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 هاي شناسي محيط در طراحي محيط بررسي نقش روان
و دادگاهي  قضايي

∗ضيابخش ندا

 رودهن واحد اسالمي آزاد دانشگاه معماري،و هنر دانشكده استاديار

 فاطمه بهرامي نژاد
 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران غرب

)12/5/1392: تاريخ تصويب- 8/9/1391: تاريخ دريافت(

 چكيده
 جايي است كه در آن بايد براساس دادگاه. استترين محور اجرايي هر دادگاهي عدالت اصلي

طراحي فضاها.در چنين حالتي بايد فضاها نيز خود عادالنه طراحي شوند. عدالت رفتار شود

و  تبر. را به كاربران بدهدرفتاري بايد بهترين پاسخ رواني شناسي ثير روانأاي پي بردن به

هب. نمونه در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است50،محيط بر روي فضاهاي قضايي

شناسي با هدف بهبود روانها داده گردآوري براياي نامه آنها، پرسشةمنظور پس از مطالعينا

و كاهش عوامل استرس و در شده گاه تدوين زا همچون داد زا در فضاي تنش محيط معماري

و معماران اين راستا از روان سبراي شناسان، وكال  شده كمك خواستهاالتؤپاسخگويي به اين

آن. است و تطبيق آن با نمونهة با تهي،پس از نت يك آمار توصيفي دستبه ايجيهاي موجود،
و مادي بر اساس نيازها آمده و كيفيت معنوي يهئقضاقوةي كه اميد است، مراتب كمال بشريت

 رفتاريو رواني پاسخ بهترين يافتنپيدر مقاله اين. ارتقا يابديادشده كاربران در فضاهايو

ميبهزا استرسوزا تنش محيطي خودكهاست هايي مجموعه چنين كاربران براي . آيند شمار

. باشدمي نادياس نيز موارديدرو شهودي نيزواي كتابخانه ميداني، پروژه ايندر تحقيق روش

اي نتيجهو گذشته زماندر پيمايشي–توصيفي هدفبا كيفي فرآيندي داراي پژوهش اين

در اين تحقيق تجزيه.است گرفته شكل استقرايي منطقيباكه باشدمي حال زماندر كاربردي

.فته است انجام پذيركميو)شهودي(كيفي، قياسيهايو تحليل اطالعات با روش

ك  ليديواژگان
.نيازهاي رواني هاي قضايي، مكانمعماري پايدار، شناسي فضا، روان
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 مقدمه
و آرزوهاي ديرين جامع اجراي عدالت يكي از آرمان منظور از اجراي عدالت،. بشري استةها

و  . باشدميافراد با يكديگر يا افراد با دولت بر طبق قوانين مصوب هاي درگيريحل اختالفات

كه قوهةقوةخطير برعهدةاين وظيف و پشتيبان حقوق قضائيه گذاشته شده است اي مستقل

و مسئول تحقق بخ و اجتماعي به عدالتشفردي از. است يدن به بازديدهاي اخير با توجه

مي ساختمان كه هيچ هاي دستگاه قضايي ايران چنين دريافت شده يادكدام از بناهاي شود

شةدهند نشان و كه اين در صورتي. كارآمد نيستوب يك دستگاه قضايي عادلن مطلوأ اعتبار

و در فضاهاي شهري و جايگاه تمدن ملت ايران باشند هب بناها بايد معرف هويت، فرهنگ
.نمود پيدا كنند) ساالر مردم( مدرنوهاي ايراني، اسالمي عنوان نمادي از مفاهيم سنت

نه هيچ و كمي دستگاهمةكنند تنها بيان كدام از اين بناها ن عيارهاي كيفي ، يستهاي قضايي

 قضاييو نيازهاي فردي، اجتماعي، معنوي، فيزيكيةكنند مينأتطور كاملبهبلكه حتي

كه در نمونه گونهبه؛باشد نمي هاي اخير مراتب كمال انساني در بسياري از موارد ناديده اي

اب. گرفته شده است ميگيري اين تحقي ين صورت ضرورت شكله ترين مهم. يابدق اهميت

به حقوق مردم،اصل در اين گونه بناها هاي اخيركه در سال آنهااز بعضي كه در است توجه

كه بنا اصالً،رعايت شدهاندكي، ساخته شده اب ولي در برخي ديگر وه ين منظور ساخته نشده

مردم حس اعتماد بناها، در اين گونهكلي ناديده گرفته شده استبه، بودهبه صورت استيجاري 

به دليل تنش به قانون را ميشده يادهايو آمادگي تمكين و اين خود براي شاكل از دست ةدهند

هايبه همين منظور با ديدن نمونه. بار خواهد بود بسيار زيان، خصوصا دستگاه قضا،حكومت

كه در نمونه اخير سعي بر آن مي و شود ها برطرفي آتي، تمامي كاستةشد هاي طراحي شود

و رعايت فضاها با توجه به نيازهاي افراد به كاربران اين گونه بناها و با توجه به اصل احترام

مي.طراحي گرددآنها حريم شخصي كه در ساختمان اميد آن هاي جديد حداقل شاهد اين رود

به گونهشده يادكيفيت فضايي بناهاي. نباشيمابتدايي هاي گونه كاستي كه رضايت بايد اي باشد

و متهمان(نا اعم از مراجع؛تمامي مردم قضات، كاركنان اداري، مانند(كاركنان،)وكال، شاكيان

و  تاو حتي مجرم) ضابطانخدماتي  خود در بهبود روند، كيفي فضاي اين ارتقا.شودمينأن

م .ثر خواهد بودؤكاري دستگاه قضايي نيز بسيار

؛باشدمي اندك بسيار تحقيقاتو منابع قضايي هاي ساختمان معماريِةحوزدرما كشور در

،اندازها چشمو راهكارهابر منطبقها مجتمع اينةتوسع طرح مورددر قضائيهةقو اگرچه

ةنشريبهبايد فعالً نيز طراحي استانداردهاي بارةدر همچنين.است رسانده چاپبه هاييباكت

 بارةدر ديگر كشورهايدر اما. كرد مراجعه) داريا هاي ساختمان طراحي ضوابط(م.س 178
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 موجود منابع بسياري،آن استانداردهايو نياز مورد فضاهاي قضايي، فضاهاي طراحي اصول

. است

و رواني نيازهايبه توجهبا قضايي فضاهاي اهداف اين تحقيق، ساماندهي نكات طراحي

افراد، شخصي حريم رعايتو بناها گونه اين كاربرانبه احترام اصلبه توجهباو افراد رفتاري

ودر بشريت كمال مراتب رعايتو گفته پيش فضاهاي ماديو معنوي كيفيتيارتقا  آنها

.استهاي قضايي در مجتمع مطابقت با محيطو انرژي،برداري مناسب از منابع هرهب

و هاي مشا آوري اطالعات به روش از جمع،شناسي محيط هاي روان در پژوهش هده

مي نظر ها روشاين گونه از نيز در نوشتن اين مقاله.)23ص، 1380مرتضوي،(شود خواهي استفاده

.استفاده شده است

و اهداف مناسب ساختمان و سياق  هاي قضايي سبك
يكي از مهم معماري ساختمان به عنوان و قضايي ت هاي دادگستري و گذارترين بناهاي ثيرأترين

و فرهنگ جامعه باشدد عمومي در شهر باي . معرف هويت

ت در روان حسأشناسي محيطي و كيد بر اين موضوع است كه چگونه رفتار، احساسات

ت ميأتندرستي انسان تحت  در نتيجه، ايجاد.)2ص،1387مك اندرو،( گيرد ثير محيط فيزيكي قرار

يكي از اصلي و رعايت شأن قضاوت به نفس، حفظ عزت، حرمت كه است نكاتي ترين اعتماد

و نهفته رعايت مفاهيم. در اين گونه بناها رعايت گرددبايد و اسالمي در سنت معماري ايراني

و معاصر كارگيري شيوه در عين حال به و اعمال قاطعيت،يارتقابراي هاي نوين  كيفي محيط

و قانون در مجموع و حاكميت عدالت مي طرحةقانونمندي .باشد ها امري ضروري

و فرهنگارزيا واست هاي بومي موجب شده بي سطحي از سنت سازها با اين ساخت

و استفاده از آنها در طراحي و حاصل واردات عوامل بيروني شو مفاهيم تطبيق پيدا نكنند .دنها

و ساخت، به كارايي معماريميتوجه هاي فناوري به پيشرفتبيشتر امروزه در طراحي شود تا

و روان مي در كشورهاي توسعهاغلبو اين موضوع،يو نيازهاي روحي لنگ،(شود يافته ديده

و بين مفاهيمِبايددر اين مكان.)9ص،1390 و انصاف ارتباط برقرار شود  اعتماد، اميد، عدالت

و هاي انعكاس گرايش،تمامي روند طراحي  سيستم قضايي باشد كه خود را با جامعه، فرهنگ

به؛كند از حدود قانوني خود عدول نمي،كردهتغييرات اقتصادي هماهنگ اي گونه يعني مجموعه

و انصاف را نشان دهد، قابل فهم به عدالت از. باور و اسالمي استفاده الگوهاي معماري ايراني

،)احترام(و توجه به مفاهيم اخالقي اسالم در طرح فضاها، خصوصياتي از قبيل كرامت، حرمت 

و بردباري، درون از حسن خلق، صبر نگري، استقامت، حسن سلوك، دوري از تكبر، پرهيز
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ميوتبعيض به همراه ما فروتني را و هويت ملي و سبب همخواني بناها با فرهنگ آورد

ميواسطةبهاين عوامل. گردد مي . پذيرد ادراك افراد از محيط صورت

كه در مركز هرگونه رفتار محيطي قرار مي ا منبع تمام گيرد، زير ادراك فرآيندي است

 پردازشة تصفية بلكه در نتيج،ادراك چيزي مثل احساس كردن نيست. اطالعات محيطي است

ميفرد وسيلةبهشده انجام عواملي طراح را در طراحي زنده.)36ص،1387مك اندرو،( گيرد صورت

و معيارهاي معماري سبز توجه به معيارهاي زيستكند؛ از جملهو بهتر ياري مي و محيطي

و كمترين اتالف آن، بيشترين تهوية طراحي براساس حداقل مصرف انرژي، بيشترين ذخيره

و آلودگي و توزيع بهين طبيعي و ها، بام محوطه، نماها، ايوان( فضاهاي سبزةزدايي، توسعه ها

از.و نور طبيعي) فضاهاي مياني دروني .استمعماري پايدار هاي ويژگياين خصوصيات

به اهدافي محدود همچون همساز شدن با محيط طبيعي معماري پايدا ر عالوه بر پاسخگويي

و سنت پذير، از فرم هاي تجديدو استفاده از انرژي و مصالح همساز با سيماي فرهنگي محيط ها

و در عين حال با بومي ساختن فناوري از جديدترين ساخت رايج هر مكان نيز بهره مي گيرد

پ يافته ميهاي علمي در جهت  بيشتر.)17ص،1390لنگ،( نمايد ايدار ساختن معماري استفاده

. اند با اين رويكرد ساخته شده،هاي قضايي از جمله ساختمان،هاي اداري ساختمان

 كالبدي به تدوين شناسي كامل، از طراحي صرفاً طراحي پايدار با پيروي از مفهوم بوم

و توجه به توازن عوام ضوابط طراحي همه مجانبه بر. ثر بر طراحي، تغيير جهت داده استؤل

به عوامل نگاه همهو شناسي اساس مفهوم بوم بر طراحي، معماري پايدار را گذار تأثيرجانبه

م مي و فناوريؤتوان با سه عامل  تصوير،بندي در اين تقسيم. كردارزيابي،ثر طبيعي، فرهنگي

ة تصوير فرهنگي معماري پايدار از مطالع؛ عوامل طبيعي يك مكانةذهني محيط طبيعي از مطالع

ها در مقياس جهاني، تصوير فناوري از مطالعه فناورينيزو؛ روح مكانوهاي محلي فرهنگ

بهأت و مديريت بحران مي ثير عوامل محيط بيروني، تحليل اقتصادي .)17ص،1390لنگ،(آيد دست

به اهداف رايب سشده ياد دستيابي و سياقن االتي در پرسشؤ، معماري امه مبني بر سبك

يكي از مهم و قضايي به عنوان ت ساختمان دادگستري و  ثيرگذارترين بناهاي عمومي شهرأترين

به بيشتر پاسخدهدميمطالعات نشان.شدستاندن حق مردم تدوين هدف با سنت ها معطوف

و هويت فرهنگي  و عادالنه(اسالمي يا ايراني  در خصوص هدف.ستا) بيانگر قضاوت اسالمي

ة يعني دخالت مفاهيم موضوع،به ذات داوريهاي افراد به سمت معماري با توجه نيز اكثر پاسخ

و توازن) تعادل(داوري از جمله عدالت آنپسو،و يا تقارن به از ذات موضوع هر معطوف

و رايانه(مجتمع قضايي  كةو سپس فلسف...) اي، خانواده، امنيت، سرپرستي و  دربارةاوش حقوق

.)2و1 هاينمودار(ه استآن بود
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و سياق ساختمان.1 نمودار )نگارندگان: منبع(هاي قضايي درصد توجه به سبك

)نگارندگان: منبع( نامه هاي پرسش هاي قضايي بر اساس پاسخ هدف ساختمان.2نمودار

 ساختمان قضايي به عنوان نماد شهري
به عنوان نمادي معاصر براي دستگاهد با تأثنتوان بناهاي قضايي مي ير مثبت بر سيماي شهر

ش و به نمونهده،قضايي كشور محسوب هاي شايسته فضاهاي حكومتي كشور تبديل گردند

و خوانايي در شهر براي عموم مردم شوند شده، درصد بر اساس مطالعات انجام. باعث گيرايي

به عن به ساختمان قضايي  اند كردهوان نماد شهري را مثبت تلقي بااليي از مخاطبان توجه

.)3 نمودار(

)نگارندگان: منبع( توجه به اهميت ساختمان قضايي به عنوان نماد شهري.3 نمودار
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سه دليل را عامل شناحت بهتر بعضي ساختمان مي دونالد اپل يارد سه عامل.داند ها ، اين

و ويژگييتؤر ويژگي فرم، ويژگي ا پذيري و .)158ص،1390لنگ،(هميت بنا هستند استفاده

به ساختار بنا مي اي همخوان با محيط اطراف باشد، مفاهيمي از قبيل صميميت، گونه تواند

و ديگر ساختارهاي شهري اطراف پويايي، انعطاف و هماهنگ با اقليم منطقه پذيري را القا كند

و معيارهاي كيف. خود باشد و كمي مورد نظر دستگاه اين مراكز ضمن رعايت اهداف ملي ي

دا ي، بايد قابليت مقايسه با مراكز قضايي بينيقضا كه. باشدشتهالمللي را كار در اين گونه بناها

ميدر آن مهم قضاوت  هم صورت و گيرد، تحقق و جمال الهي در هيئت بنا شأني مراتب جالل

ت در جهان هستي، امري هاي طراحي در طبيعت به عنوان بهترين نمونه خلق استفاده از شيوه

. گردد زيبا تلقي مي

كه برگرفته از بوم هاي شناسي كامل است، كنترل فعاليت تصور طبيعي از پايداري معماري

كه طبيعت بهترين  و باور به اين نكته است و معماري در جهت هماهنگي با طبيعت انسان

و زيباييأتحاصل اين هماهنگي با طبيعت. نيازهاي انسان استكنندة تأمين مين سالمتي روحي

به.)18ص،1390لنگ،(طبيعي محيط است  ها انساني در طراحيگانة پنجكارگيري تمامي حواس با

اي طراحي در حقيقت اين معماري بايد به گونه. كردتوان خاطرات را در اذهان گردآوري مي

و قضاوت عادالنه را پي به قانون، قاضي و ساختمانْشود كه مردم آمادگي تمكين  شاپيش بيابند

به زبان معاصر تفسير شده است كه طراحي. يك تجسم فيزيكي از سيستم قضايي را نشان دهد

وةتواند نماد يك جامع مي و سالم ي حمايت از حقوق مردم، القاةدهند نشانعاري از جرم

به عنوان اولين نياز جامعه، قضاوت بي تروطرفانه حس امنيت و وحشت عاري از هرگونه س

ميباشد ازو يا در عين حال و وقار را با حفظ نشاط الزم با رعايت مفاهيمي تواند صالبت

بهضمندروكند توازن القاوقبيل تعادل و و تحقير جبارانه اي جدا از خلق گونه نماد سلطه

و زوال را نشان ندهد و سستي و ساختارها حتي در نما ناپايداري نظر نيز طراحي مورد. نباشد

و تواند مي و دموكراتيك و صداقتةسرشار از لطف باشد كه القاكنندمردمي  حس شفافيت

ميقوة درست عملكردةدهند نشان اين صورتدراست كه اب. باشد قضائيه نيز دره ين منظور

شفافيت در واسطةبه دموكراسييهاي اخير در دنيا نيز القا هاي احداث شده در سال اكثر نمونه

 جالب توجهةنكت. بيان شده استETFEواستفاده از مصالح شفاف مانند شيشهباو اهر بناظ

كه هم طراحان در ساختمان،ها پژوهشاز آمده دستبهدر نتايج به شفافيت نما آن است ها

.)5 نمودار(اندو هم مخاطبان از اين امر استقبال كرده)4 نمودار(اند كردهتوجه 



 115 ... بررسي نقش روانشناسي محيط در طراحي

: منبع(رصد استفاده از مصالح مختلف در بناهاي قضايي در دنياد.4 نمودار

)نگارندگان

)نگارندگان: منبع(ساختمان ها به سؤال چگونگي نماي خارجي پاسخ.5 نمودار

 دادگاهي هاي شعبهوسعت فضاهاي
 معماري يا نمادي محيط مورد بررسي–شناسي محيط، رفتار در تعامل با ابعاد فيزيكي در روان

عقيده دارد كه براي سنجش نيز)K.Kraik, 1971(كنت كريك.)5ص،1380مرتضوي،( گيرد قرار مي

كه در علم روان توان از روش محيط مي و علوم انساني معمول است هايي استفاده كرد . شناسي

مي اين روشجملة از به موارد زير اشاره كرد ها :توان

و عيني محيط.1 و ميزان نورم،سنجش ابعاد فيزيكي .انند ارتفاع

و تعداد مصنوعات موجود در يك فضا يا مكان.2 . تنوع

و مطبوع بودن فضا ويژگي.3 .هاي محل، مانند شاد

و جو اجتماعي محيطسنجش.4 .)18ص،1380مرتضوي،( شرايط سازماني
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ت و كوچكي يك فضا بر احساس افراد درايب؛ثيرگذار استأميزان بزرگي ر مثال ازدحام

 هاي شعبهرو وسعت فضاهاي ازاين. شودميهاي عصبي فضاي كوچك باعث بروز برخي تنش

و گيرا القاكنند گونه دادگاهي بايد با رعايت مقياس انساني به و امنيت باشدةاي مؤثر نه. آرامش

و حداقل فضاي گردشي استانداردصرفاً و مبلمان آن، به قدر وسايل نه وو قدر وسيع، فراخ

و وحشت در افراد شود بزرگ كه سبب ترس ابعاد هر فضا بايد از تناسب. تر از مقياس انساني

و تنگي جا در هيچ در حقيقت هيچ؛متعادلي برخوردار باشد يك از فضاها گاه احساس ازدحام

.)6 نمودار(صورت نگيرد 

ميةادراك انداز ت فضا ترل بزرگشك هاي مستطيل اتاق. ثير عوامل مختلف باشدأتواند تحت

به از اتاق مي هاي مربع و اتاق نظر به اتاق رسند تر، هاي تاريك هاي با رنگ روشن نسبت

مي بزرگ و جادارتر ادراك ميبيوتر اتاق را كوچك،مبلمان انبوه. شوند تر و آشفته . نماياند نظم

كه چيدمان اتاق)Pennartz 1986,( پنارتز و مشخص نمود و شكل رابطة ها ميان آنها مانند اندازه

.)239ص،1387 مك اندرو،( دارددر تعيين فضاي درون يك محيط اهميت 

و صميميواستفاده از جزئيات معماري مناسب مانند قرنيز تر كتيبه باعث كاهش مقياس

ب و يا ميرشدن فضاها و عظمت ويفضاها بايد پاسخگو. گردد عكس موجب شكوه مراجعان

دركهها دادگاهو مخصوصاً فضاهاي انتظار، اداري؛باشدحجم عملكرد  و آمد به آن رفت

و مسيرانجام سهولت  و خواناآن ارتباطي هايگيرد . باشد فراخ، واضح

ميها در ساختمانفضاي حركتي و طراحان خلق عامل مهمي در زندگي كنند،كه معماران

ازيا اشيابكه در يك فضا دائماً هنگامي. روزمره است و درك  داخل آن برخورد شود، احساس

و فراخ باشند.)73ص،1387هال،(آن فضا كوچك خواهد بود بايد مثال رايب؛فضاها بايد وسيع

و حتي اداري باشد و. ارتفاع هر طبقه بلندتر از معيار فضاهاي معمول مسكوني به ورودي توجه

و تمهيد يك پيش كه حس وقار رنيز فضا و درعينمحيط دادگاهي حالا به ارمغان آورد

و اولين مراجع در دسترس،،ارتباطات عمودي حداقل. استكننده نيز باشد، امري الزم دعوت

و برگشتي وجود نداشته باشد و ترجيحاً حركت رفت به نقاط مشخص باشد . روند كار هدايتگر

و هرج مي اين گونه عوامل در كل از ازدحام .كند ومرج در فضا جلوگيري

)نگارندگان: منبع(قضايي ميزان عالقة مخاطبان به مقياس فضاهاي.6 نمودار
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در طراحي فضاهاي دادگاهي و استرس  كاهش ميزان فشار عصبي
به جنبه كه اين عوامل ويژگي. هاي ناپيدايي دارد محيط پيرامون اشاره هاي ثابت محيطي هستند

رفتار، خويو خلق. ثير عميقي بر كارها داردأت محيط اطراف. ممكن است هشيارانه ادراك نشوند

ت و روحي تحت كه دائما از محيط دريافتأو حتي سالمت جسمي ثير درونداد حسي است

.)71ص،1387 مك اندرو،(شود مي

 مثال، ايجاد نشاط از رايب؛كرد القائات فضايي ارتباطي بين مفاهيم برقرار واسطةبهتوان مي

ازراه و نيزو مصالحو لحاظ حجم، ساختارگوناگوني فضاها به كيفيت فضاها اهميت دادن

و آرامش براي كلي همةفراهم آوردن امنيت كه در رأس مية افراد و در نظر آنها قضات باشند

و حتي مجرمان امري ضروري  .استگرفتن اين شرايط براي كارمندان، مردم عادي

از. تا باعث آرامش شوندفضاها بايد مانند يك مكان مقدس مأنوس باشند فضاهاي داخلي

و در كل كاهش عواملوها جمله دادگاه  فضاهاي انتظار نبايد حس تبعيدگاه داشته باشند

و تشنج تنش و القا زا جزيآفرين و امنيت در طرح بايد در اين. اهداف اوليه قرار گيردء آرامش

ابراي آمادگي مكان بايد  و حس  اعتماد در افرادوحترام، آرامشرسيدن به فضاهاي دادگاهي

.ايجاد شود

و استرسعواملي سبب خواهند طراحي فضاهاي دادگاهيرد كاهش ميزان فشار عصبي

به برخي از آنها شد ميكه در زير :شود پرداخته

به طراحي فضاها.1 بهو استفاده از عناصر، مصالحراي نمونهب؛ توجه كه گونه رنگ اي

به مراجعا به آزمايش)Wexner, 1954( وكسنر.ن انتقال دهدآرامش را هايش معتقد با توجه

كه رنگ :)7نمودار(هاي خاص با حاالت خلقي زير ارتباط دارند است

ها.7نمودار ) وكسنر:منبع( حالت روحي رنگ
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به همراه داشتهةاين ارتباطات عاطفي ممكن است معاني را براي شيو  ادراك افراد از محيط

ادراك محيط بسيار در طراحي برايها پس كاربرد درست اين رنگ،)92ص، 1387مك اندرو،(.باشد

.ثر استؤم

و جاودانه فضاهايي با رنگ روشن، بزرگ ها نيز رفتار. تر از فضاهايي با نور كم هستند تر

مت مي گر مثال افراد در يك كريدور منقوش به رنگ؛ثر از رنگ سطوح باشدأتواند م هاي

مي هاي منقوش به رنگ تر از كريدور سريع و همچنين رنگ هاي سرد راه كم روند ،ها با تناليته

مي،تر يعني كمرنگ .)93ص،1387مك اندرو،( شوند باعث كاهش اضطراب

و.2 و بومي و( مانند سنگ؛هر فضامتناسب استفاده از مصالح طبيعي ايجاد صالبت

و گرماا(، چوب)شفافيت(، شيشه)اقتدار و صميميت  آجرو)قدرت(، فلز)حساس آرامش

و دير( .))خاطره(آشنايي گرمي

كيوشي آيزومي. مصنوعي بودن يا طبيعي بودن مصالح براي مردم معاني متفاوتي دارد

به دليل تحميق نظام) 1969( و مصالح ديگر معتقد است كه استفاده از پالستيك به جاي چوب

به دليل ناساز و يا ميادراكي و احساسي كه از آن دريافت در گاري ميان ظاهر مصالح شود،

مي مشاهده و رواني از طريق تقليل.)235ص،1390لنگ،( كند گر ايجاد ترديد سالمتي روحي

و رنگ و زيبايي طبيعي از طريق كاربرد مصالح و فشار عصبي هاي همساز با طبيعت اضطراب

.)18ص،1390لنگ،( شود حاصل مي

فاده از فضاهاي مركزي مانند حياط مركزي، آتريوم، نورگيرهاي سقفي، بام سبز، است.3

.به دليل وارد كردن طبيعت در بنا،اي سبز فضاهاي ميان طبقه

كه19هاي هنري شاخص در انگلستان قرن يكي از جنبشهواداران  بر اين باور بودند

و بارورساز بر انسان دارد طبيعت اثري متعالي، آرام .)345ص،1387مك اندرو،( بخش

ت پژوهش ميأها  حتي؛كنند كه تجارب فرد در طبيعت نبايستي حتما ديدني باشد ييد

مي ترين جلوه معمولي تواند هاي طبيعت مثل يك درخت يا يك فضاي باز كوچك نيز

ميتحقيقات. بخش باشد لذت دهند كه تماشاي مناظر طبيعي فشار رواني را كاهش نشان

و مي و حاالت خلقي مثبت را برميدهد به.)347ص،1387مك اندرو،(انگيزد احساسات توجه

و نيمه فضاهاي نيمه و طراحي فضاهاي نيمه باز و عموم، بسته و قابل دسترسي براي پرسنل باز

و بهبود روند كاري آنها در  ميهاي محيطباعث تمدد اعصاب استفاده از اين نوع. شود قضايي

و امكاني مانند ايجاد فضايي مشترك، فضاها امكانات تهوية تجمع عموم، برخورداري از نور

به  طبيعي، حل شدن برخي مسائل زيست محيطي، رفع برخي مشكالت ارتباطي، نزديك شدن

و پايدار، حداقل مصرف، بيشترين ذخيره معيار راي كمترين اتالف انرژوهاي معماري سبز

. فراهم خواهد نمود
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و فضاها دار.4 .ها مخصوصاً دادگاه،طبيعي باشندتهوية اي نور

و ميزان روشنايي يك مكان نوردهندگي جهت در،، منبع، رنگ  از ديرباز متغيرهاي اساسي

و خارجي بودهةتجرب مين.)235ص،1390لنگ،( اند فضاي داخلي به كاهش ور خورشيد تواند

و به رفتارهاي در تاريكي مرد. كمك كند... احساس خستگي، افسردگي م بيشتر تمايل

.)87ص،1387مك اندرو،(پرخاشگرانه دارند

آب در طراحي فضاهاي داخلي، استفاده از عناصر طبيعي.5 و . مانند گياه

ميگاهي حتي نگاه كوتاهي به طبيعت ،1379ويلسون،(برد فشار زندگي روزمره را از بين

و تازگ.)10ص و القا اين عناصر باعث ايجاد حس طراوت و كاهشيي در فضاها  آرامش

مي و حتي سبب سرمايش تبخيري در داخل فضاها و مراجعان كه استرس براي كارمندان شوند

.گرددميخود سبب تمدد اعصاب خودبه

و سرد.6 و پرهيز از مصالح خشن در فضاهاي مثل فلز، استفاده از خطوط نرم ومنحني

و آرا،داخلي مي سبب القاي گرما، صميميت .دشو مش

و نيمه نيمه، استفاده از سطوح شفاف.7 كه امكاناتي از قبيل القا باز حسيبسته و  آرامش

ميرا اعتماد .دنكن در تركيب فضاها ايجاد

و تراكم در فضاها.8 . جلوگيري از ايجاد ازدحام

و بيان فردي موجب فشار عصبي مي و ازدحام به دليل محدود ساختن استقالل شود

مي زمينه ازدحام با احساس عدم كنترل بر محيط. كند هاي برقراري ارتباط دلخواه را مشكل

ميوهمراه است . گرددبه دليل ارتباط مستقيم با فشار اجتماعي موجب رفتارهاي منفي

كه تعداد افراد بايد با الگوي مكان به اين معنا هاي رفتاري نبايد بيش از اندازه شلوغ باشند،

تر بيشتر احساس افراد در وضيعت متراكم.)167ص،1390لنگ،( اسب داشته باشدجاري رفتار تن

و قضاوت ناراحتي مي ميهايشان در مورد موقعيت كنند .)208ص،1382آلتمن،(گردد منفي

وپر هاي محيط .)215ص،1382آلتمن،(همراه است... تراكم بيشتر با احساس عصبانيت، خصومت

و اختالالتت ازدحام، آسيبهاي درازمد از پيامد هاي اجتماعي همانند جنايت، بزهكاري

و ذهني  مي عالوه.)226ص،1382آلتمن،(توان نام بردميرا جسمي تواند اثر براين محيط پرتراكم

.كاركنان داشته باشدرفتار منفي بر 

و مهم فضاهاي خصوصي ايجاد همانند مناسب فضاهااستقرار توان ازدحام را از طريق مي

به اين ترتيب،ها اي كه از دسترسي عموم به آن مكان گونه در ارتفاع به  بكاهد، مديريت كرد تا

و زيرين هاي استقرار فضاهاي عمومي در قسمت و جانمايي فضاها هماهنگ با بنا چيدمان

مي.صورت پذيردهاي قضايي روند رسيدگي به پرونده د، فضاهارو يعني هرچه باالتر

و دسترسيتر خصوصي هاي هاي مدني در باالي دادگاه نمونه دادگاهرايب،گرددها كمتر شود
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مي. ازدحام جمعيت در فضاها را كاهش دادتوانميرو ازاين؛كيفري قرار بگيرند توان همچنين

و مجموعهرا هاي با عملكرد باال براي كارآمدي پالن، حجم اي متشكل به صورت بسته، جدا

.تعبيه كرد

و مراجعر.9 .ناعايت حريم شخصي افراد از جمله كارمندان

و عمومي فواصل در انسان و هر كدام(ها به صورت فواصل خصوصي، شخصي، اجتماعي

به يكدي. گذاري شده است نام)به صورت دور يا نزديك ر در زمان معينگاحساس افراد نسبت

در كننده عامل تعيين آنبناب. استفاده از فاصله استةوشياي بر راين افراد عصباني يا كه هايي

ت گفته ص با فرياد،تري قرار گرفته نزديكة، در فاصلدارندكيدأهاي خود شان را از دايزدن، طنين

.)136ص،1387هال،(برند آنچه قبال بود باالتر مي

عال.10 و نمادئ استفاده از و ايجاد اطمينان خاطرم ه مانند استفاد؛هايي براي كاهش استرس

و راهروها براي بيان كردن نمادهايي از جمله اقتدار قانون از عكس، نقاشي، مجسمه در فضاها

و قضاوت)مجسمه مردمانند( .) عدالتةفرشت(، عدالت

و از قبيل پاركينگ،؛نا طراحي برخي فضاها براي رفع نيازهاي مراجع.11 فضاهاي عمومي

و كتابة مطالعو رايگان، فضاي نگهداري كودكانةمشاور در اين راستا.)8 نمودار( روزنامه

و طراحي در پرسش و تجمع عمومي نامه نيز بيشترين آمار مختص طراحي فضاهاي سبز

دخ فضاهاي نيمه و نور طبيعي التباز با .)9 نمودار(است طبيعت

 نامه آمار طراحي فضاهاي عمومي براي كاهش فشار عصبي در پرسش.8 نمودار

)رندگاننگا:منبع(
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)نگارندگان: منبع(نامه بهترين پاسخ رواني براي كاهش استرس در پرسش.9 نمودار

 در فضاهاي دادگاهي خوانايي
به عوامل تنش هاي عصبي دچار سردرگمي زا در فضاهاي دادگاهي، افراد به دليل فشار با توجه

. وجود داردفضاها گونهو نياز به خوانايي بيشتري در اينر ازاين؛شوندميييفضاهاچنين در 

به وسيل هاي شناختي بازنمايي نقشه كه و رهيابي فرآيندي است ةهاي ذهني از محيط هستند

ميآن مردم راه خود را مي. كنند پيدا . دهند اكثر مردم استفاده از راهنماها را در رهيابي ترجيح

گيري در مسير قرار داشته ها يا ساير نقاط تصميمي مثل تقاطعاگر اين راهنماها در نقاط كليد

م،دنباش مي. ثرندؤ بسيار تواند رهيابي را آسان تمايز در ساختار مصالح، وضوح ديداري باال

و پيچيدگي باعث كاهش آن مي و رعايت وضوح.)62ص،1387مك اندرو،( شود سازد پرهيز از ابهام

ضو خوانايي در طرح نا هاي زير نمونه مثال. استروري ها امري به اينئهايي جهت ل شدن

:باشند اهداف مي

 واضح، بايد)هاي اضطراري راهوفضاهاي واسطمانند( فضاهاي دسترسية شبك-

و شفاف باشد هدايت و آمد عمومي. كننده به در مجموع فضاهاي رفت اي طراحي گونه بايد

.ج نبرندرنآن افراد از نارسايي كاركردشود كه

و آرامش- و راهنمايي به سوي استفاده از گرافيك مناسب، خوانا بخش براي معرفي فضاها

.آنها

و ايستگاه- بروشور، اعالنات، از جمله(هاي راهنمايي در هر طبقه وجود اطالعات

.دهي نوبتبرايو استفاده از آنها) تابلوهاي ديجيتالي
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ومي نماهاو تمايز بين مصالح، ساختار- تواند باعث تشخيص فضاهاي عمومي از قضايي

.اداري شود

مي- و فضاهاي واسط .يابي براي افراد باشد جهتةتواند وسيل برخي فضاها مانند آتريوم

.اي آسانسورهاي شيشهو همانند رمپ، پله؛هاي ارتباطي متنوع طراحي وسيله-

و هدايت مشخص، مجزا، كنترلبايدها دسترسي-  مانند جدايي عملكرد؛ننده باشندك شده

 پاركينگوها، مسيرها كارمندان در فضاها، وروديون، شاهداناقاضي، مجرم، مراجع

 نتيجه
و رفتار آن به يكديگر وابسته محيط به قدر كه . توان آنها را از يكديگر تفكيك كرد راحتي نمي اند

ت تفكيك نه فقط از جهت كه بلكه،ثير محيط بر رفتارأپذيري را نميبه اين سبب توان رفتار

و تعريف كردةمستقل از رابط طرح معماري يك مكان قضايي. دروني آن با محيط درك

بهكنبايستي اعتماد مردم را جلب  و يك مؤسسه رسمي مثل دادگاه. بخش باشد اي اميد گونهد

ا نبايد مانع حضور مردم شود، بلكه بايد حس مردم و واسطةبهين كار ساالري را القا كند

و استفاده از شيوه و شفافيت در ساختار بنا و پايدار جهت ارتقا صداقت و معاصر يهاي مدرن

و تأمين نيازهاي افراد امكان به مراجع. پذير است كيفي محيط ازاهمچنين احترام ن در فضاهايي

،ه شده است هم در نظر گرفتاين شرايط حتي براي متهمان( انتظاروقبيل ورودي، بازرسي

و بهره بايددر طراحي. استامري الزم) اند چون آنها هنوز مجرم شناخته نشده وريبه نيازها

درهمة  و  تسهيالتي براي سالخوردگان، معلوالن، جوانان، مجموعاقشار مردم توجه شود

بي بيوسواد كودكان، افراد آوبضاعت، ثروتمند، روستايي باسواد، بايدا فضاه.يد شهري فراهم

و قضات(وران داراي نشاط الزم براي بهره در حقيقت فراهم. مراجعان باشدنيزو) كاركنان

و باعث بهبود روحي و رضايتةآوردن چنين شرايطي در كار كاركنان تأثيرگذار است  كاركنان

و مردم شدپرسنل كه در سازمان قضايي نمود فضاهايي صرفاً تزئيني از طرح. خواهد

و نشانه. گردد شوند، پرهيز سريو سبكخودنمايي  و تقويت كيفي كاربرد نماد  براي تأكيد

تكطراحياز. فضا بالمانع است و به عنوان پاسخگويي صرفاً كاربردي  شودساحتي پرهيز فضا

به مجموعدرو و اثري مثبت گونه طراحي نه؛آن بگذاردبر اي هماهنگ با روند قضايي باشد

 هاي بخش بندي جمع بيانات اين.خي رفتارها سبب اختالل در كار قضايي شودبرياينكه با القا

به نتيجه نمودار،در آخر. باشدمي نامه پرسش نمودارهاي جملهاز مقاله متفاوت  هاي تحقيق

درتورص كه شامل مواردي با بيشترين درصد بودهق خالصه ، آورده شده الب يك نمودار

.)10نمودار(است
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)نگارندگان: منبع(برگرفته از نتايج نمودارهاي تحقيق.10نمودار

و مĤخذمنابع
و رفتارهاي اجتماعي،)1382(آلتمن، ايروين.1 و ازدحام(محيط : علي نمازيان، تهران.)خلوت، فضاي شخصي، قلمرو

.انتشارات دانشكده شهيد بهشتي

. دانشگاه تهران: عليرضا عيني فر، تهران. در طراحي محيطآفرينش نظريه معماري نقش علوم رفتاري،)1390(لنگ، جان.2

آن،)1380(مرتضوي، شهرناز.3 و كاربرد .انتشارات دانشكده شهيد بهشتي: تهران.روان شناسي محيط

تي.4 . انتشارات زرباف اصل: غالمرضا محمودي، تهران.شناسي محيطي روان،)1387(مك اندرو، فرانسيس

. انتشارات قدياني: سپيده خليلي، تهران.نكته براي آرامش در كار 150،)1379(ويلسون، پاول.5

ت.6 . انتشارات دانشگاه تهران: منوچهر طبيبيان، تهران.بعد پنهان،)1387(هال، ادوارد


