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معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت
شناسی و ویژ گیهای شخصیتی کاربر فضا در طراحی
مسکن*
محمد جواد ثقفی ،1فاطمه طاهری سیاح
 1استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2کارشناس ارشد معماری ،پردیس فارابی ،دانشگاه تهران ،قم ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/2/7 :تاریخ پذیرش نهایی)95/11/13 :
**2

چکیده
بــا هــدف برقراری ارتبــاط هرچه بهتر میان معماری و انســان ،نــگاه به معماری از زاویه روانشناســی-
بهویــژه شخصیتشناســی -اهمیتی روزافزون یافته اســت .وا کنشهای متفاوت افــراد در برابر یک اثر
معمــاری ،از تفاوت در نگرش و طرز تفکر افراد ناشــی میشــود و شــناخت زاویه نــگاه و درک هرچه بهتر
مطالبات انســان ،راهگشــای این ارتباط است .در این تحقیق ،از دریچه تیپهای شخصیتی – MBTI
نمایانگر گرایشات مادرزادی و غیرا کتسابی افراد -به معماری نگاه شده که میتواند اطالعاتی صحیح
و بیواســطه در اختیار طراح قرار دهد ،معیاری اصولی فار غاز ســلیقه تکبعدی برای طراحی باشــد و
پیشبینــی نتیجــه طرح را نیز امکانپذیر ســازد .جهت بررســی دقیقتر ،دو تیپ از  16تیپشــخصیتی
( INTJو  )ESFPمورد کنکاش قرارگرفتهاند .روش تحقیق مورد استفاده ،روش همبستگی است که در
آن ،متغیر مســتقل ،شــخصیت افراد و متغیر وابســته ،انتخابها در فضای معماری میباشــد و تحلیل
آمــاری نتایــج به وســیله آزمون پیرســون و پایایی درونی پرس ـشنامه معماری از طریــق آلفای کرونباخ
در  SPSSانجــام گرفته اســت .نتایج بهدس ـتآمده ،نشــاندهنده همبســتگی مثبت میــان ترجیحات
و انتخابهــا در فضــا میباشــد .بنابرایــن ،ویژگیهــای شــخصیتی کاربــرانفضــا میتوانــد بــه عنــوان
پیشزمینــه نگــرش شخصیتشناســانه بــه معمــاری ،هدایتگــر معمار بــه طراحی فضــای مطلوبتر،
همراه با رضایتمندی بیشتر از سوی مخاطب باشد.

واژههای کلیدی
مسکن ،شخصیتشناسی ،MBTI ،طراحی مشارکتی ،طراحی شخصیتشناسانه.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناســی ارشــد نگارنده دوم با راهنمایی نگارنده اول با عنوان" :شــهرک مســکونی ویالیی با اســتفاده از تیپ
های شخصیتی ( ")MBTIارائه شده در بهمن  1394در دانشگاه تهران است.
** نویسنده مسئول :شماره تماس ،09124509902 :نمابر.E-mail: F.t.sayyah@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
معمــاری ابتــدا بــه عنوان یــک نیاز اولیه در ســطح نیــاز به بقا و
امنیت توســط انسان شــکل گرفت ،اما به مرور زمان با ویژگیهای
تأثیرگذار خود تا ســطوح باالی نیاز انســانی ،مانند نیازهای روانی،
روحانــی و زیباییشــناختی را در برگرفــت .ا کنــون معمــاری ،تنهــا
ســاختن بنا نیســت ،ســاختن انســان اســت" .ما به ســاختمانها
شــکل مــی دهیم ،و آنهــا به مــا" (هــال .)129،1392،وقتی موضوع
تأثیرگــذاری بر انســان به میان میآید ،حساســیت بیشــتری وجود
دارد و تأمــل و تدبــر فراوانــی را میطلبــد که تا چه میــزان -با توجه
بــه این مهم ،-دســت بــه طراحــی زدهایــم .نگرشهــای مختلف،
نظــرات متفــاوت و وا کنشهــای متناقض از ســوی مخاطبان یک
اثر معماری به فرض استقالل رأی ،نشان از حیات فکری و تفاوت
در زاویه نگرش و طرز تفکر انسانها دارد .هرچقدر شناخت بهتر و
دقیقتری نســبت به زوایای مختلف وجود انسان و طرز نگاه او به
ً
معماری به عمل بیاید ،طبعا درک بهتری نســبت به خواســتهها و
مطالبات انســان شــکل میگیرد .درک بهتر در کنار اجرای صحیح
معمارانه ،طرحی را رقم خواهد زد که ویژگیهای مطلوبیت فضا را
در خــود دارد و موجبات رضایتمنــدی مخاطب را فراهم میکند.
نا گفته نماند عدم توجه به ویژگیهای انســانی ،معماری را روز به
روز از خدمت به انسان دور نموده و به امری فاقد وجاهت اساسی
برای ساخت و ساز مبدل خواهد شد.
جهــت توجــه بیشــتر بــه انســان در معمــاری ،موضوعــی میــان
رشــتهای بــا عنوان روانشناســی محیطــی در دهه  1970بــا رویکرد
مســکونی توســط افرادی چون هایوارد ۱شــکل گرفت که به بررسی
پیوندهای مؤثر بین افراد و مکان میپرداخت .وی لیست جامعی
تهیــه کــرد کــه شــامل معانــی مختلــف از جملــه خانــه بــه عنــوان
ســاختار کالبــدی ،خانــه بــه عنــوان قلمــرو ،خانــه به عنــوان مکان
هندســی ،خانه به عنوان خویشــتن و  ...بود ،اما نگاه ســطحی به
این موضوع موجب شــد ،این معانی بدون ســوال و تطبیق ،مدام
بازتولیــد شــود .در همان زمــان ،مقاله «خانه نمادی از خویشــتن»
(کوپــر ،)113،1382،کــه بیانگــر تجربیــات ناخــودآ گاه یونــگ و
ترسیمات فکری وی از سطوح مختلف آ گاهی بود ،نگرش جدیدی
را تحت عنوان ماهیت نمادین خانه و تأثیر آن بر ناخودآ گاه انسان
۲
مطــرح نمــود .مطالعــه تأثیــر گــذار دیگر توســط ســیکس اســمیت
( )1986هدایت شد که قسمتهای فردی ،اجتماعی و فیزیکی خانه
۳
را از طریق مطالعهای کیفی مشخص کرد .الهام از تئوری مکان کانتر
( )1979و تمرکــز بــر تجربــه فــردی ،مشــخصه تحقیــق آنهــا از
خانــه بــود (پوردیهیمــی .)12،1390،بــا ایــن وجــود تالشهــای
صورتگرفتــه جهــت اســتفاده از نظــرات خــود کاربــران فضــا
بــرای طراحــی در دورههــای مختلــف ،متأســفانه نشــانی از
موفقیــت پیشبینــی شــده  -ماننــد طــرح مشــارکتی کــه در ادامــه
۴
بررســی میشــود -ندارنــد .حتــی افــرادی ماننــد رابــرت ســامر
روانشناس امریکایی نظراتی مبنی بر امکان تغییر فضا توسط خود
افــراد ارائــه نمودند "اما در حقیقــت دیوارهــای جدا کننده داخلی،
بعد از تنظیم توســط معماران ،دیگر هیچگاه توسط کاربران حرکت

داده نمیشــوند" (نمازیان .)80،1379 ،دلیل این امر میتواند این
باشــد که انسان ،خود نیز از خواستههای واقعی خویش خبر ندارد
و ایــن درونیتریــن قــوه انتخاب در طــی زندگی ،در پس بســیاری از
مالحظات ،ســایههای شــخصیتی ،۵بایدها و نبایدها و به طور کلی
در نیمــه تاریــک وجــود او قرارگرفتــه اســت که معیــار رضایتمندی
انسان را تعیین میکند اما به صورت خودآ گاه بروز نمیکند.
از راههای دسترسی به خواست ه واقعی و درونی انسان ،شناخت
تیپهای شخصیتی و ویژگیهای آنها به عنوان گرایشات مادرزادی
در وجــود انســان و معــرف تمایــات ،افــکار ،ارزشهــا و نیازهای فرد
میباشــد .از ایــن رو تالشهایــی در زمینــه ارتباط شــخصیت و فضا
شــکل گرفــت .دربــاره رابطــه تیپهــای شــخصیتی بــا معمــاری یــا
طراحی ،کمابیش در طی سالها مطالعاتی انجام گرفته است :مانند
بررســی رابطــه میــان تیپشــخصیتی و محیــط زندگی دانشــجویان
توســط گرندپــری ،)1995( ۶مطالعــه رابطه میان اتــاق کار در خانه و
تیپ شــخصیتی توســط راس ،)1996( ۷قضاوت در مورد شــخصیت
بر اســاس اتاق خواب و دفاتر توســط گوســلینگ ۸و دیگران (،)2002
استفاده از شاخص میرز بریگز برای پیشبینی موفقیت دانشجویان
کتــر از همه به این
طراحــی داخلی توســط پگــرام .)2007( ۹اما نزدی 
موضوع در تحقیقی که در سال  )Matthews & Others( 2010در باره
تأثیر ویژگیهای شــخصیتی در تصمیمگیریهای طراحی مسکونی
توســط  4تن از اعضای هیئت علمی دانشــگاه در آمریکا انجام شــد،
از دانشــجویان سال ســوم طراحی داخلی خواسته شد تا خانه خود
را طراحــی کنند ،بــا این توضیح که فرم  ،MBTIقبــل از آغاز طراحی
توســط دانشجویان پر شد تا رابطه میان تیپ شخصیتی و خانهای
که طراحی میکنند ،بررسی شود .نتایج بسیار جالبی از ارتباط میان
ویژگیهــای طراحــی شــده توســط دانشــجویان و ویژگیهــای تیپ
شخصیتیشان حاصل شد.
در تحقیــق حاضــر ،از معتبرتریــن و پرکاربردتریــن دســتهبندی
تیپهــای شــخصیتی بــا عنــوان  MBTIدر طراحی خانه اســتفاده
شدهاســت ،بــا ایــن تفــاوت که در ایــن تحقیــق ،ویژگیهــای تیپ
شــخصیتی کاربــر فضــا و مطالبــات او منشــأ تحقیــق بــوده و رابطــه
میــان انتخابهــای کاربــر و تیــپ شــخصیتی او مورد کنــکاش قرار
گرفتــه اســت .فــرض تحقیــق بــر این اســت کــه به طــور کلــی رابطه
معناداری میان ویژگیهای انواع شــخصیتها و انتخابهایشــان
در فضــای معمــاری وجود دارد .ایــن نکته که خانــه ،محل زندگی
یــک خانــواده ،و طراحی آن تنها بر اســاس ویژگیهای شــخصیتی
یــک فرد ،به معنای بیتوجهی به ســایر افراد خانواده خواهد بود،
از دیــد نگارندگان مغفول نماندهاســت .یافتههای تحقیق حاضر،
تــدارک پیشزمینــهای بــرای شــیوه جدیــدی از نگرش بــه طراحی
اســت و نمیتوانــد بــه طــور مســتقیم در طراحــی مــورد اســتفاده
قرارگیــرد ،زیــرا فضــای معمــاری بــا افــراد گونا گــون –بــا ترجیحات
مختلف شخصیتی -مواجه است .هدف از انجام این تحقیق بیش
از هــر چیــز ،یافتن رابطه میــان ویژگیها و ترجیحات شــخصیتی با
انتخاب عناصر معماری در فضا اســت ،تا اهمیت هر عنصر را برای
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هر ترجیح جلوهگر ســازد .البته بســط اینگونــه تحقیقات میتواند
نکات مغفول در ارتباط میان شــخصیت کاربران با فضا را روش ـنتر
نمایــد و در صورت یافتن وجوه اشــترا ک نگــرش افراد با ترجیحات
شــخصیتی متفاوت ،بــا ارائه راهحلهــای جمعی ،ایفا گــر نقش به
عنوان معیاری برای طراحی باشد.
در ایــن مقالــه ،پــس از بررســی زمینــه معمــاری تحقیــق یعنــی
خانــه ،بــه بررســی رابطــه انســان و محیــط و تجربــه طر حهــای
مشــارکتی و نواقــص و علــل عــدم توفیــق آن و ســپس بــه موضــوع
شــخصیت شناســی ،معرفی  MBTIو انواع ترجیحــات و تیپهای
شــخصیتی پرداخته شــده اســت .در بخش تحقیقات میدانی ،به
نحــوه شــکلگیری پرسشــنامه و تحلیــل نتایــج پرداختــه و در آخــر

نتایج اخذشده از رابطه میان تیپهای شخصیتی و انتخابها در
فضای معماری در قالب جداولی ارائه میگردد.
روش تحقیق پژوهش حاضر بر اســاس ماهیت و شــیوه تحلیل
دادهها ،روش همبســتگی میباشــد .در این تحقیق ،همبســتگی
میــان متغیرهــای مســتقل و وابســته ،یعنــی شــخصیت افــراد و
انتخابهــا در فضــای معمــاری بــا اســتفاده از آزمــون پیرســون
نرمافــزار تحلیــل آمــاری دادههــا SPSS ،مــورد تحلیــل قرارگرفتــه
است .جمعآوری اطالعات با استفاده از منابع کتابخانهای جهت
بررســی مطالعــات گذشــته در ایــن زمینــه و مطالعــات میدانــی به
صورت توزیع و تحلیل پرسشــنامه ،در قالب پرسشنامه معماری و
پرسشنامه شخصیتشناسی  MBTIانجام گرفته است.

 -1خانه و اهمیت آن
خانــه ،اولیــن و بادوامتریــن تجربه فضایی انســان اســت که در
تمــام طــول زندگــی او ،بــه عنــوان ظرفــی برای زیســتن ،نقــش ایفا
میکند .خانه همواره از مهمترین موضو عهای طراحی در معماری
محســوب شــده و از این روست که اندیشــمندان عرصه معماری،
بــه منظــور شــناخت بهتــر آن ،در ادوار مختلف ،تعاریــف گونا گونی
را ارائــه کردهاند ،ماننــد :تعریف خانه به عنــوان پدیدهای فرهنگی
(راپاپــورت ،)1366 ،نمــاد هویــت انســان ،آیینه روح ،مرکــز دنیای
فرد (نوربرگ شــولتز ،)1387 ،پناهگاه رویاپردازی و خیال (باشــار،
 ،)1387نماد خود و امنیت (کوپر .)1974 ،این گستردگی تعاریف،
نشــانگر آن اســت کــه خانــه ،فراتــر از یک مــکان یا فضــا ،مفهومی
وســیع و پیچیــده در ذهــن انســان دارد .ایــن مفهــوم -بــه ویــژه
برای انســان درمســیرکمال -بر درک فضایی ،انــگاره ذهنی و حس
زیباییشناســی او در باالتریــن مرتبــه نیازهــای انســانی ،تأثیرگــذار
اســت .کمتوجهــی به وجــوه مفهومــی ،تأثیرات روانی و احساســی
خانــه ،موجــب انحطــاط معنایی آن اســت و"انحطــاط معنایی در
خانــه بــه نوعی بــه انحطاط حــس انســان از فضا و از دســت دادن
حس زیباییشناســی و اغتشــاش در انگارههــای ذهنی ،که برخی
آن را «زبان فضا» نامیدهاند ،میانجامد" (براتی.)54،1382 ،
 -1-1رابطه انسان و خانه
هر انســانی پس از تولد ،ســفر زندگی خود را در فضای خانه آغاز
میکنــد و اولیــن و پایدارتریــن تجربــه فضایــی او نیز در خانه شــکل
میگیــرد .در طــی زندگــی ،مجموع ـهای از احســاسها ،تجربیــات،
عالیــق ،انتظــارات و باورهــا نســبت بــه خانــه در ناخــودآ گاه فــرد
ایجــاد میشــود ،بالنــت و داولینــگ معتقدند که «خانــه به عنوان
یــک مــکان و یک تصــور ،دربرگیرنده هویت یا همــان حس مردم از
خودشــان اســت و در حیــن زندگی و کســب تجربیــات ،تصویری از
خانه ایجاد میشود» (« .)Blunt, 2003کوین لینچ اولین بار با بیان
واژهی تصویر ذهنی در سال  ،1979هویت محیط را سبب داشتن
تصویر ذهنی روشــن از آن دانســت» (تقوایی .)69،1391،بســته به

این که این تصویر ذهنی چگونه تصویری باشــد ،آینده فکری فرد
را نسبت به بسیاری از مسائل میسازد .کارل یونگ ،روان شناس
سوئیســی قرن حاضر در مورد سیســتم رفتاری میگوید ...« :مردم
بــه همان انــدازه که محصــول محیط اجتماعی هســتند ،ســاخته
محیــط فیزیکــی نیز به شــمار می رونــد» (نمازیــان .)78،1379،در
ایــن راســتا ،تأثیــر دو طرفــه محیط و انســان بر یکدیگــر انکارناپذیر
اســت .در واقــع دریافــت معانــی یــک محیط عــاوه بــر ویژگیهای
محیــط ،وابســتگی زیــادی به ویژگیهای شــخصیتی خود انســان
دارد کــه فــرد کدام یک از معانی ســاطع شــده از محیــط را انتخاب
نموده و معانی ،چگونه توسط او گزینش و ادرا ک شده و تأثیر خود
را بگــذارد" .پــس میتوان گفت کــه معماری کیفیت بودن انســان
اســت که توســط خود او تعریف میشــود و به تعبیری نفس زندگی
است" (حسینی.)94،1384،
پاالســما ( )21،1393معتقد اســت حس از خویشتن توسط هنر
ً
و معمــاری تقویت میشــود و مــا را کامال درگیر ابعــاد ذهنی رویاها،
تصــورات و آرزوهایمــان میکنــد .خانههــا ،افقــی را بــرای درک و
مواجهه با نحوه هســت بودن انســان فراهم میآوردند و آ گاهی ما
ً
را مجددا به ســوی جهان ،حســمان از خویشــتن و نحوه بودنمان
معطــوف میســازند ،زیــرا "فضاهــا ،نقــش اجتماعــی خاصــی را بــر
ســا کنان خود تحمیل میکنند و برخی الگوها و معیارهای رفتاری
را تقویــت و برخــی دیگــر را تضعیــف میکننــد و در نهایــت جهــت و
ابعــاد جدیــد بــه رفتارهــای ســا کنان خــود میبخشــند" (ارژمنــد و
خانی .)28،1391،در واقع خانه ،چیزی فراتر از مکان زندگی و حتی
حــس زندگی اســت ،زیرا دربرگیرنده نیازها و خواســتههای انســان
است که نیازها نیز تحت تاثیر افکار ،احساسات و خصوصیات فرد
قرار میگیرد .تصور شخص از خود موجب میشود بعضی نیازهای
او اهمیــت بیشــتری پیــدا کنــد .ا گــر خواســت یــا نیــاز بــه صورتــی
نامتعادل رشــد کند و متناســب با ظرفیت زیســتی انســان نباشد،
نــه تنهــا ترکیــب زیســتی مثبتــی ایجــاد نمیکنــد ،بلکــه خطرآفرین
خواهد بود .اهمیت این موضوع زمانی مشــخص میشود که طی
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تحقیقات ثابت شــده اســت "افراد در رویارویی با محیط مسکونی
خــود نســبت بــه تمامــی جنبههــای محیــط حســاس هســتند و
تمامــی حــواس آنان در فرایند ارتباط با محیط فعال اســت" (براتی
و کا کاونــد .)31،1392،مطالعــات نظری هپــردازان معمــاری ،هیلیــر
و هانســون ،در مــورد رابطه فضــای کالبدی و تعامــات اجتماعی،
نشــان میدهــد ،محیــط انســان ســاخت بــر اســاس کیفیــات
فضای ـیاش ،نقــش مهمــی در شــیوه زندگــی کاربــران ایفــا میکنــد
(دانشــگر؛ عینیفر و بحرینــی" .)31،1390،بنابراین معمار به عنوان
خالق یک اثر برای اشــرف مخلوقات ،باید ابعاد وجودی انســان را
درک کنــد .آنگاه اثــری کــه بر این اســاس میآفرینــد ،مبین کمال
انسانی در تمام جهات خواهد بود" (حسینی.)95،1384،
به طورکلی ،فضای معماری فضای صورتبندی شــده توســط
انســان اســت و "فار غ از تأثیرات و تعامل ذهن انسان در آن ،معنی
نخواهــد یافت" (مســتغنی .)92،1384،مســئله «خود» فرد اســت
کــه بــه صورت خــودآ گاه و ناخــودآ گاه در ایــن امر دخیل اســت "در
حقیقت انســان و باورهایش ،نقطه شــروع و جایی است که بنایی
توســط وی ســاخته و یــا به وســیله او مــورد بهرهبرداری یــا ارزیابی
قــرار میگیــرد" (تقوایــی )66،1391،و "مردم ،بســته بــه ویژگیهای
ش��خصیتی خ��ود ،محی��ط خ��ود را ایج��اد میکنن��د" (Kim & Han,
 ،)2014بــه آن دلبســته میشــوند و ایــن امــر اغلــب ناخــودآ گاه رخ
میدهــد .نا گفتــه نماند "افزایش دلبســتگی مکان بــرای یک خانه
یا محل مفید است و با بسیاری از نتایج مثبت سالمت و مشارکت
عموم��ی در ارتب��اط اس��ت" ( .)Anton & Lawrence, 2014, 451بــا
تمــام این تفاســیر ،نکتــه مهمی که بایــد به آن توجه نمود ،شــیوه
مواجهه با خواسته انسان و ارضای نیازهای روانی او در فضاست.
بــا فرض اینکه معمــار درصدد برآورده نمودن نیازها باشــد ،اغلب
ایــن نیازهــا ذهنی و احساســی بــوده ،از دید خود فرد پنهان شــده
و بــا وجود احســاس درونــی ،قابل بیان توســط کاربر فضا نیســت.
طبق مطالعات انجام شــده" ،انسانها در انتخاب محیط ،ترجیح
میدهنــد بر طبق شــخصیت خیالی کــه برای خــود آرزو میکنند و
ً
نچــه که واقعــا هســتند ،عمل کننــد" (نمازیــان.)78،1379 ،
نــه آ 
پاالســما ( )40،1393بیــان میکنــد کــه بــرای بهکارگیــری مشــارکت
احساســی ناظر ،باید تنشــی مابین تمایالت آ گاهانــه و انگیزههای
ناخــودآ گاه او ایجــاد کرد .تالشــی در این جهت تحــت عنوان طرح
مشارکتی در دهههای گذشته انجام شد.
 -2-1طرح مشارکتی
در طــی ســالهای 1980و  ،1990در پــی شــکلگیری مباحثــی
در خصــوص شــکاف میــان خواســته کاربــران و ســاخت مســکن،
"بهویــژه در نیمــه دوم قــرن بیســتم و پــس از جنگهــای جهانــی"
(کاملنیــا ، )64،1392،روشهــای جدیدی برای طراحی مشــارکتی
از ســوی نظری هپــردازان معمــاری ارائه شــد کــه نقش طــراح و معمار
از یــک متخصص تکنیکی بــه ارتباطدهنده و تســهیلکننده روابط
میان مشــارکتکنندگان و افراد دخیل در پروژه مبدل شد و در واقع
تغییرات کاربردی رخ داد .در این دوره ،معماران نام آشــنایی چون
چارلز مور ،رالف ارســکین ،هرمان هرتزبرگر ،الدو وان ایک ،کریستوفر

الکســاندر و  ...همپــای دیگــر معماران مشــارکتی ماننــد رودهکنی،
فریدمن و نابل همدی ،سانوف و  ...به این دیدگاه روی آوردند.
بــا توجــه به تأثیر متقابل انســان و محیط بر یکدیگــر و اینامر که
"کیفیــت نهایــی ،محصــول تعامل مســتقیم بیــن کالبــد و بهرهبردار
بــوده و عــدم توجــه به این امر در سرنوشــت کیفی فضای مســکونی
بســیار زیانبار اســت" (علی الحســابی و زمانی)32،1389،؛ ضرورت
طر حهایی مانند طرح مشــارکتی ،بیش از پیش نمایان میشود ،با
این وجود به نظر میرســد ضعف اصلی طراحی مشــارکتی که باعث
میشــود مشــارکت بــه نتیجــه مــورد نظر خــود یعنــی رضایتمندی
کاربــر فضا نرســد (مانند طرح حســن فتحی در دهکــده گورنا) ،عدم
شــناخت واقعــی کاربــر و خواســتههای وجــودی اوســت" .طراحان
بــا مهــارت ویــژهای درصــدد کشــف افــکار مــردم و آنچه در سرشــان
میگذرد هســتند تا ارزیابی کنند که آنها چه کســانی هســتند و چه
چیزی باید برایشان در نظر بگیرند" ()Renzi, 2012, 31؛ اما برخی از
ویژگیهای انســان ،حتی از دید خود او نیز پنهان میماند و تنها در
ناخودآ گاه وجود داشته و در رفتار نمایان میشود .یکی از مهمترین
این ویژگیها ،تیپ شخصیتی انسان است که تا زمانی که فرد از آن
ناآ گاه است ،بسیاری از ویژگیهای خود را نپذیرفته و انکار میکند؛
حــال آنکــه بــا شــناخت آن ویژگیها و قبــول آنها ،دیــد و رویکردش
بــه خــود ،واقعی تــر و ملموستر میگــردد .همانــا در تمامی مکاتب،
انســانها را بــه خودشناســی دعــوت میکننــد ،زیــرا همیــن ابعــاد
ناشــناخته ،باعث ســوء تعبیر از رفتار و ســوء تفاهم در انتخابهای
انســان بــرای خــود و دیگــران میگــردد .ا کنون اهمیــت این تحقیق
بیش از پیش نمایان میشــود که در وهله اول ،راهی برای شناخت
بهتــر انســان و در مرتبــه بعــدی ،بهرهمنــدی از اطالعــات صحیــح،
بیواســطه و دســتنخورده از ناخودآ گاه و ذات شــخصیتی انســان
باشد تا در فعالیتهای انسانی ،علیالخصوص موضوع این تحقیق
یعنی طراحی خانه منحصر به کاربر ،مورد استفاده قرار گیرد .در نظر
گرفتــن ایــن وجه از وجــود ،ردههای بــاالی نیاز انســان را با توجه به
ظرفیت وجودی او ،ارضا نموده و رضایتمندی را در ابعاد باال ایجاد
میکند تا در نهایت بستر رشد و تعالی انسان فراهم گردد.

 -2شخصیت شناسی
بــا آشــنایی با ویژگیهــای هر تیپ شــخصیتی ،میتــوان به رموز
نهــان در وجــود انســانها و تفاوتهــای فــردی آنهــا پــی بــرده و بــا
مواردی که برای هر کدام اهمیت دارد ،آشنا گشت .پس از آشنایی
با شیوه دریافت انرژی ،نحوه دریافت اطالعات ،طریقه تصمیمگیری
و ســبک زندگی هر تیپ شــخصیتی ،میتوان ویژگیهــای محیط را
منطبق با خواست حقیقی و درونی آنها طراحی نمود .این تحقیق،
بیــش از هر چیــز ،مبنایی برای جلب توجه معمــاران به ویژگیهای
متفــاوت و متناقــض انسانهاســت تــا در طراحیهایــی کــه داعیــه
انســان محــوری دارنــد ،مد نظر قــرار گیرد .زیــرا گاه طراح خــود را به
جــای کاربــر فضا قــرار داده و گمان میکند تمام خواســتهها و نیازها
و عوامــل انســانی را در طــرح پوشــش داده اســت -منظــور از عوامل
انسانی« ،مجموعهای از معیارهای اجتماعی و روانشناختی است
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که در ادرا ک و دریافت طرح و در نتیجه در برنامهریزی و طراحی آنها
مؤثر هســتند» (عینی فر ،)110،1379،غافل از اینکه او هم ،تنها یکی
از آن  16تیپ شــخصیتی -که در ادامه بیان میشــود  -بوده و برای
در نظر گرفتن ویژگیهای انســانی محیط ،باید از شــخصیت کاربر و
خصوصیات آن آ گاه گردد.
رفتــار و شــخصیت انفــرادی فــرد از عواملــی هســتند کــه از نظــر
روانشناســی انســان را یگانه و بیهمتا ساخته و شیوه نگرش وی
را به جهان مشخص و روشن میسازند؛ آنچه که درباره جهان فکر
میکند و شــیوهای کــه در آن رفتــار میکند (نمازیــان.)78،1379،
عوامــل روانــی -اجتماعــی در ادرا ک مــا اثــرات مهمــی بــه جــا
میگذارند .به این ترتیب این عوامل از این مسیر در احساس ما از
زیبایی نیز مؤثرند (عزتی و عباســی .)2،1392،به همین دلیل یکی
از مهمترین مســائل در این زمینه ،در نظر گرفتن تیپ شــخصیتی
فــرد میباشــد کــه برداشــت و ادرا ک فــرد از محیط را رقــم میزند،
زیــرا انســان به صورت ناخــودآ گاه بر اســاس تیپ شــخصیتی خود
انتخــاب نمــوده و جنبــههایــی از محیــط را میبینــد کــه در تیــپ
شخصیتی وی وجود دارد.
۱۰ MBTI -۱-۲چیست؟
سیستم خودشناســی مایرز-بریگز  ،نخستین بار بر پایه نظریه
شــخصیت کارل گوســتاو یونــگ ۱۲شــکل گرفــت .یونــگ کــه یــک
روانتحلیلگر پیرو مکتب فروید ۱۳بود به این نتیجه رسید ،رفتاری
که به نظر غیرقابل پیشبینی میرســد ،ا گر بتوان زیربنای ذهنی و
برداش ـتها و نگرشهای اشــخاص را شــناخت ،درک و شناســایی
میشــوند .در ســال  ،1921نظریه یونگ درباره شخصیت در کتابی
بــا عنــوان تیپهــای روانــی بــه چــاپ رســید .کاتریــن بریگــز کــه به
دنبال الگوهای شــخصیتی بود ،در ســال  1923به همراه دخترش
ایزابــل بریگــز مایرز با توجه به اهتمام نظری کارل یونگ ،کارشــان
را شــروع کردند و با بســط دادن آن ،امکان اســتفاده علمی از آن را
فراهم ساختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که چهار ترجیح
۱۱

شــخصیتی و شــانزده تیپ شــخصیتی وجود دارد .آنها آزمون تیپ
شــخصیتی  MBTIرا تدارک دیدند که با تســتهای مفصلی ،تیپ
شخصیتی را اندازهگیری میکند و هیچ تست روانشناسی دیگری
روایی و پایایی به اندازه این ابزار را نداشتهاس��ت( (�Myers & Mc
 .)Cauley, 1985در واقــع تیــپ شــخصیتی ،گرایــش مــادرزادی و
غیرا کتسابی در وجود هر انسان است که ارزشها ،تمایالت ،افکار،
اعمال و نیازهای فرد را مشخص مینماید.
در سیســتم خودشناســی  ،MBTIفرض بر این است که افراد با
ترجیحهــای ذاتی مشــخص متولــد میشــوند .در  ،MBTIما با 16
تیپ شــخصیتی روبرو هســتیم و همه مردم در یکی از این  16تیپ
قرار میگیرند .این بدان معنا نیســت که بگوییم انســانها منحصر
به فرد نیســتند زیرا انسانها حتی با تیپ شخصیتی یکسان ،ژن،
تجربه ،عالیق و دیگر چیزهای متفاوتی از هم دارند که آنها را از هم
متمایــز میکنــد ،امــا در ضمن وجوه مشــترک فراوان هــم دارند که
آشــنایی با تیپ شــخصیتی ،به ما این امــکان را میدهد که با این
وجوه مشترک آشنا شویم.
الزم بــه ذکر اســت که تمام تیپهای شــخصیتی بــه یک اندازه
ارزشــمند هســتند ،هیــچ تیــپ شــخصیتی بهتــر یــا بدتــر نیســت،
ســالمتر یا بیمارتر ،باهوشتر یا کندذهنتر نیست .تیپ شخصیتی
ارتباطــی با هــوش ندارد و نمیتــوان از روی آن موفقیت اشــخاص
را پیشبینــی کــرد ،امــا با توجــه به تیپ شــخصیتی افــراد میتوان
متوجــه شــد کــه چــه عواملــی بــه آنهــا انگیــزه میدهــد و از همیــن
عوامل برای تدارک و طراحی فضای زندگی و فعالیت آنها بهره برد.
 -1-1-2ترجیحات
نظــام تیپــی ارزیابــی شــخصیت  ،MBTIمبتنی بر چهــار جنبه
اولیــه از شــخصیت انســانی به نام ترجیحات دوگانــه طبق تصویر 1
میباشد (.)Schaubhut & others, 2009,4
در واقــع ،هــر فــرد در زندگی روزانــه از هر دو ســمت این مقیاس
استفاده میکند ،اما هر کس یک ترجیح درونی برای قرار گرفتن در

 -1ترجیح دریافت انرژی  :شخص چگونه انرژی میگیرد؟ برون گرا ( )Eیا درون گرا

(11)I

) (Eبرونگرا

درونگرا )(I

 -2ترجیح دریافت اطالعات :شخص چگونه اطالعات را دریافت میکند؟ منطقی ( )Sیا شهودی ()N

11

) (Sمنطقی

شهودی )(N
 -3ترجیح تصمیمگیری :شخص چگونه اطالعات را ارزیابی میکند و تصمیم میگیرد؟ تفکر( )Tیا

) (Fاحساسی

فکری )(T
 -1ترجیح سبک زندگی :شخص با چه الگویی زندگی میکند؟ قاطعیت ( )Jیا انعطاف پذیری
منعطف )(P
تصویر  -1ترجیحات چهارگانه شخصیتی.
ماخذ( :تایگر)40،1383،

احساس(11)F

(11)P

) (Jقاطع
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یک سمت را دارد و از هر دو طرف به یک اندازه استفاده نمیکند.
وقتی از جانب مورد نظر خود در هر یک از ابعاد تیپهای چهارگانه
اســتفاده میشــود  -درست همانطور که از دســت قوی خود برای
نوشتن استفاده میکنید  -اقدامی طبیعی صورت میگیرد و وقتی
مجبــور باشــید از جانب دیگر اســتفاده کنید ،باید تالش بیشــتری
بــه خــرج دهیــد و حاصــل کارتــان هــم آن قدرهــا جالــب نخواهــد

بــود .افراد در زمان هماهنگی و همســویی با روش ترجیحی خود،
احساس انرژی ،لیاقت و عزت نفس میکنند و حال بهتری دارند.
مختصــری از ویژگیهای هــر یک از ترجیحات دوگانــه در جداول 1
ت ا  4آمده اسـ�ت (جهت مطالعه بیشـ�تر ر.ک به �Biderman & Oth
 ers, 2012 ; Schaubhut & Thompson, 2011بارون1393 ،؛ تایگر،
1383؛ دهستانی a1392،؛ دهستانی.)b1392،

جدول  -1ویژ گیهای افراد با ترجیح دریافت انرژی ،درونگرا و برونگرا.

برون گرا ( )Extraversion

درون گرا ( )Introversion

از بودن با دیگران انرژی میگیرند ،عالقمند به صحبت و تبادل نظر
می خواهند کانون توجه باشند ،اهل صحبت و معاشرتی
اول حرف زدن بعد فکرکردن
گسترش انرژی ،توجه و تمرکز بر بیرون و دنیای بیرونی
عالقمند به تنوع و عمل
یادگیری بهتر با کار عملی و بحث و گفت و شنود
با اشتیاق ارتباط برقرار می کنند
شناخت آنها ساده تر است ،اطالعات شخصی خود را به راحتی با دیگران در میان میگذارند

از اینکه با خود باشند انرژی میگیرند ،عالقمند به سکوت و تنهایی
نمیخواهند کانون توجه باشند ،تمایل به سکوت و تودار بودن
اول فکر کردن بعد حرف زدن
تمرکز انرژی ،توجه و تمرکز بر درون و دنیای درونی
توجه به یک موضوع در هر زمان
یادگیری بهتر با تأمل و تمرین فکری
اشتیاقشان را برای خود نگه میدارند
خصوصیتر عمل میکنند ،اطالعات شخصی خود را کمتر بروز میدهند

مأخذ( :تایگر و تایگر92،1392،؛ بارون)33،1393،
جدول  -2ویژ گیهای افراد با ترجیح دریافت اطالعات ،منطقی و شهودی.

منطقی ( )Sensing
به آنچه مطمئن و منسجم است ،اعتماد میکنند
تصمیمگیری بر اساس حواس پنجگانه ،توجه به آن چه وجود دارد
به واقعگرایی و عقل سلیم بها میدهند
توجه به حقایق ،اطالعات درست و مطمئن
توجه به جزئیات و اجزای سازنده
استقبال از ایدههای جدید تنها در صورت قابلیت اجرایی
تمایل به استفاده از مهارتهای موجود
به عملی بودن پیشنهاد و به جزییات آن توجه دارند
اعتماد به تجربههای پیشین
به زمان حال توجه دارند

شهودی ( )iNtuition
به الهام و استنباط توجه دارند
تصمیم بر اساس حس ششم ،توجه به آنچه میتواند وجود داشته باشد
برای نوآوری و تخیل بهای فراوان قائل هستند
توجه به بینش ،فراست و اطالعات انتزاعی
توجه به تصویر کلی و بزرگ
استقبال محض از ایدههای جدید
عالقه به آموختن مهارتهای جدید
از استعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده میکنند
اعتماد به تصور و تجسم و حرف دل
به آینده توجه دارند

مأخذ( :تایگر و تایگر98،1392،؛ بارون)45،1393،
جدول  -3ویژ گیهای افراد با ترجیح تصمیمگیری ،احساسی و فکری.

فکری ( )Thinking
در زمینه تصمیمگیری ،تحلیلهای آنها غیرشخصی است
به طور طبیعی عیب و ایرادها را میبینند و انتقاد میکنند
به حقیقت بیش از ادب بها میدهند و با مغز خود تصمیم میگیرند
معتقدند احساسات تنها زمانی معتبر است که منطقی باشد
تحت تأثیر میل به موفقیت ،انگیزه پیدا میکنند.
ذهن استواری دارند و مسئله را تحلیل میکنند
برای شایستگی ارزش قائل هستند و در استنادکردن مهارت دارند
ذهنی هستند و با منطق مجاب میشوند

احساسی ( )Feeling
تأثیر تصمیمگیری خود را روی اشخاص در نظر میگیرند
به طور طبیعی عالقه به راضی کردن دیگران دارند.
به ادب بیش از حقیقت بها میدهند و با دل خود تصمیم میگیرند
معتقدند هر احساسی معتبر است خواه معنیدار باشد یا نباشد
تحت تأثیر میل به قدردانی شدن ،انگیزه پیدا میکنند
دل مالیم و مهربانی دارند و با طرف مقابل همدردی میکنند
به روابط بها میدهند و در هماهنگکردن مهارت دارند
عینی هستند و با لحن مجاب میشوند

مأخذ( :تایگر و تایگر104،1392،؛ بارون)53،1393،
جدول  -4ویژ گیهای افراد با ترجیح سبک زندگی ،قاطع و منعطف.

قاطع ( )Judging
پس از تصمیمگیری خوشحال میشوند
از اخالق کاری برخوردارند ،اول کار بعد بازی
هدف گذاری دقیق قبل از شروع کار
محصولگرا هستند و به تمام شدن کار تأ کید میورزند
زمان را منبعی تمامشدنی میدانند
ضرباالجلها را جدی میگیرند
برنامهریزی بعد عمل ،عالقه به نظم ،تصمیم ساز
مأخذ( :تایگر و تایگر108،1392،؛ بارون)63،1393،

منعطف ()Perceiving
وقتی موضوع را باز بگذارند و محدودیتی نباشد ،خوشحال میشوند
به بازی توجه دارند ،اول لذت ببر بعد کار کن
با توجه به دریافت اطالعات جدید ،هدفهایشان را تغییر میدهند
فرایندگرا هستند و به روند و چگونگی انجام کار تأ کید میورزند
زمان را منبعی تجدیدشدنی میدانند
پایبندی کمی به ضرباالجلها دارند
سازگاری با جریان ،عمل حین برنامهریزی ،عدم سختگیری ،رویهگرا
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جدول  -5ترکیب تیپ های شخصیتی.

J
P
P
J

N
INTJ
INTP
ENTP
ENTJ
T

N
INFJ
INFP
ENFP
ENFJ
F

S
ISFJ
ISFP
ESFP
ESFJ
F

S
ISTJ
ISTP
ESTP
ESTJ
T

I
I
E
E

ماخذ( :تایگر و تایگر)22،1392 ،

هــر تیــپ شــخصیتی از ترکیب حــروف اول هر یــک از ترجیحات
دوگانه تشــکیل میشــود ،در نهایت شــانزده تیپ شخصیتی طبق
جدول  5شکل میگیرد.
 -2-1-2تیپ شخصیتی  INTJ۱۸و ESFP۱۹
از میــان شــانزده تیــپ شــخصیتی ،دو تیــپ بــه عنــوان نمونــه
جهــت تحقیــق انتخــاب شــد .معیــار انتخاب ایــن دو تیــپ ،تضاد
کامــل ترجیحات آنها با یکدیگر و آشــنایی بیشــتر نگارنــدگان با آنها
بوده است .ویژگیهای شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی  INTJو
 ESFPبه طور خالصه در جدول  6قابل مشاهده است.

 -3فرایند تحقیق و شکل گیری پرسشنامه
جهــت تحقیقــات میدانــی ،پرسشــنامهای با فرضیاتی نســبت
بــه انتخــاب افراد بــا تیپهای شــخصیتی متفاوت تدوین شــد که
بــا اســتفاده از مطالعــات معمــاری و ویژگیهای تأثیرگــذار خانه در
روحیــه افراد ،همچنین خصوصیات حیطه معماری ،قابل تغییر و
طراحی میباشد .در واقع ابتدا ویژگیهای ترجیحهای شخصیتی
کــه در انتخــاب فضاها و عناصر خانــه مؤثر بود مدنظر قــرار گرفت و
سپس سواالت مربوطه طرح گردید .محور سواالت پیرامون موارد
زیر اســت که پس از اتمام روند تحقیقات میدانی ،به عنوان معیار
طراحی مورد نظر قرار گرفت:
انتخــاب کلــی معمــاری بنا و نمــای خانــه ،اولویــت در انتخاب
خانــه ،میــزان فضــای بــاز و نیمــه بــاز ،فضاهــای مــازاد بــر قســمت

هــای متــداول خانــه ،نوع فــرم و خطــوط مــورد اســتفاده ،مصالح
مطلــوب و رنــگ مصالــح نمــا ،جانمایــی خانــه نســبت بــه فضــای
پیرامــون ،فعالیتهــای پیشــنهادی در فضــای بــاز خانــه ،تعداد و
انــدازه پنجرههــا ،یک یــا چند عملکردی بــودن فضاهــا ،زاویه دید
و منظــر مطلــوب ،ســازماندهی فضایــی و چگونگــی اســتقرار کلــی
خانه ،احســاس امنیت ،خانههای هوشمند ،طبقهبندی و تعبیه
فضای وســایل ،فضای اتاق کار و بازی ،نور خانه ،موقعیت فضای
خصوصــی نســبت بــه فضای عمومــی ،ارتفاع ســقف و میــزان تأثیر
خانه در روحیه افراد.
فرضــی کــه از ایــن پرسشــنامه مدنظــر بــود ،همبســتگی تیــپ
شــخصیتی و فضــای مســکونی مطلــوب بــود .بــه همیــن دلیــل
پرسشــنامه معمــاری بایــد در میــان کســانی توزیــع میشــد کــه
از تیــپ شــخصیتی خودشــان اطــاع داشــتند ،زیــرا پرسشــنامه
اســتاندارد تیــپ شــخصیتی در ســایت  Iranzehn.irو مرا کز معتبر
آمــوزش  MBTIموجــود اســت و تعــداد زیاد ســؤاالت ( 80ســؤال)
نیازمنــد عالقــه و حوصلــه پاس ـخدهنده میباشــد .بنابراین توقع
پاســخگویی افــراد بــه  100ســؤال ( 80ســوال 20 + MBTIســوال
معمــاری) توقعی نابجا به نظر میرســید ،بــه همین علت تصمیم
بــر آن شــد کــه غالــب پاســخدهندگان از میــان فار غالتحصیــان
و عالقمنــدان  MBTIباشــند ،زیــرا ایــن افــراد بــا تمایــات خــود،
بهتــر و بیشــتر آشــنا هســتند .بــا توجه بــه جامعه آمــاری  300نفره
فار غالتحصیــان  MBTIکه مدنظر این تحقیق بود ،طبق فرمول
کوکران حجم نمونه آماری با ســطح اطمینان  95درصد 118 ،نفر
بــه دســت آمد .بــه همین منظور پرسشــنامهها در قالــب ایمیل و
پســت در ســایت مؤسســه مثبت تو در دســترس فار غالتحصیالن
ً
قــرار گرفــت .با تالشهــای صــورت گرفته در چنــد مرحلــه ،نهایتا
 120پاســخ به  Google docنگارندگان ارسال شد ،که از آن میان،
 115پاســخ معتبــر و قابــل اعتنــا بود .پــس از دریافت پاســخها ،به
جهت گســتردگی مطالب و جنبههــای تحلیلی ،تحلیل دادهها با
نرمافــزار آماری  SPSSو آزمون همبســتگی پیرســون انجام گرفت
کــه همبســتگی میــان متغیرهــای مســتقل یعنی تیپ شــخصیتی
و متغیرهــای وابســته یعنــی انتخابهــا در فضــای معمــاری مورد
تحلیل قرار گرفت.

جدول  -6خالصه ویژ گی تیپ های شخصیتی مورد بررسی.

ویژگیهای شخصیتیINTJ
درونگرا ،شهودی ،فکری ،قاطع
دارای ذهنی اندیشمند و متفکر
نوآور ،خالق ،مبتکر و آرمانگرا و آیندهنگر
عالقمند به دانش و تکنولوژیهای جدید
شیفته کار و فعالیت و سختکوش
کمالگرا و استقالل طلب
دارای معیارها و استانداردهای باال
میل به نمایش قدرت و عالی ظاهرشدن
عالقمند به تنهایی و کار و ورزش انفرادی
توجه به کلیات امور ،برنامهریز و منظم
ماخذ)Myers & Myers, 1995( :

ویژگیهای شخصیتی ESFP
برونگرا ،منطقی ،احساسی ،منعطف
افرادی آسانگیر ،راحت و شاد
عاشق تفریح و خوشگذرانی و زندگی در لحظه ا کنون
عالقمند به چالشهای جدید
دوست دار زندگی پویا و منعطف
عدم تابعیت از قوانین و سلسه مراتب
پیشگام در عملگرایی و احساس روح جمعی
میل به جذاب به نظر رسیدن
عالقمند معاشرت و تداوم روابط اجتماعی
توجه به جزییات امور ،عدم برنامه ریزی
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 -4تحلیل و ارزیابی دادهها

کــرده و فضــای باغبانی را بــر خالف  ESFPها کــه تمایل چندانی به
کار ندارنــد به فضای نشســتن ترجیح دادهانــد .در رابطه با انعطاف
عملکردی فضاها ،تصور بر این بود که افراد  INTJبه دلیل تمایل به
ی و چالشهای جدید ،تمایل به فضاهای چند عملکردی
تکنولوژ 
و منعطف داشــته باشــند ،در صورتی که در این تحقیق این نتیجه
به دست آمد که این افراد به دلیل ترجیح قاطعانه ( )Jخود ،تمایل
به کنترل فضاها دارند و در صورت وجود چند عملکرد در یک فضا،
آنرا خــارج از کنتــرل دانســته و احســاس خوشــایندی ندارنــد؛ در
صورتیکه افراد با ترجیح احساسی ( )Fتمایل به فضاهای منعطف
و چندعملکردی از خود نشاندادهاند.
در رابطــه بــا دیــد و منظــر ،ترجیحــات درونگرایــی و برونگرایــی
بــرای انتخاب دیــد عمومی یا خصوصی دخیل هســتند ،همچنین
افــراد بــا ترجیح شــهودی ( )Nبه دلیــل تمایل کلی نگــر خود تمایل
بــه دیــد به شــهر از باال دارنــد کــه در افــراد  INTJو  ESFPهم همین
نتیجه دیده میشــود .در مورد فضاهای هوشــمند ،افراد فکری ()T
بــا توجــه به تحلیلهــای ذهنی خــود تمایل به فضاهای هوشــمند
دارند درحالیکه افراد احساسی ( ،)Fفضاهای سنتی را واجد زندگی
و حیات بیشتری میپندارند .و در نهایت افراد قاطع ( )Jبا توجه به
تمایل خود به نظم و برنامهریزی ،خواهان تقسیم بندی در فضاها
و انبــار و وســایل هســتند در صورتیکــه افــراد منعطــف ( )Pبــا وجود
ضعف در برنامهریزی و نظم ،عدم تفکیک را بیشتر میپسندد.
با توجه به ویژگی تیپهای شــخصیتی مذکور (  INTJو )ESFP
و پاس ـخهای دریافتــی از جانب ایــن مخاطبــان ،ویژگیهای خانه
مطلــوب از دیــد آنان اســتخراج شــده و بــا ذکر منبع شــخصیتی هر
کدام در جدول  9قرار گرفته است.
پس از بررسی پاسخها و نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها،
بــا توجــه بــه ویژگیهای شــخصیتی افــراد ،روابــط فضایــی و نمود
معماری فضاها مورد برداشت قرار گرفت و در قالب اسکیسهایی
در کنــار توضیحــات مربــوط بــه هــر عرصه در جــدول  10بــه نمایش
درآمده است.

جهت ســنجش پایایی ابزار تحقیق ،معروفترین ابزار سنجش
اعتبــار درونــی پرس ـشنامه ،آلفای کرونباخ ۲۰میباشــد که توســط
نرمافــزار تحلیــل دادههــای آمــاری  SPSSانجــام پذیرفــت .نتایــج
حاصل از ســنجش پایایی پرسشــنامه معماری که به عنوان معیار
طراحی در این تحقیق استفاده شد ،در جدول  7قرار دارد.
با توجه به جدول  ،7پرسشــنامه معماری از پایایی حدود 0.7
برخوردار بوده که بیانگر سطح مطلوبی از پایایی و همسانی درونی
تحقیق است.
پس از دســتهبندی پاس ـخها ،در کل تمامی روابط همبســتگی
میــان متغیرهــای مســتقل و وابســته ،یعنــی تیــپ شــخصیتی و
انتخابهای معماری که معناداری آنها توســط آزمون پیرسون در
نرم افزار  SPSSمشخص گردید ،در جدول  8قابل مشاهده است
طبــق نتایــج حاصــل از تحلیــل آمــاری ،هــر یــک از ترجیحــات
دوگانه اعم از برونگرایی -درونگرایی ،شهودی -منطقی ،فکری-
احساســی ،قاطــع -منعطــف بــا تعــدادی از انتخابهــای فضــای
معمــاری همبســتگی داشــتهاند .بــه گون ـهای کــه انتخــاب فضای
خلــوت یا فضــای مهمانی ،با ترجیــح برونگرایــی ( )Eو درونگرایی
( )Iارتباط مستقیم دارد در صورتیکه افراد با تیپ شخصیتی INTJ
طبق ویژگی شخصیتیشــان فضای کار را نسبت به بقیه فضاها در
اولویــت قــرار دادهانــد و همچنین ســبک کالســیک را بیش از ســایر
ســبکها میپســندند .افــراد بــا ترجیــح احساســی ( )Fبــه خطــوط
منحنــی و افــراد فکری ( )Tبــه خطوط قائم تمایل بیشــتری دارند.
در رابطــه بــا انتخاب مصالح ،تمایل  INTJها به ســنگ و  ESFPها
به چوب ،با عالیق شخصیتیشــان همخوانی داشت .قرارگیری بنا
در وســط یا گوشــه حیاط و مرزبندی با حصار یا دیوار نیز با ترجیح
برونگرایــی ( )Eو درونگرایــی ( )Iافــراد ارتباط مســتقیم داشــته که
در دو تیپ شــخصیتی هم به همان شــکل نمود پیدا کرده اســت.
عالقــه  INTJهــا بــه کار حتــی در کاربــری فضــای بــاز نیز نمــود پیدا
جدول  -7پایایی پرسشنامه معماری.

متغیر

تعداد سواالت معماری مرتبط با متغیر

آلفای کرونباخ

برونگرایی ()E

2

0.698

درونگرایی ()I

2

0.698

شهودی ()N

2

0.741

منطقی ()S

2

0.609

احساسی ()F

5

0.783

فکری ()T

4

0.676

قاطع ()J

2

0.605

تیپ شخصیتی ()INTJ

12

0.694

تیپ شخصیتی ()ESFP

11

0.680

83
معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژگیهای
شخصیتی کاربر فضا در طراحی مسکن
جدول  -8همبستگی میان ترجیحات و تیپهای شخصیتی  MBTIو ویژ گیهای طراحی.

وسط +حصار

گوشه +دیوار

سنگ

چوب

()s=.011

237.

()s=.016

()s=.039

493.

ESFP

تیپ شخصیتی

559.

()s=.011

()s=.016

()s=.043

481.

()s=.028

518.

()s=.029

515.

INTJ

237.

قاطع

منعطف

ترجیح سبک زندگی

559.

و دوار

()s=.031

201.

()s=.046

()s=.02

217.

منطقی

شهودی

فکری

احساسی

ترجیح تصمیمگیری

منحنی

()s=.02

217.

برونگرایی

درونگرایی

ترجیح دریافت انرژی

ترجیح دریافت اطالعات

ترجیحات شخصیتی

186.

مربع و قائم

فضای مهمانی

فضای خلوت

اتاق کار

مدرن

کالسیک

ویژ گیهای طراحی

سبک
فضای مازاد
خطوط
مصالح
پیرامون

عدم تفکیک

تفکیک

هوشمند

سنتی

فضای خصوصی

فضای عمومی

شهر از باال

چند عملکردی

تک عملکردی

نشستن

باغبانی

ویژ گیهای طراحی

فضای باز

عملکرد

منظر

هوشمند

ترجیح دریافت انرژی

برونگرایی

درونگرایی

ترجیحات شخصیتی
ترجیح دریافت اطالعات
منطقی

شهودی

فکری

ترجیح تصمیمگیری
احساسی

196.

قاطع

ترجیح سبک زندگی
منعطف

INTJ
528.

245.
()s=.008

()s=.024

515.
()s=.029

231.

()s=.036
803.

تیپ شخصیتی

ESFP

495.
()s=.037

218.

()s=.013
231.

()s=.00
594.

()s=.05

()s=.019
()s=.00

()s=.043

()s=.013

183.

333.
()s=.00

()s=.009

353.

189.

240.
()s=.01
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ادامه جدول .۸

تقسیم بندی

ههــای خالی جدول
نکتـ�ه n=115 :بــرای هــر  8خانـ�ه جـ�دول (ترجیحـ�ات) و  n=18بــرای  INTJو  .ESFPمقــدار اول در هــر خانــه جــدول ،همبســتگی میــان دو متغیــر را نشــان میدهــد .خان 
نشاندهنده عدم همبستگی آماری معنادار است .همه مقادیر  sگزارش شده (در پرانتز) در سطح  s<.05یا بهتر هستند.
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جدول  -9ویژ گیهای تیپهای شخصیتی و نمود کالبدی این ویژ گیها در خانه.
( ESFPبرونگرا ،منطقی ،احساسی ،منعطف)

( INTJدرونگرا ،شهودی ،فکری ،قاطع)
ویژگی شخصیتی

نمود کالبدی

ویژگی شخصیتی

نمود کالبدی

درونگرایی ()I
درونگرایی ()I

فرم بسته و گشایش کم
خانه گوشه حیاط با دیوار پیرامون

برونگرایی ()E
برونگرایی ()E
برونگرایی (میل به ارتباط) ()E

فرم باز و گشایش زیاد
خانه وسط حیاط با حصار پیرامون
پنجرههای قدی و سرتاسری

شهودی (آینده نگری) ()N
شهودی (کلی نگری) ()N
شهودی (گستره دید) ()N
شهودی (گستره دید) ()N

بالکن دور تا دور
دید به شهر از باال
ارتفاع هر طبقه بیش از  2.8متر
پنجرههای قدی و سرتاسری

منطقی (حال نگر) ()S
منطقی (عالقه به جزییات) ()S
منطقی (عدم گستره) ()S
منطقی ( توجه به جزییات) ()S

دو بالکن به دوجهت
دید به منظره عمومی شلوغ
ارتفاع هر طبقه حدا کثر  2.8متر
تعبیه فضای همه لوازم

فکری ()T
فکری ()T
فکری (استحکام) ()T

خطوط قائم و مربع
برآوردن نیازها
مصالح سنگی

احساسی ()F
احساسی ()F
احساسی (لمس بافت) ()F

خطوط منحنی و دوار
زیبایی
مصالح چوبی

قاطع (تمایل به کنترل) ()J
قاطع (منظم و برنامه ریز) ()J

فضای تک عملکردی
تعبیه فضای همه لوازم و تفکیک

منعطف (تمایل به پویایی) ()P

فضای چند عملکردی

ویژگیهای کلی INTJ
عالقه به نمایش قدرت
دید وسیع از باال
عالقه به تکنولوژی جدید
تمایل به کار و فعالیت
نیاز همه انسانها

مجلل و باشکوه
دوبلکس و پیلوتی
عالقمند به خانه هوشمند
فضای باغبانی در حیاط
فضای خلوت و مراقبه

ویژگی های کلی ESFP
عدم توجه به ظاهر (تیپ)
تنوع طلبی (تیپ)
عالقه به زندگی پویا
تمایل به خوشگذرانی
نیاز همه انسانها

مدرن و کم تزئینات
دوبلکس
تمایل به آشنایی با خانه هوشمند
فضای نشیمن در حیاط
فضای خلوت و مراقبه

جدول  -10ویژ گیهای تیپهای شخصیتی و نمود ارتباطی در روابط فضایی خانه.
ارتباط فضاها بر اساس تیپ شخصیتی

فضاها

عرصه ها

ورودی

پذیرایی

آشپزخانه
غذاخوری

ESFP

INTJ

نمود معماری

درونی فعال
بیرونی فعال

درونی فعال
بیرونی کم تحرک

ورودی حیاط :غیرمتقارن و حسبرانگیز
داخل :نزدیکی ورودی خصوصی و نیمه
خصوصی ،گشایشهای متعدد به حیاط

ورودی حیاط :متقارن با ساختار شفاف
داخل :جدایی ورودی خصوصی و نیمه
خصوصی ،گشایش کم و قابل کنترل به حیاط

به دلیل تعامــات اجتماعی زیاد ،در عرصهای
جدا گانه با دید محدود به عرصه خصوصی

بــه دلیل توجه زیــاد به قلمرو خود ،در عرصهای
جدا گانــه بــدون دید مســتقیم و قابل کنترل به
عرصه خصوصی

ارتباط مســتقیم ولی تفکیک بصــری کامل به
دلیــل آشــفتگی احتمالی فضای آشــپزخانه در
خانــه این تیپ شــخصیتی (عــدم برنامه ریزی
و عدم آمادگی برای شرایط جدید)

ارتبــاط مســتقیم ولــی تفکیــک بصری بــا ایجاد
اختالف سطح و یا مانع
(بــه دلیــل تعامــات انــدک و تمایــل بــه حفــظ
حریــم خصوصــی ،حریــم ایــن افــراد گســتره تــر
است)
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ادامه جدول .۱۰

نشیمن

در ارتبــاط مســتقیم بــا فضــای بــاز و پــر ســرو
صدای حیاط و استخر
دارای مبلمــان متنــوع و منعطــف بــرای انــواع
حاالت نشستن و لم دادن
استفاده از لوازم تزئینی کوچک و زیاد
قابهای ریز و درشت از عکس خانواده

فضایــی دنــج و آرام بــه دور از هیاهــو بــا دیــد
مناسب به فضای باز
رعایــت هارمونی مبلمــان ،به دور از آشــفتگی با
جزئیات کم
لوازم تزیینی درشت و کم
در هر دیوار حدا کثر یک قاب بزرگ

خوابها

باالتر از سایر فضاها ،با دید به سایر قسمتها،
دارای فضایی دنــج و خلوت ،تعبیه فضاهایی
غیرشفاف

باالتــر از ســایر فضاهــا و تســلط بــر کل خانــه،
ترجیحــا روی پیلوت ،با دید مناســب به فضای
ً
دورتــر ،دنــج و آرام ،دارای گوش ـهای کامــا دنج
و خصوصی

اتاق کار

در ارتباط مســتقیم با حیــاط بیرونی با دید به
گلخانــه و بخشــی از خانــه ،تمایــل انــدک ایــن
افراد به کار در فضای خانه

در ارتبــاط بــا پارکینــگ و داخــل خانــه بــا دیــد
مناســب به حیاط (تمرکز بــاال) ،تمایل زیاد این
افراد به کار و فعالیت حتی در خانه

اتاق مطالعه

بــدون تفکیــک کامــل از ســایر فضاهــا ،بــا دید
محدود به فضای ســبز نزدیــک ،فرم کتابخانه
منحنی

با تفکیک کامل از ســایر فضاها ،با دید مناســب
به فضای سبز دوردست ،فرم کتابخانه قائم

حیاط داخلی

دارای دیــد مســتقیم از عرصــه خصوصــی و دید
قابل کنترل از عرصه مهمان

دارای دید مســتقیم از عرصه خصوصی و بدون
دید از عرصه مهمان

 -5محدودیتها و چشمانداز تحقیقات آینده
بــا وجــود اینکه این تحقیق در شــرایط مناســبی انجام گرفت،
اما محدودیتهایی نیز وجود داشــت که در صورت مرتفع شــدن،
ادامــه رونــد تحقیــق در زمینــه شــخصیت شناســی و معمــاری را
ممکــن میســازد .در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته دنیــا ،برای
بســیاری از امــور سرنوشتســاز مانند انتخاب رشــته و اســتخدام،
آزمون شــخصیت از افراد اخذ میشــود و شــناخت تیپ شخصیتی
بــرای افــراد یک جامعه مانند شــناخت گــروه خونی ،امــری عادی
بــه حســاب میآیــد .بــه همین علــت در چنیــن تحقیقاتی کــه نیاز
به شــناختن تیپ شــخصیتی افــراد وجود دارد ،محقــق ،چند گام
اساســی جلوتر اســت .محدودیتهایــی این چنینی بســیار راحت

قابــل حــل هســتند ،اما فقــط در صورت یــاری آموزش و پــرورش و
دانشگاهها که در فرم ورود به مقاطع ،فرم شخصیتشناسی افراد
نیز قرار گیرد .در صورت تحقق این امر ،امکان تحقیق در بســیاری
از وجــوه میســر میشــود .کمــا اینکــه در چشــمانداز ایــن قبیــل
مطالعات ،حداقل در رشته معماری موارد زیر قابل توجه است:
 لزوم توجه به شــخصیت دانشــجویان و تأثیرگذاری اســاتید باویژگیهای شخصیتی خود در آموزش معماری
 بازنگری در آزمونهای معماری ل ـ ـ ـ ـ ـــزوم ایجــــــــــــاد ســــــــــــرفصل اختصاصی بــــــــــــرای آموزششخصیتشناسی در قالب روانشناسی محیطی کاربردی
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معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژگیهای
شخصیتی کاربر فضا در طراحی مسکن

 بررسی چرایی عدم موفقیت در کارهای گروهی در رشتههایمهندسی
 تحقیــق در زمینــه «کار گروهــی» در رشــتههای مختلــفمهندســی  -در قالــب مهندســین مشــاور -بــا توجــه به شــخصیت
افــراد و لــزوم قرارگیــری افــراد بــا تیپهــای شــخصیتی متجانس یا

نامتجانس در یک گروه
 تحقیقــات بیشــتر در مورد رابطه شــخصیت بــا تفکر طراحی وطراحی فضاهای جمعی بر اساس شخصیتهای مختلف افراد در
کنــار هــم و بســیاری از موضوعات مطالعاتی دیگــر در این زمینه که
در کشور ما مغفول مانده است.

نتیجه
نتایــج بهدســت آمده نه تنها از نظر آمــاری بلکه با توجه به نوع
نظــرات ارســالی از ســوی پاس ـخدهندگان از طرفــی امیدوارکننــده
و از طــرف دیگــر زنــگ خطــر اســت .امیدوارکننده از ایــن جهت که
بــا وجود تمام مشــکالت عصــر حاضر ،چه در زمینــه معماری و چه
ســایر مســایل اجتماعــی که توجــه انســان را از خود به هــر چه غیر
خــود معطــوف نموده ،اما هنوز هم با نشــان دادن تعدادی تصویر
و دادن حــق انتخــاب به افــراد ،با هر بضاعت مالی ،آنها به ســرعت
به جنبه حســی قوی درونی خود رفته و توان احساســی -هیجانی
لپــردازی میکننــد .امــا زنــگ خطــر
خــود را زنــده میبیننــد و خیا 
همین جاســت؛ چگونه توانســتهایم فضاهایی را بســازیم و در آنها
نفــس بکشــیم ،در حالیکــه حرفــی بــرای ویژگیهای شــخصیتی و
احساسمان ندارند.
نتیجــه مبرهن ایــن تحقیق ،رابطه مســتقیم میــان ویژگیهای
شخصیتی و انتخابها در فضای معماری ،اعم از عناصر معماری و
روابط فضایی است .خالصه نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
 ترجیــح دریافــت انــرژی -برونگرایــی ( )Eو درونگرایــی ( -)Iباانتخاب فضای خلوت یا مهمانی ،جانمایی بنا در زمین و مرزبندی
با بیرون و انتخاب زاویه دید و منظر ارتباط مستقیم دارد.
 ترجیــح دریافــت اطالعــات -شــهودی ( )Nو منطقــی ( -)Sباانتخاب زاویه دید و منظر همبستگی دارد.
 -ترجیــح تصمیمگیــری– فکــری ( )Tو احساســی ( -)Fبــا نــوع

فــرم و خطــوط مــورد اســتفاده در بنــا اعــم از منحنــی یــا قائم ،تک
عملکــردی یــا چنــد عملکــردی بــودن بنا و میــزان هوشــمندی بنا
ارتباط مستقیم دارد.
 ترجیــح شــیوه زندگــی -قاطــع ( )Jو منعطــف ( -)Pبــا تــکعملکــردی یــا چنــد عملکــردی بــودن بنــا و میــزان تقســیمبندی
فضایی همبستگی دارد.
 در کل تیپ شخصیتی INTJ -و  -ESFPبا سبک بنا ،فضایمــازاد ،نــوع مصالــح ،جانمایی بنــا در زمیــن و مرزبندی بــا بیرون،
عملکــرد فضــای بــاز ،تکعملکــردی یــا چندعملکردی بــودن بنا و
زاویه دید و منظر همبستگی دارد.
با توجه به نتایج بهدست آمده و کشف رابطه میان ترجیحات
شــخصیتی و انتخابهــا در فضــای معماری ،لزوم توجه بیشــتر به
شــخصیت انســان و در نظرگرفتــن آن در تفکــر معمــار ،بــه عنــوان
پیشزمینهای برای نگرش شخصیتشناســانه در معماری ،بیش
از پیــش خودنمایــی میکند ،و میتواند طراح را به ایجاد شــرایطی
کــه بــه رضایــت مخاطــب نزدیکتر اســت ،هدایــت نمایــد .در گام
پســین ،بــا درنظرگرفتــن ترجیحــات متفــاوت شــخصیتی اعضــای
یــک مجموعــه زیســتی  -مانند خانواده  -و دســتیابی به یک تفکر
جمعی ،از طریق یافتن اشــترا کات ،اختالفات و تعیین ضرورتها،
امکانــات و محدودیتهــا در عرصههــای مختلــف ،میتــوان ایــن
نگرش را به معیاری برای طراحی بدل نمود.

سپاسگزاری
از همکاری صمیمانه جناب آقای دکتر علیرضا شیری ،مسئول مؤسسه روانشناسی خانه توانگری طوبی و جناب آقای محمدحسین
میرمجیدی ،مســئول مؤسســه توکا (مثبت تو) ،کمال امتنان را داریم ،که ا گر همکاری این عزیزان نبود ،مانعی بزرگ در مســیر تحقیقات
میدانی ایجاد میگشت.

پی نوشتها
1 Hayward.
2 Smith .S.
3 Canter.
4 Robert Summer.

5 Personality Shadows.
6 Grandpre.
7 Russ.
8 Gosling.
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9 Peggram.
10 Myers-Briggs Type Indicator.
11 Myers- Briggs.
12 Carl Gustav Jung.
13 Freud.
14 Extraversion- Introversion
15 Sensing- intuition
16 Thinking- Feeling
17 Judging- Perceiving.
 Introversion, iNtuition, Thinking, Judging ۱۸درونگــرا ،شــهودی ،فکری،
قاطع.
 Extraversion, Sensing, Feeling, Perceiving ۱۹برونگرا ،منطقی ،احساسی،
منعطف.
20 Cronbach Alpha.

فهرست منابع
ارژمند ،محمود؛ خانی ،سمیه ( ،)1391نقش خلوت در معماری خانه ایرانی،
فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره  ،7صص .38-27
بــارون ،رنــی ( ،)1393تیپ شــخصیتی من کدام اســت ،ترجمه مهدی قراچه
داغی ،چاپ ششم ،انتشارات پوینده ،تهران.
باشــار ،گاســتون ( ،)1387بوطیقــای فضــا ،ترجمــه مریــم کمالــی و محمــد
شیربچه ،انتشارات روشنگران ،تهران.
براتی ،ناصر ( ،)1382بازشناســی مفهوم خانه در زبان ،فصلنامه فرهنگستان
هنر ،شماره  ،8صص.55-24
براتی ،ناصر؛ کا کاوند ،الهام ( ،)1392ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت
شــهری بــا تا کیــد بر تصویــر ذهنی شــهروندان ،نشــریه هنرهای زیبــا -معماری و
شهرسازی ،دوره  ،18شماره  ،3صص .32-25
پاالســما ،یوهانــی ( ،)1393چشــمان پوســت؛ معمــاری و ادرا کات حســی،
ترجمه رامین قدس .چاپ دوم ،انتشارات پرهام نقش ،تهران.
پوردیهیمــی ،شــهرام؛ زمانــی ،بهــادر؛ نگین تاجــی ،صمــد ( ،)1390رویکردی
انسانی به مسکن ،نشریه صفه ،شماره  ،54صص .14-5
تایگر ،پاول؛ تایگر ،باربارا ( ،)1392تکنیکهای شــخصیت خوانی؛ راهی برای
ارتبــاط مؤثــر ،ترجمــه مهدی قراچه داغی و حســین رحیم منفرد ،چاپ ششــم،
انتشارات پیک بهار ،تهران.
تایگــر ،پــاول؛ تایگــر ،باربارا ( ،)1383شــغل مناســب شــما؛ کاری کــه برای آن
ســاخته شــدهاید انجــام دهیــد ،ترجمــه مهــدی قراچــه داغــی و حســین رحیــم
منفرد ،انتشارات نقش و نگار و فلسفه ،تهران.
تقوایی ،ســید حسین ( ،)1391از سبک تا هویت در معماری ،نشریه هنرهای
زیبا -معماری و شهرسازی ،دوره  ،17شماره  ،2صص .73-65
حسینی ،مریم ( ،)1384راز پنهان ،نشریه آبادی ،شماره  ،48صص .99-94
دانشــگر مقــدم ،گلــرخ؛ بحرینــی ،حســن؛ عینی فــر ،علیرضــا ( ،)1390تحلیلی
اجتمــاع پذیــری محیــط کالبــدی از ادرا ک طبیعــت در محیط انســان ســاخت،
نشریه هنرهای زیبا -معماری و شهرسازی ،شماره  ،45صص .36-25
دهستانی ،منصور ( ،)a1392آن سوی چهرهها؛ خودشناسی عمقی یونگ بر
اساس الگوی تحلیلی  16تیپ شخصیتی  ،MBTIانتشارات میم ،قم.
دهستانی ،منصور ( ،)b1392این سوی چهرهها؛ تحلیل روابط بین فردی 16
تیپ شخصیتی بر اساس الگوی  ،MBTIانتشارات میم ،قم.
راپاپورت ،آموس ( ،)1366منشأ فرهنگی مجتمع های زیستی ،ترجمه راضیه
رضازاده ،جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران.
عزتــی ،مهــدی؛ عباســی ،همایــون ( ،)1392زیبایــی شناســی در معمــاری،
کنفرانــس بیــن المللــی عمــران ،معمــاری و توســعه پایدار شــهری ،دانشــگاه آزاد
اسالمی تبریز ،تبریز.
علــی الحســابی ،مهــران؛ یوســف زمانــی ،مهــرداد ( ،)1389فراینــد طراحــی
معمــاری ،تعامــل میــان طــراح و بهــره بــردار ،نشــریه هنرهــای زیبــا -معمــاری و
شهرسازی ،شماره  ،43صص .42-31
عینیفــر ،علیرضــا ( ،)1379عوامــل انســانی-محیطی موثــر در طراحــی

مجموعههای مسکونی ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره  ،8صص .118-109
کاملنیا،حامد(،)1392چهارچوبینوینبرایتعاملمعماریجمعیدر طراحی
مجموعههای مســکونی معاصر ،نشــریه نقش جهان ،شــماره  ،2صــص .73-63
کوپر ،کلر ،مارکوس ( ،)1382خانه نمادی از خویشتن ،ترجمه احد علیقلیان،
مجله خیال ،شماره  ،5صص .119-84
مســتغنی ،علیرضا ( ،)1384خودیابی انســان در بســتر فضا ،فصلنامه آبادی،
شماره  ،48صص.93-90
نمازیــان ،علــی ( ،)1379نیازهــای روانــی در رابطه بــا محیط مصنوع ،نشــریه
صفه ،شماره  ،30صص .81-74
نوربرگ شــولتز ،کریســتیان ( ،)1387معمــاری :حضور ،زبان و مــکان ،ترجمه
علیرضا سید احمدیان ،انتشارات نیلوفر ،تهران.
نوربــرگ شــولتز ،کریســتیان ( ،)1387مفهــوم ســکونت :بــه ســوی معمــاری
تمثیلی ،ترجمه محمود امیریار احمدی ،انتشارات آ گه ،تهران.
هــال ،ادوارد ( ،)1392بعــد پنهــان ،ترجمــه منوچهــر طبیبیان ،چــاپ هفتم،
انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
Anton, Charis E & Lawrence, Carmen (2014), Home is where the heart
is: The effect of place of residence on place attachment and community
participation, Journal of Environmental Psychology, Volume 40, December 2014, pp. 451- 461.
Biderman, M.D; Worthy, R; Nguyen, N.T; Mullins, B and Luna, J
(2012), Criterion-related, validity of three personality questionnaires,
Paper presented, The 27th Annual Conference of The Society for Industrial and Organizational Psychology, San Diego CA.
Blunt, Alison (2003), Home and Identity: Life Stories in Text and in
Person, Cultural Geography in Practice, Eds. Alison Blunt, Pyrs Gruffudd,
Jon May, Miles Ogborn, and David Pinder, Arnold, London, pp.71-87.
Cooper, Claire (1974), Designing for human behavior, edited by Jon
Lang & others, Dowdenhutchingson & Ross Inc, Londen.
Gosling, S; Ko, S. J; Mannarelli, T & Morris, M (2002), A room with
a cue: Personality judgments based on offices and bedrooms, Journal of
Personality and Social Psychology, 82, pp.379-398.
Grandpre, E (1995), Comparison of the real and ideal perceptions of a
student living environment by psychological types, Unpublished doctoral
dissertation, Ohio State University, Columbus.
Kim, M. Ran & Han, S. Jeong (2014), Relationships between the Myers-Briggs Type Indicator Personality Profiling, Academic Performance
and Student Satisfaction in Nursing Students, International Journal of
Bio-Science & Bio-Technology, Dec2014, Vol. 6, Issue 6, pp. 1-12.
Matthews, Carl & Others (2010), Personal bias: the influence of personality
profile on residential design decisions, Housing and society, No. 37, pp.1-24.
Myers, I. B & McCauley, M. H (1985), Manual: A guide to the development and use of the Myers- Briggs Type Indicator, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, CA.
Myers, I. B & Myers, P. B (1995), Gifts Differing: Understanding
Personality Type, Palo Alto, Consulting Psychologists Press, CA.
Peggram, R(2007), Personality traits in predicting interior design students’ academic success and persistence, Unpublished doctoral dissertation, Texas Tech University, Lubbock.
Renzi, Jen (2012), Inside the Design Mind. IIDA, International interior design association, Chicago, pp.30-34.
Russ, R (1996), Personality type and job satisfaction in the home office environment, Unpublished doctoral dissertation, Oklahoma State
University, Stillwater.
Schaubhut, Nancy A; Herk, Nicole A & Thompson, Richard C (2009),
MBTI Form M Manual Supplement, CPP.
Schaubhut, Nancy A & Thompson, Richard C (2011), MBTI Step II
Manual Supplement, CPP.

