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Aims & Backgrounds People with different cultures have different emotional reactions in different 
urban spaces. Studies have shown that the internal and external characteristics of the environment affect 
the emotions of individuals from that environment. Hence, the discovery of the relationship between 
the built environment and emotional aspects and its impact on human behavior is one of the important 
dimensions in urban planning, but due to the fact that the root of the concept of emotional reactions in 
the environment is in the field of psychology of the environment and social sciences, there is no method 
and technique, and in fact, there is no definite model for measuring emotions in the field of urban 
studies. Therefore, the provision of an operational model for measuring emotions in urban spaces in 
order to improve the quality of urban design and urban planning policies is fundamentally important 
and necessary. Due to the lack of related studies in the field of methods and techniques of measuring 
emotions in urban studies, the aim of this research is to provide an operational model for measuring 
emotions in urban spaces, using qualitative analysis methods. This model can be a new human-based 
approach that helps people from different areas of knowledge with a new layer of information (related 
to emotions) in the planning and designing process to solve mental health problems in cities.
Methodology This research is applied in terms of purpose and it is a multiple meta-method case study 
in terms of its nature and method. Theoretical literature and data collection were done by library and 
documents. Then, 30 case studies were selected and analyzed from valid studies between 1998 and 
2017.
Findings Based on this research, 5 main stages for measuring emotions in urban space were identified 
and categorized and, finally, the process of measuring emotions in urban space was presented in the 
form of an operational model.
Conclusion The concept of urban sentiment can be a new human-centered approach that expresses 
spatial emotions (field) through the data collection by human and sensor technology and help the 
experts in the planning and design process as a new layer of information.
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  دهیچک
های احساسی متفاوتی  های مختلف، واکنش افراد با فرهنگ :ها زمينه و فاهدا

های درونی  دهد که ویژگید. مطالعات نشان میدر فضاهای گوناگون شهری دارن
ین رو کشف گذارد. از ا اسات افراد از آن محیط تأثیر میو بیرونی محیط بر احس
های احساسی و تأثیر آن بر رفتار انسان  شده و جنبه ارتباط بین محیط ساخته

اما با توجه به این  استریزی شهری  ابعاد مهم و قابل توجه در برنامهیکی از 
  شناسی های احساسی در محیط در حوزه روانموضوع که ریشه مفهوم واکنش

مدل مشخصی برای ، روش و تکنیک و در واقع استمحیط و علوم اجتماعی 
یک مدل  یهسنجش احساسات در حوزه مطالعات شهری وجود ندارد، لذا ارا

ضاهای شهری به منظور بهبود سنجش احساسات در ف برایعملیاتی 
مهم و مورد  ریزی شهری، اساسا های برنامه های طراحی شهری و سیاست کیفیت

های  ا و تکنیکهات مرتبط در حوزه روشبا توجه به کمبود مطالع .استنیاز 
ه یک مدل یسنجش احساس در مطالعات شهری، هدف این پژوهش، ارا

های  ر فضاهای شهری با استفاده از روشعملیاتی برای سنجش احساسات د
محور باشدکه از  تواند یک رویکرد جدید انسان . این مدل میاستتحلیل کیفی 
بط با احساسات) تهای مختلف دانش با یک الیه جدید از اطالعات (مر  بین حوزه

سالمت روانی  لهاریزی و طراحی به متخصصان امر در حل مس در فرآیند برنامه
  کند.شهرها کمک

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش،  :شناسی روش
ها  گردآوری داده ت نظری و. ادبیااستمورد پژوهی چندگانه به شیوه فراروش 

نمونه موردی از  ٣٠ اسنادی صورت گرفته است، سپسای،  به شیوه کتابخانه
انتخاب و مورد تحلیل و  ٢٠١٧تا  ١٩٩٨های  های معتبر بین سال میان پژوهش

  بررسی قرار گرفت.
براساس این پژوهش پنج مرحله اصلی برای سنجش احساسات در  :ها یافته

 بندی و در نهایت فرآیند سنجش احساسات در فضای شهری شناسایی و دسته
  ه شد.یفضای شهری در قالب یک مدل عملیاتی ارا

انسان محور  دیجد کردیرو کی تواند یم یمفهوم احساسات شهر  :گیری نتیجه
حسگرها،  یها و تکنولوژ  انسان قیها از طر داده یآور  دارد با جمع یباشد که سع

از اطالعات در  دیجد هیال کی) را نشان داده و به عنوان نهی(زم یاحساسات مکان
  به متخصصان امر کمک کند. یو طراح یز یر برنامه ندیفرآ

مدل سنجش احساسات، روش و  ،یشهر  یدر فضا یاحساس یها واکنش ها: کلیدواژه
  یسنجش، روش مورد پژوه یابزارها
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   مقدمه
 انسان ناشناخته و مبهم ابعاد دارای گذشته از همیشه احساسات

 آنکه بدون شوند می احساسی های حالت دچار افراد و است بوده
 ایجادکننده عامل فرد مواقع از بسیاری در بدانند، را آن وقوع علت

 را آنها که است محیطی شرایط و تجارب این و نیست احساسات
 خشمگین" کند می اشاره ارسطو که طور همان آورد. می وجود به

 موقع چه چرا، انسان بفهمیم که است این مهم نیست، مهم شدن
 رو این از .[Hughes, 2003: 5] "شود می خشمگین کجا و
 فضاهای در حضور با را مختلفی احساسات ها انسان گفت توان می

 دلیل به فضاها برخی از افراد مثال برای .[Henshaw & Mould, 2013] دهند می نشان واکنش و کرده ادراک و تجربه شهری
 دلیل به فضاها برخی به و کنند می اجتناب آن آوربودن اضطراب

 لذا [Kalantari et al, 2015]  شوند می جذب آنها خوشایندبودن
 ثیرات شهری فضای در فرد سازی تصمیم و رفتار بر احساسات

 عنوان به شهروندان رو این از .[Cummins, 2001] گذارد می
 در اساسی نقش احساسشان طریق از شهری فضای اصلی جزء
 حوزه مطالعات تواند می چهآن کنند. می ایفا شهری مطالعات فرآیند
 کند، دیروز از تر موفق خاص طوره ب را شهری طراحی ویژه به شهری
 شناخت است. مردم احساس و ادراك رفتار، نحوه شناخت

 به ضرورتاً  مردم، نظریات و ها خواسته ها، هیجان احساسات،
نظریات  و ها خواسته ها، هاید مطلوبیت ها، حل راه تأمین معنای

 تجربه دیگر سوی از .[Eshuis & Edwards, 2013] نیست هاآن
 بر شهری محیط های ویژگی و ها کیفیت اثر در مطلوب های محیط
 هایمحیط تجربه كه حالی در افزاید. می شخص تمرکز و کارآیی

 آورد. فراهم را ها مکان با مردم گسست موجبات تواند می نامطلوب
 و هاخواست این بتوانند باید شهری مطالعات حوزه پژوهشگران لذا

 آوریجمع هاییروش و هاابزار با را محیط احساسات و تمایالت
 و سنجش به بتواند تا بشناسند را احساسات باید ابتدا در اما کنند
 احساسات مقوله .[Lundy & Wade, 2011] دبپردازن آن ارزیابی

 فلسفه، مثل هایی رشته و دارد خاصی جایگاه انسانی علوم حوزه در
 آن به بیشتر شناسی جامعه و روانشناسی خصوصا و رفتاری علوم

. [Handgraaf et al, 2017; McAndrew, 1993]د ان پرداخته
 برای پژوهشگران بسیار تالش رغم علی دارد وجود که مهمی مسئله
 هم باز  مرز، و حد کردن مشخص و واژه این تعریف در توافق
 یک با اما کرد مشخص مقوله این برای مشخصی حدود توان نمی
   کنند:می مطرح احساس توصیف برای را زیر عناصر کلی اجماع

 برداشت )۲ ،هوشیارانه فرآیندی در تجربه قابل ذهنی حالت )۱
 حاالت )۳، غیره و درد گرما، مثل هایی احساس مورد در حسی
 باورها، )۴ ،غیره و شادی افسردگی، راحتی، احساس مثل عاطفی
 واضح مستندات با كه یاكسی چیزی به نسبت مبهم احساس مثل
 محرك یك از مثبت) یا (منفی ارزیابی )۵ ،كرد ییدات را آن توان نمی
 )۷ ،فیزیولوژیكی یا بدنی حواس در تغییرات )۶ ،موقعیتی بافت یا

 یك )۸ و پذیر مشاهده هایحركت شده منع یا آزادانه نمایش
 (یا یكی از خاصی هایمجموعه به اشاره برای فرهنگی برچسب
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  .قبلی عنصر سه از بیشتر)
 و روش شناخت اهمیت قابل نکته احساس، مفهوم شناخت از بعد

 شهری محیط در مفهوم این سنجش برای مناسب هایتکنیک
 حوزه از توانندمی شهری پژوهشگران مقطع این در کهایست 
 چگونگی بر فیزیکی محیط تأثیر بر تأکید که محیط شناسی روان
 در کلیدی مساله یک بنابراین .[Mazumdar et al, 2018] بگیرند وام آن با مرتبط فرآیندهای و دارد ادراک و رفتار

 برای مناسب ابزار و روش یافتن محیطی، روانشناسی تحقیِق  جهانِ 
 در که [Berleant, 2018; Saunders, 2011; Mazumdar et al, 2018] تاس تحقیق هایداده تحلیل و تجزیه و آوری جمع
 در احساسات سنجش برای پژوهش این اصلی مساله واقع

    .است شهری فضاهای
 احساسی ارزیابی هایروش از استفاده مورد در پیشین تحقیقات
 (به احساسی "نقاط شناسایی برای شهری مطالعات حوزه در انسان
 و مختلف تحقیقاتی هایگروه توسط منفی)" احساسات ویژه

  ذهنی های نقشه ارایه با گفت توانمی و است شده انجام متعددی
 مفهوم ١٩٤٨ سال در آن از قبل .[Bergner et al, 2013] است شده آغاز شهرر تصوی پژوهش در ١٩٦٠ سال در لینچ کوین
 از درونی تصویر یک ارایه برای تولمن توسط شناختی های نقشه
 انحراف باعث که عواملی پژوهشی در آن از پس .[Gartner, 2012] بود شده ارایه فضایی محتوای و بیرون دنیای
 تنها .شد مشخص و بررسی شود،می واقعیت از شناختی های نقشه
 درگیری بلکه نبوده انحراف این مسبب معنایی و فیزیکی موانع

 سال در .[Carbon & Leder, 2005] هستند موثر نیز احساسی
 ذهنی تصویر نقشه پایه بر مهرانگیزی نقشه اولین نسر جک ١٩٩٨
 تکنیک داد. ارایه ارزیابانه رویکرد با و [Nasar, 1998] لینچ
 داشتن دوست بر موثر عامل پنج شهر، از ارزیابانه ذهنی تصویر
 اهمیت باز، فضاهای مناسب، نگهداری بودن، طبیعی شامل مکان،
 از استفاده .[Nasar, 1990] کند می معرفی را نظم و تاریخی

 بار اولین برای شهر در احساسات نقشه کردن دیجیتالی و وریافن
 ،[Klettner & Gartner, 2012] شد انجام ماتئی سورین توسط
 احساسی ادراک ذهنی، های نقشه ایده براساس همکارانش و او

 از استفاده با را آنجلس لس شهر در آسایش و ترس از افراد
 سه مدل یک و دیجیتالی نقشه یک صورت به شخصی های گزارش

 در افراد آسایش) و (ترس احساس نقشه این دادند. ارایه عدیبُ 
 حس و درک را فضا و دارند حضور آن در که وقتی شهر، محیط
 یا احساسی های نقشه تولید برای که کسی اولین .[Matei et al, 2001; Bergner  et al, 2013] دهدمی نشان کنند،می

 ،Biomapping عنوان تحت ایپروژه در احساسی کارتوگرافی
 فیزیولوژیکی پارامترهای کمک با را احساسی های پاسخ و ها داده
 کرد، تلفیق GPS های داده و پوستی) مقاومت سطح گیری(اندازه
 و تجزیه و آوری جمع با او پروژه این در .[Bergner et al, 2013; Klettner & Gartner, 2012] بود نولد کریستن
 مکان کردن مشخص با احساسی جغرافیای های داده تحلیل

 توسط شهری محیط در پوستی های محرک سنجش و جغرافیایی
 را هاآن استرس میزان رفتند،می راه شهر از هایی محدوده که افرادی
 با نقشه یک ترتیب این به کرد. گیری اندازه شده ثبت های مکان در

 استرس میزان دهنده نشان که کرد تولید پایین و باال انحراف نقاط
 یک پژوهش، این .;Iaconesi & Persico, 2014] [MacDonald, 2014 است شهری مختلف های منطقه افراد) (زیاد/کم
 کنون تا و شده شروع ٢٠٠٤ سال از که است مدت طوالنی پژوه

 بیش در نفر٢٠٠٠ حدود در مردم از زیادی تعداد و دارد ادامه )٢٠١٨(
 استوکپورت، ناتینگهام، هاروو، گرینویچ، لندن، جمله از شهر ٢٥ از

 (در ناسیه انگلیس)، (در نیوهم روتردام، کنسینگتون، فیلد،هادرس
 ابداعی تکنیک و او پژوهش .[Iaconesi & Persico, 2014; Nold, 2009] اند کرده مشارکت غیره و فنالند) (در سومنلینا ایتالیا)،

 مرجع و شده انجام که ستا هایی پژوهش ترین ای پایه از یکی او
 جمله آن از که است بوده آینده های سال در بعدی تحقیقات

 اشاره Mapping People پروژه و [Bergner et al, 2013]  تی .آی. ام دانشگاه شهری آزمایشگاه تحقیقات به توان می
 ارایه بر عالوه محققان )٢٠١٥( SensorMapRT پروژه در کرد.
 مانند شهری مناطق در بالقوه زا تنش عوامل و نقاط از نقشه

 بدن برای شهری محیط خارجی اثرات غیره، و سروصدا ترافیک،
 در .[Exner et al, 2015] ندداد نشان و بررسی مورد را انسان

 شهری فضایی اساسی هایکیفیت ارزیابی عنوان تحت پژوهشی
 بین رابطه تعیین برای )٢٠١٦( بصری و احساسی هایداده با

 یکپارچه روش یک از شهری، فضای و افراد احساسی های پاسخ
 ردیابی تکنیک و (GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم براساس
 درجه ارزیابی پژوهش، این نتایج است. شده استفاده احساسات

 شهری متعدد هایویژگی تأثیر تحت افراد احساسی های پاسخ
 های فراکتال و بصری آنتروپی بافت، و ساخت های شکل مانند
 احساسی های پاسخ تغییر در شهری فضاهای تأثیر میزان و بصری
 سناریو، توالی تغییرات و فضایی توالی ترتیب طریق از را افراد
 در احساس-فضا نقشه پروژه در .[Li et al, 2016] دهدمی نشان
 استخراج با شهری فضاهای احساس نقشه آلمان، شهرهای از یکی

 با پروژه، این در است. شده ارایه اجتماعی های شبکه از اطالعات
 اجتماعی هایشبکه کاربران توسط تولیدشده محتوای از استفاده

 زده برچسب هامکان عکس به را شانمنفی و مثبت احساسات که
 رنگی طیف از نقشه این در شد. ارایه فضاها احساسی نقشه بودند،
 مکان هر در شده بیان احساسات بودن منفی و مثبت به توجه با

  .[Hauthal & Burghardt, 2016] است شده استفاده
 امنیت احساس حوزه در بیشتر احساسات حوزه در داخلی مطالعات

 و شناسی روان حوزه در احساسات بررسی و شهری فضاهای در
 به توانمی داخلی شده انجام مطالعه جمله از .است شناسی جامعه
 بررسی عنوان با خود نامه پایان در که کرد اشاره بیگی پژوهش
 ایجاد هدف با شهروندان، بر شهری های بدنه روانی و روحی تاثیر
 پیداکردن و انسان روانی ابعاد و شده ساخته فضای بین ارتباط

 ناظران روحی توقعات و بصری محیط بین پیوند مسیرهای
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   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

 خود ناظر برای کالبدی محیط تا نماید برقرار بیشتری هماهنگی
 برای تهران میرداماد خیابان پژوهش، این در آید. نظر به خوشایند
 نتایج و انتخاب کنندگان استفاده بر خیابان نمای تاثیرات شناسایی
 تاثیرات وجود و نارضایتیکه  داد نشان مصاحبه) طریق (از بررسی
 در نشاط عدم و امنیت عدم ترس، استرس، اضطراب، مانند منفی
 ز:ا بودند عبارت نیز منفی تاثیرات این عوامل ترین مهم .است افراد

 فرهنگ و خواهی زیبایی حس با تناسب عدم کالبدی، فرسودگی
 های رنگ و کلیت نداشتن ،جداره آشفتگی کنندگان، استفاده
  [Beigi, 2010]. نما تیره

 که دهد می نشان پژوهش پیشینه از حاصل نتایج و مطالعات
 انجام شهری محیط در احساس با رابطه در زیادی نسبتا مطالعات

 موثر هایمولفه و عوامل هاپژوهش این همه تقریبا اما است شده
 خاص طور به پژوهشی و اندکرده ارایه و شناسایی را احساس بر

 در احساس سنجش برای مشخصی و مناسب ابزار و ها روش
 اصلی، هدف اساس بر واقع در است. نکرده معرفی را شهری محیط
 مفهوم بودن روشفرا و فراشناختی ماهیت به پژوهش، این نوآوری

 و تحقیق مختلف انواع ترکیب با که گرددبرمی شهری احساسات
 دانش مختلف هایحوزه بین از خاص، هایروش کاربردن به

 و کامپیوتر علوم شهری، مطالعات شناسی، جامعه شناسی، (روان
 الیه این لذا کند.می برقرار ارتباط شهرها مساله حل و )غیره

 طراحی و ایجاد به شهری کالبد از بهتر درک با جدید اطالعاتی
 و ریزان برنامه توسط بهتر کیفیت با و ترمطلوب شهری فضاهای
 رسیدن برای فوق مطالب به توجه با کند.می کمک شهری طراحان

 مورد در که ایپراکنده نظری ادبیات به توجه با و هدف این به
 با ابتدا .دارد وجود هاداده آوریجمع ابزار و هاروش انواع
 سنجش شناختی  روش محیط، شناسی روان حوزه از گرفتن وام

 با بتوان تا شود،می بیان هاداده گردآوری های روش و احساسات
 و بعد مرحله تحلیل و برنامه طرح به بخش این هاییافته به توجه
  پرداخت. عملیاتی مدل ارایه
 شناسی روان در اطالعاتی منابع گردآوری و پژوهش های روش

  محیطی
 و اجتماعی علوم هایروش از استفاده که معضلی بزرگترین
 فقدان دارد، شهری طراحی تحقیق عرصه در شناسی روان

 کشیده تصویر به کالبدی محیط آن وسیله به که است هایی تكنیك
 تحقیق های روش از استقبال با البته .[Berleant, 2018] شود
 تدریجاً  محیطی، کیفیت سنجش در شناسی روان و اجتماعی علوم
 و محیطی کیفیت سنجش هر تحقیق برای تری متنوع های تكنیك
 با متناسب گذشته، هایتكنیك یا شد تدوین آن بر مؤثر عوامل
 وجود این با .[Nardi, 2018: 53] دندشد اصالح تحقیق موضوع
 شناسان روان شناسی، روان در پژوهش عمومی های روش بر عالوه

 که کنندمی استفاده خاصی هایروش از همچنین محیطی
 بررسی به توجه با آنهاست. های پرسش انواع گویپاسخ

 صورت دو به عموماً  هاپژوهش این شده، انجام های پژوهش
 پژوهش که آنجا از اما شود.می انجام فرضیه براساس و اکتشافی

 دیگر به نسبت محیطی شناسی روان هایموضوع و لیمسا در
 پیچیده ساخت درباره است الزم ندارد چندانی قدمت هادانش

 هایپژوهش است محیط و انسان تعامل بیانگر که فرآیندهایی
 گیفورد و اندور مک شود. انجام متعدد اکتشافی و مقدماتی
 شامل را محیطی شناسی روان در پژوهش هایروش ترین مهم
 در که کند می تأکید و [Andrew, 2013; Gifford, 2016] کرده معرفی همبستگی و آزمایشی شبه ،آزمایشی هایروش
 از بیش توصیفی تحقیق روش محیطی، شناسی روان های هپروژ 
 بسیار روشی زیرا [Cook et al, 2012] دارد کاربرد علوم دیگر

  .پردازد می هاروش این شرح به ،١ جدول .است منعطف
 شیوه شامل که است دیگری موضوع متغیر، گیری اندازه چگونگی
 تحقیقات در لذا باشد؛می پژوهش اصلی ساختار تحقیق

 و هاشیوه با نیز اطالعات آوریجمع محیطی، روانشناسی
 ها،مهشناپرس بر عالوه .است پذیرامکان مختلف های تکنیک
 از اطالعات محتوا، تحلیل و آرشیو منابع از استفاده و هامصاحبه
 نیز است متفاوتی های تکنیک دارای خود که مشاهده طریق
 در که است ذکر به الزم .[Gifford, 2016; Esfandabad, 2017; Andrew, 2013; Mortazavi, 1988]شودمی آوری جمع
 از استفاده و پژوهش هدف کار، موضوع به بسته پژوهش هر

 ها روش این ترکیب از توان می اتکا، قابل و عمیق های یافته
های گردآوری اطالعات در  ها و تکنیکروش ١استفاده نمود. شکل 

  دهد.  نشان میشناسی محیط را  روان
در گذشته كمتر به بررسی احساس و مفاهیم آن از طریق سنجش 

 موضوع به كلی طور هب است. شده پرداخته آن كردن و كمی
 شده نگریسته غیرمادی و كیفی كامالً  موضوعی عنوان به احساس،

 مهم دلیل یک که ندارد وجود آن گیری اندازه و سنجش امكان كه
 زا است. احساسات بودن یتور غیرقابل و غیرمادی علت به آن

 بر مزید نیز آن بودن سیال و احساس پیچیدگی مساله دیگر سوی
 تداعی تركیبی شكل به و زمانهم تنها نه احساسات شود.می علت
 رو این از و هستند غایب زمانی و حاضر زمانی بلكه شوند،می
 .[Scherer, 2005; Russell, 2003; Holbrook & Hirschman 1982] تاس مواجه بیشتری مشكالت با هاآن گیری اندازه

 مطلوبیت و رضایت رفتارها، در احساسی تغییرات و احساساسات
 یا فقدان دلیل به اما [Mancini et al, 2009] دارد اثر فضایی
 جایگزین محیط از شخصی ادراك علمی، هایروش با آشنایی عدم

 كنندگان استفاده دید از محیط احساس و عموم ادراك شناخت
 که است این توجه قابل نکته .[Graumann, 2002] است شده

 جزیی و گذرا احساسات و تمایالت تواندمی شهرسازی و معماری
 دسترسی امکان طریق این از و کند تثبیت و تقویت جذب، را

 شرایط سایر در که بدهد افراد به را ایگسترده احساسات به مداوم
 احساس هم تواند می فضا یک مثال عنوان به .[De Botton , 2006: 103] کند می تجربه تصادفی صورت به و اوقات گاهی
   کدام هر میزان ولی کند منتقل را شادی احساس هم و آرامش

 

   کرد انتخاب را روشی بایستی بنابراین باشد، متفاوت است ممکن
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 و احساس و ادراك و بیرونی محیط بین رابطه واضح طور به كه
 ارتباط این در کند. سنجش و دهد نشان را آدمی احساس میزان

 در احساسات سنجش برای پژوهشگران که دهد می نشان مطالعات
 و اجتماعی علوم های حوزه ابزار و هاروش از شهری مطالعات حوزه
 استفاده خود پژوهش هدف و موضوع به توجه با شناسی، روان
 آزمایشگاهی، های روش از نیز ها پژوهش این در همچنین اند.کرده
 این ترکیب یا و میدانی یا آزمایشگاه شرایط با و آزمایشگاهی شبه
 و هاروش ۲ شکل .[Esfandabad, 2017; Gifford, 2016; Andrew, 2013; Mortazavi, 1988] است شده کار ها روش
 را احساسات، سنجش برای اطالعات و ها داده گردآوری هایتکنیک
   دهد. می نشان

  

 طریق از ها داده گردآوری برای توانمی تکنولوژی پیشرفت با امروزه
 های گوشی از قدیمی های شیوه بر عالوه نامه پرسش یا مصاحبه
 همراه های تلفن های داده از شیوه این در نمود. استفاده هوشمند

 پنهان مقیاِس  بزرگ های داده عنوان به اجتماعی های شبکه یا
 تلفنی، های تماس ها،برنامه به دسترسی با کرد. استفاده توان می

 موقعیت و اینترنتی هایوجو جست تاریخچه و ایمیل ها، پیام
 توانمی اطالعات این تحلیل و هوشمند های گوشی کاربران
 مشاهده طریق از چنینهم کرد. کشف را هاآن احساسی های حالت
 افزارها نرم طریق از افراد گفتارِ  و صدا های حالت و چهره های حالت
 را افراد های هیجان و احساسات توان می مرتبط، های دستگاه و

 طریق از فیزیولوژیکی های سیگنال ثبت و مشاهده نمود. ارزیابی
 فشار قلب، ضربان قلبی، نوار مغزی، نوار تعریق، که هایی دستگاه
 کنند می گیری اندازه را ها ماهیچه وضعیت پوست، دمای خون،
 را هیجانی و احساسی وضعیت و ارزیابی را بدنی تغییرات توان می

 عوامل ها دستگاه این اغلب اما [Henshaw et al, 2012; Jiao, 2015; Henshaw & Mould, 2013; Nardi, 2018; Gifford, 2016; Atkinson & Atkinson, 1999; Nold et al, 2008; Podsakoff et al, 2003] کرد سنجش
 را کنند می ایجاد خاصی احساس که ها سیگنال این ایجادکننده

 از باید عوامل این پیداکردن برای لذا دهند، نشان تواند نمی
  کرد. استفاده اطالعات گردآوری ترکیبی های روش

  
 Andrew, 2013]؛ Shahcheraghi & Bandarabad, 2016؛ [Gifford, 2016 شناسی محیطیهای پژوهش در روانترین روشمهم) ١ جدول

  شرح روش  شناسی محیطیهای پژوهش در روانترین روشمهم

  آزمایشی
بررسی کند. خواهد آن را دهد تا شرایطی را خلق کند که میطور عملی چیزی را در محیط تغییر میمحقق به

  ثیر بر متغیر وابسته را دریابد.ایعنی یک یا چند متغیر مستقل را تغییر دهد تا ت

  آزمایشیشبه 
مطالعه دارای مقداری از عناصر آزمایش ولی فاقد یک یا چند جنبه الزم برای انجام یک آزمایش کامل است 

  شود.آزمایشی سنجیده می گروه آزمودنی قبل و بعد از مداخله پس در دوره زمانی مشخص رفتار

  همبستگی
ها بدون مداخله سنجد یعنی متغیرها و آزمودنیپژوهشگر دو یا چند متغیر را به شکل طبیعی خود می

  یافته میان متغیرها مورد سنجش وجود دارد.شود تا مشخص شود که رابطه نظاممحقق بررسی می

  توصیفی
کند. تجزیه و توصیف می ،بیندالعملشان را میعکس افراد و چه از چیزها،محقق بدون مداخله در محیط، آن

  کند.تحلیل مشاهدات، نتایج را مشخص می
  

 -

  

   شناسی محیطهای گردآوری اطالعات در روانها و تکنیکروش) ۱شکل 

در روان شناسی محیطی) داده(روش های گردآوری اطالعات 

گزارش فردی/ نظرخواهی 

طرح های 
شناختی

همانندسازی 
یا تکنیک 
فرافکنی

تکمیل  
پرسشنامه

مصاحبه 

مشاهده

تکنیک های  
نقشه های 
رفتاری

مشاهده و  
توصیف به 

وسیله فهرست 
فعالیت و یا 
صفت

مشاهده و  
توصیف بر مبنای 
مقیاس درجه بندی

مشاهده  
های نشانه

فیزیکی

مشاهده  
بدون 
مزاحمت

توصیف  
آزاد

منابع آرشیوی

بررسی   
اسنادی
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  احساسات  سنجش ها و اطالعات برایهای گردآوری دادهها و تکنیکروش) ۲شکل 

  

  شناسی روش
 ،یفرآیند چه با و چگونه که سوال این به پاسخ در پژوهش این
 سنجش را شهری فضاهای در احساسات توانمی ابزاری و روش
 از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش لذا است؛ شده آغاز کرد،
 .است فراروش شیوه به چندگانه پژوهی مورد روش، و ماهیت نظر

 انجام اسنادی ای، کتابخانه شیوه به پژوهش این در نظری ادبیات
 که پایه و معتبر هایپژوهش و هاپروژه میان از سپس است. شده

 با نمونه ٣٠ بودند، کرده سنجش را شهری فضای در احساسات
 با و فراروش شیوه به و انتخاب متخصصین نظر از استفاده
 روش نظر از )٢ و١ های(شکل نظری ادبیات هاییافته از استفاده
 انتها در شدند. بررسی هاداده سنجش و گردآوری ابزار تحقیق،
 سنجش عملیاتی مدل و انجام پژوهش هاییافته تحلیل و تجزیه

 آمد. دست به مراحل بندیدسته با شهری فضای در احساسات
  دهد.می نشان را پژوهش این تحقیق روش فرآیند ٣ شکل

 تحلیل برای نظر مورد شناختیروش هایشاخص و متغیرها
 شده، انجام مطالعات مجموعه مبنای بر موردی های نمونه فراروش
 تحقیق اهداف راستای در و نظری مبانی و موضوع هپیشین

 مشاهده، آرشیوی، منابع شامل هاروش این اند.شده استخراج

  
 برای ایشیوه دارای هرکدام که است فردی/نظرخواهی گزارش
  .دهدمی نشان را متغیرها این ٢ جدول .هستند داده گردآوری

 محتوای تحلیل شیوه به هاموردی نمونه بین تحلیل بعد مرحله در
 ابزار، ها،روش کدگذاری با مرحله این در است. شده انجام کیفی

 یک زیر مشابه کدهای کردن جمع و موردی نمونه هر در دستاوردها
 بخش یک معرف مقوالت از یک هر و است شده انجام واحد مقوله
 این انتهای در واقع در .است تحقیق موضوع از خاص بندی دسته یا

 شامل که شهری فضای در احساس سنجش فرآیند هایگام بخش
  شد. بندیدسته و شناسایی ،است گام پنج

  

  پژوهش قلمرو
 هایپژوهش از منتخب موردی هاینمونه معرفی به مرحله این در

 در احساس سنجش حوزه در ۲۰۱۷ تا ۱۹۹۸ سال از پایه و معتبر
 بررسی و تحقیق منظور به شود.می پرداخته شهری، مطالعات
 فراروش شیوه از استفاده با و داده گردآوری ابزار و تکنیک روش،
 نمونه از یک هر تحلیل به هاشاخص و متغیرها به توجه با

 نمونه این معرفی از ایخالصه ٣ جدول شد. پرداخته هاموردی
  دهد.می نشان را هاموردی

ت 
العا
اط

ی 
ور
ردآ
ی گ
ها

ش 
رو

)
ده
دا

 (
ت
سا
سا
اح

ش 
نج
 س
در

گزارش فردی/ نظرخواهی 

طرح های شناختی

همانندسازی یا تکنیک فرافکنی

تکمیل پرسشنامه 

کاغذی  

اینترنتی 

 APP
مصاحبه 

حضوری

تلفنی 

مشاهده

مشاهده و توصیف بر مبنای  
مقیاس درجه بندی

ثبت سینگنال های فیزیولوژیک  

لکتروانسفالوگرافی  (EEG)
الکتروکاردیوگرافی   (ECG) 

الکترودرمال  (EDA) 
الکترومیوگرافی  (EMG)جلوه های گفتار و صدا

جلوه های چهره

توصیف آزاد 

منابع آرشیوی
بررسی اسنادی  

داده های ذخیره شده  
افراد

داده های مستخرج از تلفن همراه  

داده های مستخرج از شبکه های اجتماعی 
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  فرآیند روش موردپژوهی در پژوهش حاضر )۳شکل 

  
  های موردیها برای انجام فراروش نمونهمتغیرها و شاخص )۲ جدول

  هاههای گردآوری دادروش  پروژه یا پژوهش عنوان

  منابع آرشیوی
  تلفن هوشمند)-های پنهان افراد (شبکه اجتماعیداده

  بررسی اسنادی

  مشاهده

  های فیزیولوژیکثبت سیگنال
  های چهرهجلوه
  های صدا و گفتارجلوه
  های شناختینقشه

  بندیتوصیف بر مبنای مقیاس درجه

  گزارش فردی/نظرخواهی
  )حضوریو  تلفنی( مصاحبه

  )Appو  دستگاه، کاغذی( نامهپرسش
  سازیهمانند

  

 ارائه مدل عملیاتی سنجش احساسات در فضای شهری
 

ها (به شیوه فراروش)دادهتحلیل و بررسی  و طرح برنامه (شیوه اسنادی) انتخاب نمونه  

سوال 
 پژوهش

انتخاب نمونه 
هاموردی  

طرح برنامه 
هابررسی داده  

 ادبیات نظری

بررسی 
اولین 
 موردپژوهی

 روش تحقیق-

 هاابزار گردآوری و سنجش داده-

 نتایج و دستاوردها-

بررسی 
دومین 
 موردپژوهی

 روش تحقیق-

 هاابزار گردآوری و سنجش داده-

 نتایج و دستاوردها-

 ٣٠بررسی همه 
نمونه 
 موردپژوهی

تحلیل و 
گیری نتیجه  

بین نمونه 

های پژوهشیافته  

بندی شناسایی و دسته
مراحل سنجش 
 احساسات

 

ه مدل عملیاتی یارا
سنجش احساسات در 

 فضای شهری

 تحلیل بین موردی
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  هاگردآوری دادهها و روش انجام کار و ابزار پروژه منتخب و بررسی دستاورد ۳۰معرفی  )۳ جدول
  خذام روش انجام پژوهش  ها و تحلیل)مراحل انجام کار (گردآوری داده پروژه/سال یا پژوهش عنوان

بررسی تصویر ذهنی ارزیابانه از 
 )١٩٩٨( شهر

تحلیل -٢نامه (برداشت تصویر ذهنی) با تکنیک ارزیابی محیطی مصاحبه تلفنی و پرسش -١
  بر روی نقشه ه آنهاینتایج و ارا

همبستگی و آزمایش 
 (Nasar , 1998)  میدانی

بررسی احساس در فضای 
 -شهری در یک مطالعه فضایی

های اساس نقشه آماری بر
  )٢٠٠١ذهنی مصور (

 -آنالیز فضایی -٣های شناختی  نقشه GISسازی مدل -٢های شناختی استفاده از نقشه -١
  بر روی نقشهه نتایج یارا -٤آماری 

  -آزمایش در میدان
(Matei, Rokeach, & Qiu, 2001) 

Bio Mapping/Emotion 
Mapping )٢٠٠٤(  

تولید نقشه و  -٣زا استخراج نقاط استرس -٢ GPS ) و GSR( دستگاه گالوانیزه پوست -١
  کردن میزان استرس در فضاهای شهرمشخص

 -آزمایش در میدان
  توصیفی

(Nold C. J., 2008) (Nold C. , 2009) 
VEMap (Virtual 

Emotion Map) )٢٠٠٩(  
های مستخرج قبلی از طریق توصیف تحلیل داده -٢+ سنجش ضربان قلب GSRدستگاه  -١

  کامپیوتربعدی با ٣قیاسی با خلق فضای 
 -آزمایش در میدان

 (Zhu, 2009)  توصیفی
Mapping people )٢٠٠٩(  

کوتاه پاسخ در  نظر + اظهارGPS دستبند هوشمند سنجش ضربان قلب و دمای پوست+ -١
طور همزمان خواسته شد در یک نامه (از دو نفر بهشده از طریق پرسشمورد نقاط مشخص

  بعدی٣های ه نقشهیها و اراتحلیل داده -٢حرکت کنند) محدوده 

 -آزمایش در میدان
 -میدانی ،پژوهش

  همبستگی

(Zeile.P, Höffken. S, Papastefanou.G, 2009) 
WiMo )٢٠٠٩(  

دهنده ثبت کلمات نشان -٢کنندگان نگاری با گروه تمرکز شرکتاستفاده از مطالعه قوم -١
  ه نقشهیها و اراتحلیل داده - ٣) GPS (شبکه اجتماعی+ های شهری در شبکه اجتماعیای از مکاناحساسات افراد در مجموعه

 (Mody, Willis, & Kerstein, 2009)  همبستگی -توصیفی
Fuehlmeter (Feel-o-

meter) )٢٠١٠(  

ها به انتقال داده -٣افزار ها با نرمتجریه و تحلیل داده -٢دوربین برداشت چهره افراد با  -١
  صورت مکانیکی و تغییر آن

  
 ,(Iaconesi & Persico, 2013)  توصیفی

EmoMap )٢٠١١(  
-ذخیره داده- ٢ Emomap مهبندی احساسات در مکان و زمان آنها با استفاده از برنادرجه-١

-٤احساسی مکان  -سازی و ایجاد الیه ذهنیمدل - ٣ها بر روی یک پایگاه داده باز و آنالین 
  افزاره نقشه در نرمیارا

  همبستگی -توصیفی
( Klettner, Huang, & Schmidt, 2011) 

بدون موانع احساسی  شهر
)٢٠١١(  

گردآوری داده از طریق  -٢رفتن افراد نابینا و افراد دارای ناتوانی در راهانتخاب دو گروه  -١
دادن موانع نشان -٤تحلیل با استفاده از مدل فازی چندالیه  -٣ GPSدستبند هوشمند و 
  زافضایی استرس

 -آزمایش در میدان
  همبستگی

(Bergner BS, Zeile P, Papastefanou G, Rech W, Streich B, 2011) 
Mappiness )٢٠١٢(  

هشدار روزانه برنامه و پرسش در مورد احساس به مکان و ثبت موقعیت جغرافیایی افراد -١
  ه بر روی نقشهیتحلیل اطالعات و ارا -٣شده محیط صدای ضبط -٢

 -پژوهش میدانی
  توصیفی -همبستگی 

(Iaconesi & Persico, 2014, p. 3) 
Sensing the city )٢٠١٢(  

بند دستبند و بازو -٢) توسط افراد ICBENنامه استاندارد سروصدا (تکمیل پرسش-١
های گردنی برای شناساییدوربین +گیری سطح رطوبت و دمای پوستهوشمند) برای اندازه

برای تعیین  immission Controlافزار نرم -٣ های بصری صوتی و تصویریو ضبط جلوه
 تولید الیه احساسی -٥ SPSS, GIS, Excel, Premiereها باتحلیل داده - ٤موقعیت مکانی 

 -آزمایش در میدان
  همبستگی

(Bergner B. S., Exner, Zeile, & Rumberg, 2012) 
Testing Testing )٢٠١٢(  

 -٢گیری سطح رطوبت و دمای پوست با آزمایشات میدانی هوشمند برای اندازهدستبند  -١
استفاده از اپلیکیشن موبایل برای تعیین موقعیت مکانی و اعالم خلق و خوی فعلی در آن 

کردن ها و مشخصتجزیه و تحلیل داده -٤گزارش کوتاه پاسخ میزان برانگیختن  - ٣مکان 
  فضاهای شهری و عوامل احساس مثبت

 -آزمایش در میدان
 (Tran , 2016)   همبستگی

Emotional Way finding 
)٢٠١٢(  

پرسش در مورد احساس افراد در مورد  - ٢در تلفن همراه هوشمند  SDافزار استفاده از نرم -١
 شدهها و نقاط احساسی مشخصایجاد الیه -٢های احساسی عوامل محیطی و ثبت نشانه

  ها و ایجاد نقشهتحلیل داده -٣

 -پژوهش میدانی
  همبستگی

(Gartner,G , 2012) 
های عاطفی در سازی پاسخمدل

  )٢٠١٢( فضا

برداشت تجربیات عاطفی مربوط به فضا و عوامل محیطی با استفاده از یک روش  -١
کلمات توصیفی احساس مثبت و منفی و استفاده از  -٢ای و چندین تکرار چندمرحله

شناسایی عوامل  -٣ GPSنامه آنالین موبایل+ تعیین موقعیت با ارزیابی از طریق پرسش
  مراتبی و در دو سطح مدل مکانیموثر به صورت ساختاری سلسله

 -پژوهش میدانی
  توصیفی -همبستگی

(Klettner & Gartner, 2012) 
بررسی احساس در حین حرکت 

  )٢٠١٢در فضای شهری (
صوت محدوده با استفاده از  نورو بینایی+ شدت لوکس میزان قلب+ سنجش ضربان -١

  تحلیل و تولید نقشه -٣نامه در فضاهای شهری پرکردن پرسش -٢های میدانی آزمایش

 -آزمایش در میدان 
 -پژوهش میدانی

  همبستگی

(Henshaw, Mould, Kentish, & Kilvert , 2012.) 

Mapping Feeling )٢٠١٣(  

استخراج احساسات افراد با  -٢نگارانه در طول مدت یک سال استفاده از روش قوم -١
های مختلف شهر در فضاهای شده از قسمتبندینامه و توصیف درجهاستفاده از پرسش

 -٣روز متفاوت و در دو زمان مختلف در سال و در ساعات مختلف شبانهعمومی با مقیاس 
ها و تولید نقشه احساسی تحلیل داده -٤های شناختی و ترجیحات محیطی تولید نقشه

  مکان

 -پژوهش میدانی
  همبستگی

( Weinreb & Rofè, 2013) 
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  هاها و روش انجام کار و ابزار گردآوری دادهپروژه منتخب و بررسی دستاورد ۳۰معرفی  )۳ جدولادامه 
  خذام  روش انجام پژوهش  ها و تحلیل)مراحل انجام کار (گردآوری داده پروژه/سال یا پژوهش عنوان

Aleph of Emotion )٢٠١٣(  

تحلیل تجزیه و  -٢شده در توییتر در هر مکان بندی احساسات ثبتدسته -١
روی نقشه با پیوست جدول احساسات آن  شدن هر مکان برمشخص - ٣ GPS و سنجشتاب ،نماهای مکانی توسط دستگاهی شبیه دوربین مجهز به قطب دهدا

  مکان

 (Vigneshwara M. , 2014)  همبستگی -توصیفی
 هاي احساسی در شهرهاتجسم نشانه

)٢٠١٤(  
ها الیک زبان، ٢٩(کلمات احساسی از  هاداده بندی و تفسیراستخراج و دسته -١

) LSAهای اجتماعی با رویکرد تجزیه و تحلیل معنایی (ها) از شبکهلو باز ارسا
بعدی احساسی از احساسات مختلف ٣تولید نقشه  -٢افزار با استفاده از نرم

های ارتباطی برای یافتن شهتولید نق -٣های اجتماعی های ثبتی در شبکه مکان
های نمای احساسی از نشانهتولید قطب - ٤هایی با احساسات مشابه مکان

  احساسی در شهر از طریق یک برنامه موبایل

 (Iaconesi & Persico, 2014)  همبستگی -توصیفی
 (Iaconesi & Persico, 2013)  همبستگی -توصیفی  )٢٠١٤( نماي احساسیقطب

ترین مسیر: شاد، آرام، انتخاب کوتاه
  )٢٠١٤زیبا (

 ٣(نمایش تعدادی عکس از نواحی منتخب و سنجش این  نامه آنالینپرسش-١
 -٣بیان احساسات با حضور افرادی در محل  -٢سایت) احساس از طریق وب

  های مسیریابیهای منتخب بر روی نقشهمکان عکس تولید گراف از

های آزمایشی (موقعیت
 - شده محیط)بازسازی

-پژوهش میدانی 
  توصیفی

( Quercia, Schifanella, & Aiello, 2014) 
EmoBel )٢٠١٤(  

) که احساس کاربران در حین حرکت در GPSسیستم  به (متصلEmomap  برنامه -استفاده و تلفیق دو برنامه موبایل در یک برنامه: الف -١
برنامه  -، حسگر بیومتریک بSMARTکند+ نوارهای محیط را پرسش می Emotion Sense تحلیل  آنالیز و -٢کند آوری میهای محیطی را جمعکه داده

  ه نقشه احساسی مبتنی بر رفتار در مکانیارا -٣ EmoBeLها در برنامه داده

 -آزمایش در میدان
  همبستگی

(Raslan, Al-Hagla, & Bakr, 2014) 

SensorMapRT )٢٠١٥(  

سنجش و ثبت -٢استفاده از ترکیب روش آزمایشگاهی و آزمایش میدانی -١
استفاده از حسگرهای پوشیدنی  -٣خون در حالت طبیعی  ضربان قلب و فشار

های متفاوت + و فشار خون) در دو محدوده با ویژگی (برای سنجش ضربان قلب GPS  ها با برنامه آنالیز داده-٤موقعیت مکانیGeoVizualizer ه نقشه یا یو ارا
  عکس

 -آزمایش در میدان
-پژوهش میدانی 

  همبستگی

(Exner, Broschart, Steffen, Zeile, & Schächinger, 2015) 
Emocycling )٢٠١٦(  

استفاده از دو مدل دوچرخه سنتی و دوچرخه با پدال الکتریکی در یک مسیر  -١
مشخص با شرایط محیطی متنوع (توپوگرافی زمین، تقاطع، مسیرهای پرترافیک 

گیری میزان استرس افراد با اندازه -٢) غیرهترافیک ، خیابان اصلی و و کم
سطح رطوبت و دمای پوست و ضبط صدا و گیری دستبند هوشمند برای اندازه

ها و تحلیل داده - ٣ GPSتعیین موقعیت مکانی با  +GoPro تصویر با دوربین
  تولید الیه گرمایی برای پیوست به نقشه گوگل

 -آزمایش در میدان
  همبستگی

(Groß & Zeile, 2016) 

استفاده از تحلیل مکانی در رابطه بین 
های احساسی عابرین پیاده به پاسخ

  )٢٠١٦فضاهای شهری (

شود تا در مسیر با استفاده از روش آزمایش میدانی از افراد خواسته می -١
- های مشخصکیلومتر در یک منطقه شهری متنوع) و مکان٢/٢شده (مشخص

ثانیه صبر کنند تا دستبندهای هوشمند  ٥شده از محیط عکس بگیرند و حداقل 
ثبت مکان از طریق  - ٢ ربان قلب و فشار خون افراد آزمون را ثبت کندمیزان ض GPS شده با استفاده از آمار فضایی و جی ای اس های واقعبندی دادهو خوشه

  Isovistو  GWRبعدی با ٣ه نقشه یتحلیل و ارا -٣

 -آزمایش در میدان
  همبستگی

(Hijazi, et al., 2016) 
احساسات و روشنایی محیط شهری 

)٢٠١٦(  

دانشگاه مختلف (زمینه فرهنگی  ٣انتخاب جامعه آزمونی شامل دانشجویان  -١
استفاده از روش آزمایشگاهی و با استفاده  - ٢متفاوت، مکزیک، اسپانیا، فرانسه) 

 -٣و لیست احساسات مشخص  ثانیه)١٥نامه عکسی (هر اسالید از پرسش
  هاتحلیل داده

های آزمایشی(موقعیت
 - شده محیط)بازسازی

  همبستگی

(Cortés & Morales, 2016) 
  )٢٠١٦ریزی برای محالت شاد  (برنامه

های استفاده از روش تحلیل محتوا و با مطالعه اسنادی بر روی یافته -١
شناسایی  -٣شادی ه ابعاد و تعاریف مربوط به یارا - ٢های انجام شده  پژوهش

طور مستقیم به شادی ساکنین شده محله که به سه خصوصیت محیط ساخته
  باشد شود از طریق مشارکت اهالیمرتبط می

 (Pfeiffer & Cloutier, 2016)  -توصیفی
های اساسی فضایی ارزیابی کیفیت
 های احساسی و بصریشهری با داده

)٢٠١٦(  

های های کمی و توصیفاستفاده از ترکیب روش آزمایش میدانی و تحلیل -١
 -٣ GPSهای احساسی با سنسورهای هوشمند و آوری دادهجمع -٢کیفی 
ها تولید ایزوویست -٤گیری های نمونهبندی فضایی برای تعیین مکان خوشه

عملیاتی استفاده از رگرسيون لجستيك و تحليل ويژگي  - ٥برای استخراج بافت 
براي تعيين پارامترهاي كليدي ايزوويستي و احتماالتي كه آنها بر احساسات 

  گذارندمردم تاثير مي

 -آزمایش در میدان
 (Li, et al., 2016)  توصیفی

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانیی الهام دربان رضا ۸۲

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۳۴دوره                                       تحقیقات جغرافیایینامه  فصل

  هاگردآوری دادهها و روش انجام کار و ابزار پروژه منتخب و بررسی دستاورد ۳۰معرفی  )۳ جدولادامه 
  خذام روش انجام پژوهش  ها و تحلیل)مراحل انجام کار (گردآوری داده پروژه/سال یا پژوهش عنوان

  )٢٠١٦( احساس - نقشه فضا

های شده توسط کاربران شبکهاستفاده از روش تحلیل محتوا از محتوای تولید -١
  -٣ها مکان شده به عکساستخراج احساسات مثبت و منفی برچسب -٢اجتماعی 
استفاده از طیف رنگی با توجه به مثبت و منفی بودن  -٣ها بر روی نقشه ثبت مکان

  مکان شده در هراحساسات بیان

(Hauthal & Burghardt, 2016)  توصیفی
گزارش شادمانی جهانی (ساالنه) 

٢٠١٧  

کشور) با استفاده از  ١٥٥در هر کشور (حدود هزار نفر ٣٠٠٠این گزارش حدود  در
های آنها از گیرند و پاسخبندی در سواالت مورد پرسش و پاسخ قرار میمقیاس درجه

  شود ه مییگیرد و به صورت نمودار اراهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرا میروش
  همبستگی

( Helliwell, Layard, & Sachs, 2017)
Mapping Emotion )٢٠١٧(  

تجزیه و تحلیل بصری و  -٢نامه کاغذی و آنالین آوری داده از طریق پرسشجمع -١
طور کلی، توزیع آنها های ناامن و مسبب احساس ترس بهتفسیر داده (توزیع مکان

تحلیل عوامل  - ٣ GISدر روز و شب ، توزیع آنها بر اساس جنسیت) با استفاده از 
های همبستگی (پیرسون، رتبه اسپیرمن و رتبه مرتبط با استفاده از انواع روش

 ها حاصل از تحلیل عوامل همبستگیتولید نقشه -٤پارامتری)  بندی غیرکاندل، رتبه

 -پژوهش میدانی
  همبستگی

(Pánek, Pászto , & Marek, 2017)
  

  هایافته
  توصیفی هاییافته
   زمینه در معتبر پژوهش ٣٠ مقایسه و بررسی به توجه با

 آمده دستبه زیر هاییافته فراروش، شیوه به احساسات سنجش
  .است
 حوزه در اطالعات و هاداده آوریجمع و سنجش هایروش امروزه
 وریافن پیشرفت با و نبوده کارا تنهایی به محیطی شناسی روان
 بر مبتنی شهری احساسات از جدید هاینقشه تولید با و روزشده به

 کمک متخصصان به فضایی طراحی و ریزیبرنامه در مکان،
 کاغذی های طرحواره و هااسکیس مثل آنالوگ های روش کنند. می
 ها، دستگاه از استفاده مانند دیجیتال های روش با توصیفی یا

 هایبرنامه و کامپیوتری افزارهای نرم و هوشمند های تلفن
 است. شده ترکیب هوشمند

 فرآیند یک ها،آن انجام های روش و شده ارایه های پژوهش همه در
 به توجه با فرآیند این که شود می مشاهده احساس سنجش برای
  .است بندیدسته قابل هاپژوهش هدف

 احساس تجسم که دهدمی نشان منتخب های نمونه دستاوردهای
 روی بر شده اضافه الیه یک یا و نقشه صورت به هاپروژه غالب در

 های پهنه و نقاط پروژه هدف به بسته که بوده یابی جهت های نقشه
 دهد.می نشان را احساسی

 برای تنهایی به پژوهش انجام هایروش از یکی ها پروژه البغ در
 به توجه با و نبوده کافی شهری فضای در احساس سنجش
 احساس، سنجش و پروژه هدف به رسیدن برای ها بررسی
 -میدانی آزمایش ترکیبی روش جمله از ترکیبی های روش

 از ارزیابانه ذهنی تصویر بررسی های:پروژه در جمله (از همبستگی
 تحلیل از استفاده و EmoBeL, Mapping Feeling, Emocycling, Sensing the City, Testing Testing شهر،
 فضاهای به پیاده عابرین احساسی های پاسخ بین رابطه در مکانی

 هاینشانه تجسم Aleph of Emotion, EmoMap, WiMo هایپروژه در (ازجمله توصیفی -همبستگی ترکیبی روش و شهری)
ر قرا استفاده مورد بیشتر احساسی) نمایقطب شهرها، در احساسی

  است. گرفته
 روش ها، داده آوریجمع منظور به شده، بررسی های پروژه البغ در
 جمله از داده آوری جمع ترکیبی هایروش و فردی گزارش ارایه
 فضا در احساس سنجش برای فردی گزارش-مشاهده ترکیبی روش

  است. شده استفاده
 طریق از نامه پرسش شیوه ها، داده آوریجمع هایشیوه بین از

 ثبت و هوشمند همراه تلفن برنامه طریق از نامه پرسش و دستگاه
 سطح گیری اندازه برای هوشمند (دستبند فیزیولوژیک های سیگنال
 را استفاده میزان بیشترین قلب) ضربان و پوست دمای و رطوبت
 ترینمهم ازجمله .Bio Mapping, VEMap, EmoMap, Sensing the city, Testing Testing, Emocycling, EmoBeL, SensorMapRT هایپروژه مثال عنوان به ؛اند داشته
 باید که فضا در احساسات سنجش در روپیش هایچالش و موانع
 توان می گیرد، قرار توجه مورد کار انجام طول در و قبل

 اطالعات، زدن برچسب عدم خصوصی، حریم حفظ پذیری، مقیاس
 ها، داده یکپارچگی عدم مکان، و احساسات بین انطباق عدم

  برد. نام را سنجش دستگاه باتری عمر در محدودیت
  

 استنباطی هاییافته
 تحلیل در شده انجام های بررسی و توصیفی های یافته به توجه با

 مطالعات در احساسات سنجش فرآیند توانمی ها، نمونه فراروش
  داد: ارایه و شناسایی اصلی مرحله ٥ در را شهری

 گام این در احساسات: بر موثر و سنجش قابل عوامل شناخت. ١
 عاملی چه و چیست ما پژوهش و تحقیق هدف بدانیم است الزم
 قرار سنجش مورد احساس با ارتباط در اصلی عامل عنوان به
 کرد مطرح زمینه این در توانمی که عواملی جمله از گیرد. می

 خاطرات، کالبدی، ساختار ،یمصنوع و طبیعی محیط از: عبارتند
  محیط. کارکرد و دیگران با تعامل ادراک،

 الزم مرحله این در  احساس: با مرتبط پژوهش انجام های روش. ٢
 روش بررسی مورد عامل توجه با و پژوهش شروع از قبل است
 احساس زمینه در پژوهش های روش شود. انتخاب پژوهش انجام
  ترکیب همبستگی، میدانی، پژوهش میدانی، آزمایش از: عبارتند
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  .قبلی روش چند یا دو
 احساسی اطالعات مرحله، این در داده: سنجش وآوری . جمع٣

 هوشمند، همراه تلفن مثل مختلف ابزارهای وسیله به افراد
 از دیجیتال، دوربین و و...) دستبندها (مثل پوشیدنی حسگرهای

 هایجلوه فیزیولوژیکی، هایسیگنال شخصی، هایگزارش طریق
 گردآوری اجتماعی هایشبکه و مکانی هایداده و صدا و چهره
   شود.می

 از ناشی ها داده تحلیل و تجزیه مرحله، این در تحلیل: و تجزیه .٤ 
 انجام ،هشد آوری جمع قبل مرحله در که بصری ادراک و شناخت
  شود. می

 کاربردی افزارهاینرم و ها نقشه مرحله این در احساس: تجسم. ٥ 
 ادراک شهری احساسات بر مبتنی شهری طراحی و ریزی برنامه در
 این رسانیزبرو همچنین شود. می ارایه شهروندان، توسط شده
 برای افراد همه دسترسی و افزارها نرم طریق از احساسی های داده
 گام این در شهری محیط مطلوب کیفیت یارتقا و مندی بهره

 فضا در احساسات سنجش خروجی واقع در و شود می حاصل
  .است

  
  گیری نتیجهبحث و 

 ادعا توان می شده، ارایه پژوهش ٣٠ تحلیل و بررسی به توجه با
 انسان جدید رویکرد یک تواند می شهری احساسات مفهوم کرد
 و ها انسان طریق از ها داده آوری جمع با دارد سعی که باشد محور

 به و داده نشان را (زمینه) مکانی احساسات حسگرها، تکنولوژی
 به طراحی و ریزی برنامه فرآیند در اطالعات از جدید الیه یک عنوان

 سنجش و شناسی روش برای لذا کند. کمک امر متخصصان
 شناختن و فرآیند یک کردن طی شهری فضای در احساسات

 که استنباطی های یافته به توجه با است. الزامی فرآیند آن های گام
 مدل ٤ شکل دهد، می نشان را احساس سنجش فرآیند های گام

  دهد. می ارایه شهری فضای در احساسات سنجش عملیاتی
  

  
  مدل عملیاتی سنجش احساسات در فضای شهری )۴شکل 

  
   موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. :یقدردان و تشکر
  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.: یاخالق یها تاییدیه
  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است.: منافع تعارض
 پژوهشگر ،اول) سندهی(نو رضایی دربان الهام نویسندگان: سهم
 ،دوم) سندهی(نو رضازاده راضیه ؛)%۵۵( اصلی بحث /نگارندهیاصل

 ،سوم) سندهی(نواستادی مریم ؛)%۱۵( شناس روشپژوهشگرکمکی/
 ،)چهارم سندهی(نو اکبری حسین ؛)%۱۵( شناس روش

   )%۱۵( گرلیتحل/شناس روشپژوهشگرکمکی/
 الهام اول یسندهنو یدکتر  رساله از مستخرج مقاله ینا :مالی منابع
 بر یکارکرد- یکالبد یطمح نقش یبررس« عنوان با ییرضا دربان
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