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چکیده

بــا هــدف برقراری ارتبــاط هرچه بهتر میان معماری و انســان، نــگاه به معماری از زاویه روان شناســی- 

کنش های متفاوت افــراد در برابر یک اثر  به ویــژه شخصیت شناســی- اهمیتی روز افزون یافته اســت. وا

معمــاری، از تفاوت در نگرش و طرز تفکر افراد ناشــی می شــود و شــناخت زاویه نــگاه و درک هرچه بهتر 

 – MBTI مطالبات انســان، راه گشــای این ارتباط است. در این تحقیق، از دریچه تیپ های شخصیتی

که می تواند اطالعاتی صحیح  کتسابی افراد- به معماری نگاه شده  گرایشات مادرزادی و غیرا نمایان گر 

غ  از ســلیقه تک بعدی برای طراحی باشــد و  و بی واســطه در اختیار طراح قرار دهد، معیاری اصولی فار

ح را نیز امکان پذیر ســازد. جهت بررســی دقیق تر، دو تیپ از ۱۶ تیپ  شــخصیتی  پیش بینــی نتیجــه طر

که در  کنکاش قرار گرفته اند. روش تحقیق مورد استفاده، روش همبستگی است  )INTJ و ESFP( مورد 

آن، متغیر مســتقل، شــخصیت افراد و متغیر وابســته، انتخاب ها در فضای معماری می باشــد و تحلیل 

کرونباخ  آمــاری نتایــج به وســیله آزمون پیرســون و پایایی درونی پرســش نامه معماری از طریــق آلفای 

گرفته اســت. نتایج به دســت آمده، نشــان دهنده همبســتگی مثبت میــان ترجیحات  در SPSS انجــام 

کاربــران  فضــا می توانــد بــه عنــوان  گی هــای شــخصیتی  و انتخاب هــا در فضــا می باشــد. بنابرایــن، ویژ

پیش زمینــه نگــرش شخصیت شناســانه بــه معمــاری، هدایت گــر معمار بــه طراحی فضــای مطلوب تر، 

همراه با رضایت مندی بیشتر از سوی مخاطب باشد.
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مقدمه
معمــاری ابتــدا بــه عنوان یــک نیاز اولیه در ســطح نیــاز به بقا و 
گی های  گرفت، اما به مرور زمان با ویژ امنیت توســط انسان شــکل 
تأثیرگذار خود تا ســطوح باالی نیاز انســانی، مانند نیازهای روانی، 
کنــون معمــاری، تنهــا  روحانــی و زیبایی شــناختی را در برگرفــت. ا
ســاختن بنا نیســت، ســاختن انســان اســت. "ما به ســاختمان ها 
شــکل مــی دهیم، و آنهــا به مــا" )هــال،۱۲۹،۱۳۹۲(. وقتی موضوع 
تأثیرگــذاری بر انســان به میان می آید، حساســیت بیشــتری وجود 
که تا چه میــزان -با توجه  دارد و تأمــل و تدبــر فراوانــی را می طلبــد 
بــه این مهم-، دســت بــه طراحــی زده ایــم. نگرش هــای مختلف، 
کنش هــای متناقض از ســوی مخاطبان یک  نظــرات متفــاوت و وا
اثر معماری به فرض استقالل رأی، نشان از حیات فکری و تفاوت 
در زاویه نگرش و طرز تفکر انسان ها دارد. هرچقدر شناخت بهتر و 
دقیق تری نســبت به زوایای مختلف وجود انسان و طرز نگاه او به 
معماری به عمل بیاید، طبعًا درک بهتری نســبت به خواســته ها و 
کنار اجرای صحیح  مطالبات انســان شــکل می گیرد. درک بهتر در 
گی های مطلوبیت فضا را  که ویژ معمارانه، طرحی را رقم خواهد زد 
در خــود دارد و موجبات رضایت منــدی مخاطب را فراهم می کند. 
گی های انســانی، معماری را روز به  گفته نماند عدم توجه به ویژ نا
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 
رشــته ای بــا عنوان روان شناســی محیطــی در دهه ۱۹7۰ بــا رویکرد 
که به بررسی  گرفت  مســکونی توســط افرادی چون هایوارد۱ شــکل 
پیوندهای مؤثر بین افراد و مکان می پرداخت. وی لیست جامعی 
کــه شــامل معانــی مختلــف از جملــه خانــه بــه عنــوان  کــرد  تهیــه 
کالبــدی، خانــه بــه عنــوان قلمــرو، خانــه به عنــوان مکان  ســاختار 
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« 
و  یونــگ  گاه  ناخــودآ تجربیــات  بیانگــر  کــه  )کوپــر،۱۱۳،۱۳8۲(، 
گاهی بود، نگرش جدیدی  ترسیمات فکری وی از سطوح مختلف آ
گاه انسان  را تحت عنوان ماهیت نمادین خانه و تأثیر آن بر ناخودآ
گــذار دیگر توســط ســیکس اســمیت۲  مطــرح نمــود. مطالعــه تأثیــر 
 )۱۹8۶( هدایت شد که قسمت های فردی، اجتماعی و فیزیکی خانه 
 را از طریق مطالعه ای کیفی مشخص کرد. الهام از تئوری مکان کانتر۳
از  آنهــا  تحقیــق  مشــخصه  فــردی،  تجربــه  بــر  تمرکــز  و   )۱۹7۹(  
تالش هــای  وجــود  ایــن  بــا  )پوردیهیمــی،۱۲،۱۳۹۰(.  بــود  خانــه 
فضــا  کاربــران  خــود  نظــرات  از  اســتفاده  جهــت  صورت گرفتــه 
از  نشــانی  متأســفانه  مختلــف،  دوره هــای  در  طراحــی  بــرای 
کــه در ادامــه  موفقیــت پیش بینــی شــده - ماننــد طــرح مشــارکتی 
ســامر4 رابــرت  ماننــد  افــرادی  حتــی  ندارنــد.  می شــود-   بررســی 
 روان شناس امریکایی نظراتی مبنی بر امکان تغییر فضا توسط خود 
کننده داخلی،  افــراد ارائــه نمودند "اما در حقیقــت دیوارهــای جدا
کاربران حرکت  بعد از تنظیم توســط معماران، دیگر هیچ گاه توسط 

داده نمی شــوند" )نمازیان، 8۰،۱۳7۹(. دلیل این امر می تواند این 
که انسان، خود نیز از خواسته های واقعی خویش خبر ندارد  باشــد 
و ایــن درونی تریــن قــوه انتخاب در طــی زندگی، در پس بســیاری از 
کلی  مالحظات، ســایه های شــخصیتی5، بایدها و نبایدها و به طور 
که معیــار رضایت مندی  در نیمــه تاریــک وجــود او قرارگرفتــه اســت 

گاه بروز نمی کند.  انسان را تعیین می کند اما به صورت خودآ
 از راه های دسترسی به خواسته  واقعی و درونی انسان، شناخت 
تیپ های شخصیتی و ویژگی های آنها به عنوان گرایشات مادرزادی 
در وجــود انســان و معــرف تمایــالت، افــکار، ارزش هــا و نیازهای فرد 
می باشــد. از ایــن رو تالش هایــی در زمینــه ارتباط شــخصیت و فضا 
گرفــت. دربــاره رابطــه تیپ هــای شــخصیتی بــا معمــاری یــا  شــکل 
طراحی، کمابیش در طی سال ها مطالعاتی انجام گرفته است: مانند 
بررســی رابطــه میــان تیپ شــخصیتی و محیــط زندگی دانشــجویان 
کار در خانه و  گرندپــری۶ )۱۹۹5(، مطالعــه رابطه میان اتــاق  توســط 
تیپ شــخصیتی توســط راس7 )۱۹۹۶(، قضاوت در مورد شــخصیت 
گوســلینگ8 و دیگران )۲۰۰۲(،  بر اســاس اتاق خواب و دفاتر توســط 
استفاده از شاخص میرز بریگز برای پیش بینی موفقیت دانشجویان 
طراحــی داخلی توســط پگــرام۹ )۲۰۰7(. اما نزدیک تــر از همه به این 
که در سال Matthews & Others( ۲۰۱۰( در باره  موضوع در تحقیقی 
تأثیر ویژگی های شــخصیتی در تصمیم گیری های طراحی مسکونی 
توســط 4 تن از اعضای هیئت علمی دانشــگاه در آمریکا انجام شــد، 
از دانشــجویان سال ســوم طراحی داخلی خواسته شد تا خانه خود 
که فرم MBTI، قبــل از آغاز طراحی  کنند، بــا این توضیح  را طراحــی 
توســط دانشجویان پر شد تا رابطه میان تیپ شخصیتی و خانه ای 
که طراحی می کنند، بررسی شود. نتایج بسیار جالبی از ارتباط میان 
ویژگی هــای طراحــی شــده توســط دانشــجویان و ویژگی هــای تیپ 

شخصیتی شان حاصل شد.
در تحقیــق حاضــر، از معتبرتریــن و پرکاربردتریــن دســته بندی 
تیپ هــای شــخصیتی بــا عنــوان MBTI در طراحی خانه اســتفاده 
گی هــای تیپ  که در ایــن تحقیــق، ویژ شده اســت، بــا ایــن تفــاوت 
کاربــر فضــا و مطالبــات او منشــأ تحقیــق بــوده و رابطــه  شــخصیتی 
کنــکاش قرار  کاربــر و تیــپ شــخصیتی او مورد  میــان انتخاب هــای 
کلــی رابطه  کــه به طــور  گرفتــه اســت. فــرض تحقیــق بــر این اســت 
گی های انواع شــخصیت ها و انتخاب هایشــان  معناداری میان ویژ
که خانــه، محل زندگی  در فضــای معمــاری وجود دارد. ایــن نکته 
گی های شــخصیتی  یــک خانــواده، و طراحی آن تنها بر اســاس ویژ
یــک فرد، به معنای بی توجهی به ســایر افراد خانواده خواهد بود، 
از دیــد نگارندگان مغفول نمانده اســت. یافته های تحقیق حاضر، 
تــدارک پیش زمینــه ای بــرای شــیوه جدیــدی از نگرش بــه طراحی 
اســت و نمی توانــد بــه طــور مســتقیم در طراحــی مــورد اســتفاده 
گــون –بــا ترجیحات  گونا قرار گیــرد، زیــرا فضــای معمــاری بــا افــراد 
مختلف شخصیتی- مواجه است. هدف از انجام این تحقیق بیش 
گی ها و ترجیحات شــخصیتی با  از هــر چیــز، یافتن رابطه  میــان ویژ
انتخاب عناصر معماری در فضا اســت، تا اهمیت هر عنصر را برای 
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کاربر فضا در طراحی مسکن شخصیتی 

1- خانه و اهمیت آن

که در  خانــه، اولیــن و با دوام تریــن تجربه فضایی انســان اســت 
تمــام طــول زندگــی او، بــه عنــوان ظرفــی برای زیســتن، نقــش ایفا 
می کند. خانه همواره از مهم ترین موضوع های طراحی در معماری 
که اندیشــمندان عرصه معماری،  محســوب شــده و از این روست 
گونی  گونا بــه منظــور شــناخت بهتــر آن، در ادوار مختلف، تعاریــف 
کرده اند، ماننــد: تعریف خانه به عنــوان پدیده ای فرهنگی  را ارائــه 
)راپاپــورت، ۱۳۶۶(، نمــاد هویــت انســان، آیینه روح، مرکــز دنیای 
فرد )نوربرگ شــولتز، ۱۳87(، پناهگاه رویاپردازی و خیال )باشــالر، 
گستردگی تعاریف،  ۱۳87(، نماد خود و امنیت )کوپر، ۱۹74(. این 
کــه خانــه، فراتــر از یک مــکان یا فضــا، مفهومی  نشــان گر آن اســت 
وســیع و پیچیــده در ذهــن انســان دارد. ایــن مفهــوم -بــه ویــژه 
برای انســان درمســیرکمال- بر درک فضایی، انــگاره ذهنی و حس 
زیبایی شناســی او در باالتریــن مرتبــه نیازهــای انســانی، تأثیرگــذار 
کم توجهــی به وجــوه مفهومــی، تأثیرات روانی و احساســی  اســت. 
خانــه، موجــب انحطــاط معنایی آن اســت و"انحطــاط معنایی در 
خانــه بــه نوعی بــه انحطاط حــس انســان از فضا و از دســت دادن 
که برخی  حس زیبایی شناســی و اغتشــاش در انگاره هــای ذهنی، 

آن را »زبان فضا« نامیده اند، می انجامد" )براتی، 54،۱۳8۲(.

1-1- رابطه انسان و خانه
هر انســانی پس از تولد، ســفر زندگی خود را در فضای خانه آغاز 
می کنــد و اولیــن و پایدارتریــن تجربــه فضایــی او نیز در خانه شــکل 
می گیــرد. در طــی زندگــی، مجموعــه ای از احســاس ها، تجربیــات، 
گاه فــرد  عالیــق، انتظــارات و باورهــا نســبت بــه خانــه در ناخــودآ
که »خانــه به عنوان  ایجــاد می شــود، بالنــت و داولینــگ معتقدند 
یــک مــکان و یک تصــور، دربرگیرنده هویت یا همــان حس مردم از 
کســب تجربیــات، تصویری از  خودشــان اســت و در حیــن زندگی و 
خانه ایجاد می شود« )Blunt, 2003(. »کوین لینچ اولین بار با بیان 
واژه ی تصویر ذهنی در سال ۱۹7۹، هویت محیط را سبب داشتن 
تصویر ذهنی روشــن از آن دانســت« )تقوایی،۶۹،۱۳۹۱(. بســته به 

هر ترجیح جلوه گر ســازد. البته بســط این گونــه تحقیقات می تواند 
کاربران با فضا را روشــن تر  نکات مغفول در ارتباط میان شــخصیت 
ک نگــرش افراد با ترجیحات  نمایــد و در صورت یافتن وجوه اشــترا
گــر نقش به  شــخصیتی متفاوت، بــا ارائه راه حل هــای جمعی، ایفا

عنوان معیاری برای طراحی باشد.    
در ایــن مقالــه، پــس از بررســی زمینــه معمــاری تحقیــق یعنــی 
ح هــای  طر تجربــه  و  محیــط  و  انســان  رابطــه  بررســی  بــه  خانــه، 
مشــارکتی و نواقــص و علــل عــدم توفیــق آن و ســپس بــه موضــوع 
شــخصیت شناســی، معرفی MBTI و انواع ترجیحــات و تیپ های 
شــخصیتی پرداخته شــده اســت. در بخش تحقیقات میدانی، به 
نحــوه شــکل گیری پرسشــنامه و تحلیــل نتایــج پرداختــه و در آخــر 

نتایج اخذشده از رابطه میان تیپ های شخصیتی و انتخاب ها در 
فضای معماری در قالب جداولی ارائه می گردد.

روش تحقیق پژوهش حاضر بر اســاس ماهیت و شــیوه تحلیل 
داده ها، روش همبســتگی می باشــد. در این تحقیق، همبســتگی 
و  افــراد  شــخصیت  یعنــی  وابســته،  و  مســتقل  متغیرهــای  میــان 
پیرســون  آزمــون  از  اســتفاده  بــا  معمــاری  فضــای  در  انتخاب هــا 
آمــاری داده هــا، SPSS مــورد تحلیــل قرار گرفتــه  نرم افــزار تحلیــل 
کتابخانه ای جهت  است. جمع آوری اطالعات با استفاده از منابع 
گذشــته در ایــن زمینــه و مطالعــات میدانــی به  بررســی مطالعــات 
صورت توزیع و تحلیل پرسشــنامه، در قالب پرسشنامه معماری و 

گرفته است. پرسشنامه شخصیت شناسی MBTI انجام 

که این تصویر ذهنی چگونه تصویری باشــد، آینده فکری فرد  این 
کارل یونگ، روان شناس  را نسبت به بسیاری از مسائل می سازد. 
سوئیســی قرن حاضر در مورد سیســتم رفتاری می گوید: »... مردم 
که محصــول محیط اجتماعی هســتند، ســاخته  بــه همان انــدازه 
محیــط فیزیکــی نیز به شــمار می رونــد« )نمازیــان،78،۱۳7۹(. در 
ایــن راســتا، تأثیــر  دو طرفــه محیط و انســان بر یکدیگــر انکارناپذیر 
گی های  اســت. در واقــع دریافــت معانــی یــک محیط عــالوه بــر ویژ
گی های شــخصیتی خود انســان  محیــط، وابســتگی زیــادی به ویژ
کدام یک از معانی ســاطع شــده از محیــط را انتخاب  کــه فــرد  دارد 
ک شده و تأثیر خود  گزینش و ادرا نموده و معانی، چگونه توسط او 
کیفیت بودن انســان  کــه معماری  گفت  را بگــذارد. "پــس می توان 
که توســط خود او تعریف می شــود و به تعبیری نفس زندگی  اســت 

است" )حسینی،۹4،۱۳84(.
پاالســما )۲۱،۱۳۹۳( معتقد اســت حس از خویشتن توسط هنر 
کاماًل درگیر ابعــاد ذهنی رویاها،  و معمــاری تقویت می شــود و مــا را 
و  بــرای درک  را  افقــی  آرزوهایمــان می کنــد. خانه هــا،  و  تصــورات 
گاهی ما  مواجهه با نحوه هســت بودن انســان فراهم می آوردند و آ
را مجددًا به ســوی جهان، حســمان از خویشــتن و نحوه بودنمان 
معطــوف می ســازند، زیــرا "فضاهــا، نقــش اجتماعــی خاصــی را بــر 
کنان خود تحمیل می کنند و برخی الگوها و معیارهای رفتاری  ســا
را تقویــت و برخــی دیگــر را تضعیــف می کننــد و در نهایــت جهــت و 
کنان خــود می بخشــند" )ارژمنــد و  ابعــاد جدیــد بــه رفتارهــای ســا
خانی،۲8،۱۳۹۱(. در واقع خانه، چیزی فراتر از مکان زندگی و حتی 
حــس زندگی اســت، زیرا دربرگیرنده نیازها و خواســته های انســان 
که نیازها نیز تحت تاثیر افکار، احساسات و خصوصیات فرد  است 
قرار می گیرد. تصور شخص از خود موجب می شود بعضی نیازهای 
گــر خواســت یــا نیــاز بــه صورتــی  کنــد. ا او اهمیــت بیشــتری پیــدا 
کند و متناســب با ظرفیت زیســتی انســان نباشد،  نامتعادل رشــد 
نــه تنهــا ترکیــب زیســتی مثبتــی ایجــاد نمی کنــد، بلکــه خطرآفرین 
که طی  خواهد بود. اهمیت این موضوع زمانی مشــخص می شود 
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تحقیقات ثابت شــده اســت "افراد در رویارویی با محیط مسکونی 
خــود نســبت بــه تمامــی جنبه هــای محیــط حســاس هســتند و 
تمامــی حــواس آنان در فرایند ارتباط با محیط فعال اســت" )براتی 
کاونــد،۳۱،۱۳۹۲(. مطالعــات نظریه پــردازان معمــاری، هیلیــر  کا و 
کالبدی و تعامــالت اجتماعی،  و هانســون، در مــورد رابطه فضــای 
کیفیــات  اســاس  بــر  ســاخت  انســان  محیــط  می دهــد،  نشــان 
کاربــران ایفــا می کنــد  فضایــی اش، نقــش مهمــی در شــیوه زندگــی 
)دانشــگر؛ عینی فر و بحرینــی،۳۱،۱۳۹۰(. "بنابراین معمار به عنوان 
خالق یک اثر برای اشــرف مخلوقات، باید ابعاد وجودی انســان را 
کمال  کــه بر این اســاس می آفرینــد، مبین  کنــد. آن گاه اثــری  درک 

انسانی در تمام جهات خواهد بود" )حسینی،۹5،۱۳84(.
به طورکلی، فضای معماری فضای صورت بندی شــده توســط 
غ از تأثیرات و تعامل ذهن انسان در آن، معنی  انســان اســت و "فار
نخواهــد یافت" )مســتغنی،۹۲،۱۳84(. مســئله »خود« فرد اســت 
گاه در ایــن امر دخیل اســت "در  گاه و ناخــودآ کــه بــه صورت خــودآ
که بنایی  حقیقت انســان و باورهایش، نقطه شــروع و جایی است 
توســط وی ســاخته و یــا به وســیله او مــورد بهره برداری یــا ارزیابی 
گی های  قــرار می گیــرد" )تقوایــی،۶۶،۱۳۹۱( و "مردم، بســته بــه ویژ
 Kim & Han,( "شــخصیتی خــود، محیــط خــود را ایجــاد می کننــد
خ  گاه ر 2014(، بــه آن دلبســته می شــوند و ایــن امــر اغلــب ناخــودآ
گفتــه نماند "افزایش دلبســتگی مکان بــرای یک خانه  می دهــد. نا
یا محل مفید است و با بسیاری از نتایج مثبت سالمت و مشارکت 
عمومــی در ارتبــاط اســت" )Anton & Lawrence, 2014, 451(. بــا 
که بایــد به  آن توجه نمود، شــیوه  تمــام این تفاســیر، نکتــه مهمی 
مواجهه با خواسته انسان و ارضای نیازهای روانی او در فضاست. 
بــا فرض این که معمــار درصدد برآورده نمودن نیازها باشــد، اغلب 
ایــن نیازهــا ذهنی و احساســی بــوده، از دید خود فرد پنهان شــده 
کاربر فضا نیســت.  و بــا وجود احســاس درونــی، قابل بیان توســط 
طبق مطالعات انجام شــده، "انسان ها در انتخاب محیط، ترجیح 
کــه برای خــود آرزو می کنند و  می دهنــد بر طبق شــخصیت خیالی 
کننــد" )نمازیــان، 78،۱۳7۹(.  که واقعــًا هســتند، عمل  نــه آن چــه 
کــه بــرای به کارگیــری مشــارکت  پاالســما )4۰،۱۳۹۳( بیــان می کنــد 
گاهانــه و انگیزه های  احساســی ناظر، باید تنشــی مابین تمایالت آ
ح  کرد. تالشــی در این جهت تحــت عنوان طر گاه او ایجــاد  ناخــودآ

گذشته انجام شد. مشارکتی در دهه های 

ح مشارکتی 1-۲- طر
پــی شــکل گیری مباحثــی  در طــی ســال های ۱۹8۰و ۱۹۹۰، در 
کاربــران و ســاخت مســکن،  در خصــوص شــکاف میــان خواســته 
"به ویــژه در نیمــه دوم قــرن بیســتم و پــس از جنگ هــای جهانــی" 
)کامل نیــا،۶4،۱۳۹۲( ، روش هــای جدیدی برای طراحی مشــارکتی 
کــه نقش طــراح و معمار  از ســوی نظریه پــردازان معمــاری ارائه شــد 
از یــک متخصص تکنیکی بــه ارتباط دهنده و تســهیل کننده روابط 
میان مشــارکت کنندگان و افراد دخیل در پروژه مبدل شد و در واقع 
خ داد. در این دوره، معماران نام آشــنایی چون  کاربردی ر تغییرات 
کریستوفر  چارلز مور، رالف ارســکین، هرمان هرتزبرگر، الدو وان ایک، 

الکســاندر و ... هم پــای دیگــر معماران مشــارکتی ماننــد رودهکنی، 
فریدمن و نابل همدی، سانوف و ... به این دیدگاه روی آوردند. 

که  بــا توجــه به تأثیر متقابل انســان و محیط بر یکدیگــر و این امر 
کالبــد و بهره بردار  "کیفیــت نهایــی، محصــول تعامل مســتقیم بیــن 
کیفی فضای مســکونی  بــوده و عــدم توجــه به این امر در سرنوشــت 
بســیار زیان بار اســت" )علی الحســابی و زمانی،۳۲،۱۳8۹(؛ ضرورت 
طرح هایی مانند طرح مشــارکتی، بیش از پیش نمایان می شود، با 
که باعث  این وجود به نظر می رســد ضعف اصلی طراحی مشــارکتی 
می شــود مشــارکت بــه نتیجــه مــورد نظر خــود یعنــی رضایت مندی 
گورنا(، عدم  کاربــر فضا نرســد )مانند طرح حســن فتحی در دهکــده 
کاربــر و خواســته های وجــودی اوســت. "طراحان  شــناخت واقعــی 
کشــف افــکار مــردم و آنچه در سرشــان  بــا مهــارت ویــژه ای درصــدد 
کســانی هســتند و چه  که آنها چه  کنند  می گذرد هســتند تا ارزیابی 
چیزی باید برایشان در نظر بگیرند" )Renzi, 2012, 31(؛ اما برخی از 
ویژگی های انســان ، حتی از دید خود او نیز پنهان می ماند و تنها در 
گاه وجود داشته و در رفتار نمایان می شود. یکی از مهم ترین  ناخودآ
که فرد از آن  که تا زمانی  این ویژگی ها، تیپ شخصیتی انسان است 
گاه است، بسیاری از ویژگی های خود را نپذیرفته و انکار می کند؛  ناآ
حــال آن کــه بــا شــناخت آن ویژگی ها و قبــول آنها، دیــد و رویکردش 
بــه خــود، واقعی تــر و ملموس تر می گــردد. همانــا در تمامی مکاتب، 
انســان ها را بــه خودشناســی دعــوت می کننــد، زیــرا همیــن ابعــاد 
ناشــناخته، باعث ســوء تعبیر از رفتار و ســوء تفاهم در انتخاب های 
کنون اهمیــت این تحقیق  انســان بــرای خــود و دیگــران می گــردد. ا
که در وهله اول، راهی برای شناخت  بیش از پیش نمایان می شــود 
بهتــر انســان و در مرتبــه بعــدی، بهره منــدی از اطالعــات صحیــح، 
گاه و ذات شــخصیتی انســان  بی واســطه و دســت نخورده از ناخودآ
باشد تا در فعالیت های انسانی، علی الخصوص موضوع این تحقیق 
گیرد. در نظر  کاربر، مورد استفاده قرار  یعنی طراحی خانه منحصر به 
گرفتــن ایــن وجه از وجــود، رده های بــاالی نیاز انســان را با توجه به 
ظرفیت وجودی او، ارضا نموده و رضایت مندی را در ابعاد باال ایجاد 

گردد. می کند تا در نهایت بستر رشد و تعالی انسان فراهم 

۲- شخصیت شناسی

بــا آشــنایی با ویژگی هــای هر تیپ شــخصیتی، می تــوان به رموز 
نهــان در وجــود انســان ها و تفاوت هــای فــردی آنهــا پــی بــرده و بــا 
گشت. پس از آشنایی  کدام اهمیت دارد، آشنا  که برای هر  مواردی 
با شیوه دریافت انرژی، نحوه دریافت اطالعات، طریقه تصمیم گیری 
و ســبک زندگی هر تیپ شــخصیتی، می توان ویژگی هــای محیط را 
منطبق با خواست حقیقی و درونی آنها طراحی نمود. این تحقیق، 
بیــش از هر چیــز، مبنایی برای جلب توجه معمــاران به ویژگی های 
کــه داعیــه  متفــاوت و متناقــض انسان هاســت تــا در طراحی هایــی 
گاه طراح خــود را به  گیرد. زیــرا  انســان محــوری دارنــد، مد نظر قــرار 
گمان می کند تمام خواســته ها و نیازها  کاربــر فضا قــرار داده و  جــای 
و عوامــل انســانی را در طــرح پوشــش داده اســت -منظــور از عوامل 
انسانی، »مجموعه ای از معیارهای اجتماعی و روان شناختی است 
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ک و دریافت طرح و در نتیجه در برنامه ریزی و طراحی آنها  که در ادرا
مؤثر هســتند« )عینی فر،۱۱۰،۱۳7۹(، غافل از اینکه او هم، تنها یکی 
که در ادامه بیان می شــود - بوده و برای  از آن ۱۶ تیپ شــخصیتی- 
کاربر و  گرفتن ویژگی های انســانی محیط، باید از شــخصیت  در نظر 

گردد.  گاه  خصوصیات آن آ
کــه از نظــر  رفتــار و شــخصیت انفــرادی فــرد از عواملــی هســتند 
روان شناســی انســان را یگانه و بی همتا ساخته و شیوه نگرش وی 
که درباره جهان فکر  را به جهان مشخص و روشن می سازند؛ آنچه 
کــه در آن رفتــار می کند )نمازیــان،78،۱۳7۹(.  می کند و شــیوه ای 
جــا  بــه  مهمــی  اثــرات  مــا  ک  ادرا در  اجتماعــی  روانــی-  عوامــل 
می گذارند. به این ترتیب این عوامل از این مسیر در احساس ما از 
زیبایی نیز مؤثرند )عزتی و عباســی،۲،۱۳۹۲(. به همین دلیل یکی 
گرفتن تیپ شــخصیتی  از مهم ترین مســائل در این زمینه، در نظر 
ک فــرد از محیط را رقــم می زند،  کــه برداشــت و ادرا فــرد می باشــد 
گاه بر اســاس تیپ شــخصیتی خود  زیــرا انســان به صورت ناخــودآ
کــه در تیــپ  انتخــاب نمــوده و جنبــه  هایــی از محیــط را می بینــد 

شخصیتی وی وجود دارد.

MBTI -1-۲  10چیست؟
سیستم خودشناســی مایرز-بریگز۱۱، نخستین بار بر پایه نظریه 
کــه یــک  گرفــت. یونــگ  گوســتاو یونــگ۱۲ شــکل  کارل  شــخصیت 
روان تحلیل گر پیرو مکتب فروید۱۳ بود به این نتیجه رسید، رفتاری 
گر بتوان زیربنای ذهنی و  که به نظر غیرقابل پیش بینی می رســد، ا
برداشــت ها و نگرش های اشــخاص را شــناخت، درک و شناســایی 
کتابی  می شــوند. در ســال ۱۹۲۱، نظریه یونگ درباره شخصیت در 
کــه به  کاتریــن بریگــز  بــا عنــوان تیپ هــای روانــی بــه چــاپ رســید. 
دنبال الگوهای شــخصیتی بود، در ســال ۱۹۲۳ به همراه دخترش 
کارشــان  کارل یونگ،  ایزابــل بریگــز مایرز با توجه به اهتمام نظری 
کردند و با بســط دادن آن، امکان اســتفاده علمی از آن را  را شــروع 
که چهار ترجیح  فراهم ساختند و در نهایت به این نتیجه رسیدند 

شــخصیتی و شــانزده تیپ شــخصیتی وجود دارد. آنها آزمون تیپ 
که با تســت های مفصلی، تیپ  شــخصیتی MBTI را تدارک دیدند 
شخصیتی را اندازه گیری می کند و هیچ تست روان شناسی دیگری 
Myers & Mc-  ( روایی و پایایی به اندازه این ابزار را نداشته اســت
گرایــش مــادرزادی و  Cauley, 1985(. در واقــع تیــپ شــخصیتی، 
که ارزش ها، تمایالت، افکار،  کتسابی در وجود هر انسان است  غیرا

اعمال و نیازهای فرد را مشخص می نماید.
که افراد با  در سیســتم خودشناســی MBTI، فرض بر این است 
ترجیح هــای ذاتی مشــخص متولــد می شــوند. در MBTI، ما با ۱۶ 
تیپ شــخصیتی روبرو هســتیم و همه مردم در یکی از این ۱۶ تیپ 
که بگوییم انســان ها منحصر  قرار می گیرند. این بدان معنا نیســت 
به فرد نیســتند زیرا انسان ها حتی با تیپ شخصیتی یکسان، ژن، 
که آنها را از هم  تجربه، عالیق و دیگر چیزهای متفاوتی از هم دارند 
که  متمایــز می کنــد، امــا در ضمن وجوه مشــترک فراوان هــم دارند 
که با این  آشــنایی با تیپ شــخصیتی، به ما این امــکان را می دهد 

وجوه مشترک آشنا شویم.
که تمام تیپ های شــخصیتی بــه یک اندازه  الزم بــه ذکر اســت 
ارزشــمند هســتند، هیــچ تیــپ شــخصیتی بهتــر یــا بدتــر نیســت، 
کندذهن تر نیست. تیپ شخصیتی  ســالم تر یا بیمارتر، باهوش تر یا 
ارتباطــی با هــوش ندارد و نمی تــوان از روی آن موفقیت اشــخاص 
کــرد، امــا با توجــه به تیپ شــخصیتی افــراد می توان  را پیش بینــی 
کــه چــه عواملــی بــه آنهــا انگیــزه می دهــد و از همیــن  متوجــه شــد 
عوامل برای تدارک و طراحی فضای زندگی و فعالیت آنها بهره برد.

۲-1-1- ترجیحات
 نظــام تیپــی ارزیابــی شــخصیت MBTI، مبتنی بر چهــار جنبه 
اولیــه از شــخصیت انســانی به نام ترجیحات دوگانــه طبق تصویر ۱ 

.)Schaubhut & others, 2009,4( می باشد
در واقــع، هــر فــرد در زندگی روزانــه از هر دو ســمت این مقیاس 
گرفتن در  کس یک ترجیح درونی برای قرار  استفاده می کند، اما هر 

تصویر 1- ترجیحات چهارگانه شخصیتی.
ماخذ: )تایگر،40،1383(

گی های  معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژ
کاربر فضا در طراحی مسکن شخصیتی 

  11(I( یا درون گرا )Eگیرد؟  برون گرا )یافت انرژی : شخص چگونه انرژی میترجیح در -1
 

 11 (N( یا شهودی )Sکند؟ منطقی )شخص چگونه اطالعات را دریافت می ترجیح دریافت اطالعات: -2
 

  11(F( یا احساس)Tگیرد؟ تفکر)کند و تصمیم میاطالعات را ارزیابی میگیری: شخص چگونه ترجیح تصمیم -3
 

  11(P( یا انعطاف پذیری )Jکند؟ قاطعیت )ندگی: شخص با چه الگویی زندگی میترجیح سبک ز -1

برونگرا   (I)درونگرا  (E) 

 (S) منطقی   (N)شهودی 

 (F)  یاحساس  (T) فکری

قاطع   (P)منعطف  (J) 
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یک سمت را دارد و از هر دو طرف به یک اندازه استفاده نمی کند. 
وقتی از جانب مورد نظر خود در هر یک از ابعاد تیپ های چهارگانه 
که از دســت قوی خود برای  اســتفاده می شــود - درست همانطور 
نوشتن استفاده می کنید - اقدامی طبیعی صورت می گیرد و وقتی 
کنید، باید تالش بیشــتری  مجبــور باشــید از جانب دیگر اســتفاده 
کارتــان هــم آن قدرهــا جالــب نخواهــد  ج دهیــد و حاصــل  بــه خــر

)Thinking ( فکری)Feeling ( احساسی

در زمینه تصمیم گیری، تحلیل های آنها غیرشخصی است
به طور طبیعی عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند

به حقیقت بیش از ادب بها می دهند و با مغز خود تصمیم می گیرند
که منطقی باشد معتقدند احساسات تنها زمانی معتبر است 

تحت تأثیر میل به موفقیت، انگیزه پیدا می کنند.
ذهن استواری دارند و مسئله را تحلیل می کنند

برای شایستگی ارزش قائل هستند و در استنادکردن مهارت دارند 
ذهنی هستند و با منطق مجاب می شوند

تأثیر تصمیم گیری خود را روی اشخاص در نظر می گیرند
کردن دیگران دارند.  به طور طبیعی عالقه به راضی 

به ادب بیش از حقیقت بها می دهند و با دل خود تصمیم می گیرند
معتقدند هر احساسی معتبر است خواه معنی دار باشد یا نباشد

تحت تأثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا می کنند 
دل مالیم و مهربانی دارند و با طرف مقابل همدردی می کنند

به روابط بها می دهند و در هماهنگ کردن مهارت دارند
عینی هستند و با لحن مجاب می شوند

)Judging ( قاطع)Perceiving( منعطف

پس از تصمیم گیری خوشحال می شوند
کار بعد بازی کاری برخوردارند، اول  از اخالق 

کار گذاری دقیق قبل از شروع  هدف 
کید می ورزند کار تأ محصول گرا هستند و به تمام شدن 

زمان را منبعی تمام شدنی می دانند
ضرب االجل ها را جدی می گیرند 

برنامه ریزی بعد عمل، عالقه به نظم، تصمیم ساز

وقتی موضوع را باز بگذارند و محدودیتی نباشد، خوشحال می شوند
کن کار  به بازی توجه دارند، اول لذت ببر بعد 

با توجه به دریافت اطالعات جدید، هدف های شان را تغییر می دهند
کید می ورزند کار تأ فرایندگرا هستند و به روند و چگونگی انجام 

زمان را منبعی تجدیدشدنی می دانند
کمی به ضرب االجل ها دارند  پایبندی 

سازگاری با جریان، عمل حین برنامه ریزی، عدم سخت گیری، رویه گرا

بــود. افراد در زمان هماهنگی و همســویی با روش ترجیحی خود، 
احساس انرژی، لیاقت و عزت نفس می کنند و حال بهتری دارند. 
گی های هــر یک از ترجیحات دوگانــه در جداول ۱  مختصــری از ویژ
Biderman & Oth- 4 آمده اســت )جهت مطالعه بیشــتر ر.ک به  تا
ers, 2012 ; Schaubhut & Thompson, 2011 بارون، ۱۳۹۳؛ تایگر، 

.)b۱۳۹۲،؛ دهستانی a۱۳۹۲،۱۳8۳؛ دهستانی

)Extraversion ( گرا گرا ) Introversion(برون  درون 

از بودن با دیگران انرژی می گیرند، عالقمند به صحبت و تبادل نظر
کانون توجه باشند، اهل صحبت و معاشرتی می خواهند 

اول حرف زدن بعد فکرکردن 
گسترش انرژی، توجه و تمرکز بر بیرون و دنیای بیرونی

عالقمند به تنوع و عمل
گفت و شنود کار عملی و بحث و  یادگیری بهتر با 

کنند با اشتیاق ارتباط برقرار می 
شناخت آنها ساده تر است، اطالعات شخصی خود را به راحتی با دیگران در میان می گذارند

از اینکه با خود باشند انرژی می گیرند، عالقمند به سکوت و تنهایی
کانون توجه باشند، تمایل به سکوت و تودار بودن  نمی خواهند 

کردن بعد حرف زدن اول فکر 
تمرکز انرژی، توجه و تمرکز بر درون و دنیای درونی

توجه به یک موضوع در هر زمان 
یادگیری بهتر با تأمل و تمرین فکری

اشتیاق شان را برای خود نگه می دارند
کمتر بروز می دهند خصوصی تر عمل می کنند، اطالعات شخصی خود را 

گی های افراد با ترجیح دریافت انرژی، درون گرا و برون گرا.  جدول 1- ویژ

مأخذ: )تایگر و تایگر،9۲،139۲؛ بارون،33،1393(

)Sensing ( منطقی)iNtuition ( شهودی

به آنچه مطمئن و منسجم است، اعتماد می کنند
تصمیم گیری بر اساس حواس پنجگانه، توجه به آن چه وجود دارد

 به واقع گرایی و عقل سلیم بها می دهند
توجه به حقایق، اطالعات درست و مطمئن

توجه به جزئیات و اجزای سازنده
استقبال از ایده های جدید تنها در صورت قابلیت اجرایی 

تمایل به استفاده از مهارت های موجود 
به عملی بودن پیشنهاد و به جزییات آن توجه دارند

اعتماد به تجربه های پیشین
به زمان حال توجه دارند  

به الهام و استنباط توجه دارند
تصمیم  بر اساس حس ششم، توجه به آنچه می تواند وجود داشته باشد

 برای نوآوری و تخیل بهای فراوان قائل هستند
توجه به بینش، فراست و اطالعات انتزاعی

کلی و بزرگ توجه به تصویر 
استقبال محض از ایده های جدید 

عالقه به آموختن مهارت های جدید
از استعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده می کنند

اعتماد به تصور و تجسم و حرف دل
به آینده توجه دارند

گی های افراد با ترجیح دریافت اطالعات، منطقی و شهودی.  جدول ۲- ویژ

مأخذ: )تایگر و تایگر،98،139۲؛ بارون،45،1393(

گی های افراد با ترجیح تصمیم گیری، احساسی و فکری.  جدول 3- ویژ

مأخذ: )تایگر و تایگر،104،139۲؛  بارون،53،1393(

مأخذ: )تایگر و تایگر،108،139۲؛ بارون،63،1393(

گی های افراد با ترجیح سبک زندگی، قاطع و منعطف.  جدول 4- ویژ
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  INTJگی های شخصیتی گی های شخصیتی ESFP ویژ ویژ

درون گرا، شهودی، فکری، قاطع
دارای ذهنی اندیشمند و متفکر 

نوآور، خالق، مبتکر و آرمان گرا و آیندهنگر
عالقمند به دانش و تکنولوژی های جدید

کار و فعالیت و سخت کوش شیفته 
کمال گرا و استقالل طلب

دارای معیارها و استانداردهای باال
میل به نمایش قدرت و عالی ظاهرشدن

کار و ورزش انفرادی عالقمند به تنهایی و 
کلیات امور، برنامه ریز و منظم توجه به 

برون گرا، منطقی، احساسی، منعطف
افرادی آسان گیر، راحت و شاد

کنون عاشق تفریح و خوش گذرانی و زندگی در لحظه ا
عالقمند به چالش های جدید

دوست دار زندگی پویا و منعطف
عدم تابعیت از قوانین و سلسه مراتب

پیشگام در عمل گرایی و احساس روح جمعی
میل به جذاب به نظر رسیدن

عالقمند معاشرت و تداوم روابط اجتماعی
توجه به جزییات امور، عدم برنامه ریزی 

هــر تیــپ شــخصیتی از ترکیب حــروف اول هر یــک از ترجیحات 
دوگانه تشــکیل می شــود، در نهایت شــانزده تیپ شخصیتی طبق 

جدول 5 شکل می گیرد.

ESFP19 و INTJ18 ۲-1-۲- تیپ شخصیتی
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 
گی های شخصیتی افراد با تیپ شخصیتی INTJ و  بوده است. ویژ

ESFP به طور خالصه در جدول ۶ قابل مشاهده است.

گیری پرسشنامه 3- فرایند تحقیق و شکل 

جهــت تحقیقــات میدانــی، پرسشــنامه ای با فرضیاتی نســبت 
که  بــه انتخــاب افراد بــا تیپ های شــخصیتی متفاوت تدوین شــد 
گی های تأثیرگــذار خانه در  بــا اســتفاده از مطالعــات معمــاری و ویژ
روحیــه افراد، همچنین خصوصیات حیطه معماری، قابل تغییر و 
گی های ترجیح های شخصیتی  طراحی می باشد. در واقع ابتدا ویژ
گرفت و  کــه در انتخــاب فضاها و عناصر خانــه مؤثر بود مدنظر قــرار 
گردید. محور سواالت پیرامون موارد  ح  سپس سواالت مربوطه طر
که پس از اتمام روند تحقیقات میدانی، به عنوان معیار  زیر اســت 

گرفت: طراحی مورد نظر قرار 
کلــی معمــاری بنا و نمــای خانــه، اولویــت در انتخاب  انتخــاب 
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، فعالیت هــای پیشــنهادی در فضــای بــاز خانــه، تعداد و 
انــدازه پنجره هــا، یک یــا چند عملکردی بــودن فضاهــا، زاویه دید 
کلــی  و منظــر مطلــوب، ســازماندهی فضایــی و چگونگــی اســتقرار 
خانه، احســاس امنیت، خانه های هوشمند، طبقه بندی و تعبیه 
کار و بازی، نور خانه، موقعیت فضای  فضای وســایل، فضای اتاق 
خصوصــی نســبت بــه فضای عمومــی، ارتفاع ســقف و میــزان تأثیر 

خانه در روحیه افراد.
کــه از ایــن پرسشــنامه مدنظــر بــود، همبســتگی تیــپ  فرضــی 
بــه همیــن دلیــل  بــود.  شــخصیتی و فضــای مســکونی مطلــوب 
کــه  کســانی توزیــع می شــد  پرسشــنامه معمــاری بایــد در میــان 
از تیــپ شــخصیتی خودشــان اطــالع داشــتند، زیــرا پرسشــنامه 
کز معتبر  اســتاندارد تیــپ شــخصیتی در ســایت Iranzehn.ir و مرا
آمــوزش MBTI موجــود اســت و تعــداد زیاد ســؤاالت )8۰ ســؤال( 
نیازمنــد عالقــه و حوصلــه پاســخ دهنده می باشــد. بنابراین توقع 
۲۰ ســوال   + MBTI۱۰۰ ســؤال )8۰ ســوال بــه  افــراد  پاســخگویی 
معمــاری( توقعی نابجا به نظر می رســید، بــه همین علت تصمیم 
غ التحصیــالن  کــه غالــب پاســخ دهندگان از میــان فار بــر آن شــد 
و عالقمنــدان MBTI باشــند، زیــرا ایــن افــراد بــا تمایــالت خــود، 
بهتــر و بیشــتر آشــنا هســتند. بــا توجه بــه جامعه آمــاری ۳۰۰ نفره 
که مدنظر این تحقیق بود، طبق فرمول   MBTI غ التحصیــالن فار
کوکران حجم نمونه آماری با ســطح اطمینان ۹5 درصد، ۱۱8 نفر 
بــه دســت آمد. بــه همین منظور پرسشــنامه ها در قالــب ایمیل و 
غ التحصیالن  پســت در ســایت مؤسســه مثبت تو در دســترس فار
گرفته در چنــد مرحلــه، نهایتًا  گرفــت. با تالش هــای صــورت  قــرار 
که از آن میان،  ۱۲۰ پاســخ به Google doc نگارندگان ارسال شد، 
۱۱5 پاســخ معتبــر و قابــل اعتنــا بود. پــس از دریافت پاســخ ها، به 
گســتردگی مطالب و جنبه هــای تحلیلی، تحلیل داده ها با  جهت 
گرفت  نرم افــزار آماری SPSS و آزمون همبســتگی پیرســون انجام 
کــه همبســتگی میــان متغیرهــای مســتقل یعنی تیپ شــخصیتی 
و متغیرهــای وابســته یعنــی انتخاب هــا در فضــای معمــاری مورد 

گرفت.  تحلیل قرار 

ماخذ: )تایگر و تایگر، ۲۲،139۲(

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

)Myers & Myers, 1995( :ماخذ

جدول 5- ترکیب تیپ های شخصیتی.

گی های  معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژ
کاربر فضا در طراحی مسکن شخصیتی 
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4- تحلیل و ارزیابی داده ها

جهت ســنجش پایایی ابزار تحقیق، معروف ترین ابزار سنجش 
که توســط  کرونباخ۲۰ می باشــد  اعتبــار درونــی پرســش نامه، آلفای 
نرم افــزار تحلیــل داده هــای آمــاری SPSS انجــام پذیرفــت. نتایــج 
که به عنوان معیار  حاصل از ســنجش پایایی پرسشــنامه معماری 

طراحی در این تحقیق استفاده شد، در جدول 7 قرار دارد.
 با توجه به جدول 7، پرسشــنامه معماری از پایایی حدود ۰.7 
که بیانگر سطح مطلوبی از پایایی و همسانی درونی  برخوردار بوده 

تحقیق است. 
کل تمامی روابط همبســتگی  پس از دســته بندی پاســخ ها، در 
تیــپ شــخصیتی و  یعنــی  میــان متغیرهــای مســتقل و وابســته، 
که معناداری آنها توســط آزمون پیرسون در  انتخاب های معماری 

گردید، در جدول 8 قابل مشاهده است نرم افزار SPSS مشخص 
طبــق نتایــج حاصــل از تحلیــل آمــاری، هــر یــک از ترجیحــات 
دوگانه اعم از برون گرایی- درون گرایی، شهودی- منطقی، فکری- 
احساســی، قاطــع- منعطــف بــا تعــدادی از انتخاب هــای فضــای 
کــه انتخــاب فضای  گونــه ای  معمــاری همبســتگی داشــته اند. بــه 
خلــوت یا فضــای مهمانی، با ترجیــح برون گرایــی )E( و درون گرایی 
 INTJ ارتباط مستقیم دارد در صورتی که افراد با تیپ شخصیتی )I(
کار را نسبت به بقیه فضاها در  گی شخصیتی شــان فضای  طبق ویژ
کالســیک را بیش از ســایر  اولویــت قــرار داده انــد و همچنین ســبک 
ســبک ها می پســندند. افــراد بــا ترجیــح احساســی )F( بــه خطــوط 
منحنــی و افــراد فکری )T( بــه خطوط قائم تمایل بیشــتری دارند. 
در رابطــه بــا انتخاب مصالح، تمایل INTJ ها به ســنگ و ESFP ها 
به چوب، با عالیق شخصیتی شــان همخوانی داشت. قرار گیری بنا 
گوشــه حیاط و مرزبندی با حصار یا دیوار نیز با ترجیح  در وســط یا 
که  برون گرایــی )E( و درون گرایــی )I( افــراد ارتباط مســتقیم داشــته 
کرده اســت.  در دو تیپ شــخصیتی هم به همان شــکل نمود پیدا 
کاربــری فضــای بــاز نیز نمــود پیدا  کار حتــی در  عالقــه INTJ هــا بــه 

کــه تمایل چندانی به  کــرده و فضــای باغبانی را بــر خالف ESFP ها 
کار ندارنــد به فضای نشســتن ترجیح داده انــد. در رابطه با انعطاف 
که افراد INTJ به دلیل تمایل به  عملکردی فضاها، تصور بر این بود 
تکنولوژی  و چالش های جدید، تمایل به فضاهای چند عملکردی 
که در این تحقیق این نتیجه  و منعطف داشــته باشــند، در صورتی 
که این افراد به دلیل ترجیح قاطعانه )J( خود، تمایل  به دست آمد 
کنترل فضاها دارند و در صورت وجود چند عملکرد در یک فضا،  به 
کنتــرل دانســته و احســاس خوشــایندی ندارنــد؛ در  ج از  آن را خــار
صورتی که افراد با ترجیح احساسی )F( تمایل به فضاهای منعطف 

و چندعملکردی از خود نشان داده اند. 
در رابطــه بــا دیــد و منظــر، ترجیحــات درون گرایــی و برون گرایــی 
بــرای انتخاب دیــد عمومی یا خصوصی دخیل هســتند، همچنین 
کلی نگــر خود تمایل  افــراد بــا ترجیح شــهودی )N( به دلیــل تمایل 
کــه در افــراد INTJ و ESFP هم همین  بــه دیــد به شــهر از باال دارنــد 
 )T( نتیجه دیده می شــود. در مورد فضاهای هوشــمند، افراد فکری
بــا توجــه به تحلیل هــای ذهنی خــود تمایل به فضاهای هوشــمند 
دارند در حالیکه افراد احساسی )F(، فضاهای سنتی را واجد زندگی 
و حیات بیشتری می پندارند. و در نهایت افراد قاطع )J( با توجه به 
تمایل خود به نظم و برنامه ریزی، خواهان تقسیم بندی در فضاها 
و انبــار و وســایل هســتند در صورتی کــه افــراد منعطــف )P( بــا وجود 

ضعف در برنامه ریزی و نظم، عدم تفکیک را بیشتر می پسندد.
 )ESFP و INTJ ( گی تیپ های شــخصیتی مذکور با توجه به ویژ
گی های خانه  و پاســخ های دریافتــی از جانب ایــن مخاطبــان، ویژ
مطلــوب از دیــد آنان اســتخراج شــده و بــا ذکر منبع شــخصیتی هر 

گرفته است. کدام در جدول ۹ قرار 
پس از بررسی پاسخ ها و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، 
گی های شــخصیتی افــراد، روابــط فضایــی و نمود  بــا توجــه بــه ویژ
گرفت و در قالب اسکیس هایی  معماری فضاها مورد برداشت قرار 
کنــار توضیحــات مربــوط بــه هــر عرصه در جــدول ۱۰ بــه نمایش  در 

درآمده است.

کرونباختعداد سواالت معماری مرتبط با متغیرمتغیر آلفای 

)E( ۲۰.۶۹8برون گرایی

)I( ۲۰.۶۹8درون گرایی

)N( ۲۰.74۱شهودی

)S( ۲۰.۶۰۹منطقی

)F( 5۰.78۳احساسی

)T( 4۰.۶7۶فکری

)J( ۲۰.۶۰5قاطع

)INTJ( ۱۲۰.۶۹4تیپ شخصیتی

)ESFP( ۱۱۰.۶8۰تیپ شخصیتی

جدول ۷- پایایی پرسشنامه معماری. 
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گی های طراحی. جدول 8- همبستگی میان ترجیحات و تیپ های شخصیتی MBTI و ویژ

گی های  معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژ
کاربر فضا در طراحی مسکن شخصیتی 
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نکتــه: n=115 بــرای هــر 8 خانــه جــدول )ترجیحــات( و n=18 بــرای INTJ و ESFP. مقــدار اول در هــر خانــه جــدول، همبســتگی میــان دو متغیــر را نشــان می دهــد. خانه هــای خالی جدول 
گزارش شده  )در پرانتز(  در سطح s<.05 یا بهتر هستند.  s نشان دهنده عدم همبستگی آماری معنادار است. همه مقادیر

ادامه جدول 8.
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ESFP )برون گرا، منطقی، احساسی، منعطف(INTJ  )درون گرا، شهودی، فکری، قاطع(

گی شخصیتی کالبدیویژ گی شخصیتینمود  کالبدیویژ نمود 

)I( درون گرایی
)I( درون گرایی

کم گشایش  فرم بسته و 
گوشه حیاط با دیوار پیرامون خانه 

)E( برون گرایی
 )E( برون گرایی

)E( )برون گرایی )میل به ارتباط

گشایش زیاد فرم باز و 
خانه وسط حیاط با حصار پیرامون 

پنجره های قدی و سرتاسری 

)N( )شهودی )آینده نگری
)N( )شهودی )کلی نگری

)N( )شهودی )گستره دید
)N( )شهودی )گستره دید

بالکن دور تا دور 
دید به شهر از باال

ارتفاع هر طبقه بیش از 2.8 متر
پنجره های قدی و سرتاسری

)S( )منطقی )حال نگر
 )S( )منطقی )عالقه به جزییات

)S( )گستره منطقی )عدم 
 )S( )منطقی ) توجه به جزییات

دو بالکن به دوجهت
دید به منظره عمومی شلوغ

کثر 2.8 متر ارتفاع هر طبقه حدا
تعبیه فضای همه لوازم

)T( فکری
 )T( فکری

 )T( )فکری )استحکام

خطوط قائم و مربع
برآوردن نیازها
مصالح سنگی

)F( احساسی
 )F( احساسی

 )F( )احساسی )لمس بافت

خطوط منحنی و دوار
زیبایی

مصالح چوبی

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

فضای تک عملکردی
تعبیه فضای همه لوازم و تفکیک

)P( )فضای چند عملکردیمنعطف )تمایل به پویایی

INTJ کلی گی های  ویژ
عالقه به نمایش قدرت

دید وسیع از باال
عالقه به تکنولوژی جدید

کار و فعالیت  تمایل به 
نیاز همه انسان ها

مجلل و باشکوه 
دوبلکس و پیلوتی

عالقمند به خانه هوشمند
فضای باغبانی در حیاط

فضای خلوت و مراقبه

ESFP کلی گی های  ویژ
عدم توجه به ظاهر )تیپ(

تنوع طلبی )تیپ(
عالقه به زندگی پویا

تمایل به خوش گذرانی
نیاز همه انسان ها

کم تزئینات مدرن و 
دوبلکس

تمایل به آشنایی با خانه هوشمند
فضای نشیمن در حیاط

فضای خلوت و مراقبه

فضاها
ارتباط فضاها بر اساس تیپ شخصیتی

ESFPنمود معماریINTJ

عرصه ها
درونی فعال
بیرونی فعال

درونی فعال
کم تحرک بیرونی 

ورودی
ورودی حیاط: غیرمتقارن و حس برانگیز
داخل: نزدیکی ورودی خصوصی و نیمه 

گشایش های متعدد به حیاط خصوصی، 

ورودی حیاط: متقارن با ساختار شفاف
داخل: جدایی ورودی خصوصی و نیمه 

کنترل به حیاط کم و قابل  گشایش  خصوصی، 

به دلیل تعامــالت اجتماعی زیاد، در عرصه ای پذیرایی
گانه با دید محدود به عرصه خصوصی جدا

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

عرصه خصوصی 

آشپزخانه
غذاخوری

کامل به  ارتباط مســتقیم ولی تفکیک بصــری 
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 تعامــالت انــدک و تمایــل بــه حفــظ 
گســتره تــر  حریــم خصوصــی، حریــم ایــن افــراد 

است(

گی های تیپ های شخصیتی و نمود ارتباطی در روابط فضایی خانه. جدول 10- ویژ

گی ها در خانه. کالبدی این ویژ گی های تیپ های شخصیتی و نمود  جدول 9- ویژ

گی های  معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژ
کاربر فضا در طراحی مسکن شخصیتی 
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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

کوچک و زیاد استفاده از لوازم تزئینی 
قاب های ریز و درشت از عکس خانواده

دیــد  بــا  هیاهــو  از  دور  بــه  آرام  و  دنــج  فضایــی 
مناسب به فضای باز 

رعایــت هارمونی مبلمــان، به دور از آشــفتگی با 
کم  جزئیات 

کم  لوازم تزیینی درشت و 
کثر یک قاب بزرگ در هر دیوار حدا

خواب ها
باالتر از سایر فضاها، با دید به سایر قسمت ها، 
دارای فضایی دنــج و خلوت، تعبیه فضاهایی 

غیرشفاف

خانــه،  کل  بــر  تســلط  و  فضاهــا  ســایر  از  باالتــر 
ترجیحــا روی پیلوت، با دید مناســب به فضای 
کامــاًل دنج  گوشــه ای  دورتــر، دنــج و آرام، دارای 

و خصوصی 

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

کار در فضای خانه افراد به 

در ارتبــاط بــا پارکینــگ و داخــل خانــه بــا دیــد 
مناســب به حیاط )تمرکز بــاال(، تمایل زیاد این 

کار و فعالیت حتی در خانه افراد به 

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

منحنی

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

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

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

ادامه جدول 10.

5- محدودیت ها و چشم انداز تحقیقات آینده

گرفت،  بــا وجــود این که این تحقیق در شــرایط مناســبی انجام 
که در صورت مرتفع شــدن،  اما محدودیت هایی نیز وجود داشــت 
ادامــه رونــد تحقیــق در زمینــه شــخصیت شناســی و معمــاری را 
کشــورهای پیشــرفته دنیــا، برای  ممکــن می ســازد. در بســیاری از 
بســیاری از امــور سرنوشت ســاز مانند انتخاب رشــته و اســتخدام، 
آزمون شــخصیت از افراد اخذ می شــود و شــناخت تیپ  شخصیتی 
گــروه خونی، امــری عادی  بــرای افــراد یک جامعه مانند شــناخت 
کــه نیاز  بــه حســاب می آیــد. بــه همین علــت در چنیــن تحقیقاتی 
گام  به شــناختن تیپ شــخصیتی افــراد وجود دارد، محقــق، چند 
اساســی جلوتر اســت. محدودیت هایــی این چنینی بســیار راحت 

قابــل حــل هســتند، اما فقــط در صورت یــاری آموزش و پــرورش و 
که در فرم ورود به مقاطع، فرم شخصیت شناسی افراد  دانشگاه ها 
گیرد. در صورت تحقق این امر، امکان تحقیق در بســیاری  نیز قرار 
کمــا این کــه در چشــم انداز ایــن قبیــل  از وجــوه میســر می شــود. 

مطالعات، حداقل در رشته معماری موارد زیر قابل توجه است: 
- لزوم توجه به شــخصیت دانشــجویان و تأثیرگذاری اســاتید با 

گی های شخصیتی خود در آموزش معماری ویژ
- بازنگری در آزمون های معماری 

- لــــــــــــزوم ایجــــــــــــاد ســــــــــــرفصل اختصاصی بــــــــــــرای آموزش 
کاربردی  شخصیت شناسی در قالب روانشناسی محیطی 



87
گی های  معماری و MBTI؛ بررسی شیوه استفاده از شخصیت شناسی و ویژ

کاربر فضا در طراحی مسکن شخصیتی 

نتایــج به دســت آمده نه تنها از نظر آمــاری بلکه با توجه به نوع 
نظــرات ارســالی از ســوی پاســخ دهندگان از طرفــی امیدوارکننــده 
که  و از طــرف دیگــر زنــگ خطــر اســت. امیدوارکننده از ایــن جهت 
بــا وجود تمام مشــکالت عصــر حاضر، چه در زمینــه معماری و چه 
که توجــه انســان را از خود به هــر چه غیر  ســایر مســایل اجتماعــی 
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 
خــود را زنــده می بیننــد و خیال پــردازی می کننــد. امــا زنــگ خطــر 
همین جاســت؛ چگونه توانســته ایم فضاهایی را بســازیم و در آنها 
گی های شــخصیتی و  نفــس بکشــیم، در حالی کــه حرفــی بــرای ویژ

احساسمان ندارند.
نتیجــه مبرهن ایــن تحقیق، رابطه مســتقیم میــان ویژگی های 
شخصیتی و انتخاب ها در فضای معماری، اعم از عناصر معماری و 
روابط فضایی است. خالصه نتایج به دست آمده به شرح زیر است:
- ترجیــح دریافــت انــرژی- برون گرایــی )E( و درون گرایــی )I(- با 
انتخاب 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 )N( و منطقــی )S(- با 

انتخاب زاویه دید و منظر همبستگی دارد. 
- ترجیــح تصمیم گیــری– فکــری )T( و احساســی )F(- بــا نــوع 

نتیجه

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.
تــک  بــا   -)P( و منعطــف )J( ترجیــح شــیوه زندگــی- قاطــع -
عملکــردی یــا چنــد عملکــردی بــودن بنــا و میــزان تقســیم بندی 

فضایی همبستگی دارد.
کل تیپ شخصیتی- INTJ و ESFP- با سبک بنا، فضای  - در 
مــازاد، نــوع مصالــح، جانمایی بنــا در زمیــن و مرزبندی بــا بیرون، 
عملکــرد فضــای بــاز، تک عملکــردی یــا چندعملکردی بــودن بنا و 

زاویه دید و منظر همبستگی دارد.
کشف رابطه میان ترجیحات  با توجه به نتایج به دست آمده و 
شــخصیتی و انتخاب هــا در فضــای معماری، لزوم توجه بیشــتر به 
شــخصیت انســان و در نظرگرفتــن آن در تفکــر معمــار، بــه عنــوان 
پیش زمینه ای برای نگرش شخصیت شناســانه در معماری، بیش 
از پیــش خودنمایــی می کند، و می تواند طراح را به ایجاد شــرایطی 
گام  کــه بــه رضایــت مخاطــب نزدیک تر اســت، هدایــت نمایــد. در 
پســین، بــا درنظر گرفتــن ترجیحــات متفــاوت شــخصیتی اعضــای 
یــک مجموعــه زیســتی - مانند خانواده - و دســتیابی به یک تفکر 
کات، اختالفات و تعیین ضرورت ها،  جمعی، از طریق یافتن اشــترا
امکانــات و محدودیت هــا در عرصه هــای مختلــف، می تــوان ایــن 

نگرش را به معیاری برای طراحی بدل نمود. 

سپاسگزاری

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

میدانی ایجاد می گشت.

گروهی در رشته های  کارهای  - بررسی چرایی عدم موفقیت در 
مهندسی 

مختلــف  رشــته های  در  گروهــی«  »کار  زمینــه  در  تحقیــق   -
مهندســی - در قالــب مهندســین مشــاور- بــا توجــه به شــخصیت 
افــراد و لــزوم قرارگیــری افــراد بــا تیپ هــای شــخصیتی متجانس یا 

گروه  نامتجانس در یک 
- تحقیقــات بیشــتر در مورد رابطه شــخصیت بــا تفکر طراحی و 
طراحی فضاهای جمعی بر اساس شخصیت های مختلف افراد در 
که  کنــار هــم و بســیاری از موضوعات مطالعاتی دیگــر در این زمینه 

کشور ما مغفول مانده است. در 

 پی نوشت ها

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 ۱8  درون گــرا، شــهودی، فکری، 
قاطع.

Extraversion, Sensing, Feeling, Perceiving ۱۹  برون گرا، منطقی، احساسی، 
منعطف.

20  Cronbach Alpha.
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