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  علم و پژوهش   

 
 
 

 رامش در انتخاب مسكنآمعيارهاي 
 1زاده   يصائمه هاد 

  چكيده
. نخستين ارتباط افراد در خانواده شكل  است  وعانمنترين نيازهاي او تعامل با هو يكي از مهم  بودهانسان موجودي اجتماعي  

ها باالترين  ميان آنچه براي انسانن  گذرانند. در اي كه در مأمني به نام خانه، بيشترين زمان را در كنار هم روزگار مي  گيرد مي
كنند تا  تبع آن، طراحـان سعي ميها معني فراتر از يك سرپناه دارد و بهچرا كه خانه براي انسـان  .تسارزش را دارد، آرامش ا

  ،، محيطي را بيافرينند كه آرامش در آن تبلور يابد. پس براي رسيدن به اين مهم انسان  در رفع نيازهاي  مؤثرهاي  حـلبا راه
با هويت اشخاص مرتبط است    معموالًتا محيط مسكوني كه    .گيرداز نكات مهم در طراحي قرار مي  ، ها باورهاي انسان  ها وارزش

    هايشان باشد.بتواند پاسخگوي فعاليت
  ال مهم رويكرد اين مقاله است: ؤپاسخ به سه س

  خواهم بسازم؟ براي چه كساني مي خواهم بسازم؟ وخواهم بسازم؟ كجا ميمي چرا
تبع آن و به  يافراد از مكان مسكون  ود، تا رضايت شيتوجه م ي بيرون ي و هم به فضاها يداخل يمسكن هم به فضاها  يدر طراح

هاي  لفهؤ شود و در فضاهاي بيروني مهاي فرهنگ، اقليم، نيازها و هندسه توجه ميلفهؤدر فضاهاي داخلي به م  آرامش حاصل آيد.
بندي  د اولويتتوانن ها ميلفهؤتبع آن زيرمها و بهلفهؤيابي مورد توجه است. متناسب با هر بوم و بستر هركدام از ممنظر و مكان

  شوند.  
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 مقدمه
 یمنابع مختلف  ،آیدمیان میمسـکن وخانه به از سـخنکه  هنگامی

ـــناخت  ی، زیـبای یگرای گوناگون مانـند زمیـنه يرا با رویکردها ، یشـ
از افراد    یمختلف  يهاهمچنین دیدگاهتوان یافت.  یو... م  يپایدار
براین باور است   ]1[نوربرگ ـشولنز  عنوان مثال به ؛ـشودیدیده م

بعد کـسب  اـست و انـسان   و مقـصد زندگی روزانه أمبد  »خانه«که  
ـبه آن  ،  يبـعداجتـماعی    يـهافـعالـیتتجرـبه ابـعاد مختلف جـهان و 

ــ گردد و براي او میباز حائز اهمیت اســت، چرا که دنیاي  اریبس
 .کشدفردي او را به تصویر می

ـشدت  به ،اعتقاد دارد که ـشکل و ـسازمان فـضایی خانه  راپاپورت
 .]2[ ثیر فرهنگی است که به آن تعلق داردأت تتح

تراحت افراد  یی از آنجا در نظر گرفته که خانه محل آرامش و اـس
و   یدر پیدایش افـسردگ  ي«مـسکن نامناـسب عامل مؤثر،  ـشودیم

و نیز کاهش مقاومت   ی، مشــکالت شــخصــیتياختالالت رفتار
 .]3[ فرد در برابر مشکالت است»

ــاره دارد که  رابرت ونتوري ــوع اش ــکن،    :نیز به این موض «مس
ــایی است که معمارپیچیده ــوع بنـ ــرین نـ شود، چرا که  می  يتـ

ــاربر ــت.    ي، امريطراحی این ک ــه اس ــه برنام فراتر از پاسخ ب
عمومی و در عین حال زندگی خصوصی    يامســــکن چهــــره

  هر فــرد متغیــر خواهــد  يگذارد که برانمایش میساکنین را بــه
بنابراین نیاز افراد براي خانه متفاوت است و طراحان    .]4[بــود»

ــتیم ــوعبه این   بایسـ ــت  توجه نمایند،    موضـ البته ممکن اسـ
ه اـن ان» خوب و «مطلوب»ـخ ــد    اي از نظر «طراـح اشـ ولی    ]5[ـب

گردد که قبل و   باید سـعیسـاکنان بر این باور نباشـند؛ بنابراین 
ــب با نیازها و الزامات و...   ــکل آن متناس ــاختِ بنا به ش حین س

ه ود که الزمه آن می  کرد تا  اندیـش اخته ـش تواند  به بهترین نحو ـس
تفا لاطور مثبه بک  ـس د، تا اده از ـس معماري و مصـالح بومی باـش

ــ «هوـیت ه مـکان »یبخشـ ه  ]6[  ـب ا ـجان و روح ـب ــد و ـب ثمر رسـ
اخت، بنا  کل میمخاطب انس گیرد، بعد از ـس ان را ـش تواند انـس

 دهد.
بندي شـود:  اگر افعال بشـري از یک منظر به سـه دسـته تقسـیم

ـــته اول انتـظار ـــته دوم انتـظار آـثار آـثار  دسـ معنوي و  ـمادي، دسـ
، معماري  باشدیمروحی و دسته سوم انتظار آثار مادي و معنوي  

«مادي و معنوي»    ریتأثگیرد که از انجام آن  می  در دسته سوم قرار
وددیده می تفاده  .]7[ ـش کن و خانه، هم اـس   کننده رادر مورد مـس

و هم برایش    دهدعنوان سـرپناه نجات میسـرما، گرما و ... به از
آفریند. در اصل مسکن اسم مکان است بر وزن مَفعَل  آرامش می

کَن به معنی   ــَ ــکونت که از ماده سـ به معـناي مـحل آرامش و سـ
گویند که انسان در آن  آید و در اصطالح به مکانی میآرامش می
دگی می د.  زـن ــکونی    ]2[کـن ه مسـ احـی ه  یمهر ـن ه ـب ا توـج د ـب اـی ـب

ــاخـتارهاي گوناگون خانوادگ ی و نـیازهاي مـکانی و اجتـماعی سـ
هاي فـضایی و اجتماعی مختلف ـساخته ـشده و با داـشتن ویژگی

چراکه در .  ]8[ایجاد نماید فرد را خاص خود، محیطی منحـصربه
ایت ازمحیط کونی، رـض یار مهم اـست،  هاي مـس محل زندگی بـس

ن  آ همراه نباـشد،  کنندهاـستفادهاگر ـساخت بنا با ـشناخت کافی از  
ــاکنین   ــتفاده س در طراحی    گیرد.ن قرار نمیآبنا خوب مورد اس

گیرد: یکی فضــاهاي درونی که  قرار می  ها دو بخش مدِّنظرخانه
ــتمی  الطبعب ــخگوي نیازهاي اولیه و فطري   بایس ــاکنین پاس س

باـشد و جزءِ دیگر فـضاهاي بیرونی متمّم و مکمّل طرح معماري  
اس   خواهد بود؛ ر معیارهابر همین اـس آرامش در  يمطالعه حاـض

ــکن را بـیان م ــاختن ـیک بـنا ییاز آنـجا کـند.یانتـخاب مسـ ـکه سـ
مســتلزم صــرف نیروي انســانی، وقت، مصــالح و هزینه فراوان  

عهده خواهد داـشت که  مـسئولیت ـسنگینی به  معماراـشد پس  بمی
ویژه  به براصـول و فنون معماري مسـلط بوده و از علوم مختلف

ان یانـس ناـس الح،    ـش د. براي مثال: مقاومت مـص ته باـش آگاهی داـش
ه معماري، مـصالح ناـسی و فیزیک ـساختمان، محاـسبات، هندـس ـش

ان و...   ایتـ   و  ]9[اقلیم و اثرات آن بر ســـاختـم اه    اًنـه دـگ ا دـی ـب
بهترین شـکل تجسـم کالبدي را  و  ]  10[نگر باشـد  عقالنیت کل
  .طراحی نماید
بتواند آرامش را    کهحائز اهمیت اســت،  نجایی  آاز  طراحی خانه  

با کیفیت بر ســـالمتی   ۀخانهمچنین  براي افراد حاصـــل نماید، 
 .]11[سزایی دارد هثیر بأافراد ت

 مسکن   یطراح

ــخگویی به یک  ،طراحی ــري نیازها و بیان راهپاس ــت.  س حل اس
ده،  ئله ابتدا به آنچه تاکنون انجام ـش طراحانِ موفق براي حل مـس

هاي اولیه آغاز ادبیاتِ موضــوع را با اســتناد به پژوهشرجوع و 
ـــیاري ـبه    مـطالـعاتدر  کنـند. می ،  ـخاـنه  يـهایکیفـیت و ویژگبسـ

ارـهاي   ــکن و ارزـیاب  بهیـنههمچنین معـی ــاکـنان  یمسـ  دـیدـگاه سـ
 پرداخته شده است. 
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ــاخـتاري براي  ـبا  ـخاـنه،    یکیفـیت و ویژگعنوان مـثال  ـبه روش سـ
دســت  هدو منطقه ب بندي کیفیت زندگی دردســتیابی به یک رتبه

ــدآمد   ــخص شـ ــکونی  و مشـ تابعی از    ،که کیفیت زندگی مسـ
ــت. (ویژگی ــکن و محله اس ــتهاي مس امکانات اولیه    ،بهداش

مسکن ایرانی در   هايویژگی  به  ]13[پژوهش    و یا در  ]12[ )و...
ا  تفاده از فـض طح کالبد بیرونی، چیدمان داخلی و نحوه اـس ه ـس ـس

ــ   .اســـتاشـــاره شـــده  با تکنیک  ی در خصـــوصدر پژوهشـ
DEMATEL  ــکون  يو روش ـفاز در ـیک  یکیفـیت محیط مسـ

ه مورد ارزـیاب ــهر نموـن ادـهای   یشـ ــنـه ه و پیشـ د    یقرار گرفـت انـن ـم
و اسـتفاده از مصـالح با کیفیت   ینقل عموموبه حمل یدسـترسـ 

  .]14[ مطرح شده است
ه دیگر پژوهش ابی مطلوب  از زاوـی ه و ارزـی اـن ه ـخ ایی در زمیـن ـه

ایت ت آمدهب  منديبودن و یا رـض تدـس عنوان مثال تنوع به  ؛ه اـس
اکنان خانه ایی مطلوب از منظر ـس هري تهران، البرز و  هايفـض ـش
این مطالعه    .]15[ ه اســتقزوین بررســی انســان شــناختی شــد

گیري این و در نتیجه ـشده اـستـصورت میدانی و کیفی انجام به
ؤال اکنان به لحاظ فرهنگی چه مدلی از    ـس د که ـس  تنوعمطرح ـش

کنند؟ در مدل بیان شــده  فضــایی را براي خانه مطلوب تلقی می
یا و زمان مهم  ارتباط با ماورالطبیع ه، طبیعت، جامعه، خانواده، اـش

 تلقی شد.
در شـود،  یباعث رضـایت افراد مطراحی خانه با توجه به اینکه 

  یمسـکون  يهاسـاکنان از مجتمع يمندمیزان رضـایت  یپژوهشـ 
،  منظر   و  دیداین پژوهش    يهاشد، از جمله شاخص  یمهر ارزیاب

 .]16[ است یو دسترس يکالبد
به  ، بهبود طراحیحاضــر بر   مطالعه  یتمرکز اصــلاما به جهت  

اســـالمی    -بازتعریف الگوهاي طراحی مســـکن مطلوب ایرانی
نتی پرداخته ـشدمعاـصر با ارزیابی کیفی خانه   .]8[  ه اـستهاي ـس

عه   -این مطالعه به روش کیفی و کمی و از نوع کاربردي اي  توـس
ــدیم ــان داد ـکه رابـطه معـناداري  ـباشـ بین . نـتایج این تحقیق نشـ

ته کیفیت خانه بک زندگی گذـش ان، معماري و ـس نتی، انـس هاي ـس
ــان در واترتـیب دارد و ـبه وجود ــاخص نـیازـهاي انسـ لوـیت، شـ

فضـایی، عملکردي  -هاي محیطی، کالبديدرجه اول و شـاخص
 هاي بعدي اهمیت قرار دارد.و ساختاري در درجه

مســکن از دیدگاه ســاکنان مطلوبیت  به ارزیابی   یدر پژوهشــ 
. روش تحقیق این ]3[ ـشهرك اندیـشه ـشهر ـسبزوار پرداخته ـشد

در این مطالعه با روش    ؛تحلیلی بود-صورت توصیفیپژوهش به

ــش ،مـیدانی اي در اختـیار افراد قرار گرفت و نتیـجه این نامهپرسـ
ــ  ــکونیشـ ــاکنین کیفـیت محیط مسـ ــان را  د ـکه سـ ــبـتاًشـ  نسـ

ترین کالبدي در پایین-دانـستند و ـشاخص محیطی بخشرـضایت
 . اشتدرتبه قرار 

ته در خانه   مطلوبیت  به فهم و بازنمایی  یدر پژوهشـ  تجربه زیـس
د تپرداخته ـش تدالل    .]17[ ه اـس این مطالعه از طریق بحث و اـس

ت ت  و  منطقی پیش رـف اـی ــخ   عنوانهبـ   روش روایی  در نـه اسـ ـپ
ــد ــنهاد ش ــلی تحقیق پیش ــش اص از جمله مواردي که در   ،پرس

عنوان ـجایی براي بودن  توـجه ـبه ـخاـنه ـبه :گیري بـیان گردـیدنتیـجه
 چیزي براي دیدن بود.  أو نه صرف

کن مطلوب  یدر پژوهشـ  نجش و تحلیل قواعد نظري مـس ، به ـس
این مطالعه  بخش کیفی   .]4[  با تکیه بر آراي مردم پرداخته شــد

اي و میدانی بود. نتایج این تحقیق بیانگر این ورت کتابخانهبه ص
ــنجش خوب بودن ـخاـنه خود   محتواي کلی بود ـکه مردم در سـ

ترین اهمیت را براي مبه هاي اجتماعی، فرهنگی، لفهؤترتیب بیـش
 کالبدي و کارکردي قائلند.

کل]18[ دیگري  در پژوهش تایی  گیري، طراحی و ـش خانه روـس
طور مطالعه موردي در روستاهاي به روایت معماران قدیمی و به

ــار   ــهر گرمس ــی قرار گرفتش . این مطالعه به روش  مورد بررس
هاي عمیق و تحقیق کیفی و مشــاهده میدانی به همراه مصــاحبه

نیمه ســاختاریافته انجام شــد. از معیارهایی که جهت تطبیق بین 
بررـسی قرار گرفت، ـشامل: طراحی   معماري قدیم و جدید مورد

ارکت مالک یا کارفرما، فر ه، مـش اجراي    روشیند و آو تهیه نقـش
ســاختمان، مصــالح مورد اســتفاده، هویت و اصــالت، آســایش 

دهنده  اقلیمی، تناسـب مسـکن با سـبک زندگی، اجزاي تشـکیل
مســکن    هايلفهؤبه م  ]19[ . همچنین در پژوهششــوندمی خانه

ــد. اد متنی  این مـطالـعه  در  مطلوب پرداخـته شـ از نظرـیه داده بنـی
ــد.   ه شـ ــل  بهره گرفـت ار اصـ ه چـه ــان داد ـک ایج تحقیق نشـ نـت

ــول وـحدت  گرایی، تـعادل، ارتـباط ـبا طبیـعت، ایـمان و ـتدین اصـ
اـساـسی در دـستیابی به تعامل با محیط هـستند که باید در طراحی  

 مسکن مدنظر قرار گیرند. 
 یخارجو   یداخل پژوهشدو  به توان  ین ختام مبه جهت حســـ 

اند،  کرده  حرکه بحث اثرات کیفیت مســـکن بر ســـالمت را مط
اره نمود. در پژوهش المت افراد    ]11[اـش به کیفیت مسـکن و ـس

د ت؛ پرداخته ـش المتی و ه اـس کن با ـس رایط مـس در این مطالعه ـش
ــی قرار گرفت  ،ایمنی بدن ــتمورد بررس . نتایج این پژوهش  ه اس



 
 
 

آرامش در انتخاب مسکن  يارهایمع  
 

   1401نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد ماه 
201 

ان داد که رویکردهاي ارزیابی  تبای مینـش عوامل محلی مانند  ـس
هاي غالب ـساختمانی، مـسائل  آب و هوا، جغرافیا، فرهنگ، ـشیوه

هاي موجود ـساختمان نامهمهم بهداـشتی مربوط به مـسکن و آیین
 را در نظر بگیرند. 

کیفیت   يبیان شــده اســت که بهبود و ارتقا  ]20[و در پژوهش
ــکن ــالمت روح  ،مس ــم یباعث بهبود س ــتاییان  یو جس روس

 شود. یم
  مطلوبیت مـسکن  معیارها برايکه ذکر ـشد،   یبا توجه به مطالعات

ها طبق براســـاس پژوهشطور خالصـــه  بهو آرامش ســـاکنان، 
  .شودیمدر نظر گرفته  1جدول 

 
 بندي عوامل مطلوبیت مسکنجمع  :1جدول

 
 انسان  شناخت  که  این  اول:  شودمی  تأکیـد  شـناسیانسان  در  مهم  هدف  دو   بر  نیز،   اسالمی  فرهنگ   در .  دارد  اهمیت  گوناگونی  هايجنبه  از  شناسیانسان   2

  معناي   به   »نِسیان«  ریشه  از  انسان.  اوست  وجودي   هايویژگی  شناخت  انسان،  معنوي  و   مادي   نیازهاي  برآوردن   الزمـه  نکهآ  دوم.  خداشناسی  براي  است   راهی
  یک   لذا  است؛   توحّش  ضد  و  داشتن  مالطفت   و  الفت  و   گرفـتن خو  و   بـودن  رام  مـعناي  به  و  »اِنس «  و  »اُنـس «   مصدر  انسان  :اندگفته  نیز.  است  فراموشی
 ماده   از  انسـان.  است  گرفته  خو  همکاري   و  همزیستی  و   همـدمی   به  و   گذاشته  سر پشت  را   کمال  از  مرحله  یک  که  بشري  یعنی .  است  بشر  از  باالتر  مرحـله

 با  انس   با  او  زندگی  قوام  که   است  ايگونه   به  او  آفرینش   که  است  آن  جهت  به  و  او،  اُنـس   زیادي  خاطربه   انسان  گذارينام  وجه.  است  جنس   اسم  ،»انس «
 »Hawzah.ir.«باشدمی بالطبع مدنی انسـان رواین از. است دیگر هايان سان

 مسکن مطلوب  

، آنچه  ها نیـستانـساناما هر مـسکنى نیاز ،  ـستاز انی کمـسکن ی 
تایده ت دـس کنىیابی آل آدمى اـس هدف از  .  تسـ مطلوب ا  به مـس

  رســیدن به حال خوب و آرامش اســت؛  ،به مطلوبیت  یدســتیاب
محیط خود را مطلوب    کندمی یانـسان ـسع  ،جهت کـسب آرامش

ــان قرارو زیـبا نـماـید. محیط ـبه هر آنـچه در پیرامون  دارد و   انسـ
.  ]30[ شــودیاطالق م ،اســتط در ارتبا يصــورت بالقوه با وبه

ازـها و میزان تـ  ــکن مطلوب نـی اأافراد در انتـخاب مسـ را    مین آنـه
ــی قرار می   يا ـبه گوـنه ياـخاـنهـکه ـیک    ید. زـماندهنـ مورد بررسـ

امانده د که نیازها یـس ده باـش بت افراد را برطرف نماید يـش ، نـس
از مـسکن  مندي رـضایت.  ]31[ کنندیبه خانه احـساس رـضایت م

ایت  نجش کیفیت محیط و رـض ت و معیارهاي ـس یار مهم اـس بـس
 توان اینگونه بیان کرد: یافراد را م

  مناسب شکلبودن ساختار و  دارا -1
و  -2 کــارـکردهــا  در  ــاـگوـنی  ون ـگ و  وع  ـن ـت وـجود 

  عملکردها
  وجود سرزندگی و جذابیت در فضا -3
  فردداشتن هویت و ویژگی منحصربه -4

 ]6[وجود تناسبات بصري و غناي حسی  -5

   گیري و پیشنهادهانتیجه

آنچه بزرگ معمار جهان، پروردگارِ  در  تی وتفکرســ با نگاه به ه
ده  ل ممکن دـی ـــک ه بهترین شـ ده، نظم و توازن ـب ان آفرـی المـی ـع

ــم را،  عنوانبه یزن 2نشود؛ انسامی جانشین او بر روي زمین نظــ
دهد، و در حد توان، در راسـتاي اراده  سـرلوحه خویش قرار می

طراحی    بندد.کار مینع» را در آفرینش خود بهصــ خداوند «اتقان  
نـماید،  اي میکه با اندیشه در جهان هستی آغاز به انجام هر ایده

اـسی همراه می  3با  ود: چراپرـسش اـس ازممی  ـش ؟ کجا خواهم بـس

 ها لفه مؤ هالفه ؤ زیرم منبع 

ضاي  ف

 داخلی

7,11,15 
21,22,23 

 ها اشرافیت نداشتن همسایه
 ( بصري و سمعی) 
 نحوه ورود به خانه

 

 فرهنگ

8,18 
22,23,24 

 

 وهواییمتناسب با هر شرایط آب 
مناطق معتدل و   اي مثالً بر

 مرطوب: 
 ایوان

 امنیت از باران و رطوبت 
 نورگیري

 تهویه و حرارت 

 اقلیم

3,4 
12,17,25 

 سلیقه افراد
 استانداردها و حقوق افراد 

 یابی هر فضامکان
 نیازها 

6, 8, 9 
13, 26 

 آرامش فرد 
 فضایی و عمکردي  ارتباط

 هندسه 

2,6 
27,29 

  هاجداسازي ورودي 
 پارکینگ 
 حیاط

  فضاي منظر 

 بیرونی 
دسترسی به   هاي اطرافکاربري  23,29

 مکان
 یابیمکان
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  خواهم بسازم؟ تا بتواندبراي چه کسانی می  خواهم بسازم؟ ومی
  کیفیت محیط مطلوب رافراهم نماید.

ریزان  هاي اـصلی برنامهپیرو مطالعات انجام ـشده، یکی از دغدغه
  ،مسکن   .استو طراحان، بهبود کیفیت زندگی ساکنان در محیط  

ترین محیط و خـصوـصی  ،ـشکل رابطه متقابل انـسان  نی ترکوچک
ت.   ان اـس وع  أتفضـاي زندگی انـس ـــــان موـض ثیر محیط بر انـس

ــت و از ـقدیم االـیام از محیط براي تـ    اري برذثیرگـ أـجدـیدي نیسـ
ــت.  ها استفاده میانسان رفتار ــده اسـ ترین  که مهمیی از آنجاشـ

ان ئله براي انـس وصـ   ،ها آرامشمـس ت   أخـص کن اـس   ،در حیطه مـس
ـــناختی  ــان،  ارتـباط معـماري ـخاـنه و نـیازـهاي روانشـ جـهت  انسـ

 بسیار حائز اهمیت است.  ،حصول امنیت روانی
ــنتی این مرزوبوم، حتی در همچنین در پیِ نـگاه ـبه ـخاـنه ـهاي سـ

ــاکن نقش ارزش و ـباورـها دـیده میجـهت ــود. در گیري مسـ شـ
ــنتی تا حد امکان   ـــــــول و حقیقت معمار س هاي  روشبه اص

ا ه بر مبـن اـن ــاـخت ـخ هنمودآرامش توـجه می  يسـ ال ، ـب عنوان مـث
اگر    معموالًها در مناطق شــمالی کشــور،  گیري ســاختمانجهت

محدودیت فـضایی وجود نداـشت، بیـشتر به ـسمت قبله یا مـشرق  
ــث محرمیت و امنیت دیده می ــود. از  بوده اســت و یا بحـــ ش

قدیم در سـاخت   که اعتقادات مذهبی از  مشخص اسـت  ،رواین
 بناها نشان داده شده است . 

اي متناسب رابطه ایجاد  ،هاي طراحان و معمارانیـکی از رسالت
ــان ،  ها و کالبد اطرافـشان اـست. براي نیل به این هدف بین انـســ

ان در محیط  كباید در ته  ـصحیحی از رفتار انـس هاي متفاوت داـش
  .]27[ نمود یابد ترپیوند انسان و مکان قوينحوي که باشند، به

ــامل نیاز معلولین ــاها  ،هرچه نیازهاي افراد ش طبق جانمایی فض
چون  و همچنین نیازهاي اقلیمی شامل فضاهاي واسط نظر افراد 
ــود، خانه براي افراد  وایوان، رط ــاماندهی ش بت و تهویه بهتر س
ارائه   1که در جدول   جمع بنديبراـساس تر خواهد بود.  مطلوب
ــد، ــتر میلـفهؤم شـ ـهاي مختلف توانـند در اولوـیتـها در هر بسـ
با نیاز  احان در هر بوم و بســتر مشــخص، مطابقو طر باشــند
هایشــان مدنظر  آرامش را در طرح يتوانند معیارهایها مخانواده

ــط  تاًی نهاقرار دهند.   ــش اینکه محی ــراف ما نق ــکی اط ــیزی هاي ف
ــهمی ــنادهی و سازمان  مــ مان بازي  بخشی به زندگیرا در معــ

داردمی د. ـجاي تعـجب ـن ه در  کنـن انی ـک ه حس مـک دگی    ـک آن زـن
شدت  کنیم آنقدر با هویت شخصی ما مرتبط است که ما را بهمی

ه آن مـکان و ه می  ـب ـــت دتـجارب موجود درآن وابسـ در . ]32[  کـن

ده   يمندرضـایتدر   تواندیمپایان باید افزود همه موارد ذکر ـش
  يمند ثیرگذار باشــد، چرا که رضــایتأتبع آن آرامش افراد تو به
شـود، بنابراین طراحان با یرا شـامل م  یمختلف محیط يهاجنبه

ــاـیت افراد م ــنجش کیفـیت محیط و رضـ توانـند در آرامش  یسـ
 داشته باشند.  یسزای هنقش ب ،ها و افراد استفاده کنندهخانواده
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