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 چکیده

اي پویا و ایســـتاي متعدد نمایند به عوامل زمینهاینکه چگونه شـــهروندان محیط اطرافشـــان را درك و دریافت می
و  ردد که نگاهتواند باعث هیجانات و احساسات مختلفی در افراد گمحور میبسـتگی دارد. چنین برداشت ذهنی و زمینه 

ــی ارتباط بین محیط   ــت. بررسـ ــهر ایجاد نموده اسـ ــاختار مکانی و زمانی شـ رویکردي جدید و الحاقی در مطالعه سـ
هاي اخیر و بخصوص در مطالعات هاي رفتاري و هیجانی انسان در پژوهششده به عنوان یک بعد کالبدي با جنبهساخته
است. هاي اخیر به یک موضوع ضروري تبدیل شدهگرفته و در ســالرارتوجه قشـهري بسـیار مورد  ریزي و طراحیبرنامه

هاي نظري، تجربی و کاربردي در این زمینه بطور کلی آن اســت که کیفیت زندگی در شــهر را از طریق  هدف پژوهش
ن مقاله معرفی رفتاري افراد توجه دارد، ارتقاء دهند. از این روي، هدف ای-هاي هیجانیاي جدید که به جنبهمطالعه الیه

است تا با مرور و بررسی نظریات و  اسـت. در این نوشـتار سـعی شده   » احسـاسـات شـهري   «رویکرد و حوزه پژوهشـی  
، همیتاي، به نقش و اتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه-شـده در ارتباط با موضوع به روش توصیفی مطالعات انجام

شهري پرداخته شود.  ریزي و طراحیهاي شهري در فرآیند برنامهی محیطهاي هیجانسـازي پاسـخ  کاربسـت و یکپارچه 
و مطالعات و  هو مطالعات پایها هتوان به دو دسته نظریمی شـده در این زمینه را دهد که مطالعات انجامنتایج نشـان می 

که بیشتر متمرکز بر عوامل ) تقسیم نمود. برخالف نگاه پایه 2009نولد ( نیستآغاز شده با کار کری د،جدیهاي پژوهش
اي جدید هاست، پژوهشهاي سنتی سنجش هیجان بودهاي کیفی و بسیار کلی و مبتنی بر روشگونهاثرگذار محیطی به

نوین هاي روش -2متمرکز بر ســنجش هیجان -1شــوند: حوزه می 4ترتیب شــامل ســال اخیر) برحســب فراوانی به 5(
رغم اهمیت و کاربرد این کاربردهاي هیجان. علی -4بر هیجان در محیط و  بررســی عوامل اثرگذار -3ســنجش هیجان 

ــتهحوزه میان ــیل رش ــهري، هنوز پتانس هاي علمی این رویکرد جدید در همه جوانب متنوع کاربرد و اي در مطالعات ش
توان ا میهیجانی در حوزه شهرسازي ر -هاي کاربرد الیه احساسیترین حوزهاصلی .تحلیل شـهري کشـف نشـده اسـت    

ي شهري مشارکتی و شهر ز، دلبستگی به مکان، حوزه برنامه ریرحوزه سـالمت روان، شهر شاد و فضاهاي شهري دلپذی 
 شناسانه یک طرح قبل از اجرا،شده، ارزیابی اثرات روان هوشمند تعیین نمود. همچنین ارزیابی و سنجش محیط ساخته

 .هروند محور از فواید کاربرد موضوع در حوزه شهرسازي استریزي شهاي نوین طراحی و برنامهارائه فرصت

 :هاي کلیديواژه

 .، ادراك ، رفتار، فضاي شهري هیجان احساس و
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ا ب فضایی خیابان شهري بر تحریک هیجانی عابرین پیاده-هاي کالبديتبیین تاثیرات مؤلفه با عنوان شـهرسـازي  ین مقاله برگرفته از رسـاله دکتري  ا* 
 نجاما دانشگاه تربیت مدرسمعماري هنر و دوم در دانشکده ه نمایی نگارندراه بـه اول وباشد که توسط نگارنده  میگیري از علوم اعصاب تأکید بر بهره

 .است شده

 هشیپژو-علمی
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 مقدمه -1

 از لوین جدید همزمان با تلقی 1960 هايســال حدود از

 علم از ايشاخه عنوان به محیطی روانشناسی محیط، رشـته 

ــی،  ــنـاسـ ــترش روانشـ ــمگیري گسـ  و تاکنون یافته چشـ

 هايتعامل مردم و محیط با ارتباط در را مهمی دستاوردهاي

هاي حوزه روانشناسی محیط اسـت. نظریه کرده ارائه شـهري، 
ــامـل نظریـه   هـاي مکان و  هـاي رفتـار در محیط، نظریـه   شـ

هاي ادراك محیطی اســت. روانشــناســی محیطی به   نظریه
موضوعاتی که در تشریح رفتارهاي مردم نقش اساسی دارند؛ 

پردازد. می اي فضاییمانند ادراك، احساس، شناخت و رفتاره
ــکــل گیري بحــث ادراك محیط و تــاثیر آن بر چگونگی شـ

ــازي با مطالعات لینچ فعالیت ــهرسـ ــا در حوزه شـ ها در فضـ
ــجم قوت گرفت ، حدود دو دهه پس از آن گونهبـه  اي منسـ

هاي شناختی تصاویر واقعی را از نشان داد که نقشهمطالعات 
 ي و نگرش هیجانیدهد ، بلکه درگیردنیاي بیرون نشان نمی

ه ذهنی نســبت ب -و عاطفی نیز اثرگذارند. این نگرش عاطفی
فضـا و تاثیر آن در رفتار فرد در فضا پس از آن مورد توجه و  

ــال    ــتر قرار گرفـت و در سـ هاي اخیر رویکرد مطـالعـه بیشـ
ــات « ــاس ــهري احس ــتهبه عنوان یک حوزه میان» 1ش اي رش

ی محیط شناخت اهمیت و کاربرد یافته اســت. زیرا در طراح
رابطه بین عناصر و شکل محیط و تاثیر آن بر سطوح مختلف 

کننده از محیط داراي اهمیت خاصی است احسـاسی استفاده 
و هرچه بتوان نحوه احســاس و هیجان محیط توســط فرد را 

تر مورد سنجش قرار داد، در کنار شناخت آن، بیشتر و دقیق
 ي و طراحی نمود.سازمورد محیط تصمیم تر درتوان دقیقمی

از این روي، هدف این مقاله معرفی رویکرد و حوزه پژوهشی 
در این نوشتار سعی شده است تا است. » ت شهرياحساسا« 
ن ، به ایمحوررشته اي و انسانتشــریح چنین رویکرد میان با

-اهمیت و کاربرد الیه هیجانیسـواالت پاسـخ داده شود که:   

هاي مطالعاتی خالء ت واحسـاسـی در حوزه شهرسازي چیس  
ــنهـادات مطـالعات آتی کدامند؟ بر این    در این حوزه و پیشـ
اساس در مقاله حاضر پس از تشریح مفهوم هیجان در حوزه 

ن در ادراك و رفتار در محیط، و آروانشناسی و بررسی نقش 
ــی  و تحلیل نظریه ــپس بررسـ هاي ها ، مطالعات و پروژهسـ

 ت.اس الت تحقیق شدهگویی به سواشده سعی در پاسخانجام

 روش تحقیق -2

ـ  ا توجـه بـه هدف تحقیق که معرفی یک رویکرد جدید و   ب
آن در حوزه شهرسازي، تشریح خال مطالعاتی و اهمیت بررسـی  

-توصیفی تحقیق روش ،باشـد هاي کاربردي آن میتبیین حوزه

 گونه تحقیق محقق براي  در این است. انتخاب شده تحلیلی

ــوع نیاز به ــتداللی محکمی دارد که از تکیه تبیین موض گاه اس
ــتجو در ادبیــات و مبــاحــث نظري تحقیق فراهم  طریق جسـ

 ايمنابع کتابخانهمراجعه به با  شود. در مقاله حاضر این امرمی

عنوان مطالعه منتشــر شــده متشــکل از  50و بررســی بیش از 
نظریات پایه در موضوع، نظریات اندیشمندان حوزه شهرسازي 

ســـال اخیر  5هاي جدید عموما مربوط به و پژوهش هاو پروژه
 است. انجام گرفته

 مبانی نظري و پیشینه تحقیق -3

ــته بندي -3-1 موجود در هاي و نظریهها مفهوم هیجان ، دس
 حوزه علم روانشناسی

، طیف گسترده تعاریفی  مسـاله عمده در موضوع هیجان 
ه اي که گون است. بهاسـت که در طول زمان از آن ارائه شده 

هــاي تعریف متفــاوت از لغتنــامــه 92) 1981کلینجینــا (
اســت. شــده اســتخراج نمودهروانشــناســی و متون شــناخته

) روش ذهنی تفکر و ادراکات 1984براســاس تعریف جیمز (
انگیزد و ذهنی از برخی حقــایق کــه عواطف ذهنی را بر می

ــمانی می  ــبـب افزایش ابرازات جسـ گردد، هیجان نامیده سـ
ــودمی عنوان یکی از ) هیجـان را به 2012. ویـل گـارتنر (  شـ

فرایندهاي روانی نظیر ادراك، شـناخت، حافظه، احساسات و  
هاي وسیله حسگرها و دستگاه اسـت که به رفتار معرفی کرده

) هیجان یکی 2009خاص قابل برداشت هستند. از نظر ریو (
 بخشد واز انواع نیروهاي محرکی است که به رفتار انرژي می

ــی با نمـایـد. هیجـانـات، حالت    آن را هـدایـت می   هاي حسـ
هاي رفتاري، شــناختی و فیزیولوژیکی بوده که معموال مولفه

به عبارت دیگر  )Reeve, 2009( مدت هستند.شـدید و کوتاه 
انگیز موجب رفتار و تغییرات جسمانی ادراك واقعیت هیجان

 دهند،شود؛ حس فرد از تغییرات آنگونه که رخ میدر فرد می

ــودنامیده میهیجان  فراگیرتر از  2خُلق .)Sema J, 1984( ش
 تواند براي مدت زمان بیشتري دوام داشتهمی هیجان بوده و

ــاشـــــد. (  در Kleinginna, 1981  RJ &(Kleinginnaب

ــی محیط تعریف ریو از هیجان را ــناسـ توان مورد می روانشـ
اي چیدهاستفاده قرار داد. وي هیجان را به عنوان مجموعه پی

داند که به وســیله می از تعامالت میان عوامل عینی و ذهنی
ــتم  ــیس ــبی فعال-هورمونیهاي س ــوند. هیجانات می عص ش

 توانند: می

تجارب عاطفی نظیر احســاس برانگیختگی ، لذت یا عدم  .1
 لذت را افزایش دهند.

..  وها فرآیندهاي شــناختی نظیر تاثیرات ادراکی، ارزیابی .2

 را تولید کنند. 

 سازگاري فیزیولوژیکی در شرایط برانگیختگی را فعال نمایند. .3
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ــه بامعنی، منجر به رفتار می .4 ــوند که اغلب نه همیشـ شـ
 مبتنی به هدف و سازگار هستند.

 

 
Fig. 1 Four main components in the definition of 

emotion (Source: Reeve, 2009: 35) 
 

اي  گســتردهدر زمینه شــناســایی انواع هیجان مطالعات 
و  )1980اســـت. مدل چندبعدي پالچیک ( صـــورت گرفته

ــت، به بیان انواع  چرخـه هیجـانی کـه وي ارائـه نموده     اسـ
پردازد که حول اي میهیجـانـات پـایـه و هیجـانـات ثـانویه       

اند.  اولیه بصـورت سلسله مراتبی سازماندهی شده هاي نمونه
نگی بندي را از هیجان و چگو این مدل تاکنون بهترین طبقه
 است. ساختار آن به نمایش گذاشته

هیجان اولیه را مطرح نمود که تمامی هیجانات  8پالچیک 
). Anderson and Guerrero, 1997شوند. (دیگر از آن مشتق می

وي از این جهت که انواع هیجانات را در هشـــت رنگ و  مـدل 
بندي مطلوبی  دهد ، طبقهمی چهار سـطح از نظر شـدت نشان  

) انواع هیجان را در ده دســته : 2012ید. گارتنر (آمی شــمار به
خشم ، غم، شادي ، بشاش بودن ، خنثی، لذت، خستگی، ترس، 

اســـت. پس از آن، نامنما و  بندي نمودهدلخوري و انزجار طبقه
) تعجب، اضـطراب، عشق، افسردگی، تحقیر،  2013همکارانش (

ه غرور، شـــرم و حســـادت را نیز بـه آن افزودنـد. در این زمین  
بســیاري وجود دارد که به کشــف هیجانات محیط هاي پژوهش

ــناخته می اطراف کمک نماید. در مجموع رایجترین هیجانات ش
 شده عبارتند از: خشم، شادي ، غم، ترس، 

). اما ,Klettner et al 2011( انزجار ، تعصــب، اضــطراب و عالقه
جاي داشتن یک هیجان خاص در  باید درنظر داشت که افراد به

ا ب ک موقعیت معین، ترکیبی از هیجانات را در کنار هم دارند.ی
توجه به اهداف مطالعات و پژوهشهاي معماران و شهرسازان، از 

توان به چهار می موجود در زمینـه هیجان ، هـاي  میـان نظریـه  
  :نظریه اصلی آن اشاره نمود

هایی که : بر طبق این نظریه هیجان3النگ-نظریـه جیمز  -
هاي بدنی است. طبق ، ادراك دگرگونیشونداحساس می

ند ککه فرد به صورت هیجان تجربه می این نظریه چیزي
زند. براي مثال، هاي خود میبرچسـبی است که به پاسخ 

 ترسد.گریزد پس میچون می

ــارد-نـظـریــه کَنون   - ــخهــاي 4ب ــاسـ : هر محرکی، هم پ
فیزیولوژیکی و هم احساسهاي روانی خود به خودي را به 

آورد. به عبارت دیگر، برانگیختگی فیزیولوژیکی می وجود
(بدنی) و هیجانی هر دو به وســیله یک تحریک عصبی و 

 شوند.می بصورت همزمان ایجاد

ــ سینگر - در این نظریه، : 5نظریه دوعاملی هیجان شاختر ـ
کند تعبیر و تفســیر خود او هیجانی که فرد احســاس می

 .هاي برانگیختگی استاز حالت

: هیجان نتیجه ارزیابی 6شناختی الزاروس -نظریه واسطی -
ــت. این  اطالعات از موقعیت محیطی و از درون بدن اسـ

ــیم می     ــتـه تقسـ  -1کند: نظریـه هیجـان را بـه دو دسـ

ــاینــدي،   ــاینــدي یــا عــدم خوشـ چــه میزان  -2خوشـ
ــیر  ــتر در تفسـ برانگیختگی وجود دارد. این نظریه بیشـ

بر  هـایی از قبیـل اینکـه چگونه محیط   محیط و پژوهش
 ,Nasar( گیرد.گــذارد، مورد توجــه قرار میفرد اثر می

اخیر از بیشــترین دقت در زمینه مطالعات  نظریه )2014
بندي هیجان توسط محیطی برخوردار بوده و شیوه طبقه

ــنجش هیجان افراد این نظریه  در  امروزه در مطالعات س
 گیرد.هاي شهري مورد استفاده قرار میمحیط

 

 

Fig. 2 Right: Plutchik’s emotion cycle, 1980 (Guerrero and Anderson, 1997); Left: Interface-Cognitive Emotion 

Theory (Source: Reeve, 2009:127)
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 نقش احساس و هیجان در ادرك و رفتار در محیط -3-2

متاثر از  احســاسدهد که شــده نشــان میمطالعات انجام
ــت که بر رفتار در محیط اطراف یکی از مهمترین عوا ملی اس

 یادراک بعد چهار محیط اثرگذار است. در این زمینه ایتلسون
 عرفیم سنجشی تفسیري و عاطفی، شناختی، ابعاد عناوین: با

 نگهداري و بخشیدن سـازمان  شـامل  کند. بعد شـناختی می

 بعد اســت. تفکر و حواس طریق از آمده بدســت اطالعات

 کیفیت بر که اســت احســاســات و هیجاناتی شــامل عاطفی

 رب محیط ادراك که همانگونه گذارند؛می تأثیر محیط ادراك
 ای معنا شامل نیز تفسـیري  بعد. اسـت  فرد موثر احسـاسـات  

بعد  سـنجشی  بعد اسـت و  محیط با تماس از حاصـل  تداعی
ها و ها و ترجیحاتی است که خوبگذاري ، شامل ارزشارزش

ــازند. (کرمونابدها را می ــر )1391،88، و دیگرانس جک نس
) در ارائه اساس پاسخهاي محیطی، رفتار را نتیجه دو 1998(

واکنشهاي احساسی -2ارزیابی شــناختی و  -1عامل اصــلی: 
ــناخت و ادراك ویژگیهاي    می دانـد کـه بـه ترتیب نتیجه شـ

محیطی اســت. از نظر وي ادراکات برآمده از ویژگیهاي مکان 
انگیزد. ا برمیهــاي عــاطفی (هیجــانی) رو جمعیــت، واکنش

شناخت و واکنشهاي عاطفی، رویهم رفته به ارزیابی شناختی 
ــوند. نظیر نتیجهگرانـه منتهی می و معـانی داللـت   گیري شـ

ــمیمیــت مردم. چنین  درمورد میزان امنیــت عمومی یــا صـ
ــها و ارزیابی گذارند. هایی در نهایت بر رفتار تاثیر میواکنشـ

 ه به واکنشهاي عاطفی وبنابراین رفتار انسان در محیط، بست

غریزي و تفکر تـاملی یا بازتابی ، که خود متاثر از ادراکات و  
کند. کالبدي مکان هستند، فرق می -خصـوصـیات اجتماعی  

)Nassar, 2011, 163 .(گیفورد )نیز در مـدلی که  2007 (
ــت، براي اهداف و قلمرو روانشــناســی محیط ارایه نموده اس

ــنـاخـت و عاطفه (هیجان) را در   پیوند با یکدیگر یکی از  شـ
ــمرد که بر رفتار در محیط و رفاه تاثیر نتایج محیط برمی شـ

ــی ــذارد. (م ,گ 2011, 441G ifforD.( ) ــک ) در 2014دب

محیط ارائــه  -تعــامالت فردکــه براي یکپــارچــه بیچــارچو
درگیر تعامالت دو جهته و  را فرد، محیط و رفتار. استنموده
ی . برخحاالت ذهنی خاص است وابسته به داند کهمی متقابل
ــامل  ،یمحیطعوامل  ، قابلیت، محیط اجتماعی، هافعالیتشـ

ر د تحریک حســی، نشــانه نمادین، انسجام فیزیکی و کارایی
ــالمت ــامل سـ دي،  هیجانات فر، ترکیب با عوامل فردي شـ

 و هاتأثیرات فرهنگی، شخصیت، دانش، سبک زندگی، ارزش
ــنـاخت و هیجان در فرد  انگیزه انگیزد که در را برمی هـا؛ شـ

با اجتناب  نهـایت موجب رفتارهاي مختلف نظیر انجام کاري 
مطالعات  مجموع. )Debek, 2014(گردد. از آن در محیط می

ــده براین نکتـه تـاکیـد دارنـد که     انجـام  جان یکی از یه شـ
هاي اثرگذار محیط بر فرد است که در نهایت ترین مولفهمهم

ار رفت قش دارد. به عبارت دیگر،بر نحوه رفتار وي در محیط ن
فرد در فضــا تحت تاثیر توأمان دو عامل شــناخت و احساس 

لزوم توجه و سنجش هر دو بخش را  باشــد و این موضوعمی
 دهد.در ارزیابی رفتار فرد در فضاهاي شهري نشان می

 

 
Fig. 3The role of emotion in individual-environment 

interactions 

 

ها و مطالعات پایه در رابطه با تعامل احســاســی یهنظر -3-3
 فرد و محیط

مطالعات پایه در رابطه با تعامل احسـاسی و هیجانی فرد و  
ترجیحات محیطی را مورد  گردد کهمحیط به مطالعاتی باز می

ــی قرار داده انــد. در این رابطــه برالین ) ادراك 1970(7بررسـ
ــافی و انتقال دانـد کـه از رفتار ا  محیطی را فراینـدي می  کتشـ

 دستواســطه کشــمکش و عدم قطعیت محیط بهاطالعاتی، به

هاي پیچیدگی، تازگی، وي مولفه). Kaymaz, 2012آیـد ( می
ــگفــت انگیزي را متغیرهــاي تطبیقی محیط نــاهمخوانی و شـ

ــی، پاداش، جذب و    می نـامـد کـه در ناظر حس لذت و خوشـ
واهــان انگیزد. درمجموع، مردم خبــازخـورد مثبــت را برمی 

ــطح اطالعــات محیطی   محیط ــتنـد کـه اوال از سـ هــایی هسـ
ــطی برخوردار اســــت؛ زیرا کمبود اطالعــات محیطی  متوسـ

ــالت (همگونی و یکنواختی بیش ازحد ) موجب دلزدگی و کسـ
شده و فراوانی اطالعات محیطی (اغتشاش و تنوع بیش از حد) 

شود و دوم آنکه منجر به خستگی ذهنی و واماندگی روانی می
 )،et.al, 2011A bkaR ,(  ها بگذارد.بخش بر آناثیر لـذت تـ 

)257 2012, Kaymaz,،( ), 1201996 PorteouS( 8هلویل و 

) در بسـط نظریه برالین، سطح بهینه تحریک محیطی  1976(
ــیه قوس پروانه«وي در مدل  نماید.را معرفی می بیان » فرضـ

 کنــد کــه فرد بــه درجــه معینی از انگیزش محیطی خومی

گیرد که به آن سطح انطباق گویند.کاهش یا افزایش اندك می
 مثبت در سطح تاثیر بر احساسات را به ها، تغییراتدر انگیزش

همراه دارد اما تغییرات بزرگتر، ســبب نوسان به تاثیرات منفی 
 ) .Kaymaz, 2012( گردد.می
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Fig. 4 Diagram of emotional judgments based on Berlyne’s theory (Source: Berlyne, 1974: 193); Diagram of 

butterfly arc of Wohlwill, Dimensions of environmental evaluation of Russell and Pratt (Source: Nasser, 2011: 

166; Berlyne, 1974: 91) 

 

ــان از 1987( 9طبق نظریه راســـل و پرات ) ارزیابی انسـ
ــور ــاس او حین حض ــه ویژگی  محیط و احس در آن داراي س

شـاخص خوشایندي (لذت بردن)، هیجان (برانگیخته شدن)  
شـده توسط وي،  (آرام بودن) اسـت. در نمودار ارائه  و آرامش

محور عمودي (انگیختگی) مستقل از ارزیابی است. محورهاي 
 هايکند. مکانمورب، لـذت و انگیختگی را با هم ترکیب می 

ــایند و  هايهیجان انگیز بیش از مکان ــل کننده خوشـ کسـ
ــاینــدتر بوده و  می مهیج ــنــد. و مکــانهــاي آرام خوشـ بــاشـ
اگرچه  حال از مکانهاي استرس زا کمتر مهیج هستند.درعین

ــایند بودن مکان اســت، افزودن ها تمرکزکردهپژوهش برخوش
ــیه می ویژگی کند که بر هیجان یا آرامش یک هـایی را توصـ

نظریه . )Russell, 1987 & Snodgrassمکان تاثیرگذارند. (
) براســاس 1989ریچل و اســتفان کاپالن ( 10فرایند اطالعات

ــان      ــت کـه انسـ ــنـاختی اسـ عنوان  هـا را به یـک مـدل شـ
ــت که پردازش ــمار آورده و مدعی اسـ کننده اطالعات به شـ

ــانی نقشـــی  اطالعات در تمام تجربیات و در طول بقاي انسـ
 .)Abkar et al, 2011 کند. (اساسی ایفا می

 

 
Fig. 5 Matrix of information process theory 

preferences (Source: Kaplan, 1979: 245) 

 

در مجموع دو نوع عــامــل بر ترجیحــات محیطی موثر 
نحوه ارتباط  -2محتوا و عناصر محیطی -1 شناخته شده است:
 ها چهار عامل اطالعاتی را بر ترجیحات موثراین عناصر.کاپالن

خوانایی که در ارتباط با ســهولت ادراك و  م ودانند: انســجامی

هاي عملکردي محیط در آن نقش احساس محیط بوده و جنبه
نمایند (وضــوح).پیچیدگی و اســرارآمیزي که به مهمی ایفا می

هاي ایجاد شده بوسیله محیط اشاره میزان تحریکات و انگیزش
دارد و میزان جـالـب بودن و قابل توجه بودن محیط را تعیین   

 ,Kaymaz, 2012, 257(، )Kaplan(درگیري). ( کنــدیمـ 

مردم به محیط اطرافشان، وابسته به  هاي) واکنش245 ,1979
ــوح براي فهمیدن چیزي و درگیري اهـداف آن  براي  هـا (وضـ

. )Akbar et.al, 2011, 1992( .کشـف کردن و یادگیري) است 

 13ن) ادوارد ویلسو1984( 12در نظریه بایوفیلیاي 11مفهوم فیلیا

 ها ،جذابیت و احسـاس مثبتی اسـت که مردم نسبت به عادت  

ــر طبیعت اطراف دارند. در نتیجه    فعـالیـت   هـا و تمـام عنـاصـ
ها نســبت به موجودات همان احســاس مثبت انســان بایوفیلیا
دهد که ) ویلسـون نشان می 2011B eatleyB,باشـد. ( زنده می

 شناختی داشته وترجیحات محیط طبیعی یک اسـاس زیسـت  

ــان  به اســـت. از آنجایی که  عنوان نتیجه فرایند تکاملی انسـ
ــتر تـاریخ تکاملی خود را در  ــان بیشـ هاي طبیعی محیط انسـ

ــکارچی و جمعبـه  ــت،  آوري کنندهعنوان شـ غذا گذرانده اسـ
ــوي ایجاد پیوندي عاطفی با طبیعت دارد.  تمایلی ذاتی به سـ

)256 2012, Kaymaz,. (14اولریچ )از نظریه ) به پیروي 1991
دهد. قرار می 15بـایوفیلیـا، این مفهوم را در مقـابل مفهوم فوبیا   

)Kaymaz, 2012, مردم منــاظر بکر و طبیعی را بــه )256
 اند، ترجیحمناظري که تحت تاثیر مداخالت انســانی واقع شده

ــطح   می ــیاري در کاهش سـ دهنـد. منـاظر طبیعی نقش بسـ
ــتـه و تاثیر مثبتی بر عمل   ــارهـاي روحی داشـ کرد و رفتار فشـ

گذارند. وي بر این باور اســـت که بافت همگن زمینه، عمق می
متوســط تا زیاد، حضور یک نقطه عطف و مقداري رمزآلودگی 

ــطح بــاالي ترجیح در منــاظر طبیعی گردد. منجر می بــه سـ
)Ulrich & et al, 1991, 201-230(  جک نسر در کتاب تصویر

به اهمیت ارزیابی  اشاره)، ضمن 1998ارزیابانه محیط ( -ذهنی
ــتن«در رفتارهاي افراد، با خلق عبارت  پنج  16»دوســـت داشـ

ــتن مکان موثر می  ــت داش داند: طبیعی بودن، عامل را بر دوس
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ــاهـاي بـاز، اهمیت تاریخی و نظم.      ــب، فضـ نگهـداري منـاسـ
)Nasar, 1998, 28( . 17بـل ) معیـارهاي تاثیرگذار  2004نیز (

تنوع و پیچیدگی که کند: محیط را به ســه دســته تقســیم می
ــتیاق و   ــاس اش باعث تحریک حواس، کنجکاوي و تخیل، احس

گردد؛ ترکیب بندي یا کمپزوسیون که چه در لذت کشــف می
طبیعت چه در آثار هنري از عوامل پیدایش شــکل زیباســت و 
ابهـام که یکی از ویژگیهاي ادراکی اســـت که موجب انگیزش  

ن، روشتعاره، سایهگردد که به شکل اسذوقی و تنوع عواطف می
براساس نتایج و . )1392 بل، یابد (نمادسـازي و ابهام نمود می 

توان دریافت که تا آن زمان، می )1جدول هاي موجود (نظریـه 
ــتر در حوزه علوم طبیعی و محیطی  ــاس و هیجان بیشـ احسـ

ــازي گرفته مورد توجـه و مطالعه قرار  ــهرسـ اند و در حوزه شـ
 است. مطالعات عمیقی صورت نگرفته

 

Table 1: Basic theories on the subject 

Basic theories and studies Results and perspectives 

Berlyne  theory (1974) 

Complexity, novelty, incongruity, and wonderfulness are the environmental 

variables that bring about feelings of pleasure and happiness, reward, 

attractiveness, and positive feedback in the viewer. 

Welleville theory (1976) 

A slight decrease or increase in environmental motivations brings about positive 

changes in the level of influence on preferences, but larger changes cause 

fluctuations toward negative effects. 

Parcel theory (1986) 
The level of liking that is attributed to external stimuli depends on the extent the 

assessed environment is close to the initial prototype in the individual’s mind. 

Russell theory (1987) 

A person's assessment of his/her environment and his/her emotions while being 

present has three key characteristics: pleasure (enjoying), emotion (to be aroused), 

calmness (being calm) 

Kaplan’s information 

process theory 

Four factors influence preferences: cohesion and readability, which are associated 

with the ease of perception and sense of the environment, and functional aspects of 

the environment play an important role in it; complexity and mystery that refer to 

the amount of stimulations and motivations created by the environment and 

determine the extent to which an environment is interesting and significant. 

Wilson’s biophilia theory 

(1984) and Ulrich (1991) 
There is a special attraction and a positive feeling toward nature in individuals. 

Hall and Bishop (1991) 

Visual quality of landscape is an important emotional issue for both planners and 

stakeholders. In the field of psychological health, well-being or sense of being 

good psychologically is one of the effects of high visual quality of the 

environment. From negative aspect, messy visual environment can lead to 

distraction, stress and negative emotions, and good visual quality causes the 

satisfaction of the residential environment and creation of self-confidence. 

Subjective-evaluative 

landscape theory of Nesser 

(1998) 

Five factors of naturalness, proper maintenance, openness, historical importance, 

and complexity affect liking of the place. 

Bell’s studies (2004) 
Environmental preferences criteria include: complexity,good composition, 

ambiguity 

 

مروري بر نظریات اندیشـمندان حوزه شـهرسازي در    -3-4
 ارتباط با موضوع

در ادامه جهت ورود به حوزه شــهرسازي و بررسی پیشینه 
اندیشمندان حوزه هاي موضـوع در این حوزه، به بررسی نظریه 

نقش  زنی اتنظریاین مروري بر شـــهرســـازي پرداخته شـــد. 
 لبدیت ،ي شــهريماســی تیفی عاطفی در کیابو ارزی جاناتهی

 هو بفضــا به مکان، دلبســتگی مکان، رفتار در فضــاي شــهري 

ی مکان را نشان داده و بر نقش سـت حلی در درك چیعنوان راه
در تجربه، احساس و ادراك  وسـته حرکت بخصـوص حرکت پی 

وع توجه به تن ات،برخی نظری ناست. همچنی نموده دیاکفضا ت
و  عتها، طبینهاسـتفاده از نشا  ،و ناهمگونی نتبای ،یدگیچو پی

خالصــه  اند.بخش فضــا ضــروري دانســتهرا براي تجربه لذت ...
 است.آورده شده 2مختلف اندیشمندان در جدول هاي دیدگاه
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Table 2: Summary of theories of urban development intellectuals on the subject 

Gordon Cullen 

- Paying attention to the importance of city landscape for its experience, namely, one’s 

emotional and internal reactions 

- Paying attention to the importance of pedestrian movement and prioritizing it in order for 

enjoyable experience of space (Cullen, 2010) 

Kevin Lynch 

- Creation of mental image based on the emotion extracted from colors, shapes, mobility, and 

light diversity 

- Definition of mental image: a set of initial emotions that come from experience of space and 

break down into various elements. 

- Emphasis on diversity and complexity in order for pleasure and making the urban landscape 

exciting, and simplicity as a factor in mental image boringness (Lynch, 1995) 

Halprin 

- Paying attention to movement in city in order to revive senses 

- Creation of signage using colors, lines, and architectural forms of street to convey exciting 

themes 

- Enjoyable experience of nighttime landscape, signs, and presence of water, green space, and 

old buildings (Halprin, 1963) 

Aldo Rossi 
- Events and emotions as the factors of transforming space into place 

- Quality and feeling specific to each space in the city 

- Differences in experience and feelings of different people in space (Rossi, 1973) 

Venturi - Applying complexity in architecture in order to confront its boringness (Venturi, 1977) 

Edmund Bacon 

- Importance of continuous and long movement in perception and experience of space (if the 

city can be perceived with a very little movement, so the city will be boring.) 

- The relationship between human and the environment resulting from reciprocal action, 

affection, perception, etc. (Bacon, 2012) 

Michael Tripp 

- Definition of urban landscape as both subjective and emotional image 

- The observer’s reaction to the environment as a function of emotional perception and 

experience 

- Environmental evaluation beyond spatial perceptions 

- Addressing psychological qualities of mental image elements 

- Spatial qualities affecting behavior are features of space that have a particular psychological 

impact on the individual (Pakzad, 2017). 

Appleyard - Reactive-emotional perception as part of triple perception (Appleyard, 1976) 

Canter 

- Emotional evaluation of place as a solution in examining what is place 

- Descriptions of two evaluative and satisfaction groups indicating quality of a place 

- Differences between people’s evaluations of places not only resulting from differences 

between places but also due to differences between humans (Canter, 1977) 

Altman 

- Perception, cognition, and emotion, the internal forces binding humans with the environment 

and affecting one’s behavior 

- Emphasis on the important role of the component of individual’s “emptions” (one’s internal 

emotions and mental states) in attachment to place and linking with the place (Altman, 2003) 

Headman 

- referring to interestingness and exciting nature of inconsistency and heterogeneity for 

observers as desirable qualities of urban space, but their being too much as a factor in feelings 

of nervousness, discomfort, and confusion 

- Determining minimum optimal size of squares and urban streets in order to avoid the sense 

of fear (Headman and Yazousky, 2011) 

 

هاي هیجانی در مطالعات حوزه ســوي کاربســت دادهبه-3-5
 )رویکرد جدید هیجانات شهري(شهري 

کوین لینچ  اولین کار منســجم در حوزه  1960در ســال 
ــوع انجام داد که چگونه افراد حین  ــهر را روي این موضـ شـ

ــای  ــا اطالعات فض ــازماندهی حرکت در فض ی را دریافت و س
نمایند. براســـاس تحقیقات وي عناصـــر کلیدي بازنمایی می

شـناختی فضا عبارتند از: راه، لبه،گره، نشانه و ناحیه. بیست  
سال پس از آن دوانس و استی بازنمایی ذهنی افراد از فضا را 

ــه هــاي مورد آزمــایش قرار داده و نتیجــه گرفتنــد کــه نقشـ
نها دهد و تاز دنیاي بیرون نشان نمیشناختی تصاویر واقعی 

کنند شـــبیه چیســـت را نشـــان گونه که مردم گمان میآن
هاي شناختی اي که باعث انحراف نقشهدهد. عوامل بالقوهمی

ــود تنهـا موانع فیزیکی و وحـدت معنــایی   از واقعیـت می  شـ
 نیســتند، بلکه درگیري و نگرش احســاســی و عاطفی نیز اثر

 - این نگرش عاطفی .)Carbon & Leder, 2005(گـذارند.  

) مورد 2001ذهنی نســبت به فضــا توسط متی و همکاران (
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هاي شناختی ، نقشه ادارك بررسی قرارگرفت و بر پایه نقشه
شـهروندان از آسایش و ترس در شهر لس آنجلس تولید شد.  

)Matei et al, 2001 متی و همکارانش نه تنها اولین افرادي (
، ها اضافه کردندذهنی جمعی را به نقشهبودند که چنین الیه 

شــده از احساسات را نیز بلکه اولین نقشــه دیجیتالی بصــري
ــیتولیـد نمودنـد. بـا توجـه به روش گزارش     ــخصـ ، هاي شـ

ــه ــده میهاي خلقنقش ــت دید جدیدي را به ادراك ش توانس
مردم برحسب عقایدشان درباره فضا و اینکه آنان چگونه فضا 

ــور دارنــد، بــاز کننــد، را احســــاس می وقتی در آن حضـ
) پس از آن مطـالعات  Gartner & Klettner, 2012(نمـایـد.  

بسـیاري در ارتباط با سنجش احساس و هیجان در فضاهاي  
 "شده هاي انجامشـد.یکی از مهمترین پژوهش شـهري انجام 

ــه ــی نقش ــاس عبارت دیگر،  کریســتن نولد یا به "هاي احس
 .کارتوگرافی احساسی وي از شهر است

وي بجاي موقعیت فیزیکی افراد، جغرافیاي احساسی و 
ــیم و تکنیکی را به نام هیجانی آن ــه ترس ها را بر روي نقش

) ، نمونه 2008( ابداع نمود.در این پژوهش 18بـایومپینـگ  
رفتند، مورد مطالعه که در محدوده مشخصی از شهر راه می

ــخ ــتگاه گالوانیک پاس ــتی دهنده به محركبه دس هاي پوس
ــت  ز بودند که با اندازهمجه گیري مقاومت الکتریکی پوسـ

میزان تحریک و درنتیجه اســـترس افراد را مورد ســـنجش 
ــه  )MacDonald, 2014, 110-112(داد. قــرار می نقشــ

هاي مختلف شهر را برحسب اینکه تا چه احساسی محدوده
دهد.  نولد و همکاران، زا هسـتند، نشان می میزان اسـترس 

ــهرهــاي گرینویچ، ســـان  تکنیــک بــایومپینــگ  را در شـ
هاي گرفته و نقشهکار فرانسـیسکو، استوکپورت و نیوهم به 

 ,2008Nold,( اند.احســاســی این شــهرها را ترســیم نموده

Jensen & rHarde( 

 

 
Fig. 6 Emotional map of the cities of Paris (left) and San Francisco (right) (Source: biomapping , 2016) 

 

ــیله هنرمندان آلمانی اســـت که به ايپروژه 19فیلمتر وسـ
 شهر نبوده و هیجانیاگرچه هدف این پروژه ارزیابی . تولید شد

خوي کلی شهر را به نمایش وصرفا هنري تعاملی است که خلق
ــتفادهمی ــنجش  گذارد، اما به دلیل تکنیک اسـ ــده در سـ شـ

 )Iaconesi, Persico, 2013( اســـت ی افراد مورد توجههیجان

اي در شـهرهاي دیگر صرفا جهت سنجش  مشـابه چنین پروژه 
عنوان مثال در  به. است شـهروندان انجام شده  هیجاناتمیزان 

میانگین ســطح شــادي شــهروندان در   (2013)شـهر ویلنیوس 
 .هاي آنالین و بارکدهایی سنجیده شدشـهر با اسـتفاده از فرم  

ــادبودن خود را با   ــطح ش ــاکنین روزانه س ــتفاده از تلفن س اس
ــکن بـارکـد روي پـایه       هاي تبلیغاتی کههمراه بـه کمـک اسـ

است، ثبت نموده و مجموع  لقب گرفته »شـارسـنج شـادي   ف«
نماید که شـده، سـطح شادي شهر را تعیین می   هاي ثبتداده

در پروژه . روزانه بر روي صفحات نمایش شهر قابل رویت است

ــی از طرح  کــه (2012)20»مپینس« دیگري بــا عنوان بخشـ
ــت، نرم افزاري در تلفن   ــاد لندن اس تحقیقاتی دانشــکده اقتص
همراه و سـیستم آنالین متصل به آن روزانه به کاربران هشدار  

ها به داده. دهدرا مورد پرســـش قرار میهیجاناتشـــان داده و 
ه وســیلهمراه موقعیت جغرافیایی تقریبی و ســطح صــدا که به

له بدین وسی. گرددرسال میاست، امیکروفن گوشی ضبط شده
ــادي افراد اثرگذار  اپراتور می  توانـد عواملی را کـه در میزان شـ

مورد ... اسـت، نظیر آلودگی هوا، سـروصـدا ، فضـاهاي سبز و     
پروژه  .)MacKerron & Mourato, 2013(. ارزیابی قرار دهد

  (2013)به سـرپرسـتی میترو ویکنشـوارا   » 21الف آو ایموشـن «

ــنجش میزاناز پروژهي دیگري نمونـه   هایی اســـت که به سـ

ــهرونـدان پرداخته  هیجـان   کشـــف روابط بین و هدف آن شـ

ــطح  هیجان و زمان، مکان و عوامل محیطی اســـت که بر سـ
 .)Iaconesi, Persico, 2013( .اثرگذارند هیجان
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Fig.7 An image of Fuehlmeter project and emotion measurement in Mappiness project(Source: richardwilhelmer, 

2016; mappiness, 2016) 

 

براي  هیجاناتبه بررســی اســتفاده از    (2010)22گارتنر
اســتخراج  هايروشوي . ردازدپمســیریابی میپشــتیبانی از 

ــتفاده از هیجانات  در مســیریابی  آنهاو چارچوب مفهومی اس
 .شده استانجام ن آنهاپیاده سازي و اعتبارسنجی  داد اماارائه 

)Gartner, 2010; Resch, et al, 2014(   ســــالســــز و
ــتخراج اطالعات   (2013)همکارانش  اکیدرایک رویکرد اسـ

ن آنالی یفرمآنها پلت. ندکنتوصــیف می منیتشــهروندان از ا
ــاویر دوگانه ایجـاد کردنـد کـه بـه مردم اجـازه می      دهد تصـ

ــادفی محیط ــهريتصـ با  را از منظر خیابان هاي مختلف شـ
ــهمنیت جه به اتو  ,Salese et al( .کرده و امتیاز دهندمقایس

ــعیت  -اجـازه ارزیـابی ذهنی   این امر )2013 کیفی یـک وضـ
آوري شده و در نقشه شهرجمعها امتیاز. دهداستاتیک را می

از  بزرگ مقیاس نتیجه یک تصویر. با آمار جنایی مقایسه شد
ز، بوســتون، نیویورك، لین( رچهار شــه در شــده ایمنی درك
ــالزبورگ دیگري مطالعه . )Zeile & et.al, 2015(. بود )سـ

با . انگلستان انجام شد در (2011) کرون و موراتومک توسـط 
ار ب کنندگان چندکمک یک برنامه تلفن هوشـمند از شرکت 

 .مکان و فعالیتشان پرسش شد، شانیخوشحال سطح در روز

ر د را کنندگانمحل دقیق شــرکتاس پیجیبرنامه از طریق 
ــش تعیین می  عالوه بر این اطالعات آب و . نمودزمـان پرسـ

افتند دری هاآن. براي تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد ییهوا
. هســتند کمتر خوشــحال کنندگان در محل کارکه شــرکت

هاي هاي معمولی براي محیطدر حال انجام فعالیت همچنین
ــحالدویدن طبیعی مـاننـد باغبانی و یا    ــتن ترخوشـ . دهسـ

ــاحلی مکـان  ــاداز جملـه   هـاي سـ ــاهـا بودند شـ . ترین فضـ

هواي خوب، به ویژه با وخارج از منزل با آب کنندگانشــرکت
احساس  آفتاب، بدون باران و مه، با درجه حرارت باال و باد کم

 ,MacKerron & Mourato( نمودندخوشـحالی بیشتري می 

را با آوري هیجانات عابرین پیاده شهري هوگرز جمع ). 2013
انجام اس پیاســتفاده از دستبندهاي هوشمند و ردیاب  جی

ــتداده ــخ. اس هاي هاي هیجانی را تحلیل و با حالتوي پاس
ــه نمود او نتیجــه گرفــت کــه . هیجــانی قبلی افراد مقــایسـ

ــا ثبــترا می هیجــانی خــاص معنــاداري فعــالیــت  توان ب
ام با انج. راه رفتن اندازه گرفت در حالشخص  23الکترودرمال
ــات ــخ ايرابطهدریافت که او  آزمایشـ  هیجانیهاي بین پاسـ

پروژه  ).li & et.al,2016( .منفی و مکــان خــاص وجود دارد
توســـط کولین االرد و چارلز نیز  »24تســـتینگ تســـتینگ«

ــهرهاي نیویورك، برلین و بمبئی  (2012)مونتگومري  در شـ

ــد ــی . انجام شـ ــط گوشـ هیجانات افراد مورد آزمایش توسـ
. بند رسـاناي پوسـت مورد برداشت قرارگرفت  و مچهوشـمند  

داد که باالترین ســطح هیجانات مثبت  نتایج مطالعات نشــان
در فضــاهاي ســبز، فضــاهاي با جمعیت کمتر و فضــاهایی با 

 ).Geroimenko, 2014: 241( .نفوذپذیري بیشتر بوده است

ــت الیه  دنبال که به  (2014)»25ایموبـل «پروژه  کاربسـ
افزار از دو نرمریزي شــهري اســت، انی در برنامههیج -رفتاري

عابرین  استفاده نموده و هیجان 26قابل نصـب بر تلفن همراه 
بر  هیجانات. نمایدآوري میرا جمع محیطیهاي پیاده و داده

 شده زون اصلی تقسیم 4شناختی به -اسـاس نظریه واسطی 

 شده اطالعات جدیدي مبنی بر نحوه نقشـه استخراج . اسـت 

 هیجاناتشانرفتار عابرین پیاده در فضـاهاي شهري بر اساس  

زون قرمز زنگ در به عنوان مثال  .دهدنسبت به فضا ارائه می
اســترس را نشان  و نظیر خشــم، عصــبانیت هیجاناتینقشـه  

ــتر   رودانتظار میدهد که می ــبانیت بیش عابرین پیاده با عص
  .رفتار کرده و حتی ممکن است موجب تصادف گردد
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Fig. 8 Emotional map of part of Eskandarieh city based on the collected data (Source: Raslan, 2014) 

 

مرتبط با شادي است  هیجاناتدهنده رنگ نشانزون زرد
مندي به آن را باال برده و مندي از فضا و عالقهکه انتظار بهره

ضا و ده بیشتر از فتواند سبب آسایش محیطی بهتر، استفامی
احساس امنیت و آسودگی . هاي بیشتر گردددرنتیجه فعالیت

ه هاي باانگیزتواند انتظار فعالیتهاي سبزرنگ میدر محدوده
ورود به محدوده آبی به . سواري را بیشتر کند نظیر دوچرخه

معناي احســاس خســتگی و یکنواختی در فضــا اســت و باید 
ــهري اده با فعالیتبراي پیونـد دوبـاره عابر پی   تالش هاي شـ

در این محدوده احساس ترس و وحشت نیز باید مورد . شـود 
ــهري قرارتوجـه طراحـان و برنـامه    گیرد و باید این ریزان شـ

ــاله را بهها محدوده ــهر درنظر گرفتعنوان مناطق مس  دار ش

)Raslan,2014 .( ــهر بدون مانع عنوان برنـامه ریزي براي شـ
در یک پروژه نوســازي شهري حاشــیه  اي اسـت که در پروژه

ن انجام شــده و اســتانداردهاي موجود کرشــهایمبوالندشــهر 
 بدون سازوساختنظیر شـاخص ســطح در فضــاي عمومی و  

 .دهدرا مورد ارزیابی قرار می مانع

 

Table 3: New researches carried out on the subject 

Emotion in motion: investigating emotional 

responses to street and urban spaces 
2012 

Extracting people’s emotional responses to different types of urban 

spaces with different functions (Henshaw, 2012) 

Happy city: changing our lives through 

urban design 
2013 

Describing the principles affecting creation of joy and happiness in 

city (Montgomery, 2013) 

Use of geo-statistical analysis to detect the 

similarities existing in pedestrians’ 

emotional responses to urban space 

2014 

Investigating the effect of urban form on pedestrians’ emotional 

responses using sensor bracelets combined with GPS tracker (Konig 

et.al, 2014) 

Searching for happiness in ten major cities 2011 
Extracting the factors affecting increased sense of happiness in city 

(Kevin et al., 2011) 

Hoggers’ study 2010 

Confirmation of the results using electro-dermal activity in emotion 

measurement in citizens and determining the significant relationship 

between negative emotional responses and specific places (Li et al., 

2016) 

Shared image of city: mapping the 

inequality in urban perception 
2013 

Evaluating the level of security in city by extracting citizens’ emotions 

through online platforms and analyzing them and then compiling a 

comprehensive city security map (Salesses et al., 2013) 

Emotional mapping: an approach to 

studying emotional responses to the 

environment and landscape 

2013 

Emotional perception of real environment and investigation of the 

effect of physical characteristics and character of a place on people’s 

emotions (Rofé and Rosenberg Weinreb, 2013) 

Evaluation of essential urban space qualities 

through visual and emotional data based on 

GIS 

2016 

Introduction of integrated GIS method and emotional tracking in order 

to understand the relationship between people’s emotional responses 

and urban space (Li et al., 2016) 

Geo-statistical analysis of the relationship 

between pedestrians’ emotional responses 

and urban space 

2016 

Extracting a specific spatial configuration that tends to specific 

emotional responses, and measuring this spatial configuration using 

Isovist properties (Hamzi et al., 2016) 

Investigating the relationship between 

urban form and spatial experience based on 

Femner’s production method 

2015 

Investigating the relationship between urban form and spatial 

experience using virtual reality through making three-dimensional 

environmental scenes (Frölich et al., 2015) 
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زاي شهر شناسایی و سپس با در این مطالعه نقاط استرس
ریزي استانداردها مقایسه شد؛ درنتیجه تفسیرکمبودهاي برنامه

 نیز در مطالعه دیگري ).Zeile, & et al, 2015( .ممکن گردید

اد افرهیجانات  مانع براي افراد معلول،شهر بدون  با هدف بهبود
استفاده  بادچار هستند  فتنرمعلولیت راه هنابینا و کسانی که ب

 .گیري شداندازه دســتبندهاي هوشــمند و ردیاب از تکنولوژي

شـــهر هاي مختلف عابر پیاده داد که بخشاین مطالعه نشـــان
کایزرسالوترن آلمان، با استرس سطوح مختلف افراد معلول در 

هاي مشابه ). از دیگر پروژهBergner et al, 2011( استارتباط 
دراك عــاطفی محیط در ترکیــب بــا رویکردهــاي اتوان بـه  می

 28اشمتو  رویکرد کلتنر، 27نرکلت (2013)سـپاري توسط  جمع

ــم هیجانات (2012)  Resch, et al( با هدف کارتوگرافی تجس

هاي اجتماعی رسانه یا هاشبکه حقیقی-زمانتجســم ؛ )2014;
، و غیره توســط 29بوك، فیسفوراســکوئرمانند فلیکر، توییتر، 

روانی و  هايسنجش اسـتفاده از  ؛)Neuhaus, 2011(نس نیوها
ضاي هیجانی در ف نقشه تولید و فیزیولوژیکی در فضاي شهري

ــهري  پژوهش و  )Zeile, 2009( و همکاران زیـل توســـط شـ
ـ  دیگري ــی ه کمـک داده ب ــمند و داده هـاي گوشـ هاي هوشـ
هاي اجتماعی براي دریافت الگوهاي رفتار انسان توسط رسـانه 

). 4اشاره نمود (جدول  )Sagl, et. al, 2012( مکارانهسیگل و 

در ســـالهاي هایی نیز هاي ذکر شـــده ، پژوهشعالوه بر پروژه
جهت خالصه سازي، این انجام شــده است.  اخیر در این حوزه

 است. آوري شدهجمع 3در جدول ها پژوهش

 

Table 4: Projects carried out with the new approach 

Meti et al.’s study 2001 
Presenting the first visual digital map of people’s emotions and presenting an 

emotional map of areas of comfort and fear 

Ziel et al.’s study 2009 Producing emotional map in urban space 

Emotional mapping 

project 
2010 Studying the relationship between urban environment and psychological responses 

Sensing the city project 2012 
Defining quality of a place based on people’s emotions; examining the amount of 

stress and noise in urban environment 

EmoMap project 2013 

Providing a method for emotional data collection and modeling; mobile software 

development for data collection; Building an intelligent emotional navigation 

system 

Aleph of emotion 

project 
2013 

Measuring the amount of citizens’ emotions and discovering the relationship 

between emotion and time and place 

Clettner’s Project 2013 Cartography of emotional visualization through crowdsourcing approaches 

Fuehlmeter’s project 2013 Measuring the level of happiness in city and graphically displaying it for the public 

Happiness barometer’s 

project 
2013 

Measuring citizens’ level of happiness using online forms and scanning barcodes on 

advertising banners and displaying it daily on urban screens 

Nold’s bio-mapping 

project  
2008 

Inventing bio-mapping technique in emotion measurement; producing emotional 

mapping of stress-creating area of the city 

EmoMap project 2013 

Providing a method for emotional data collection and modeling; mobile software 

development for data collection; Building an intelligent emotional navigation 

system 

Visualizing emotional 

signs in city 
2014 Measuring people’s emotional experiences in urban spaces using social media 

EmoBeL research 2014 Extracting EmoMap: using new tools to measure emotion in urban spaces 

MacCron and Morato’s 

project 
2011 

Determining citizens’ happiness situations and extracting climatic factors affecting 

people’s emotions using mobile phone 

Mappiness project 2012 
Investigating the impact of environmental factors such as air pollution, noise, and 

green spaces on the amount of people’s happiness  

Testing Testing project 2012 
Investigating the impact of city’s environmental factors on the amount of people’s 

emotions 

Emocycling project 2012 Determining urban stress-creating point for cyclists  

Siegel et al.’s project 2012 
Receiving patterns of human behavior affected by emotions, using smartphone and 

social media data 

Emotion map project 2013 
Improving pedestrian’s navigation system and the impact of different spaces on 

users’ emotion and perception 

Unobstructed urban 

planning project 
2014 

Determining urban stress-creating points beside the project of renovating old 

infrastructures 

Gartner’s emotional 

compass project 
2014 Pedestrians’ emotion measurement and its application in routing 
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 هاي تحقیقیافته -4

در ارتباط   شــدههاي انجامارزیابی مطالعات و پژوهش -4-1
 با موضوع

ــده میبـا نگـاهی به مطالعات انجام   ها را به دو توان آنشـ
ــت که متمرکز بر   ــیم نمود. اولی مطالعات پایه اس ــته تقس دس

 اند اماعوامل اثرگذار بر تحریک هیجانات فردي در محیط بوده

بیشتر معطوف به حوزه علم روانشناسی محیط و این مطالعات 
ــو تأثیر عوامل محیطی نظیر طراحی منظر اســت که از  یک س

ا، هدیگر عوامل طبیعی نظیر انواع پاركو از سوي …بو، صدا و 

ــاهاي آب   ــبز، فض ــاهاي س کنار و ... را برتحریک هیجان و فض
احســاس فردي بخصــوص بر افزایش احساس شادي و کاهش 

و در محیط شهري و  انداسترس مورد بررسی قرار دادهسـطح  
 رسازي کمتر نفوذ پیدا کرده است.شـهري و شـه  حوزه طراحی

ــی در این مطالعات   ــوي دیگر، عوامل محیطی مورد بررس از س
ــتفاده از متغیر  گونـه بـه  ــیـار کلی (بـا اسـ ا ها یاي کیفی و بسـ

هنجارهایی نظیر پیچیدگی، تنوع و .. ) و نه به صورت مصادیق 
اند. در نتیجه دقیق و ملموس محیط مورد بررســـی قرار گرفته

 توانند چندان کاربردي باشند.رسازي نمیدرحوزه شه

 

 
Fig. 9 Practical researches separated by their content and purpose 

 

 
Fig. 10 Classification of studies on the subject 

Focused on the effect of environmental and 

natural factors on stimulating individual’s 

emotions 

1. Focused on emotion monitoring in the 

environment 

2. Focused on methods of measuring emotion in 

the environment 

3. Focused on environmental factors affecting

emotion 

4. Focused on application of emotion in urban 

development area 

 theories Basic

studies and

 started Newly

 or studies

 Nold’s Christian

work 

Studies carried 

out on the 

subject 
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ــاس روشهمچنین ارزیـابی  هاي هاي این مطالعات براسـ
ر د است  و صرفا مبتنی بر پرسشنامه ودقیق صــورت نگرفته

محیط غیرواقعی انجام شـده که روش مناسبی براي سنجش  
 آید.شمار نمی هیجان به

ــال ــنجش هـاي اخیر پیدایش روش در سـ هاي نوین سـ
هیجان در حوزه علوم پزشکی ، روانشناسی و علوم کامپیوتر، 

تر در حوزه طراحی محیط را فراهم امکــان مطــالعــات دقیق
توان به بعد) را می 2008است. مطالعات سالهاي اخیر (آورده

دسـته تقسـیم نمود که البته بیشتر متمرکز بر سنجش    4به 
ــهري و روشهیجان در محیط ــنجش هیجان هاي هاي ش س

هســـتند و مطالعات اندکی نیز به بررســـی عوامل اثرگذار بر 
صورت هیجان در محیط و کاربرد آن در حوزه شــهرسازي به

العات در حال انجام اند. بنابراین بر اساس مطپایلوت پرداخته
در زمینه روشــهاي پایش هیجان، این امکان فراهم است که 

تر و منحصــرا در حوزه محیط تر، کاربردينظریات پایه دقیق
 شهري مورد بازبینی و مطالعه قرار بگیرد.

ــی   تعیین حوزه-4-2 ــاس  -هـاي اهمیـت و کاربرد الیه احس

  هیجانی در حوزه شهرسازي

شده جدید در ه و مطالعات انجامهاي پایمروري بر نظریه
این حوزه نشــان از اهمیت موضوع در حوزه شهرسازي دارد. 

اي در مطالعات رشتهرغم اهمیت و کاربرد این حوزه میانعلی
هاي علمی این رویکرد جدید در همه شـهري، هنوز پتانسیل 

جوانب متنوع کاربرد و تحلیل شــهري کشــف نشــده است و 
تري در علوم شهري دارد. با تر و گستردهنیاز به ارزیابی دقیق

ــده و انطباق آن با حوزه     هاي توجـه بـه مطـالعـات انجام شـ
ــهري،  مهمترین زمینه  کاربرد این هاي گونـاگون مطالعه شـ

 توان موارد ذیل برشمرد:الیه جدید را می

 حوزه سالمت روان -

 سالمت  (WHO) نامه سازمان جهانی بهداشتدر اسـاس 

بودن  یماري یا معلولیت، بلکه حالت بهینه خوبتنها نبود بنه
مفهوم سالمت  .استتعریف شـده  جسـمی، روانی و اجتماعی 

هــاي چیزي فراتر از نبود اختالل (WHO)روانی نیز از نظر 
ــت ــت،  (روانی اس ــازمان جهانی بهداش در  ).2001گزارش س

ــند و می خود را هايزمانی که افراد تواناییمجموع  ــناسـ شـ
 توانند بههاي معمول را دارند و میابله با اســـترستوانایی مق

ــور ســالمت  ،کنند عمل خود مؤثري در ســاختن جامعه طــ
 :2008سازمان جهانی بهداشت، گزارش(. شودروان تعریف می

ــقل از  به سالمت روان) براین اساس Gilbert, 2008: 5به نــ

محیط اشــاره  -فرد ارتباطات شــناختیدیدگاه و ســطح روان
 زمانی ،از دیدگاه سازمان بهداشت جهانیعبارت دیگر . بهدارد

ــالمتفرد از  ــرایط   س ــت که بتواند در ش روانی برخوردار اس
جســمی، روانی و عاطفی ســالم، تعاملی مفید و ســازنده با   

 ). نظریه,Gesler & et al 2004( .محیط خودش داشته باشد

E-P 30و محیط، هاي خاص رابطه بین انسان ، یکی از دیدگاه
ــالمـت روان را تحت  هاي هاي فردي و ویژگیتأثیر ویژگیسـ

داند. هم محیط کالبدي و هم محیط اجتماعی بر محیطی می
ــالمت روان تأثیر می ــهیالت رفاهی، امکانات گذارند. سـ تسـ

طبیعی و زیبــایی، آرامش و جــذابیــت و امنیــت محیطی از 
یز از ترین عوامـل اثرگـذار کـالبـدي و تعامل و تجانس ن    مهم
 ,kahana et al( .باشندترین عوامل اثرگذار اجتماعی میمهم

که در آن افراد زندگی، کار و ی هایتمامی محیط )438 ,2003
بر احســاســات، هیجانات و ) Dreary, 2004( کنندمی تفریح
ــان تـأثیر می  رفتـار   به) Butter worth, 2000( .گذاردانسـ

ایش افســردگی، نامناســب باعث پید اي که یک محیطگونه
 Tyson & et(. شوداختالالت رفتاري و هیجانات عصـبی می 

al, 2002; Galea et al, 2005; Perrins & et al,.(  طراحی
بر احساسات، هیجانات و نیز  سـاختمان و معماري داخلی آن 

 ).Butter worth, 2000( گــذاردعملکرد انســـان تــأثیر می 

ر اسات مثبتی نظیتواند ســبب ایجاد احسبنابراین محیط می
ــی ، اعتماد و  ــات  و در مقابل آن  …آرامش، خوش ــاس احس

ــگري و   ی نظیرنفم ــترس و پرخــاشـ ــردگی، اسـ  …افسـ

بنابراین ارتباط الیه احساسی هیجانی و . گردد درشـهروندان 
ــی عوامل موثر بر هیجان و  ــالمت روان، خود را در بررسـ سـ

ان احساس در شهر و تالش در راستاي کنترل آن خود را نش
 دهد.می

 حوزه شهر شاد و فضاهاي شهري دلپذیر -

 -یموفقیت ســیاس طبق رویکردهاي جدید مطرح شــده،
توسط منافع اقتصادي بلکه با بهبود در  یک شهر نهاجتماعی 

ــادي شــهروندان  حس خوب بودن ــنجش می و ش  شــودس

)Layard, 2005 .(ــاهاي عمومی به ــده و خوبی طراحیفض ش
ــده میخوبی مدیریتبه ــادي ندوانتش ــیدن به ش عمومی  رس

ــهیـل نمـاید.   ــهر را تسـ مونتگومري  )Shaftoe, 2008( شـ
بخشی براي ایجاد نشاط و شادمانی در  ی شــشدسـتورالعمل 

دهد که شــامل ارتقاء تفریح، ســالمتی، آزادي، شــهر ارائه می
و ارتباطات اجتماعی در  عدالت در تخصــیص فضــا و خدمات

ــهرها می ــدشـ  )1987(ل گ )Montgomery, 2013( .باشـ

ه استفادبه ترجیحات  کهي کیفیت فضـاي عمومی را  معیارها
لذت، آسایش، مکان  شامل نمایدفضاهاي شهري کمک میاز 

ــهري   .داندمی و حفاظت ــاي شـ ــورتی فضـ از نظر وي درصـ
جاد ای براي استفاده انسان مناسب یاحساسبخش بوده و لذت
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ــی مثبت با محیط فیز کند کهمی را  ییکاجازه تجربیات حس
 کندفعال را  هواوآب ارتباط با، تجربه لذت بخش فراهم آورد 

ــد کهگونـه و از نظر مقیـاس بـه   به اندازه کافی براي  اي باشـ
 در عین حال اما باشد بزرگ مورد نظر هايحمایت از فعالیت

ــد که به اندازه کافی ــمیمی باش ــتفاده ص  در آنکنندگان اس

ــند ــن). Gehl, 1987( .راحت باشـ بیان  نیز (1998) تامسـ
 کنیممی صــحبت شــهر فضــايدر مورد  که هنگامی کندمی

شــود مردم مودي، بد باعث می یحســ گیراییمعماري بدون 
ــپس از لحاظ  هیجانی از نظر خلق، در ابتـدا  ــی و سـ ناراضـ
 ).Shaftoe, 2008( شوند جسمی بیمار

ــاس و هیجان ایجاد  بنابراین بخش مهمی از اهمیت احس
ــده در فرد به ــت که هیجانات بر رفتار و شـ دلیل تاثیري اسـ

روانشـناسان محیطی براین باورند که افراد  کنش افراد دارند. 
هاي متفاوت اي متفـاوت از هیجـانات به محیط  بـا مجموعـه  
دهند و این هیجانات هستند که افراد را به اجتناب پاسخ می

بنــابراین  .کننــدبــه یــک محیط ترغیــب مییــا روي آوردن 
ــورپذیري ــاهاي حض ، تعامالت اجتماعی و نوع فعالیت در فض
ــهري بــه ــهشـ  عنوان بخش مهمی از محیط بیرونی و عرصـ

تأثیر احســاسات و میزان زیادي تحتزندگی جمعی شـهر، به 
 ررســیب نماید.هیجاناتی اســت که محیط به افراد منتقل می

را  چگونه شــهروندان فضــاي شــهريباره که  در اینبیشــتر 
 دهند وآن واکنش نشان مینسبت به  نه، چگوکننددرك می

دارد، چه راهی وجود  هاآن راي استخراج احساسات و نظراتب
ــت ــم انداز  این امر. از اهمیتی ویژه برخوردار اس ــامل چش ش
شــامل  محورانســان اجرایی هاينظري و همچنین اســتراتژي

 .شودهاي هیجانی نیز میداده

 حوزه دلبستگی به مکان –

ــتن مکـان  ــتگی ي مورد عالقههاداشـ به این  باعث دلبسـ
ــودها میمکـان   ,Korpela, 2003; Korpela & Hartig( شـ

یشتر را ب هادرگیري با مکانتواند چنین دلبستگی می و )1996
 ,Korpela & Hartig, 1996; Scannell & Gifford(کنــد. 

یک پیوند روحی    (2010)31و گیفوردطبق نظر اسکنل  )2010
ــد می دارفرد معنی رايب نی کهمکاو روانی به  اد ایج تواندباشـ

مدل ســه جانبه دلبســتگی مکانی براي . بر این اســاس، شــود
ه ک استپیشنهاد شدهتوسط کورپال سـازماندهی این موضــوع  

دلبســتگی  فرآیند اســت. شــخص، مکان، و :ســه بخششــامل 
ــامل  هیجان بـا توجـه به تنظیم  مکـانی   بعد به طور عمده شـ
ر او رفت عاطفه ، که مربوط به شناخت،شودمی این مدل فرآیند

 & Scannell(. مکان اســـت ، از طریق یـک پیوند هیجانی با 

Gifford, 2010(ــتگی به  مکان ممکن اســـت . افزایش دلبسـ

خاص و پریشــانی که کان مثبت در یک مهیجانات اکتشــاف و 

ــود را درگیر کندمراقبـت می منجر بـه    )Morgan, 2010( شـ

ش نق یک مکان مورد عالقه در حضورپذیري هیجاناتبنابراین 
خود  مورد عالقه مکاندهد افراد ممکن است که نشان میدارد 

 .انتخاب کنندو هیجانات  تنظیم احساسات را براساس

 حوزه برنامه ریزي شهري مشارکتی -

ــتفاده از فن رویکرد هیجـانات  ــهري اسـ جدید آوري شـ
ــت ــت و موجب  و  آماريزیس ــور اس ــنس ــعه مجموعس  هتوس
ــدهجدید هايروش ــت که رویکردي ش ــهر به « جدید  اس ش

تواند در فرایندهاي را خلق نموده و می» ارگانیسمعنوان یک 
ــود برنامه ــتفاده ش ــهري اس ) Resch, et al; 2016(. ریزي ش

ریزي شهري سنتی، اغلب در ادارات و پشت فرآیندهاي برنامه
ــد انجـام می  میز نیاز و در نتیجـه اغلـب به طور کامل با   شـ

 & ,Brenner, Marcuse( است مطابقت نداشـته  شـهروندان 

Mayer, 2012 .( ــارکت طرح از آنجایی که امروزه هاي مشـ
طور واضح ادعاي خود و به شودبیشتر مطالبه میشـهروندان  

ــهري و فرآینـدهاي     را  ــرکـت در برنـامـه ریزي شـ براي شـ
 خواهد بود. مشــکل سازکند، این امر گیري بیان میتصــمیم

ــالهـاي اخیر،   در ریزي، تحت تاثیر درك جدیدي از برنامهسـ
ــبکه اي  در  )Castells 1996; Benkler, 2006( جـامعه شـ

که در آن فرایندهاي  اســـتشـــده توصـــیف گفتمان علمی
ــهروندان  عنصــر ،مشــارکت از پایین به باال با برازش فعال ش

 تولیدهاي مکانی بهنگام و امکان جمع آوري داده. اصلی است

ــایی بـاره  ات دراطالعـ  در  يامکانات جدید ،فرآینـدهاي فضـ
 رویکردپیشرو در این اســت.ها باز کردهتجزیه و تحلیل شــهر

از موسسه تکنولوژي  32سـنسـیبل سـیتی   آزمایشـگاه  ، علمی
را » حقیقی -زمان  شهر«آنها  اصطالح . است 33ماساچوست

ــم بکار بردند که در آن ــهر به عنوان ی پویا،  با ایجاد تجس ش
ی هایپروژه. شــکل گرفته اســت تپنده حد یا ارگانیســمیک وا

 ، سنگاپور)Calabrese et al. 2010( 34حقیقی-زمان مانند رم

 ,Outram(36و چرخ کپنهاگ  )Kloeckl et al. 2011(35زنده! 

Ratti and Bidermann 2010ور در همه سسـن  «آوريفن ) از
ها براي درك بهتر تعامل انســـان و تحرك در شـــهر » 37اج

اي هاین الگوهاي زمانی مکانی، در فعالیتاند. اســتفاده نموده
مشخص کردن و  فرآیندهاي شهري شـناسـایی   پژوهشـی در 

کند. میو تحوالت فرهنگی اجتماعی خاص کمک  هاجنبش
)Zeile et al. 2014; Resch, et al, 2016.( 

 بهانســان «ســنجش مشــارکتی مانند روش در این زمینه، 

نه اداوطلب ش جمعی و اطالعات جغرافیایی، سنج»مثابه حسگر
(VGI)  کنند. این توانـد نقش کلیـدي بـازي   بـدون شـــک می

ریزي شهري بسیار شهروند محور براي آینده برنامه رویکردهاي
ــتنـد  دولتی و  هايگروه آل همـه ایـده  این امر بطور .مهم هسـ
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ج نتای براي رسیدن بهتضادها را در نظر گرفته و را خصـوصـی   
ــهروندانربرنامه حداقل به  یزي مطلوب، ترجیحا براي همه شـ
ــاندمی تمام اطالعات و منابع موجود دانش در فرایند  . زیرارسـ

ر طوهیجانی ب بنابراین، اطالعاتگردد. ریزي لحـاظ می برنـامـه  
ریزي هـاي گونـاگون مربوط بـه برنامه   وانـد زمینـه  تبـالقوه می 

دشگري مردم ریزي ترافیک، امنیت، گرشـهري، از جمله برنامه 
 ریزي پیشین را غنی سازد.  محور یا ارزیابی اقدامات برنامه

 حوزه شهر هوشمند -

عنوان بهبه طور گسترده  هاي اخیردر سالشهر هوشمند 
که از طریق  تکنولوژي تعریف شـــدهاز نظر  غنی هايشـــهر

 نیز شده رتهوشمند اسـتفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 

با این حال، عامل انسانی . )CHOURABI et al. 2012( است
ــمند ( ــهروندان هوش ــهر ) ش ــاخت یک ش نهایت  که براي س

. این استشدهواقع وجهی تمورد بی است، ضروري هوشـمند 
ــت که در حالی ــهر اس ــوال که چگونه مردم یک ش را  این س

همواره از مســائل مهم در   کنندمی احســاس درك و آن را 
که اســـت. از آنجاییودهآن ب برنامه ریزي شـــهري و مدیریت

ــمند تنها  از نقطه نظر تکنولوژیکی ــهر هوشـ  تحقق یک شـ

، )هاي تحقیقات قبلیبســیاري از تالش ممکن نیســت (مانند
ــان بلکه باید به رویکرد ند ککه ادعا می توجه نمود محورانسـ

ه خودي خود دارد تا بیک شـهر نیاز به شـهروندان هوشمند   
ــمند   .Resch et al. 2015, : 200, Batty et al.(گرددهوش

این تعامل بین شهروندان و فضاهاي شهري  درنتیجه)، 2012
ــاکتدر یـک جـامعه دیجیتال ارزش    دارد. از این روي،  فاشـ

 سنسور« ي هاداده با استفاده ازدرنظر دارد  شهري هیجانات

هاي اجتماعی، تکنولوژي ، تولید شده توسط رسانه» انسـانی 
اي ســنجش مشــارکتی به این هســنســور پوشــیدنی، و روش

ــشبپردازد و ب کمبود ــخ میه این پرس همچنین . دهدها پاس
ــاره نمود از مهم   ترین کـاربردهاي حوزه مطالعاتی  بـایـد اشـ

احسـاس و هیجان در شـهرسـازي، ارزیابی و سنجش محیط    
در طراحی محیط شــناخت رابطه بین ســاخته شــده اســت. 

 لف احساسیعناصر و شکل محیط و تاثیر آن بر سطوح مخت

کننده داراي اهمیت خاصی است و هرچه و هیجانی اسـتفاده 
ــط فرد را در کنار    بتوان نحوه هیجـان متـاثر از محیط توسـ

ن تواشـناخت آن، بیشتر و دقیقتر مورد سنجش قرار داد، می 
سازي و طراحی نمود. بنابراین دقیقتر درمورد محیط تصـمیم 

گویی به سواالتی اي در پاســخرشــتهمطالعات این حوزه میان
کننده از فضـــاي شـــهري، چگونه افراد اســـتفادهنظیر اینکه 

کنند؟ و همچنین افراد چگونه محیط اطراف را دریـافـت می  
ــان  ــبـت به محیط اطراف واکنش نشـ دهند؟ کمک می نسـ

ــایی محدوده  می ــناسـ هایی که نمـایـد. به عنوان مثال با شـ
فعالیت ندارند، لزوم دخالت و  شهروندان احساس خوب بودن

شــود.  همچنین از دیگر ریزان مشــخص میطراحان و برنامه
شــناســانه یک طرح کاربردهاي این حوزه، ارزیابی اثرات روان

اسـت. با توجه به اینکه شـرایط زندگی در شهرهاي امروزین   
ــطح هیجانات منفی  به ــت که موجب باالرفتن س گونه اي اس
ر ح یا برنامه دگردد، در نتیجه ارزیابی روانشـناسانه یه طر می

شـهر و در نتیجه ارزیابی بازخورد رفتاري شهروندان و کشف  
الگوهاي رفتاري در فضــا به ارتقاي ســالمت روان شهروندان 
ــنجی طراحی و    ــبـب اعتبارسـ کمـک نموده و همچنین سـ

ــاس، درگیر نمودن ریزي پایدارتر میبرنـامه  گردد. بر این اسـ
 هايو ارائه فرصتریزي شهروندان در فرآیند طراحی و برنامه

ــهروند محور را مینوین طراحی و برنـامه  توان یکی ریزي شـ
دیگر از فواید کاربرد موضــوع در حوزه شــهرســازي دانســت. 

دهد شــده نشان میهاي انجامعالوه بر این ، بررسـی پژوهش 
ــتانداردهاي موجود  که این رویکرد مطالعاتی در بازبینی اسـ

ــهري و ات جهــت ارتقــاي در تکنولوژي ارتبــاطــ طراحی شـ
یابی عابرین پیاده (پیشنهاد هاي مسیریابی و جهتسـیســتم 

مسیر براساس اطالعات ذهنی و رضایت استفاده کنندگان از 
گیرد. با توجه به اهمیت و کاربرد فضا) مورد استفاده قرار می

هاي نوین سنجش، موضـوع در شهرسازي و با توجه به روش 
ــی عوامل اثرگذار بر  تواند متمرکز بر مطالعات آتی می بررسـ

با نگاهی کاربردي ؛ تحریک هیجانات فردي در فضاي شهري 
ــی میزان و نوع اثرگذاري هر یک از عوامل ( هاي ویژگیبررس

ــا، ــیر  هاي طبیعی، اجتماعویژگی کالبدي فض پذیري و تفس
کنندگان از شــهر و بررســی ) بر هیجان اســتفاده…فردي و 

ه در فرد و نحوه رفتار وي در ارتباط بین هیجانات ایجاد شــد
 فضاي شهري باشد.
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Fig.11 Areas of importance and application of emotional layer in urban development area

 

 بندي و نتیجه گیريجمع -5

 نمایندمی درك را خود محیط مردم چگونه که پرسش این

ــ  زمینـه   خود بــه 1950 دهــه اخراو از را پژوهش از یخـاصـ

 به کامال شهري فضـاي  و انسـان  ادراك .اسـت داده اختصـاص 

 اصخ فضاي موقعیت، هر که ايگونه به اسـت  مرتبط یکدیگر

 نــاظر در هیجــانی واکنش یــک بــاعــث و نموده خلق را خود

 نشان محیط شـناسی روان حوزه مطالعات بر مروري .شـود می

 و اســت محیط دریافت ابعاد از یکی هیجان و احســاس که داد
 هیجانی هايواکنش که یابدمیاهمیت جهـت  این از هیجـان 

ــناختی ارزیابی کنار در ــلی عامل ش  رد فرد رفتار چگونگی اص
ــا  هواســط بهکه هیجانی میزان و چگونگی بنابراین اســت. فض
 نوع و میزان کنندهتعیین تواندمی شودمی ایجاد فرد در محیط

ــهري محیط در رفتار ــتفاده میزان نظیر ش ــا از اس  نحوه ، فض

ــتفـاده   و تغییر محیطی، هــاياولویــت و ترجیحــات آن، از اسـ
 تعیین مجموع در و اجتماعی تعـامالت  نظیر رفتـاري  تحریـک 

 اتاحساس اخیرسالهاي در باشد. شهري فضـاي  کیفیت کننده

ــهري ــان فرا رویکردیـک  شـ  و تحلیل و تجزیه به جدید انسـ
 ،انسان یجاناته و اكدرا و فضا زمان، در پویا تعامالت بررسـی 

 باز شـــهري ریزي برنامه و طراحی فرآیندهاي در خصـــوصبه

 به يجدید بینش انسانی هیجانیسنسور ترکیب .اسـت نموده

ــالمت یهایزمینه ــهر روان، س ــاد، ش ــتگی ش  مکان، به دلبس

ــهري ریزيبرنـامه  ــارکتی شـ ــهر و مشـ ــمند شـ  ایجاد هوشـ

 طواس محورانسان رویکرد یک شهري احسـاسات  .اسـت نموده
 امپیوتر،ک علوم ژئوانفورماتیک، نظیر تحقیقاتی هايزمینه بین

 و يشهروند موعل سنسور، تکنولوژي محاسباتی، شـناسی  زبان
 اساتاحس تر،دقیق بطور .کندمی پیشنهاد فضایی ریزي برنامه

 تمرکز شهر از محورانسـان  و جدید انداز چشـم  یک بر شـهري 

ــتفاده« عنوان به مردم آن در کـه  دارد ــهر کنندگاناسـ  »شـ

 صلی،ا هدف  .هستند اصـلی  یسـنجشـ   صـر اعن دهندهنشـان 

ــاس که اســـت جدید اطالعات الیه یک ولیدت ــایی احسـ  فضـ

ــده گیريانـدازه  ــري را شـ ــم این .نمایدمی بصـ  اجازه تجسـ

ــان رفتار مورد در گیرينتیجه ــهري هايمحیط در هاانس  را ش
ــم یـک  و دهـد می ــهروند جدید اندازچشـ  دفراین در محور شـ

ــته، دهه چند در .کندمیایجاد ریزيبرنـامه  و طراحی  گذشـ

 را نوین هايآوريفن و هاروش از استفاده جدید هايپیشـرفت 
 امامت روند این علمی پتانسیل حال،این با .استسـاخته  ممکن
 ايبر آن از هاستفاد امکان و اسـت نگرفته قرار برداريبهره دمور

 موعل در گســـترده بطور دبای نوآورانه ســـازيشـــبیه و تحلیل
ــهري  هايالیه و جدید هايداده این .گیردقرار ارزیابی مورد ش

ــعه به جدیدي بینش توانـد می اطالعـات  ــاختار توسـ  هايسـ

ــهري هايمحیط پویاي و پیچیده ذاتا اجتمـاعی  و فیزیکی  شـ

ــدهانجام اخیر هايپژوهش بر مروري .دهند ارائـه   از حاکی شـ

ــه حوزه در آن مهم کاربرد ــازيشـ  و تعمیم قابل که دارد رسـ
 عمومی، ســالمت جمله از مرتبط هايحوزه ســایر در اســتفاده

 هک رودمی امید است. … و توریسـم  امنیت، ترافیک، مدیریت
 ورمنظ به را شهري محیط از جدیدي تحلیلی الیه رویکرد، این

 هدف که ســازد ممکن شــهر در ســازيتصــمیم فرآیند بهبود

 است. شهري طراحان و ریزانبرنامه اصلی

 نوشتپی

1. Urban emotion 

2. Mood 

3. James Lange 

4. Canon-Bard 

5. Schachter – Singer 

6. Lazarus 

7. Berlyne 

8. Wohlwill 

9. Russell & Pratt 

10. Information Processing Theory 

11. Philia 

12. Biophilia 

Happy city and 

pleasant urban 

spaces

Attachment to 

place

Collaborative 

urban planning
Intelligent city

Psychological 

heath

Areas of importance and application of emotional layer in urban development area
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13. Edward O. Wilson 

14. Ulrich 

15. Phobia 

16. Likeability 

17. Bell, Simon 

18. Biomapping 

19. Fuehlmeter  (Feel-o-meter) 

20. Mappiness 

21. Aleph of emotion 

22. Gartner 

23. EDA  

24. Testing Testing 

25. EmoBeL 

26. Emomap (GIS سیستم متصل به) و Emotion sense 

27. Klettner  

28. Schmidt  

29. Flickr, Twitter, Foursquare, Facebook  

30. Person-Environment theory 

31. Scannell and Gifford 

32. SENSEable City  

33. MIT 

34. Real-Time Rome 

35. LIVE-Singapore 

36. Copenhagen Wheel 

37. Ubiquitous senor technology 
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How citizens perceive and understand their surrounding environment depends on 

several dynamic and static contextual factors. Such a subjective and context-based 

understanding can create different emotions and feelings in people, which has created 

a new and adjunct approach toward studying spatial and temporal structure of the city. 

Investigating the relationship between built environment as a physical dimension and 

behavioral and emotional aspects of human has received much attention in recent 

studies, especially in urban planning and design studies, and has become an urgent issue 

in recent years. The purpose of theoretical, empirical, and applied researches in this 

field is generally enhancing the quality of life in city through studying a new layer that 

focuses on emotional-behavioral aspects of individuals. This emotional-subjective 

attitude toward space and its impact on the individual’s behavior in space has become 

important and has been utilized in recent years under the title of “urban emotions” 

approach, as an interdisciplinary field. Therefore, the present study aimed to introduce 

the approach and research area of “urban emotions” and sought to examine the 

importance and application of this layer in the field of urban development as well as 

studying vacancies in this area, and providing suggestions for future studies. Thus, this 

was done by referring to library resources and reviewing more than 50 published studies 

consisting of basic theories on the subject, theories of intellectuals in the field of urban 

development, and recent projects and researches generally related to the last five years, 

through descriptive-analytic method and using library resources. 

The results showed that the studies in this area can be divided into two categories of 

theories and basic studies and new studies initiated by Christine Nold (2009). The basic 

view mostly focuses on effective environmental factors in a qualitative and highly 

general way based on traditional methods of emotion measurement, and is mostly 

focused on environmental psychology and landscape design areas, which has less 

influenced the area of urban design and urban development. But in recent years, the 

emergence of new methods of measuring emotions in the field of medical sciences, 

psychology, and computer sciences has provided the possibility of more precise studies 

in the field of environmental design. New researches (in the last 5 years) in terms of 

frequency include four domains: 1) focused on emotion measurement; 2) new methods 

of emotion measurement; 3) investigating the factors affecting emotion in the 

environment; and 4) applications of emotion. However, these studies mostly focus on 

emotion measurement in urban environments and emotion measurement methods, and 

few studies have also examined the factors affecting emotion in the environment and 

its application in the field of urban development as a pilot. Therefore, based on ongoing 

studies in the field of emotion monitoring methods, it has become possible to review 

and study the theories which are more basic, more applied, and exclusive in the field of 

urban environment. Also, review of basic theories and recent studies in the field of 

urban emotions showed the importance of the issue in the field of urban development. 

Despite the importance and application of this interdisciplinary field in urban studies, 

the scientific potentials of this new approach in all diverse aspects of urban use and 
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analysis have not yet been explored which requires more precise and extensive 

evaluation in urban sciences. According to the conducted studies and its adaptation to 

different areas of urban study, the most important areas of application of this new layer 

can be: 1) mental health area, 2) happy city and pleasant urban spaces area, 3) 

Attachment to place area, and 4) area of collaborative urban planning and smart city. 

Also, evaluation and measurement of the built environment, evaluation of the 

psychological effects of a plan before its implementation, and providing new citizen-

centered designing and planning opportunities are among the benefits of applying the 

subject in the field of urban development. Overall, the results showed that in recent 

years, the area of “urban emotions” has opened up a new meta-human approach to 

analysis and examination of dynamic interactions in time, space, and perception and 

emotions of human, especially in urban planning and designing processes. “Urban 

emotions” has proposed a human-centered approach as a mediator between research 

fields such as geo-informatics, computer science, computational linguistics, sensor 

technology, citizenship sciences, and spatial planning. The main purpose was to 

produce a layer of new information that visualizes the measured spatial emotions. This 

visualization allows for concluding about humans behavior in urban environments and 

creates a new citizen-centered perspective in designing and planning process. Over the 

past few decades, new advances have made the use of new methods and technologies 

possible. However, scientific potential of this process has not been fully exploited, and 

the possibility of using it for innovative analysis and simulation needs to be widely 

evaluated in urban sciences. These new data and information layers can provide new 

insights into the development of intrinsically complex and dynamic physical and social 

structures of urban environments. It can be used in the field of urban development and 

can be generalized and used in other related areas such as public health, traffic 

management, security, tourism, and more. 
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