعالیت و قلمرو، زمان، برنامه و عوامل کنترل کننده می باشد

0797Wicker) ادراك از  س.و احسا، شناخت سه عامل مهم انسانی در قلمرو این دانش اهمیت پیدا می کند: ادراك
از جوهره ی انسانی است که طی آن اطالعات محیط از طریق حواس جمع آوری می شود،  رویکرد این دانش بخشی

شناخت روشی برای اکتساب، ذخیره سازی، ساماندهی و بازخوانی اطالعات ادراك شده محیط و احساس، بخشی از عکس 

انسانی در هر مرحله با از نگاه این علم محیط (. Gifford.et al.2002)باشد  العمل فطری انسان نسبت به محیط می

توجه به میزان و شدت ادراك، شناخت و احساس دارای معانی مختلف و متعددی می باشد و بدین منظور به بررسی 
 پردازد رفتارهای انسانی در محیط های روزمره و تحلیل شناختی از طریق مشاهده و ثبت وقایع می

(Hidalgo.etal.2001 .)ش های معنایی ارتباط انسان و مکان در روانشناسی محیطی را به طور کلی می توان انواع نگر

 : در چند رویکرد زیر تقسیم نمود
رویکرد شناختی: این رویکرد بر نقش شناخت انسان از محیط به عنوان ضرورت ایجاد معنای حس تعلق تأکید می 

یی بیشتری نسبت به محیط های مشابه به کند. بر این اساس محیط ها با آگاهی و شناخت بیشتر برای افراد دارای بار معنا

 .ادراك و شناخت فردی کمتر می باشند

رویکرد اجتماعی: از نگاه این رویکرد، حس تعلق به محیط برآیند عواملی از تعامالت اجتماعی می باشد که در محیط 
ه انسان ها با درك و صورت می پذیرد. براساس این رویکرد محیط حاوی اطالعات و نشانه های مشترك اجتماعی است ک

 رسند.رمز گشایی آن ها با محیط خود به تعامل می 

رویکرد احساسی: این رویکرد به بعد عاطفی و احساسی ارتباط انسان و مکان اشاره دارد و تعامل در این درجه را 
اط با عواطف انسانی می ناشی از نوعی ارتباط عمیق بین انسان و مکان اعالم و شکل گیری معنا در این رویکرد را در ارتب

داند. بسیاری از نظریه های طراحی محیطی به حس تعلق در این رویکرد، نام حس مکان را نهاده و اشاره به انعکاسی از 

 .ترکیب ادراك، شناخت و احساسات انسانی نسبت به محیط را دارند
Gifford معتقد است در چنین وی سان می داند؛ قرارگاه کالبدی ان و فرد میان روانشناسی محیطی را بررسی متقابل

تجارب وی توسط محیط دگرگون میشود در مجموع  و هم زمان، و رفتارو تأثیر متقابلی، فرد محیط را دگرگون میکند 

عوامل محیطی بر رفتار، قلمرو و فضای شخصی،  تاثیرروانشناسی محیط به موضوعاتی همچون پژوهش میدانی، بررسی 

خلوت، عالقه مند است. عدم شناخت از محیط اطراف باعث ایجاد  بهنیاز  و تأثیرات ازدحام و اهمیترفتار گزینش جایگاه، 
 بر آن راهرگاه انسان در موقعیتی قرار بگیرد که احساس کند توانایی کنترل شده تجربه ثابت یا به استرس خواهد شد، 

؛ رضازاده، 0891)بحرینی، شد  دست داده، دچار استرس خواهد از کند بینی پیش را که بتواند آن را قابلیتاین ندارد، یا حتی 

 .(Lang 1987؛ 0816
 

 

 روانشناسي محيط در فضاهاي قضایي و اداري .4

 کليات
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در روان شناسی محیطی تاکید بر این موضوع است که چگونه رفتار، احساسات و حس تندرستی انسان تحت تاثیر 

در نتیجه ایجاد اعتماد به نفس، حس عزت، حرمت و رعایت شان  (2، ص0819)مک اندرو، محیط فیزیکی قرار می گیرد 

قضاوت یکی از اصلی ترین نکاتی است که باید در این گونه بناها رعایت گردد. رعایت مفاهیم نهفته در سنت معماری ایرانی 
اطعیت، قانون مندی و و اسالمی و در عین حال بکارگیری شیوه های نوین و معاصر برای ارتقای کیفی محیط و اعمال ق

حاکمیت عدالت و قانون در مجموعه ی طرح های امروزی امری ضروری است. محیط پیرامون اشاره به جنبه های ناپیدایی 

دارد. این عوامل ویژگی های ثابت محیطی هستند که ممکن است هوشیارانه ادراك نشوند. محیط اطراف تاثیر عمیقی بر 

و حتی سالمت جسمی و روحی تحت تاثیر در روند حسی است که دائما از محیط دریافت  کارها دارد. خلق و خوی، رفتار
 .(90، ص0819)مک اندرو، می شود 

یکی از مباحث مهم در روانشناسی محیط، تأثیر فضا بر انسان و بر رفتار وی می باشد. این تأثیر برآیند تمام تأثیراتی 

ایط آن از قبیل هندسه، رنگ، بافت، اندازه، تناسبات و ... می پذیرد. است که انسان از عناصر یک فضا، خصوصیات و شر
 .لیکن تأثیر فضا بر انسان نیز بر حسب محیط های مختلف کالبدی، اجتماعی، روانشناختی و رفتاری متفاوت است

هم زیر ادراك یک محیط تنها نتیجه دریافت و تجزیه و تحلیل تحریکات ارگان های حسی نیست و سه عامل بسیار م

 : نیز در آن نقش اساسی دارند

 .وضع روحی انسان در آن لحظه و حال و هوای محیط در زمان ادراك .0

 .خلق و خوی شخصی، که چیزی است نقش گرفته از تمامی تجربیات و وقایع گذشته شخص بیننده .2

 .ی(زشها و معیارهای اجتماعی و فرهنگتماعی )آداب، رسوم، ارعوامل موروثی و زمینه های اج .8

 .از این رو تأثیر یک محیط بر افراد مختلف متفاوت است
یک ساختار معماری، محصول عمل آگاهانه ای است که به طور مجسم در یک بنا بروز کرده است. ساختار معماری 

عالوه بر اینکه گویای هنر معماری زمان خویش است. گنجینه ای از تاریخ و فرهنگ اجتماعی زمان خود نیز می باشد، و 

 .بگذارد (همین اثر معماری می تواند بر روان انسان اثر )مثبت یا منفی

کشور ما تازگی دارد و سوابق مطالعاتی مناسبی  ییاز آنجا که این بحث در مقوله طراحی داخلی ساختمان های قضا
رود به بحث استفاده برای رجوع محقق به آنها در دسترس نمی باشد، لذا از تجربیات سایر کشورها )عمدتاً غربی( برای و

شده است. با این امید که در روندهای مطالعاتی بعدی با استفاده از تجربیات مشاوران طراحی ساختمان های ایرانی، نتیجه 

 .(80، ص 0876)روزرخ،  گیری های تطبیقی به عمل آید

 

 

 معماري، محيط و استرس .5

 
که فرد حس می کند در موقعیت و شرایط تهدید استرس واکنش روانی و فیزیولوژیکی است و زمانی رخ می دهد 

کننده ای قرار گرفته است. استرس غالبا به صورت احساس اضطراب تجربه می شود. هنگامی که فرد احساس می کند در 
معرض خطر و تهدید قرار گرفته است سیستم اعصاب سمپاتیکش او را آماده فرار از خطر یا مقابله با آن می کند و در عین 

در درون فرد پاره ای واکنش های فیزیولوژیکی نظیر تپش قلب، تعریق، دلشوره و افزایش ترشح آدرنالین و مواد حال 

 .شیمیایی دیگر رخ می دهد
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بسیاری از . را می توان محیط نامید ،به شکل ضمنی هر آنچه در اطراف ما قرار دارد )چه ساخته شده و چه طبیعی(

می توانند محیط را متاثر کنند. محیط های طبیعی اغلب به عنوان عواملی که از فشار عوامل غیرفیزیکی موجود در محیط 
 (.81، ص 0876)روزرخ،  روحی می کاهند در نظر گرفته می شوند اما گاهی در شمار موارد استرس زا قرار می گیرند

بندی هایی که در مورد محیط را می توان به طرق مختلف برحسب موارد گوناگون دسته بندی کرد. از جمله دسته 

 : محیط انجام شده تقسیم بندی جان لنگ است وی محیط را در زیر گروه های زیر تقسیم بندی می کند

 محیط کالبدی شامل محیط های زمینی و جغرافیایی، .0

 محیط اجتماعی شامل نهادهای متشکل از افراد و گروه ها، .2

 ،محیط روانشناختی شامل تصاویر ذهنی مردم .8

 .ی شامل مجموعه عواملی که فرد به آن واکنش نشان می دهدمحیط رفتار .9

با پیشرفت دانش  در میان نظریه های مختلف ، محیط بیشتر به عنوان عاملی تاثیرگذار بر رفتار انسان فرض می شود.
در  .دارند؛ بلکه بر روند شکل گیری محیط اثر متقابل و رفتار او متاثر از محیط نیستند، دیگر انسان روانشناسی محیطی

 : دیدگاه اشاره کرد 8زمینه تأثیر محیط و معماری بر رفتار می توان به 

 جبری نگری معماری : 

 .از این دیدگاه معماری و محیط اطراف، دلیل بروز رفتار در فرد خواهند بود

 اختیاری نگری محیطی : 

 .در این دیدگاه انتخاب فرد باعث بروز رفتار خواهد بود

 یاحتمالی نگری محیط : 

 . این نگرش حد وسطی از دو دیدگاه قبل است

دید کننده ای که دارند باعث بروز استرس در فرد خواهند هسترس زاهای محیطی عواملی هستند که به دلیل نقش تا

شد. از جمله این موارد می توان به سر و صدا، گرما، رطوبت هوا و احساس ازدحام اشاره کرد. در مورد محیط هایی که 

سترس در انسان می شوند تحقیقات مستقل انجام نشده است. در مورد این دسته از محیط ها باید به نقش فرآیند موجب ا
 .ادراك در ایجاد احساس استرس در افراد اشاره کرد

 استرس زاهای محیطی -الف 

ی منفی استرس زای محیطی عبارت از یک عنصر محیط فیزیکی است که به علت تهدیدآمیز بودن، واکنش عاطف»

 .«ایجاد می کند
عوامل استرس زای محیطی، عواملی هستند که با ایجاد استرس در فرد در طوالنی مدت باعث افت قابلیت های فرد 

 .خواهند شد

برخی از این عوامل مانند سر و صدا تاثیر سریع و آنی بر کارآیی فرد دارند، اما برخی دیگر مانند آلودگی هوا اثرشان در 
 (.81، ص 0876)روزرخ،  ار خواهد شددرازمدت پدید

 استرس زا عوامل -ب 

عواملی که  ند.وه معین تر و بررسی شده تری هستاسترس زاهای محیطی نسبت به محیط های استرس زا دارای وج

 : موجب می شود محیط به نظر انسان استرس زا باشد دو دسته هستند
 عوامل بیرونی  .0
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عات دریافتی یا که در آنها فرد با کمبود اطالمشابه هستند، مانند فضاهایی  عواملی که در میان همه افراد تقریبا

ر فرآیند ادراك به وجود می به رو می شود و در نتیجه اختالل د افزایش بیش از حد اطالعات رسیده به سیستم عصبی رو
گاه انسان در موقعیتی قرار عدم شناخت از محیط اطراف باعث ایجاد استرس خواهد شد، یا به تجربه ثابت شده هر. آید

بگیرد که احساس کند توانایی کنترل بر آن را ندارد، یا حتی این قابلیت را که بتواند آن را پیش بینی کند از دست داده، 

 شد.دچار استرس خواهد 

 عوامل درونی .2
 .عواملی که بین افراد مختلف متفاوتند: این عوامل نتیجه تفاوت در شخصیت انسان ها هستند

اند و کمتر می توان به شکل  مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ن دسته از موارد به علت شخصی بودن، کمترای

استاندارد شده و در قالبی معین و مشخص طبقه بندی کرد و برای بررسی دسته دوم عوامل ایجاد استرس در افراد باید به 
 . نقش ادراك اشاره کرد

ه شدن بر اثر سر و صدا، گرما یا رطوبت و شرجی هوا پیش آمده است. از سویی دیگر فالتقریبا برای هر فردی تجربه ک

گاهی اتفاق افتاده که با ورود به فضا یا مکانی بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشد احساس دلهره و اضطراب کند. در 

ترس زای محیطی، عواملی روانشناسی محیط مورد نخست با عنوان استرس زاهای محیطی شناخته می شود، عوامل اس
. شدت این واکنش در افراد مختلف «ایجاد واکنش عاطفی منفی می کنند»به علت تهدیدآمیز بودن  الهستند که معمو

ادراك محیط نقش زیادی در ایجاد احساس استرس دارد. بخشی از عوامل موثر بر ادراك شخصی است مانند . متفاوت است

شخصی که بر نحوه ادراك فرد از محیط به عنوان فضایی استرس زا نقش دارد، برخی  تجارب، ژنتیک و... جدا از عوامل
عوامل ادراکی هستند که ممکن است افراد را درباره محیط اطراف دچار اضطراب کنند. آزمایشات نشان داده اند که انسان 

د از محیط اطراف به حدی کم باشد عات رسیده به فرالدر صورتی که در حالت بی خبری مطلق از محیط اطراف باشد یا اط

عات رسیده به فرد به حدی الیا از سویی دیگر حجم اط که وی قادر نباشد شناخت از محیط اطراف خود را گسترش دهد،

روانی نامطلوب مانند احساس کسالت،  تالعات نباشد دچار حاالر به تجزیه و تحلیل و پرداخت اطزیاد باشد که دیگر قاد
می توان به واسطه ی القائات فضایی ارتباطی بین  (.00، ص0899گروتر،) کابوس بینی و... خواهد شدوحشت بی اساس و 

ها از لحاظ حجم، ساختار و مصالح و نیز اهمیت دادن به اد نشاط از راه های گوناگونی فضامفاهیم برقرار کرد؛ برای مثال ایج

فراد که در راس آنها قضات می باشند و در نظر گرفتن این کیفیت فضاها و فراهم آوردن امنیت و آرامش برای کلیه ی ا
 .شرایط برای کارمندان، مردم و حتی مجرمان امری ضروری است

احساس استرس در یک محیط بسیار وابسته به شکل ادراك فرد از محیط می باشد. به شکل خالصه می توان ادراك 

رامون، توسط حواس خود، دریافت کرده و پس از آن به وسیله عات را از محیط پیفرآیندی دانست که طی آن فرد اطالرا 
 : مغز تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کند، سه عامل تاثیرگذار بر ادراك نقش بسیار مهمی دارند

 وضع روحی انسان در آن لحظه و حال و هوای محیط در زمان ادراك 

  تجربیات و وقایع گذشته شخص بینندهخلق و خوی شخصی که چیزی است نقش گرفته و ساخته شده از تمامی. 

  عوامل موروثی و زمینه اجتماعی، روانی یعنی عواملی که نه از طریق یاد گرفتن به وجود آمده اند و نه از راه تجربه. این
 (.92، ص 0870)روزرخ،  تفاوت ها در افراد سبب می شود که افراد تجربه هایی متفاوت از ادراك یک فضا را داشته باشند

 

 . عوامل موثر در کاهش  فشار عصبي فضاهاي دادگاهي6

محیط پیرامون اشاره به جنبه های ناپیدایی دارد. این عوامل ویژگی های ثابت محیطی هستند که ممکن است 

هشیارانه ادراك نشوند. محیط اطراف تاثیر عمیقی بر کارها دارد. خلق و خوی، رفتار و حتی سالمت جسمی و روحی تحت 

 (.90، ص0819)مک اندرو، نداد حسی است که دائما از محیط دریافت می شود تاثیر درو
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می توان به واسطه القائات فضایی ارتباطی بین مفاهیم برقرار باشد؛ برای مثال، ایجاد نشاط از راه گوناکونی فضاها از 

آرامش برای کلیه افراد که در لحاظ حجم، ساختار و مصالح و نیز اهمیت دادن به کیفیت فضاها و فراهم آوردن امنیت و 
راس همه آن ها قضات می باشند و در نظر گرفتن این شرایط برای کارمندان، مردم عادی و حتی مجرمان امری ضروری 

 است.

فضاها باید مانند یک مکان مقدس مانوس باشند تا باعث آرامش شوند. فضاهای داخلی از جمله دادگاه ها و فضاهای 

یدگاه داشته باشند و در کل کاهش عوامل تنش زا و تشنج آفرین و القای آرامش و امنیت در طرح انتظار نباید حس تبع
باید جز اهداف اولیه قرار گیرد. در این مکان باید آمادگی برای رسیدن به فضاهای دادگاهی و حس احترام، آرامش و اعتماد 

 در افراد ایجاد شود.

به برخی از س در طراحی فضاهای دادگاهی خواهند شد که در زیر عواملی سبب کاهش میزان فشار عصبی و استر
 آنها پرداخته می شود:

توجه به طراحی فضاها؛ برای نمونه استفاده از عناصر، مصالح و رنگ به گونه ای که آرامش را به مراجعان انتقال  .0
)مک اندرو، ه داشته باشد دهد. ارتباطات عاطفی ممکن است معانی را برای شیوه ادراك افراد از محیط به همرا

 (.72، ص0819

فضاهایی با رنگ روشن، بزرگ تر و جاودانه تر از فضاهایی با نور کم هستند. رفتارها نیز می تواند متاثر از 
رنگ سطوح باشد؛ مثال افراد در یک کریدور منقوش به رنگ های گرم سریع تر از کریدورهای منقوش به رنگ 

)مک ین رنگ ها با تنالیته کم، یعنی کمرنگ تر، باعث کاهش اضطراب می شوند های سرد راه می روند و همچن

 (.78، ص 0819اندرو، 

استفاده از مصالح طبیعی و بومی و متناسب هر فضا؛ مانند سنگ )ایجاد صالبت و اقتدار(، شیشه )شفافیت(،  .2
 .چوب )احساس آرامش و صمیمیت و گرما(، فلز )قدرت( و آجر )گرمی و دیر آشنایی(

( معتقد است 0707مصنوعی بودن یا طبیعی بودن مصالح برای مردم معانی متفاوتی دارد. کیوشی آیزومی )
که استفاده از پالستیک به جای چوب و مصالح دیگر به دلیل تحمیق نظام ادراکی و یا به دلیل ناسازگاری میان 

 (.289، ص 0811)لنگ، تردید می کند  ظاهر مصالح و احساسی که از آن دریافت می شود، در مشاهده گر ایجاد

سالمتی روحی و روانی از طریق تقلیل اضطراب و فشار عصبی و زیبایی طبیعی از طریق کاربرد مصالح و رنگ های 
 (.01، ص 0811)لنگ، همساز با طبیعت حاصل می شود 

استفاده از فضاهای مرکزی مانند حیاط مرکزی، آتریوم، نورگیرهای سقفی، بام سبز، فضاهای میان طبقه ای سبز،  .8
 به دلیل وارد کردن طبیعت در بنا.

بر این باور بودند که طبیعت اثری متعالی،  07هواداران یکی از جنبش های هنری شاخص در انگلستان قرن 

 (.899، ص 0819)مک اندرو، ارد آرام بخش و بارورساز بر انسان د
پژوهش ها تایید می کنند که تجارب فرد در طبیعت نبایستی حتما دیدنی باشد؛ حتی معمولی ترین جلوه 

های طبیعت مثل یک درخت با یک فضای باز کوچک نیز می تواند لذت بخش باشد. تحقیقات نشان می دهند که 

)مک اندرو، د و احساسات و حاالت خلقی مثبت را برمی انگیزد تماشای مناظر طبیعی فشار روانی را کاهش می ده

توجه به فضاهای نیمه باز و نیمه بسته و طراحی فضاهای نیمه باز و قابل دسترسی برای پرسنل  (.899، ص 0819
و عموم، باعث تمدد اعصاب و بهبود روند کاری آنها در محیط های قضایی می شود. استفاده از این نوع فضاها 

اناتی مانند ایجاد فضایی مشترك، امکان تجمع عموم، برخورداری از نور و تهویه طبیعی، حل شدن برخی امک

مسائل زیست محیطی، رفع برخی مشکالت ارتباطی، نزدیک شدن به معیارهای معماری سبز و پایدار، حداقل 
 مصرف، بیشترین ذخیره و کمترین اتالف انرژی را فراهم خواهد نمود.

 ی نور و تهویه طبیعی باشند، مخصوصا دادگاه ها.فضاها دارا .9
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جهت دهندگی نور، منبع، رنگ و میزان روشنایی یک مکان، از دیرباز متغیرهای اساسی در تجربه فضای 

نور خورشید می تواند به کاهش احساس خستگی، افسردگی و ...  (.289، ص 0811)لنگ، داخلی و خارجی بوده اند 
 (.19، ص 0819)مک اندرو، بیشتر تمایل به رفتارهای پرخاشگرانه دارند  کمک کند. در تاریکی مردم

 استفاده از عناصر طبیعی، مانند گیاه و آب در طراحی فضاهای داخلی. .9

این عناصر  .(06، ص0897)ویلسون، گاهی حتی نگاه کوتاهی به طبیعت فشار زندگی روزمره را از بین می برد 

فضاها و القای آرامش و کاهش استرس برای کارمندان و مراجعان و حتی باعث ایجاد حس طراوت و تازگی در 

 سبب سرمایش تبخیری در داخل فضاها می شوند که خود به خود سبب تمدد اعصاب می گردد.

استفاده از خطوط نرم و منحنی و پرهیز از مصالح خشن و سرد، مثل فلز در فضاهای داخلی، سبب القای گرما،  .0

 شود.صمیمیت و آرامش می 

استفاده از سطوح شفاف، نیمه باز و نیمه بسته که امکاناتی از قبیل القای آرامش و حس اعتماد را در ترکیب  .9
 فضاها ایجاد می کنند.

 جلوگیری از ایجاد ازدحام و تراکم در فضاها .1

ازدحام به دلیل محدود ساختن استقالل و بیان فردی موجب فشار عصبی می شود و زمینه های برقراری 

رتباط دلخواه را مشکل می کند. ازدحام با احساس عدم کنترل بر محیط همراه است و به دلیل ارتباط مستقیم با ا

فشار اجتماعی موجب رفتارهای منفی می گردد. مکان های رفتاری نباید بیش از اندازه شلوغ باشند، به این معنا 

افراد در وضعیت متراکم تر  (.009، ص 0876)لنگ، د که تعداد افراد باید با الگوی جاری رفتار تناسب داشته باش
 (.261، ص 0812)آلتمن، بیشتر احساس ناراحتی می کنند و قضاوت هایشان در مورد موقعیت منفی می گردد 

از پیامدهای (. 209، ص 0812)آلتمن، محیط های پرتراکم بیشتر با احساس عصبانیت، خصومت و ... همراه است 

ب های اجتماعی همانند جنایت، بزهکاری و اختالالت جسمی و ذهنی را می توان نام برد درازمدت ازدحام، آسی
  (.220، ص 0812)آلتمن، 

می توان ازدحام را از طریق استقرار مناسب فضاها همانند ایجاد فضاهای خصوصی و مهم در ارتفاع به گونه 

این ترتیب، استقرار فضاهای عمومی در قسمت ای که از دسترسی عموم به آن مکان ها بکاهد، مدیریت کرد تا به 

های زیرین بنا و چیدمان و جانمایی فضاها هماهنگ با روند رسیدگی به پرونده های قضایی صورت پذیرد. یعنی 
هر چه باالتر می رود، فضاها خصوصی تر شود و دسترسی ها کمتر گردد، برای نمونه دادگاه های مدنی در باالی 

ار بگیرند؛ ازین رو می توان ازدحام جمعیت در فضاها را کاهش داد. همچنین می توان برای دادگاه های کیفری قر

 دا و مجموعه ای متشکل تعبیه کرد.کارآمدی پالن، حجم های با عملکرد باال را به صورت بسته، ج

 رعایت حریم شخصی افراد از جمله کارمندان و مراجعان. .7

، شخصی، اجتماعی و عمومی )و هر کدام به صورت دور یا خصوصی فواصل در انسان ها به صورت فواصل
( نام گذاری شده است. احساس افراد نسبت به یکدیگر در زمان معین عامل تعیین کننده ای در شیوه نزدیک

استفاده از فاصله است. بنابراین افراد عصبانی یا آن هایی که بر گفته های خود تاکید دارند، در فاصله نزدیک تری 

 (.080، ص 0819)هال، رفته، با فریاد زدن، طنین صدایشان را از آنچه قبال بود باالتر می برند قرار گ

استفاده از عالئم و نمادهایی برای کاهش استرس و ایجاد اطمینان خاطر؛ مانند استفاده از عکس، نقاشی، مجسمه  .06

نند مجسمه مرد(، عدالت و قضاوت در فضاها و راهروها برای بیان کردن نمادهایی از جمله اقتدار قانون )ما
 )فرشته عدالت(.

طراحی برخی فضاها برای رفع نیازهای مراجعان؛ از قبیل پارکینگ، فضاهای عمومی و مشاوره رایگان، فضای  .00
 نگهداری کودکان و مطالعه روزنامه و کتاب. 
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ی دستگاه قضایی کشور محسوب رابا تاثیر مثبت بر سیمای شهر به عنوان نمادی معاصر ب انندبناهای قضایی می تو
، به نمونه های شایسته فضاهای حکومتی کشور تبدیل گردند و باعث گیرایی و خوانایی در شهر برای عموم مردم شده

ویژگی فرم، ویژگی روئیت : شوند. دونالد اپل یارد سه دلیل را عامل شناخت بهتر بعضی ساختمان ها می داند. این سه عامل

  (.091، ص 0811 لنگ،) اده و اهمیت بنا هستندپذیری و ویژگی استف

ساختار بنا می تواند به گونه ای همخوان با محیط اطراف باشد، مفاهیمی از قبیل صمیمیت، پویایی، انعطاف پذیری  
را القا کند و هماهنگ با اقلیم منطقه و دیگر ساختار های شهری اطراف خود باشد. این مراکز ضمن رعایت اهداف ملی و 

یار های کیفی و کمی مورد نظر دستگاه قضایی، باید قابلیت مقایسه با مراکز قضایی از نظر استاندارد های محیطی را مع

ل و جمال الهی در الداشته باشد. در این گونه بناها که کار مهم قضاوت در آن صورت می گیرد، تحقق هم شاًنی مراتب ج
ضیا ) عت به عنوان نمونه خلقت جهان هستی، امری زیبا تلقی می گرددهیئت بنا و استفاده از شیوه های طراحی در طبی

با توجه به عوامل تنش زا در فضاهای دادگاهی، افراد به دلیل تنش عصبی دچار سردرگمی در چنین  (.7، ص0872 بخش،

یی باید به گونه ای فضاهایی می شوند؛ از این رو نیاز به خوانایی بیشتری در این فضاها وجود دارد. معماری چنین فضاها

را پیشاپیش بیابند و ساختمان یک تجسم فیزیکی النه طراحی شود که مردم آمادگی تمکین به قانون، قاضی و قضاوت عاد
طراحی می تواند نماد یک جامعه سالم و عاری از جرم  ست.از سیستم قضایی را نشان دهد که به زبان معاصر تفسیر شده ا

گونه عه، قضاوت بیطرفانه و عاری از هرقوق مردم، القای حس امنیت به عنوان اولین نیاز جامو نشان دهنده ی حمایت از ح

با رعایت مفاهیمی از قبیل تعادل و الزم و وقار را با حفظ نشاط  صالبتترس و وحشت باشد و یا در عین حال می تواند 
ا از خلق نباشد و ساختارها حتی در نما ناپایداری و توازن القا کند و در ضمن نماد سلطه و تحقیر جبارانه و به گونه ای جد

سستی و زوال را نشان ندهد. طراحی مراجع قضایی باید مردمی و سرشار از لطف باشد که القا کننده ی حس شفافیت و 

 (.00، ص 0872ضیا بخش، ) صداقت است که در این صورت نشان دهنده ی عملکرد درست قوه ی قضاییه نیز می باشد

 
 

 ایي در فضاهاي دادگاهيخوان .6

 

با توجه به عوامل تنش زا در فضاهای دادگاهی، افراد به دلیل فشارهای عصبی دچار سردرگمی در چنین فضاهایی می 
شوند؛ از این رو نیاز به خوانایی بیشتری در این گونه فضاها دارد. نقشه های شناختی بازنمایی های ذهنی از محیط هستند 

که به وسیله آن مردم راه خود را پیدا می کنند. اکثر مردم استفاده از راهنماها را در رهیابی ترجیح  و رهیابی فرآیندی است

می دهند. اگر این راهنماها در نقاط کلیدی مثل تقاطع ها یا سایر نقاط تصمیم گیری در مسیر قرار داشته باشند، بسیار 
واند رهیابی را آسان سازد و پیچیدگی باعث کاهش آن می شود موثرند. تمایز در ساختار مصالح، وضوح دیداری باال می ت

 پرهیز از ابهام و رعایت وضوح و خوانایی در طرح ها امری ضروری است. (.02، ص 0819)مک اندرو، 
 

 

 روانشناسي معماري دادگاه .8

 

 : مل موارد زیر باشداصطالح روانشناسی معماری در بازه گسترده ای به کار رفته و زمینه ای است که می تواند شا

 ؛ (رگونومی )مطالعات بر روی آرامش، چگونگی کار حواس، تناسبات انسانی، روانشناسی انسان و حرکت انسانا 

 ؛ (روانشناسی ویژه )مطالعات ادراك، روان شناختی، الگوهای شناخت، انگیزه های فردی، حافظه و غیره 
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 (.کوچک، انسان شناختی، طبقه بندی ها و غیره)جامعه شناسی خرد، تعامالت گروه های  جامعه شناسی 

 ها(. انسان شناسی )مردم شناسی از لحاظ نماد و آیین 

  ،از دیدگاه برخی متخصصان مطالعاتی شامل زیبایی شناسی، قدرت روابط و علوم مرجع )شامل زبان شناسی

 (.تاریخ و فلسفه علم، علوم سیاسی و فلسفه اخالق

ه ها و تاثیر آن بر چگونگی تجربه شهروندان از فرآیندهای دادگاه، یکی از مؤلفه های محیط فیزیکی و اجتماعی دادگا

اساسی در بهبود سیستم قضایی است. زیرا طراحی و زیبایی شناسی ساختمان دادگاه در درك کاربران از سیستم قضایی 
 . تاثیر می گذارد

به کاربران داده می شود؛ مانند خدمات دادگاه،  در این بخش، پیام های غیر کالمی که توسط محیط فیزیکی دادگاه

 : حوزه عمومی و شرکت کنندگان در نظام قضایی ، مورد بررسی قرار می گیرند؛ از جمله

 چیدمان اتاق های انتظار و یا اتاق هیئت منصفه 

 چه گروههایی در سالن های دادگاه حضور دارند 

  و زندانیانتفاوت در محل قرارگیری قضات، هیئت منصفه، شاهدان. 

از سیستم قضایی چگونه همچنین بایستی بررسی کنیم ساختمان دادگاه چه تصویری ایجاد کرده و تجربه کاربران 

 .(91، ص 0876)روزرخ،  یردشکل می گ

 
 

 حصار فضایي.9

 
د می آید. دادگاه ها رویکردهای مختلفی از محدو "فضای محصور "از معنای لغت قدیمی فرانسوی  "دادگاه"کلمه 

کردن فضا را نشان می دهند. بررسی پذیرش، سالن انتظار و چیدمان سالن های دادگاه و سیستم حرکتی کاربران دادگاه 

مفید است. اغلب دادگاه ها با گرایش کالسیک ، سلسله مراتب و محصوریت را از طریق ساختار فیزیکی خود نشان می 
ند؛ بلکه هر کدام از فضاهای داخلی مجزا هستند: سرسرای اصلی، دهند. فضاها تنها از جهان پیرامون خود جدا نمی شو

سالن دادگاه، فضای پذیرش، گالری ها، اتاق ها، فضاهای هیئت منصفه و اتاق های مشورت، و در خود دادگاه، نیمکت، میز 

و قوانین نیز جدایی  وکیل و.. . نه تنها توسط دیوارها، نرده ها، سطوح مختلف و موانع؛ بلکه از طریق زبان، لباس، سنت

 .(87، ص 0876)روزرخ،  وجود دارد
 

 

 روانشناسي محيط در فضاهاي اداري دادگاه  .11

 

است. نظام باز برخالف نظام  "باز و بسته"یکی از رایج ترین انواع تقسیم فضای اداری، طبقه بندی آن ها به دو نظام 

 . بسته روابط متقابلی با محیط خود دارد

ساسی این دو نظام، این است که نظام بسته تنها از عوامل خارجی متأثر گشته و در معرض تغییر قرار از اختالفات ا 
می گیرد و از سوی دیگر در یک نظام بسته اجزاء شکل ساده ای دارند و تنها از طریق مبادله اطالعات بر یکدیگر تأثیر می 

خارجی از درون و به لحاظ مبادالت بین اجزای داخلی خود نیز  گذارند. در حالی که نظام باز عالوه بر اثرپذیری از عوامل

 (.92، ص 0087)روزرخ،  تغییر می کند
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 فضاي باز اداري -11-1

این . است (Open Space) یکی از مباحث بنیادی که امروزه راجع به فضا عنوان شده است طراحی آن به شیوه باز

به  "فضای باز" .و اروپا به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد شیوه، از آلمان غربی نشأت گرفته و امروزه در آمریکا
محوطه بازی اطالق می شود که توسط تعدادی از کارکنان، سرپرستان، مبلمان، تجهیزات و معابر داخلی اشغال می شود. 

تباطات و مبادالت گروهی و مبنای این ایده، ایجاد یک طرح باز و انعطاف پذیر از طریق گروه بندی کارکنان در انطباق با ار

همچنین جریان کار و ارتباط درون دپارتمانی است. هواداران ایده فضای باز معتقدند که برنامه ریزی اداری نباید بر اساس 

چارت سازمانی، بلکه باید بر مبنای گروه بندی کارکنان در فضای باز و در امتداد خطوط ارتباطی پرسنلی و مکاتبات و 
 . ی انجام شودمراودات گروه

جرای این شیوه به جدی ترین و کامل ترین شکل خود به معنای حذف دفاتر خصوصی و از میان رفتن هرگونه تمایز ا

میان مدیریت و توده کارکنان اداری است، طبق این ایده ادارات فاقد دیوارها یا پارتیشن های ثابت خواهند بود. کل فضای 
ستفاده قرار می گیرد که پرده ها، مبلمان و دستگاه های قابل انتقال برای ایجاد گروه طبقه به صورت یک فضای باز مورد ا

 . های مختلف در آن نصب شده اند
یکی از فواید ابتدایی فضاهای باز اداری این است که این فضاها باعث جریان کار و ارتباطات مؤثر می شود. به عالوه 

واری وجود نداشته و روشنایی فضا و راهروها، چندین محیط کار را در بر می هزینه نگهداری آن اغلب کم است، چرا که دی
کم است و بسیاری از مردم می ( گیرند. هزینه نگهداری و مراقبت نیز )به علت مصرف رنگ کمتر، امکان نظافت سریعتر

تأمین می کند. عالوه بر این  توانند با چنین فضای داخلی بدون دیوار سازگار شوند. این سالن ها، نور و تهویه بهتری را

وقتی مشاغلی اضافه یا حذف می شوند و یا تعداد کارمندان یک بخش تغییر می کند، امکان تغییر فضا بسیار آسان است، 
چرا که جدارهای ثابتی وجود ندارد و در نهایت نظارت آسان بر کارمندان را امکان پذیر می کند. به عبارت دیگر یک ناظر 

کارمندان را از محل میز مدیریت تحت کنترل داشته باشد. مضافاً شواهدی است که تسهیل اجتماعی در  می تواند همه

 . دفاتر غیر خصوصی بیشتر ایجاد می شود
 . بسیاری از تحقیقات نشان داده اند که حضور دیگران حداقل در مورد تکالیف آسان، باعث پیشرفت عملکرد می شود

 

 مضرات فضاي باز اداري -11-2
 :ای باز اداری با تمام سودمندی های بالقوه ای که دارند، مضراتی نیز دارند که در دو گروه طبقه بندی می شوندفضاه

 سر و صدا و حواس پرتی 

 فقدان فضای خصوصی )حریم ( کافی 

 وقتی که دفاتر به وسیله دیوار از هم جدا می شوند، سر و صدای ماشین های تحریر، تکثیر و صدای تلفن ها فقط از

یک ناحیه به دفاتر بعدی منتقل می شود. اما در طرح فضای باز، سر و صدا ممکن است باعث مزاحمت زیاد سایر دفاتر 

 . مجاور شود
مشابهاً گفتگوها نیز مزاحمت ایجاد می کنند، در حقیقت با آنکه فضاهای باز اداری ممکن است مکالمات اجتماعی را 

که ارتباطات مربوطه، به صورت سازمان یافته ای پیشرفت کند. حرکت مردم در تسهیل کنند، شواهد اندکی در دست است 

راهروها و به هنگام رتق و فتق امور خود، در فضاهای باز قابل توجه است که خود به منبع مزاحمت تبدیل می شود. برای 
ع یا پارتیشن های قابل حمل حل مشکل سر و صدا و مزاحمت می توان از ماشین های کم سروصدا استفاده کرده و از موان

بهره جست. فضاهای خصوصی )حریم( اندك در فضاهای باز اداری قابل توجه است. مکالمات خصوصی به راحتی شنیده 
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می شود و ارتباطات محرمانه بین ارباب رجوع و کارگزار بسیار مشکل جلوه می کند. با آنکه فضاهای باز نظارت را تسهیل 

افراد می کاهند. هر حرکت کارمند در معرض دید عمومی است، مکالمات تلفنی با افراد خانواده  می کنند، از احساس حریم
قابل شنیدن است. خطاها و رفتارهای اشتباه قابل دیدن است و فضای باز اداری، جنبه شخصی دادن به فضای کار به وسیله 

 . کارهای هنری و سلیقه ای را تشویق نمی کند
مت، استفاده از موانع قابل حمل ممکن است به حل مشکل کمبود حریم کمک کند. اما موانع همانند سروصدا و مزاح

نمی توانند احساس حریمی را که در فضاهای محصور وجود دارد، فراهم کنند کا. رگزارانی که از دفاتر مرسوم به دفاتر باز 
 . یت شغلی رنج می برندمنتقل می شوند از کمبود فضای خصوصی )حریم( شکایت کرده و از کاهش رضا

در مجموع طرح فضاهای باز اداری هم فواید و هم مضراتی دارد. افزایش فرصت ارتباط ممکن است باعث تسهیل 

جریان کار شود، اما مزاحمت را افزایش داده و احساس حریم را کاهش می دهد بسته به عملکردهای انجام شده در یک 
، مارنز و 0719، گودریچ0717، بالك و استوکز0718وق دارد )بکر و دیگراندفتر، مضرات فضای باز بر فواید آن تف

 .)0712، واینمن0712، ساندستروم و هربرت و براون0712اسپکلمیر
 

 توصيه هایي براي رفع نقایص فضاي باز اداري -11-3

 : ر بستمهمترین عیب فضاهای اداری سروصدا است. جهت رفع این عیب، عموماً می توان سه تدبیر زیر را به کا .0

  با تکیه بر نتایج حاصل از مطالعات راجع به آکوستیک در فضاهای اداری و تدابیر پیشنهادی این مطالعات

  .سروصدا را تا حد ممکن کنترل کرده، کاهش داد

  با استفاده از سایر تدابیر معماری، تعامالت اجتماعی غیر ضروری را حذف کرد. مثل پارتیشن بندی مناسب که

 . مورد لزوم را تسهیل کند فقط تعامالت

 دادن آموزش های الزم به کارمندان و مردم از طریق رسانه های گروهی جهت سازگاری با محیط باز اداری . 

احساس نداشتن حریم عیب دیگر فضای باز اداری است. در رفع این مشکل باید پارتیشن بندی ها در نهایت دقت  .2

 . کالمی یا چشمی غیر ضروری پرهیز گردد انجام شوند به طوری که از هرگونه ارتباط

 : حساس ازدحام یکی دیگر از معایب فضای باز است. دو نوع تدبیر برای این معضل پیشنهاد می شودا .8

 درنظرگرفتن اتاق های خاصی هم برای خلوت کردن افراد و هم برای انجام کارهای فکری در صورت لزوم . 

  قراردادن گریزگاه های دیداری مناسب، استفاده از رنگ، نور و تزئینات حداکثر استفاده از تدابیر معماری، مثل
جهت افزایش فراخی و وسعت محوطه کار، استفاده از تدابیری مثل شکل مناسب سالن، بلندبودن سقف، قرارندادن میزها 

 .... کنار دیوار و

 .، ضروری استرعایت هنجارهای فرهنگی تاحدی که به اصل طراحی فضاهای باز لطمه وارد نشود .9

 متر (. 9الی 8) رعایت فواصل پیشنهادی برای چیدن میزها  .9

تفریحی، همچنین نظرخواهی از کارمندان و جامه عمل پوشاندن به این نظرات در حد -افزودن بر امکانات رفاهی .0

 .امکان، در تسهیل سازگاری با فضاهای باز مؤثر خواهد بود

مناسب هستند ولی برای کارهای فکری تناسب چندانی ندارند. در  فضاهای باز اداری جهت انجام کارهای ساده .9

هر صورت دست زدن به تغییرات بنیادی مستلزم انجام تحقیقات گسترده بوده و باید با رعایت احتیاط های الزم 

 (.99، ص 0087)روزرخ،  انجام گیرد
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 گيرينتيجه   .11

همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است. امروزه با توجه به  عدالت به عنوان یک نیاز اساسی برای زندگی جمعی انسانها

نقش فراگیر و همه جانبه سازمانها در زندگی اجتماعی انسانها نقش عدالت در ســازمانها بیش از پیش آشکارتر شده است. 

طح جامعه است. به سازمانهای امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در س
جمله تعهد سازمانی و رضایت شغلی  همین دلیل امروزه عدالت سازمانی به مانند سایر متغیرهای مهم در رفتار سازمانی من

برای مردم، اضطراب آور  فضاهای قضایی و دادگاه ها معموالً یرتصوپیدا کرده است.  مدیریت جایگاه خاصی را در متون

وحشتناك نباشند. ید آمیز و جاد حداقل احساس رعب و وحشت، طوری طراحی شوند که تهدیبا ا یفضاها بایست این .است
من و مطمئن طراحی شدن دادگاه ها و اتاق استماع ( ای سه با موارد بزهکاریی)در مقا شتیدر پرونده هایی شامل موارد معی

کاربرد مصالح، جزییات و تناسبات،  ریقمی توانند از طی فضاهای داخلی مجتمع های قضای. ی داردشتربیاهمیت ، دادرسی

از  ،جاد کنند. سلسله مراتب فضا و عملکردها می توانند به طور هوشمندانه اییاز اعتدال و عدالت خواهی را ا ویریتص

معماری یک فضای قضایی باید اعتماد مردم را جلب طرح  .کاربرد مصالح، رنگ ها و احجام متفاوت، نشان داده شوند ریقط
کند و حس مردم ساالری را در مردم القا کند. توجه به نور و تهویه طبیعی چنین محیط هایی به کاهش استرس، احساس 

 .ان این فضاها کمک بسزایی می کندخستگی و افسردگی کارکنان و مراجع
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