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 چکیده

 هایاولیه و خانه هایامنیت و آرامش خود در پناهگاه، انسان همواره برای آسایش. خانه آشناترین عنصر کالبدی در ذهن انسان است

ه تنها انسان بلکه هر موجود ن، نیاز انسان برای رسیدن به تعادل است ترینمهمکه ، رسیدن به امنیتدر جهت . ثانویه تالش کرده است

انسان به منظور داشتن . تو برای حفاظت از قلمرو خود همواره آماده اس کندمیاز محیط خویش را مرزبندی  ایمحدوده ایزنده

تنوع تصویر ذهنی . است خانه برای انسان همراه با تصویر ذهنی متنوعی. یشداندمیراهکارهایی را در خانه ، قلمرو و مرز شخصی خود

ی برای ایجاد شرایط امن و مطلوب ترجیح متفاوت ،شخصیتی-رفتار هایویژگیهر فرد براساس میزان قلمرو خواهی به دلیل تفاوت در 

که با شناخت ، با عنوان حریم مطرح شده اسالمیو متون حکمای اسالمی توجه به مرزبندی و احترام به قلمرو در متون . کندمیایجاد 

انسان را ، تشخصیتی که توسط آیزنک مطرح عنوان شده اس هایمطالعه تفاوت. با تعیین حدودی مشخص همراه است، انواع مزاج

ه توسط آیزنک صورن پذیرفته کشخصیتی  بندیدستهدر . کرده است بندیدستهپایدار و ناپایدار ، برونگرا، به چهار دسته درونگرا

برای مسیرهای حرکتی و بصری ، مندیحریممهمترین اسالمی در متون . دهندمیمیزان متفاوتی از حریم را ترجیح ، است؛ هر تیپ

اقلیم  هایه خانهمیزان توجه به فضای باز تا بست، تنوع مزاجی حریم خواهی در هر هایبه منظور شناخت تفاوت. توصیه شده است

ساخته شده  هایضای نمونهنحو ف، ای گراف افزارنرمبه منظور استخراج الگوهای پنهان حریم حرکتی از . ران سنجش شدایگانه چهار

میزان حریم خواهی  ،گراف نمایی هایدپس مپ با داده افزارنرماز ، برای استخراج الگوی حریم بصری. غربی و ایرانی استفاده شد

ر( در زمره درونگرا قضاوتگ) IJsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهدر  گروه مزاجی گرم و خشک، در نهایت. سنجش شد

شخصیتی آیزنک در  بندیدستهو در  گروه مزاجی سرد وخشک. دارای درجه اول حریم پذیر است، بیشترین میزان توجه به حریم

 )درونگرا منعطف( IPsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهگروه مزاجی گرم و مرطوب در . )برونگرای قضاوتگر( است EJsگروه 

گروه ، هیدر جه سوم حریم خوا. گروه مزاجی گرم و خشک و سرد و خشک در درجه بعد از حریم پذیر ی قرار دارد به نسبت

کمتری  مندیریمحدارای ، )برونگرای انعطاف پذیر( است EPsشخصیتی آیزنک در گروه  بندیدستهمزاجی سرد و مرطوب که در 

 . باشدمینسبت به سایر گروه مزاجی 

 

 شخصیتی هایتیپ، حریم، خانه، چیدمان فضایی: کلیدی هایواژه
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