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Highlights

— The curvature in the street makes it more exciting, and greater variety in curvature causes more arousal and pleasure.

— Streets with medium enclosure (1:2 and 1:1) exhibit the most desirable values of size and enclosure.

— The presence of a square or a prominent building, the permeability of the street, and the variation in its landscape 
increase the pleasantness and arousal.

— The three-dimensional rhythms of the street walls exhibit greater pleasure and arousal than the two-dimensional 
rhythms.

— The portable EEG devices (MindWave MW001 headset) are suitable for evaluation of environmental design interventions 
in the field of architecture and urban development.

Extended abstract
Introduction 
The environment can cause positive and negative emotions in citizens. Emotions are important due to their impacts 
on people’s behaviors, because emotions make up a main component of social behavior, and extraction of emotional 
responses is one of the best ways to understand different fields of experience and perception. Nowadays, mental health 
problems and the emphasis on increasing social interactions have led to more and more concern for the subject of 
emotions, but the impact of physical-spatial factors has received less attention from the conducted studies. The aim of 
this study is to investigate the effect of the physical-spatial measures of urban streets on pedestrians’ emotional responses 
by placing the individual in a pseudo-real environment. Moreover, this study makes possible the use of a new neural 
measurement tool in urban studies and evaluates its accuracy.
 
Theoretical Framework
The review of previous studies demonstrated that the environmental parameters that can affect emotion include non-
physical human factors on the one hand and physical ones on the other. The physical factors that make up the subject of 
this research can be divided into two categories: 1- non-artificial factors, i.e. green space, and 2- artificial factors, which 
include the size and enclosure of the space, the shape and form of the space, the characteristics of the surfaces including 
architectural style, the color and texture of materials, and the variation in spatial sequences. Given the number of studies 
conducted on the effect of natural factors and certain characteristics of surfaces in the field of architecture, the present 
research examined four physical parameters.

1   Responsible author: pourja_m@modares.ac.ir
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Methodology
Ten of the most important physical-spatial variables that make up different states and types of the spatial structure of an 
urban street, which can affect the individual emotions of pedestrians, were selected for investigation and used to design 
18 tests. The research was conducted with a combined method consisting of: 1- a self-report method of Self-Assessment 
Manikin (SAM) images and 2- a neurological method using electroencephalography. In the EEG method, the single-
channel MindWave MW001 headset, produced by Neurosky, was used as the instrument. The research population 
included 50 students of Tarbiat Modares University. The research was conducted with the help of controlled experiments 
using the mobile digital 3D modeling technique, which makes it possible for people to navigate the virtual street in 
the city. After the data extracted by the health and Stroop tests were confirmed, the data analysis was made using a 
quantitative-statistical method.

Results and Discussion
The findings regarding the shape and form of the space demonstrated that people feel more pleased in curved streets than 
in straight streets, and there is greater arousal in streets of the former than the latter shape. However, the level of control 
in a straight street is higher than that in a curved or spiral street. As for the size and enclosure of the urban space, the 
results indicated that there is greater pleasure in a street with medium enclosure (1:2 and 1:1) than in one with low or high 
enclosure (1:4 and 1:1.2), but streets with medium enclosure exhibit less arousal. Spaces with less enclosure cause people 
to have more control over the space. The results also demonstrated that the pleasure and arousal experienced by people is 
increased by the existence of the square as a spatial element and a landmark building as a physical element, permeability 
in the spatial structure of the street and brokenness in the path, and variation in the landscape of the street. It was only in 
the street with physical retraction and protrusion that no effect on arousal was observed, although the level of pleasure 
should increase. Moreover, the results indicated that the pleasure in the street with the curved corner was greater than that 
with the other forms. However, the shape of the street corner exhibits no effect on the arousal. Furthermore, the walls that 
are completely three-dimensional exhibit greater pleasure and arousal than those featuring walls with two-dimensional 
and three-dimensional rhythms. Finally, the walls that are completely two-dimensional have the least pleasantness and 
arousal. There is a higher level of control in the street with 2D rhythms than in that with 3D rhythms. The results also 
showed that visual permeability in the physical structure of the street increases the arousal and control of the space, but 
it has no effect on the pleasure. Another result of this research is that there is 75% conformity in the results obtained 
from the two methods of SAM and EEG, which demonstrates that the data (EEG) extracted from the device can extract 
people’s emotions well.

Conclusion
In general, the current research confirms the results of previous studies, but it precisely demonstrated by measuring the 
extracted neural data that the levels of emotional pleasure, arousal, and control are affected by the shape and form of 
the street, the size and enclosure of the street space, the presence of a spatial and physical element that creates attention 
and emphasis in the street, permeability in the spatial structure of the street, rotation along the street and perspective 
change along the path, two and three-dimensional wall street rhythms, and the shape and form of the corners of the street 
intersection. However, physical indentations and protrusions exhibit no effect on arousal, and visual permeability has no 
effect on pleasure. In addition, the results showed that the EEG data extracted from the headset (MindWave MW001) 
used in this study could well capture the emotions of individuals, thus making up a proper potential tool for evaluation 
of environmental design interventions in the field of architecture and urban planning. The results of the present study, 
which indicate the psychological effects of urban design of a street, help to select and design the appropriate elements and 
physical characteristics of the space, increase positive emotions and reduce negative emotions, and ultimately improve 
the mental health of citizens.
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کالبدی- فضایی خیابان شهری بر تحریک هیجانی عابرین  تأثیر سنجه های 
1 EEG پیاده با استفاده از

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. عصمت پای کن - دانش آموخته دکتری، 
گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. محمدرضا پورجعفر2 - استاد، 

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. احسان رنجبر - استادیار، 

تاریخ دریافت: 28 مرداد 1400              تاریخ پذیرش: 18 اسفند 1400

کید بر استفاده از علوم اعصاب«  1 این مقاله برگرفته از رساله دکتری شهرسازی باعنوان »تبیین تأثیرات مؤلفه های کالبدی_ فضایی خیابان شهری بر تحریک هیجانی عابران پیاده با تأ
که توسط نویسنده اول و با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه تربیت مدرس تهران دفاع شده است. است 

 pourja_m@modares.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله

نشریه علمی مطالعات شهری، 11 )44(، 47-62 / پاییز  1401

10.34785/J011.2022.003
مقاله پژوهشی

نکات برجسته
انحنای خیابان باعث ایجاد هیجان بیشتر شده و هرچه تنوع انحنا بیشتر باشد، خوشایندی و برانگیختگی بیشتر می شود.  -

خیابان های با محصوریت میانه )1:2و1:1( دارای مطلوب ترین اندازه و محصوریت هستند.  -
وجود میدان و بنای شاخص، نفوذپذیری در خیابان و تغییر دید و منظر، خوشایندی و برانگیختگی را افزایش می دهد.  -

-  ریتم های سه بعدی جداره خیابان بیش از ریتم های دوبعدی سبب خوشایندی و برانگیختگی می شوند.
دستگاه EEG قابل حمل )MindWave MW001( برای ارزیابی مداخالت طراحی محیطی در حوزه معماری و شهرسازی مناسب است.  -

doi

چکیده
گردد. بخش مهمی از اهمیت هیجان به دلیل تأثیری  محیط می تواند سبب ایجاد هیجان های مثبت و منفی درشهروندان 
ک، از  که بر رفتار افراد دارد. زیرا استخراج پاسخ  های هیجانی یکی از بهترین راه  های فهم حوزه  های مختلف تجربه و ادرا است 
کید بر افزایش تعامالت اجتماعی موجب توجه هرچه  تصمیم  گیری تا تعامالت اجتماعی است. امروزه مشکالت سالمت روان و تأ
کمتر موردتوجه قرارگرفته  است.  کالبدی_فضایی  گردیده اما در بین مطالعات انجام شده تأثیر عوامل  بیشتر به موضوع هیجان 
کالبدی_فضایی خیابان شهری بر تحریک هیجانی عابرین  از این روی، هدف پژوهش حاضر از یک سو بررسی تأثیر سنجه های 
پیاده، با قراردادن فرد در محیطی شبه حقیقی و ازسوی دیگر، ارزیابی دقت و امکان سنجی بهره  گیری از یک ابزار جدید سنجش 
عصبی در مطالعات حوزه شهرسازی است. مقاله حاضر به روش تجربی_آزمایشی و با شبیه سازی 18 آزمون از تیپ های مختلف 
هیجان  سنجش  برای   )EEG(الکتروانسفالوگرافی و   )SAM(شخصی گزارش های  روش  دو  انجام شده است.  شهری  خیابان 
انتخاب گردید. پس از تأیید داده های مستخرج  از ۵0 آزمون شونده توسط آزمون سالمت و استروپ، تحلیل داده ها به روش 
کید،  کانون توجه و تأ کمی_ آماري انجام شد. نتایج نشان می دهد شکل  و  فرم، اندازه و محصوریت، وجود عنصرفضایی وکالبدی 
فرم  و  و شکل  ریتم های دوبعدی و سه بعدی جداره  تغییر چشم انداز،  و  نفوذپذیری در ساختار فضایی، شکستگی در مسیر 
کالبدی تأثیری  کنترل هیجانی اثرگذار است. اما عقب رفتگی و پیش آمدگی  کنج تقاطع، بر سطح خوشایندی، برانگیختگی و 
از دستگاه هدست  )EEG( مستخرج  تاثیری در خوشایندی ندارد. همچنین داده های  برانگیختگی و نفوذپذیری بصری  در 
ابزار بالقوه  )MindWave MW001( مورداستفاده به خوبی می تواند هیجانات افراد را استخراج نموده، درنتیجه به عنوان یک 
برای ارزیابی مداخالت طراحی محیطی در حوزه معماری و شهرسازی مناسب است. همچنین نتایج پژوهش حاضر با ارائه 
تأثیرات روانشناسانه طراحی شهری یک خیابان کمک می نماید که قبل از هرگونه اقدام در طراحی خیابان شهری، با علم برنحوه 
کالبدی فضا، سبب  گزینش و طراحی مناسب عناصر و ویژگی  های  با  تأثیرگذاری آن اقدامات برهیجان عابرین پیاده، بتوان 

گردید. کاهش سطح هیجان  های منفی و درنهایت ارتقای سالمت روان شهروندان  تحریک هیجان  های مثبت و 

.EEG ،کالبدی_فضایی، خیابان شهری گان کلیدی: هیجان، سنجه های  واژ
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پای کن و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱. مقدمه
تمامي محیط هایی که در آن افراد زندگي، کار و تفریح مي کنند، می توانند 
 Perrins, et( گردند سبب ایجاد هیجانات مثبت و منفی درشهروندان 
al., 2000; Tyson, et al., 2002(.  هیجان متشکل از مدارهای عصبی، 
کنشی و یک فرآیند احساسی هستند که شناخت و رفتار  سیستم های وا
را برانگیخته و سازماندهی می نمایند. هیجانات همچنین اطالعاتی را 
ارزیابی های شناختی  که ممکن است شامل  فراهم نموده  افراد  برای 
پیشین و جاری از جمله تفسیرحالت های احساسی باشد و روی آوری 
گردد و ماهیت  کنش  کنترل و یا وا یا رفتار اجتنابی را برانگیخته و موجب 
هیجان   بنابراین   .)Izard, 2010: 367( است  ارتباطی  یا  اجتماعی  آن 
شناختی،  احساسی،  عنصر  چهار  از  متشکل  و  چندبعدی  پدیده ای 
فیزیولوژیک و رفتاری است. مطالعات حوزه روانشناسی محیط نشان 
انتخاب آن و تصمیم  گیری برای هرگونه رفتار  می  دهد ترجیح محیط، 
محیط  به  فرد  هیجانی  پاسخ  های  تحت تأثیر  قابل توجهی  به مقدار 
است. این امر موجب توجه هرچه بیشتر به موضوع هیجان به خصوص 
در زمینه بررسی  انجام شده  مطالعات  شده است.  اخیر  سال های  در 
عوامل اثرگذار فضای شهری، بیشتر به تأثیر عوامل محیطی غیرکالبدی 
نظیر بو، صدا، نور، رنگ و … و عوامل طبیعی نظیر فضاهای سبز، آب 
 MacKerron, 2013; Berto, 2014;(و ... بر تحریک هیجان پرداخته اند
 Huynh, et al., 2013; Cortes & Morales, 2016; Roe, et al., 2013;
تأثیر  و  کالبدی  عوامل  نقش  بین،  این  در  ;Krekel, et al., 2015( و 
از  گرفته  است.  قرار  موردتوجه  کمتر  بسیار  ساخته  شده بیرونی  محیط 
کلی  کیفی و بسیار  سوی دیگر، مطالعات پایه، این تأثیرات را به گونه ای 
و نه به صورت مصادیق و براساس روش های دقیق، مطرح نموده اند. 
درنتیجه نمی توانند درحوزه شهرسازی و طراحی فضای شهری چندان 
روش های  پیدایش  اخیر  سال های  در  درحالی که  باشند،  کاربردی 
کامپیوتر  پزشکی،  علوم  حوزه های  مشارکت  با  هیجان  سنجش  نوین 
با  اساس،  براین  آورده است.  فراهم  را  دقیق تر  مطالعات  امکان   … و 
توجه به خأل مطالعاتی موجود و اهمیت موضوع، در این مقاله هدف 
اصلی، بررسی تأثیرات یک خیابان شهری بر تحریک هیجانی عابرین 
در  فرد  قراردادن  با  بتواند  تا  است  درصدد  پژوهش  این  است.  پیاده 
تأثیر  از  کاربردی  درک  سه  بعدی  ساختاری  با  شبه حقیقی  محیطی 
هیجانی  کنش  های  وا بر  شهری  خیابان  کالبدی_فضایی  متغیرهای 
که  فرد را استخراج نماید. از سوی دیگر، در این پژوهش از علوم اعصاب 
کنش  های هیجانی قرار  پردازش فعالیت  های ذهنی را مبنای سنجش وا
گردیده است. بنابراین درخالل  می  دهد، به عنوان روشی نوین استفاده 
که  پاسخ داده شود  نیز  زیر  به سئوال فرعی  این پژوهش در نظر است 
بهره  گیری از ابزار خاص الکتروانسفالوگرافی مورداستفاده در این پژوهش 
محیط های  در  افراد  هیجانات  ارزیابی  دقت  بر  می  تواند  اندازه  چه  تا 
کی_رفتاری  شهری بیفزاید و به عنوان رویکردی نوین در مطالعات ادرا
از  گیرد. درمجموع پژوهش حاضر  حوزه شهرسازی مورد استفاده قرار 
کالبدی_ فضایی خیابان با نگرشی  یک سو، با بررسی و تحلیل ساختار 
سه  بعدی و از سوی دیگر، استفاده از ابزاری جدید از حوزه علوم اعصاب 
در حوزه شهرسازی، درصدد تدقیق نتایج مطالعات پیشین درخصوص 
هیجانی  های  پاسخ  برآورد  افزودن  و  هیجان  بر  کالبدی  فضای  تأثیر 

انسان به پیکربندی فضایی خیابان شهری است.

۲. چارچوب نظری
روی  را  شهر  درحوزه  منسجم  کار  نخستین  لینچ  کوین  سال1۹۶0  در 
که چگونه افراد حین حرکت در فضا اطالعات  این موضوع انجام داد 
آن  از  پس  سال  بیست  می نمایند.  سازماندهی  و  دریافت  را  فضایی 
دوانس و استی بازنمایی ذهنی افراد از فضا را مورد آزمایش قرارداده 
بیرون  دنیای  از  واقعی  تصاویر  شناختی،  نقشه های  گرفتند  نتیجه  و 
نقشه های  انحراف  باعث  که  بالقوه ای  عوامل  نمی دهند.  نشان 
معنایی  و وحدت  فیزیکی  موانع  تنها  می شود  واقعیت  از  شناختی 
 ( اثرگذارند  نیز  عاطفی  و  هیجانی  نگرش  و  درگیری  بلکه  نیستند، 
نسبت  ذهنی  عاطفی_  نگرش  این  برپایه   .)Carbon & Leder,2005
به فضا، نقشه ادارک شهروندان از آسایش و ترس در شهر لس آنجلس 
نقشه های   .)Matei, et al., 2001(شد تولید  همکاران  و  متی  توسط 
این  برحسب  مردم  ک  ادرا به  را  جدیدی  دید  می توانست  خلق شده 
 , 2012Klettner( نماید باز  می کنند،  احساس  را  فضا  چگونه  آنان  که 
سنجش  با  ارتباط  در  بسیاری  مطالعات  آن  از  پس   .)Gartner  & 
کارتوگرافی احساسی  احساس و هیجان در فضاهای شهری انجام شد. 
 , 2013 Iaconesi &( 1پروژه فیلِمِتر ،)Nold,et al., 2008( کریستن نولد
 , 2013MacKerron(2»فشارسنج شادی«، پروژه » َمپیِنس« ،)Persico
 ،), 2013 Iaconesi & Persico( »3پروژه » الف آو ایموشن ،)Mourato &
گارتنر )Resch,et al., 2014; Gartner, et al., 2010(، پروژه» تستینگ-
 ،), 2014Geroimenko( مونتگومری چارلز  و  االرد  کولین  تستینگ4« 
ترکیب  در  محیط  عاطفی  ک  ادرا  ،)Raslan, 2014( ایموبل۵«   « پروژه 
شبکه های  زمان_حقیقی  تجسم  ؛  جمع سپاری کلتنر  رویکردهای  با 
اجتماعی توسط نیوهانس )2011Neuhaus ,(؛ تولید نقشه هیجانی در 
فضای شهری توسط زیل و همکاران)2009Zeile ,( نمونه های دیگری 
که به سنجش هیجان شهروندان پرداخته  و هدف  از پروژه هایی است 
است  محیطی  عوامل  و  مکان  زمان،  و  هیجان  بین  روابط  کشف  آن  
که بر آن اثرگذارند. در جدول شماره1 مهم ترین پروژه های انجام شده، 
گردیده است. بررسی ها نشان داد مطالعات سال های اخیر  جمع آوری 
سنجش  بر  متمرکز  بیشتر  که  نمود  تقسیم  دسته  چهار  به  می توان  را 
و  هستند  هیجان  سنجش  روش های  و  شهری  فضاهای  در  هیجان 
کاربرد  مطالعات اندکی نیز به بررسی عوامل اثرگذار بر هیجان در شهر و 

آن در حوزه شهرسازی پرداخته اند.
به دنبال  بیشتر  که   )1 شماره  )جدول  ذکرشده  پروژه های  بر  عالوه 
برداشت هیجانات مردم در شهر و ارائه نتایج آن بوده اند، پژوهش هایی 
منظور  به  که  انجام شده  حوزه  این  در  اخیر  های  سال  در  نیز 
با  شده است.  جمع آوری  شماره2  جدول  در  موضوع،  خالصه سازی 
در  شماره1و2(  )جداول  صورت گرفته  مطالعات  و  پژوهش ها  بررسی 

ادامه پارامترهای هیجانی فضای شهری استخراج گردید.

1 Fuehlmeter  (Feel-o-meter)
2 Mappiness
3 aleph of emotion
4 Testing Testing
5 EmoBeL
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جدول شماره1: دسته بندی پروژه های انجام شده در ارتباط با موضوع 

موضوع و دستاورد پژوهشسالعنوان پروژهدسته بندی

پایش  بر  متمرکز 
هیجان در محیط

2001پروژه متی و همکاران
ارائه نخستین نقشه دیجیتالی بصری از هیجانات مردم و  ارائه نقشه احساسی از حوزه  های آسایش و ترس

)Matei, et al., 2001(
 تولید نقشه هیجانی در فضای شهری)Zeile, 2009( 2009پروژه زیل و همکاران

EmoMap 2012پروژه
گوشی همراه برای جمع آوری داده ، ساخت  تهیه روش جمع  آوری و مدل سازی داده  های هیجانی، ساخت نرم افزار 

 ) Klettner& Gartner, 2012( سیستم جهت  یابی هوشمند هیجانی
Alef of emotion  2013پروژه)Persico & Iaconesi, 2013( کشف روابط بین هیجان و زمان، مکان سنجش میزان هیجان شهروندان و  

کارتوگرافی تجسم هیجانات با رویکردهای جمع سپاری )Resch, et al., 2014(2013پروژه کلتنر   
Fuehlmeter  2013پروژه)Persico & Iaconesi, 2013( گرافیکی آن برای عموم سنجش سطح شادی در شهر و نمایش 

2013پروژه فشارسنج شادی
کمک فرم های آنالین و اسکن بارکد روی پایه های تبلیغاتی و نمایش روزانه آن بر  سنجش سطح شادی شهروندان به 

صفحه نمایش شهری    

متمرکز  بر 
روش های 

سنجش هیجان 
در محیط

ابداع تکنیک Biomapping در سنجش هیجان، تولید نقشه احساسی محدوده   استرس زای شهر )et al., 2008Nold ,(2008پروژه Biomapping نولد

EmoMap 2013پروژه
گوشی همراه برای جمع آوری داده ، ساخت  تهیه روش جمع  آوری و مدل سازی داده  های هیجانی، ساخت نرم افزار 

)Klettner& Gartner, 2012( سیستم جهت  یابی هوشمند هیجانی
تجسم نشانه های هیجانی 

در شهر
2014 )Neuhaus,2011( سنجش تجربه های هیجانی افراد در فضاهای شهری با استقاده از شبکه های اجتماعی

EmoBeL 2014 پروژه
استخراج  نقشهemomap: استفاده از ابزار جدید برای سنجش هیجان در فضاهای شهری و ارزیابی فضاها براساس آن 

)Raslan, 2014(

برعوامل  متمرکز 
بر  اثرگذار  محیطی 

هیجان

2011 پروژه مک کرون و موراتو
گوشی تلفن همراه    کمک  تعیین موقعیت های شادی شهروندان و استخراج عوامل آب و هوایی اثرگذار بر هیجانات به 

 )MacKerron & Mourato, 2013(
 Mappiness 2012پروژه )MacKerron & Mourato, 2013( بررسی عوامل محیطی نظیر آلودگی هوا ، سروصدا ، فضاهای سبز بر میزان شادی افراد

Testing Testing 2012پروژه) Geroimenko , 2014( بررسی تأثیر عوامل محیطی شهر بر میزان هیجان افراد

کاربرد  بر  متمرکز 
حوزه  در  هیجان 

شهرسازی

  Emocicling2012پروژه )Hoffken & et al., 2014( کاربست در برنامه ریزی ترافیک تعیین نقاط استرس زای شهری دوچرخه سواران برای 

2012پروژه سیگل و همکاران
 )Sagl, et al., گوشی  هوشمند و رسانه های اجتماعی دریافت الگوهای رفتار انسان متأثر از هیجانات به کمک داده های 

2012(

map emotion 2013پروژه
کنندگان ک استفاده   ارتقای سیستم جهت یابی عابرین پیاده و تأثیر فضاهای مختلف بر هیجان و ادرا

) Gartner , 2010( 
پروژه برنامه ریزی شهر بدون 

مانع
2014)Zeile, et al., 2015( تعیین نقاط استرس زای شهری در حاشیه پروژه نوسازی زیرساخت های قدیم

کاربرد آن در مسیریابی )Gartner, 2010(2014پروژه قطب نمای هیجانی، گارتنر سنجش هیجان عابرین پیاده و 

جدول شماره2: پژوهش های انجام شده در ارتباط با موضوع

موضوع و نتایج پژوهشسالعنوان پژوهش

2010هیجانات عابرین پیاده: نقشه برداری با سنسور )هوگرز (
 تأیید نتایج استفاده از فعالیت الکترودرمال در سنجش هیجان در شهروندان و تعیین رابطه معنادار بین 

 ), 2010Hogertz( پاسخ های هیجانی منفی و مکان های خاص
استخراج عوامل اثرگذار در افزایش احساس شادی در شهر )Kevin, et al., 2011 (2011جست وجوی شادی در ده شهر مهم، )کوین(

هیجان در حرکت : بررسی پاسخ های هیجانی به خیابان و 
فضاهای شهری )هنشو(

2012
استخراج پاسخ های هیجانی افراد به انواع فضاهای شهری با عملکردهای مختلف

)Henshaw, 2012(
تصویر مشترک از شهر: نگاشت نابرابری های ادرک شهری 

)سالسرز و همکاران(
2013

کمک استخراج هیجانات شهروندان به وسیله پلت فرم های آنالین و  ارزیابی سطح امنیت در شهر به 
)Salesses, et al.,2013 ( تحلیل آنها و سپس تهیه نقشه جامع امنیت شهر

شهر شاد: زندگی خود را از طریق طراحی شهری تغییر 
دهیم)مونتگومری(

2013),2013Montgomery ( تشریح  اصول اثرگذار بر ایجاد نشاط و شادمانی در شهر

استفاده از تحلیل ژئوآماری در تشخیص شباهت های موجود 
در پاسخ های هیجانی عابرین پیاده به فضای شهری)کونیگ 

و همکاران(
2014

بررسی تأثیر فرم شهری بر پاسخ های هیجانی عابرین پیاده با استفاده از  دستبندهای مجهز به حسگر در 
), et al., 2014Konig ( ترکیب با ردیاب جی پی اس

نقشه برداری احساسی: رویکردی به مطالعه پاسخ های هیجانی 
به محیط و منظر )راف و رزنبرگ(

2013
کالبدی و شخصیت یک مکان بر هیجانات افراد,    برداشت   هیجان از محیط واقعی و بررسی ویژگی های 

Weinreb) 2013(Rofe &
کیفیـت های ضـروری فضای شهـری با داده های بصـری و   ارزیابی 

هیـجانی برپایه GIS )لی و همکاران(
2016

معرفی روش یکپارچه سیستم اطالعات جغرافیایی و ردیابی هیجانی برای درک رابطه بین پاسخ های 
   )Li, et al., 2016(هیجانی مردم و فضای شهری

تحلیل ژئوآماری ارتباط بین پاسخ های هیجانی عابرین پیاده و 
فضای شهری )همزی و همکاران(

2016
این  اندازه گیری   و   دارد  خاص  هیجانی  پاسخ های  به  تمایل  که  خاص  فضایی  پیکربندی  استخراج   

)Hamzi, et al., 2016( پیکره بندی فضایی با استفاده از ویژگی های ایزوویست
بررسی رابطه بین فرم شهری و تجربه فضایی بر اساس روش 

تولید فمنر )فرلیچ و همکاران(
2015

بررسی رابطه بین فرم شهری و تجربه فضایی با استفاده از واقعیت مجازی با ساخت صحنه های محیطی 
 )Frolich, et al., 2015(سه بعدی
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کالبدی_فضایی اثرگذار بر هیجان ۲.۱. انواع محرک های 
هیجان ها  بر  تأثیرگذار  گون  گونا ابعاد  بررسی  به  متعددی  مطالعات 
ارزیابی  و  مکان  وسعت  بین  می دهد  نشان  مطالعات  پرداخته اند. 
 .)Franz, et al., 2004(دارد وجود  معناداری  ارتباط  فضاها  عاطفی 
از  مانع  و  بوده  برخوردار  از مقیاس مناسب  که  به گونه ای  طراحی فضا 
 Shaftoe,(فضاست در  شادی  خلق  اصول  از  یکی  گردد،  ترس  ایجاد 
حفاظت  با  و  بزرگ  فضاهای  به  ترجیحی  تمایل  2008( .انسان ها 
نظریه پردازان  از  برخی   .)Appleton, 1975; Newman, 1996(دارند
 Alexander,( کرده اند پیشنهاد  فضای شهری  برای   بهینه ای  ابعاد 
;Gehl, 2003; Lynch, 1971 ;1977(. توسلی نیز معتقداست فضاهای 
ایجاد  بیشتر  امنیت  با  رهاشده، محیطی  به فضاهای  محصور نسبت 
یا خیلی کوچک احساس ترس ایجاد  می کنند. فضاهای خیلی وسیع 
اصلی  ابعاد  به عنوان  فضا  فرم  گرچه  ا  .)Tavassoli, 2019(می کنند
شناخته  هیجانی  تجربه  بر  آن  تأثیرات  کمتر  می شود،  شناخته  فضا 
شکل های  زنان(  خصوص  عادی)به  افراد   .)Franz, 2006(شده است
 Madaninejad, 2007;( گرد را به اشکال زاویه دار ساده ترجیح می دهند
Bar & neta, 2008(؛ درحالی که متخصصان چنین تعصب ترجیحی را 
 .)Silvia & Barona, 2008(می دهند نشان  پیچیده   چند ضلعی  برای 
 Shemesh, et al.,(است بیشتر  نیز  نامتقارن  فضاهای  بر  افراد  ترجیح 
در  چرخش  یا  و  تغییر  هنگام  و  شهری  گره های  در  همچنین   .)2015
 Hamzi, et al.,(حین حرکت، هیجانات افراد دستخوش تغییر می گردد
گره های فضایی مهم  ک انسان از فضای شهری به سمت  2016(. ادرا
کنش های هیجانی افراد  تمرکز می یابد و فضاهای شهری ممکن است وا
سکانس ها  سناریوی  تغییر  و  فضایی  سکانس های  ترتیب  طریق  از  را 
تحت تأثیر قرار دهد)Li, et al., 2016(. پاسخ های هیجانی فرد به محیط 
نه به دلیل موقعیت فضایی معین، بلکه به دلیل تغییر در سکانس های 
فضایی به وجود می آید)Konig, et al., 2014(. مطالعات فراوانی نیز به 
 Demirbilek, 2017;(داشته اند اذعان  رنگ  هیجانی  جنبه های  تأثیر 
سبب  گرم  رنگ های   .)Naz,et al., 2017; Beer & Fabenuns, 1992
 Franz, 2006;(می شوند آرامش  سبب  سرد  رنگ های  و  برانگیختگی 
Alter, 2012(. همچنین رنگ می تواند بر خوانایی، وزن بصری و اندازه و 
فاصله از سطوح تأثیر بگذارد)Reddy, et al., 2012(. بافت نیز می تواند به 
 Brooker & Stone,(یک فضای خسته کننده و یا تک رنگ حس  ببخشد
فضا  یک  بافت،  و  بصری  وزن  به  بسته   .)2007; Rasmussen, 2000
 Naz,(گرمی یا سردی ممکن است احساس بزرگ بودن و یا صمیمیت، 
et al., 2017( تحریک آمیز یا آرامش بخش)Hoppen, et al., 2000( نماید. 
سبک  داده،  نشان  هیجان نیز  بر  معماری  سبک های  تأثیر  بررسی 
دوست داشتنی تر  معاصر  طراحی  و  آرامش بخش تر  رنسانس  طراحی 
کالبدی،  تلقی شده است)Kasakin & Mastandrea, 2009(. فرسودگی 
هیجانات  سبب  تیره  رنگ های  و  کلیت  نداشتن  جداره،  آشفتگی 
افراد مي شود.نماهای شهری باتوجه به انطباق ویژگی های  منفي در 
اشکال هماهنگ  بینایی)خطوط منحنی،  استانداردهای  با  معمارانه 
مصالح  و  متناسب  معماری  جزئیات  با  نماهایی  طبیعی،  فرم های  با 
را  آسایش بخش  بصری  محیط های  می توانند  طبیعی(  بافت های  و 
شکل دهند)Alavi belmani, 2011(. درمجموع مشخص شد مجموعه 
و  کالبدی  عوامل  هم  تأثیرگذارند  هیجان  بر  که  محیطی  پارامترهای 

از عوامل انسانی سطح  هم عوامل غیرکالبدی و انسانی است. منظور 
شامل  غیرکالبدی  عوامل  و  بوده  انسانی  تعامالت  و  حضورپذیری 
ویژگی های اقلیمی نظیر دما و ویژگی های غیراقلیمی شامل خواص نور 
کالبدی را می توان به دو دسته تقسیم  و صوت در یک فضاست. عوامل 
که  نمود:1- عوامل غیرمصنوع یعنی فضای سبز و 2- عوامل مصنوع 
عبارتند از: اندازه و محصوریت فضا، شکل و فرم فضا، ویژگی های سطوح 
)بدنه ها وکف( شامل سبک معماری، رنگ و بافت مصالح و در نهایت 
تغییر در سکانس های فضایی. با توجه به تعدد مطالعات انجام گرفته 
حوزه  در  سطوح  ویژگی های  برخی  و  طبیعی  عوامل  تأثیر  درخصوص 
مصنوع  کالبدی  سنجه  چهار  بررسی  به  حاضر  پژوهش  معماری، 

پرداخته است.

و  خیابان  کالبدی_فضایی  بازنمایی  در  سنجش  متغیرهای   .۲.۲
ح آزمون های پژوهش طر

براساس متغیرهای تأثیرگذار بر هیجان، در ادامه به شناسایی حاالت 
تأثیرگذار  کالبدی  متغیرهای  و  فضایی  ساختار  مختلف  تیپ های  و 
فرم  و  شکل  شد.  پرداخته  شهری  خیابان  یک  در  ساختارها  این  بر 
مستقیم الخط،  محورهای  به صورت  می تواند  خیابان  یک  فضای 
درخصوص  باشد.  مقعر  و  محدب  محورهای  مارپیچ،  شکل،  قوسی 
اندازه و محصوریت فضا، مقادیر ارتفاع به عرض یک خیابان می تواند 
که مطالعات پیشین محصوریت زیاد  نسبت های متفاوتی داشته باشد 
با  کم را عمومًا بین بازه 1:1/2تا 1:4اعالم نموده اند. فضای خیابان  به 
برخورداری از شکل و فرم و محصوریت ثابت، تحت تأثیر برخی متغیرها 
شامل: مقیاس و تناسبات)تغییر مقیاس در عرض محور و یا در ارتفاع 
وجود  قطعات(،  درشت دانگی  و  ریزدانگی  محصوریت،  حفظ  با  بدنه 
کید در مسیر یک خیابان) نوع و موقعیت استقرار(،  کانون های توجه و تأ
وجود تقاطع )تعداد تقاطع ها و زوایای اتصال آنها(، ایجاد شکستگی در 
کالبدی احجام سازنده بدنه )فرم های  مسیر حرکت، تنوع در فرم های 
زاویه دار و …(، نفوذپذیری هم در ساختارفضایی  راست گوشه، مدور، 
یک خیابان) وجود محورهای متقاطع، میادین و ...( و هم در ساختار 
کالبدی) نفوذپذیری در جداره از نوع فیزیکی یا بصری(، عقب نشینی 
تعداد(،  یا  و  فرم  شکل،  نظر  فضا)از  سازنده  احجام  پیش آمدگی  و 
با زمینه شامل تضاد، تقابل و تجانس و وجود  کالبدی  ارتباط عناصر 
متنوعی  تیپ های  و  حاالت  خیابان،  در  توالی  و  ریتم  تقارن،  تعادل، 
به خود  می گیرد. ویژگی های سطح نیز شامل دو دسته، الیه جداره و 
کالبد جداره یک خیابان متشکل از سه دسته: 1-  کف می شود.  الیه 
بخش  همکف،  طبقه  یا  پایه  صوری  )بخش  جداره  عمده  بخش های 
جداره  ارکان  کنج ها(،2-  و  شیروانی  یا  بام  اصلی،  طبقات  یا  میانی 
بالکن  و  کنج ها و 3- اجزای آن) پنجره، ورودی  شامل خطوط نما و 
و ایوان، تزئینات و الحاقات( است. همنشینی ارکان و اجزای مختلف 
جداره از حیث شکل می تواند برخوردار از اشکال راست گوشه، مدور یا 
شکسته و زاویه دار و از حیث بعد نیز دوبعدی یا سه بعدی باشد. الیه 
کالبدی، از حیث خواص یعنی رنگ،مصالح  جداره عالوه بر مؤلفه های 
و بافت و ویژگی هایی نظیر شفافیت، انعکاس و ... قابل تمایز و بررسی 
کف )شکل و بعد(  کالبد  کف در یک خیابان شهری نیز از نظر  است. الیه 
و همچنین از نظر خواص، )رنگ،مصالح و بافت( حالت ها و تیپ های 
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که احتمال می رود تأثیرات متفاوتی بر هیجانات  متفاوتی پدید می آورد 
فرد داشته باشد. درمجموع، مجموعه ای از متغیرهای کالبدی_فضایی 
سازنده حاالت و تیپ های مختلف ساختار فضایی یک خیابان شهری  
اما عوامل  باشند  تأثیرگذار  بر هیجانات فردی عابرین پیاده  می توانند 
متعددی از جمله زمان، منابع انسانی_ مالی و نیز امکانات فنی موجود 

گسترده آزمون های قابل انجام،  گردید تا با محدود نمودن طیف  سبب 
کالبدی_فضایی،  از ساختار  کلیه حاالت مختلف مطرح شده  از میان 
آزمون ها  طراحی  برای  متغیرها  مهم ترین  از  عدد  ده  پژوهش  این  در 
انتخاب  گردند. این متغیرها درنهایت، در قالب 18 آزمون به شرح جدول 

شماره3 طراحی شدند.

جدول شماره3: تیپ ها و حالت های مختلف خیابان شهری

شکل و
 فرم فضا

)آزمون پایه پژوهش(محورهای مستقیم الخط
محورهای قوسی شکل

محورهای مارپیچ

اندازه و 
محصوریت فضا

محصوریت 2/1:1
محصوریت 1:1 

محصوریت 1:2 
محصوریت 1:4 

تغییر در 
سسکانس های 

فضایی

کید در طول مسیر کانون های توجه و تأ  -
کید  کانون توجه و تأ کالبدی  بنای شاخصعنصر 
کید  کانون توجه و تأ میدان،عنصر فضایی 

تعداد تقاطع ها- تقاطع ها
- شکستگی در مسیر و تغییر چشم انداز

- نفوذپذیری
) وجود تقاطع در طول مسیر(فیزیکینفوذپذیری در ساختار فضایی

کالبدی   ) الیه همکف نفوذناپذیر(بصری نفوذپذیری در ساختار 
تعداد- عقب نشینی و پیش آمدگی فضایی

گی های سطح - الیه جدارهویژ

شکل کنج   -کنج

کنج پخ دار 
کنج منحنی شکل

کنج خالی شده
کنج پیش آمده

ارکان جداره : ترکیب خطوط نما در الیه 
پایه )همکف و میانی )باالی همکف((

ریتم های دو بعدی 
و سه بعدی

الیه همکف دو بعدی، الیه باالی همکف دوبعدی 
)آزمون پایه(

الیه همکف دو بعدی، باالی همکف سه بعدی
الیه همکف سه بعدی، باالی همکف دوبعدی
الیه همکف سه بعدی باالی همکف سه بعدی

۳. روش 
کالبدی_  ساختار  از  مشخصی  مؤلفه های  پژوهش،  مستقل  متغیر 
انگیختگی،  ابعاد  ک شده)  ادرا وابسته هیجان  فضایی خیابان، متغیر 
و  زندگی  سبک  نظیر  شخص  دائمی  شرایط  و  کنترل(  و  خوشایندی 
محیطی  ویژگی های  است.  مداخله گر  متغیرهای  جزء  تجارب گذشته 
خودرو  حرکت  و  حضورانسان  سبز،  فضای  سروصدا،  نور،  دما،  شامل 
کنترل، درتمامی آزمون ها ثابت لحاظ  در خیابان به عنوان متغیرهای 
آزمون های  انجام  با  نیز  آزمون شوندگان  سالمت روانی  وضعیت  گردید. 
کار  نوع  به  باتوجه  همچنین  گردید.  کنترل  روان شناسی  استاندارد 
آزمایشگاهی سطح توجه  شرکت کنندگان در طول مدت آزمون به کمک 
تست استروپ کنترل شد. جنسیت، گروه متخصصین و غیرمتخصصین 
بر  شخصیتی  تفاوت های  تأثیر  )به دلیل  شخصیتی  ویژگی های  و 
 Larsen & Ketelaar, 1989; Gomez, et al., 2002;( پردازش هیجانات
تعدیل کننده  از متغیرهای   )Robinson, et al., 2007; Mitchell, 2006

که تأثیر آنها  در نتایج آزمون ها ارزیابی شد. به شمار آمده 

3.۱. روش  و ابزار سنجش هیجان
 Russell(هیجانات در یک فضای دو یا سه بعدی سازماندهی  می شوند
 ,2003; Barrett, 2006; Watson &Tellegen, 1985; Dorman, 2006;

در  و  دو  دارای  هیجان  پرات  راسل و  مدل  در   .)Tsai, et al., 2002
که  مدل)PAD( دارای سه بعد: خوشایندی، برانگیختگی و تسلط است 
کیفیت عاطفی تجربه، برانگیختگی: مسئله فعالیت بدنی  خوشایندی: 
کنترل یا عدم وجود آن را تعریف  و هوشیاری ذهنی و تسلط: احساس 
می کند. با دوقطبی بودن هریک از ابعاد خوشایندی)+P( دربرابر عدم 
 خوشایندی)-P(، برانگیختگی )+A( درمقابل عدم  برانگیختگی )-A( و 
دسته    8 ،)*2A*2D  2P (تعداد  ،)D-(عدم تسلط برابر  در   )D+( تسلط
 Mehrabian,1978; Russell & Mehrabian,(شود می  تعریف  هیجانی 
احساسات  به  می توان  هیجان،  بعد  سه  سنجش  با  بنابراین   .)1977
برای  مفید  ابزاری   )PAD(مدل درمجموع  پی برد.  فرد  هیجانات  و 
که در چنددهه اخیر در زمینه روانشناسی محیط  سنجش هیجان  بوده 
 Baker, et al.,1992; Chebat & Michon,(مورد استفاده قرار گرفته است
 1995; Stamps, 2003; Laroche, et al., 2005; Ryu & Jang, 2007;
 Arifin & cheung, 2007; Van Hagen,et al., 2009; Kuppens, 2008;
را  هیجان    Morrison, et al., 2011; Hyun,et al. , 2011( .سنجش 
گزارش های شخصی،  می توان بااستفاده از طیف وسیعی از روش های 
سنجش های رفتاری، سنجش های فیزیولوژیکی و سنجش عصبی و یا 
 Caicedo & Beuzekom, 2006;( با روش ها و ابزارهای مختلف درکنارهم
با  Kooh, et al. ,2006; Nass, et al. , 2005( انجام داد. پژوهش حاضر 
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گزارش های شخصی از نوع خودارزیابی  روش ترکیبی متشکل از: 1- روش 
از  شد.  انجام   )EEG( نوع  از  عصبی  روش   -2 و   )SAM( آدمک تصاویر 
گزارش های شخصی تصویری، از نوع)SAM( به دلیل عدم نیاز  تکنیک 
گرافیکی آن استفاده  به ابزارخاص، سریع، آسان و ارزان بودن و ماهیت 
کنش های افراد به متغیرهای محیطی   شد. اما از آنجایی که بخشی از وا
گاه است، از روش عصبی )EEG(، به عنوان روش مکمل استفاده  ناخودآ
 )i, 2016Gayathr(که دلیل آن، دقت اندازه گیری بیشتر این روش گردید 
کمتر نسبت به  و برخورداری از تمام مزایای روش فیزیولوژیک و ضعف 
ُنه درجه اي  مقیاس   )SAM( تکنیک  در  استفاده  مورد  ابزار  است.  آن 
النگ و برادلي )Bradley & Lang, 1994( و در روش الکتروانسفالوگرافی، 
است.   )Neurosky(شرکت تک کاناله   )MindWave MW001(هدست
مهم ترین علت انتخاب این دستگاه، بی نیازی از فضای آزمایشگاهی، 
دردسترس بودن، هزینه مناسب تهیه، قابل استفاده و اجرا در زمان 
کمتر، مناسب  بودن برای پژوهش های میان رشته ای به دلیل بی نیازی از 
تحلیل های پیچیده، پذیرش بهتر توسط آزمون شونده به دلیل سهولت 
آزمون ها و  راه اندازی و مدت  کمتر  نصب، عدم نیاز به ژل  رسانا، زمان 
کاربرد در سنجش ابعاد هیجانی  طراحی و تولید اختصاصی آن جهت 
و مطالعات نوروفیدبک است. دقت و اعتبار این دستگاه در سنجش 
 Alnemari,(هیجان توسط چندین مطالعه انجام شده تأیید شده است

.)et al., 2017; Girardi, et al., 2018; Wang, et al., 2017

۳.۲. شرکت کنندگان
به  بانظر  و  روش  آزمایشگاهی  ماهیت  به  با توجه  آماری  جامعه 
پژوهش های مشابه، ۵0 نفر )3۶ زن و 14 مرد( از دانشجویان دانشگاه 
تربیت مدرس با میانگین سنی2۷ سال)σ =3.4( بوده اند که با پیشینه 
 ،)٪10( معماری  هنر و   ،)٪11( مهندسی  فنی و  چهارگروه  از  تحصیلی 
گروه علوم پزشکی)8٪(انتخاب شدند.  علوم انسانی و علوم پایه  )21٪( و 
با  و  آزمایش حضور داشته  با رضایت شخصی در  همه شرکت کنندگان 
 هدیه ای از آنان تقدیرگردید. به دلیل تأثیر سالمت روانی آزمون شوندگان 
 )GHQ( سالمت عمومي آزمون  انجام  با  پژوهش،  از  حاصل  نتایج  بر 
موجود،  استاندارد های  با  برابر  سالمت روان  از  برخوردار  نمونه هایی 
و ٪40  مطلوب  بسیار  وضعیت  در   σ=2.۶۶ ،17.34 نمره کلی با   ٪۶0(
با نمره کلیσ=5.72 ،2۹ در وضعیت مطلوب( و عدم گزارش هیچگونه 

گردیدند. سابقه بیماری عصبی، وارد آزمون 

۳.۳. طراحی آزمایش و  رویه کار
در  آزمون ها  انجام  هیجان،  بر  محیطی  متعدد  عوامل  تأثیر  به دلیل 
محیط واقعی غیرممکن بوده، بنابراین پژوهش به کمک آزمایش های 
متحرک)  سه بعدی  دیجیتال  مدل  سازی  تکنیک  توسط  کنترل شده 
که  انجام شد  ثانیه(   120 متوسط  به مدت  دیجیتال  ویدیو های 
می نماید.  ممکن  افراد  برای  را  شهری  خیابان  در  مجازی  پیمایش 
شدند.  مقایسه  آن  با  12گانه  آزمون های  سایر  و  طراحی  پایه  آزمون 
کالبدی تعریف شده توسط  آزمون پایه متشکل از یک ساختار فضایی_ 
تمایز  که  بوده  حاصله  نتایج  در  مخل  پیچیدگی های  فاقد  و  محقق 
آن با سایر آزمون ها صرفًا تغییر درهمان متغیر قابل سنجش آن آزمون 
دارای  پایه  آزمون  فضایی_کالبدی  ساختار  بنابراین  است.  مشخص 

شهری)  خیابان  مطلوب  و  میانه  محصوریت  با  الخط  مستقیم  فرم 
بوده  نفوذپذیری  و  شکستگی  تقاطع،  توجه،  کانون های  فاقد   ،)1:2
برخوردار است. الیه  تعادلی  نسبی  و  تناسب  با  کالبدی  از فرم های  و 
و  ارکان  و  بوده  جداره  الیه میانی  از  متمایز  تجاری  فعالیت  با  همکف 
مسیرها  کلیه  هستند.طول  دوبعدی  ریتم های  دارای  جداره  اجزای 
 24 معبر  عرض  متر،   12۵ اضافی(  عناصر  با  آزمون هایی  )به استثنای 
خیابان  جداره  و  محصوریت(  سنجش  آزمون های  متر)به استثنای 
بوده  متر   13-12 حدود  ارتفاع  با  مشابه  ساختمان های  از  متشکل 
 1۹ از  خیابان،  پذیرش  غیرقابل  انتزاعی شدن  از  جلوگیری  برای  که 
استفاده  مدل سازی  به منظور  شهر  در  موجود  حقیقی  ساختمان 

شده است. )تصویرشماره1(.  
و  رنگ  با  و عناصر فضای شهری  رنگ جداره  انتخاب  نظیر  اقداماتی 
شکل خنثی، پرهیز از جانمایی عناصر اضافه، استفاده از درختان بدون 
غیرمتحرک،  و  پارک شده  به صورت  اتومبیل  عنصر  از  استفاده  برگ، 
شامل  محیطی  گی های  ویژ کنترل  انسان،  حضور  از  استفاده  عدم 
ساخت  آزمون،  انجام  محل  در  محیط  صدای  سرو  و  نور  میزان  دما، 
ثانیه( و  بر  براساس سرعت طبیعی حرکت فرد پیاده )1.50 متر  ویدئو 
آزمون ها، همگی  کنترل  از شرایط  آزمون شوندگان  گاهی رساندن  آ به 
کثر میزان واقع گرایی  که برای اعمال حدا از مجموعه تمهیداتی است 
کنترل متغیرهای مداخله گر متعدد بر هیجان انجام شده است.  ضمن 
حضور  با  دانشکده هنر   مرکزتحقیقات  محل  در  پژوهش  آزمون های 
گروه  دو  در  هماهنگ شده،  زمان بندی  برنامه  طبق  شرکت کنندگان 
متفاوت  با آزمون پایه مشترک) به دلیل طوالنی مدت شدن آزمون ها، 
از  ناشی  نتایج  در  اختالل  امکان  و  پژوهش  در  شرکت   از  افراد  امتناع 
برنامه  و  ترتیب  از  آزمون ها  انجام  انجام شد.  یکنواختی(  و  خستگی 
خاصی پیروی می نمود. پس از آموزش شرایط و روند انجام آزمون ها 
به هرشرکت کننده و نصب هدست دستگاه )mindwave( برروی سر و 
تست برقراری ارتباط هدست با سرور، به انجام آزمون ها پرداخته شد. 
کلیپ مربوطه پخش  شده و درحین تماشا و توجه  پس از چند ثانیه، 
)EEG( ثبت گردید.  داده های  همزمان  طور  به  به آن،  شرکت کننده 
 )SAM(بالفاصله پس  از اتمام پخش هرکلیپ، ابتدا پرسشنامه آزمون
سپس  گرفت.  قرار  آنها  اختیار  در  هیجان،  سطح  سنجش  برای 
تست  آزمون،  موضوع  به  شرکت کنندگان  توجه  میزان  سنجش  برای 
استراحت  از  پس  گرفته شد.  آنها  از  کامپیوتری  صورت  به   )Stroop(
همین  و  شده  شروع  بعدی  آزمون  اجازه،  کسب  و  ثانیه ای  چند 
اتمام  از  پس  تکرار  گردید.  مربوطه  آزمون های  تمامی  برای  فرایند 
استراحت،  و  شرکت کننده  سر  روی  از  هدست  جمع آوری  و  آزمون ها 
سالمت  شخصیت)NEO( و  آزمون های  به  مربوط  پرسشنامه های 
منظور  به  داده شد.  قرار  شرکت کننده  اختیار  در  به ترتیب   )GHQ(
صحیح  پاسخ های  نسبت   ،Stroopتست به کمک  توجه  سنجش 
آزمون  نتایج  را مشخص می نماید.  فرد  توجه  به کل سئواالت، میزان 
برابر  تقریبًا  آزمون شوندگان  توجه  شاخص  نشان داد،  تک نمونه ای   t
یک بوده، یعنی آنها توجه کامل به آزمون های طراحی شده داشته اند 
و تحلیل زوجی t یا t وابسته نشان داد این میزان توجه درطول انجام 
همه آزمون ها تغییر معناداری نداشته  و درمجموع نمی تواند به عنوان 

توضیحی برای تفاوت های بالقوه در داده های EEG باشد)تصویر2(.
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کنترل عوامل مداخله گر تصویرشماره1: تصاویری از محیط شبیه سازی شده آزمون های هجده گانه در قالب ده متغیر مورد بررسی با 

تصویرشماره2: فرآیند انجام آزمون ها)راست( و نمونه ای از حضور شرکت کنندگان حین انجام آزمون با کسب اجازه جهت انتشار عکس )چپ(
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4.۲. اندازه و محصوریت فضا
خوشایندی  بیشترین  اطمینان۹۹درصد،  با   )SAM(نتایج براساس 
آن  از  پس  و  رتبه3.40(  میانگین  محصوریت1:1)با  با  خیابان   مربوط به 
محصوریت1:1/2  درنهایت  1:2،1:4و  محصوریت  به  مربوط  به ترتیب 
بااطمینان۹۹درصد  نیز   )EEG(نتایج است.  رتبه1.48(  میانگین  )با 
)با  محصوریت1:1  با  خیابان  در  خوشایندی  بیشترین  داد  نشان 
خوشایندی  به ترتیب  سپس  و  می افتد  اتفاق  رتبه3.35(  میانگین 
درخصوص  دارد.  1:4وجود  درنهایت  و   1:1/2 محصوریت1:2،  در 

برانگیختگی نیز براساس نتایج )SAM( و )EEG( با اطمینان ۹۹درصد، 
با محصوریت 1:1/2و  برانگیختگی در خیابان  مشاهده شد، بیشترین 
با محصوریت 1:2  سپس در محصوریت1:4 احساس می شود. خیابان 
درخصوص  می نمایند.  ایجاد  را  کمتری  برانگیختگی   1:1 محصوریت  و 
گرفته می شود در خیابان با  کنترل نیز با اطمینان ۹۹درصد نتیجه  بعد 
کنترل و تسلط احساس می شود. پس از  محصوریت 1:1 بیشترین مقدار 
کنترل مربوط به محصوریت 1:1/2، 1:2و در  آن به ترتیب بیشترین مقدار 

نهایت محصوریت1:4 است )جدول شماره۵(.

4.3. عقب رفتگی و پیش آمدگی کالبدی
خیابان  کالبدی  پیش آمدگی  و  عقب رفتگی  داد  نشان  آزمون  نتایج 
سبب افزایش خوشایندی )براساس نتایج EEG با اطمینان ۹۹ درصد 
کنترل در افراد )براساس نتایج  کاهش سطح  و با میانگین رتبه1.79( و 

معناداری  عدم  به  باتوجه  اما  می گردد.  اطمینان ۹۹درصد(  با   ،SAM
آزمون های داده های SAM و EEG ، این متغیر تأثیری در برانگیختگی 

افراد ندارد )جدول شماره۶(.

۴. بحث و یافته ها
پرسشنامه  پایایی  انجام شد.  کمی_آماري  به روش  داده ها  تحلیل 
ارزیابی  تأیید  شد.   )0.815( کرونباخ  آلفای  ضریب  به کمک   )SAM(
آزمون  به کمک  پژوهش  آزمون های  در  هیجانی  متغیرهای  توزیع 
عالمت )به دلیل غیرنرمال بودن پرسشنامه )SAM(و)EEG( براساس 
توزیع  میانه  نشان داد،  نتایج  و  انجام   کولموگروف_اسمیرنوف(  آزمون 
آزمون ها تفاوت  با میانه استاندارد جامعه در بیشتر  هرمتغیر هیجانی 
معناداری داشته و به عنوان یک متغیر مهم در تحلیل های بعدی مورد 
سنجش قرارگیرد. به منظور رتبه بندي هر یک از متغیرهای هیجانی در 
آزمون های قابل مقایسه پژوهش، از آزمون فریدمن استفاده شده است.

۴.۱. شکل و فرم فضا
خیابان  خوشایندی  ۹۹درصد،  اطمینان  با   )SAM( نتایج  براساس 
و   )2.05( مارپیچ  خیابان  از  بیش  رتبه2.50(  میانگین  )با  قوسی شکل 
با   ،)EEG( نتایج  براساس  اما  است.   )1.45( الخط  مستقیم  خیابان 
اطمینان ۹۵درصد، خوشایندی خیابان مارپیچ )2.33( بیش از خیابان 
قوسی شکل )1.88( و خیابان مستقیم الخط )1.79( بوده است. نتایج 
درخصوص برانگیختگی براساس نتایج )SAM( با اطمینان ۹۹درصد و 
نتایج )EEG( بااطمینان 99.5درصد نشان داد بیشترین برانگیختگی در 
خیابان مارپیچ و پس از آن به ترتیب درخیابان قوسی شکل و مستقیم 
الخط بوده است.درخصوص سطح کنترل، با اطمینان ۹۹درصد، سطح 
کنترل درخیابان مستقیم الخط بیش از خیابان قوسی شکل و خیابان 

مارپیچ است )جدول شماره4(.

جدول شماره4: نتایج تحلیل تاثیر فرم های مختلف خیابان شهری بر متغیرهای هیجانی

کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج  SAMنتایج       

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

2.64 1

0.00

1.61 3

0.028

1.52 3

0.00

1.79 3

0.035

1.45 3

0.00

محور مستقیم الخط

2.19 2 1.98 2 1.88 2 1.88 2 2.5 1 محور قوسی شکل

1.17 3 2.41 1 2.60 1 2.33 1 2.05 2 محورهای مارپیچ

جدول شماره5: نتایج تحلیل تأثیر محصوریت های مختلف خیابان شهری بر متغیرهای هیجان
کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج  SAMنتایج       

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

2.33 2

0.00

3.40 1

0.009

3.45 1

0.00

2.40 3

0.000

1.48 4

0.00

 محصوریت ۱: ۲/۱

2.90 1 2.02 3 1.90 4 3.35 1 3.40 1 محصوریت ۱:۱

3.38 3 1.93 4 2.10 3 2.55 2 2.78 2  محصوریت ۱:۲

1.50 4 2.65 2 2.55 2 1.70 4 2.35 3 محصوریت ۱:۴
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جدول شماره8: نتایج تحلیل تأثیر شکستگی در مسیر و تغییر چشم انداز خیابان شهری بر متغیرهای هیجانی
کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج  SAMنتایج       

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

1.76 1
0.008

1.62 1
0.59

1.67 1
0.090

1.69 1
0.033

1.62 1
0.197

 وجود عنصر فضایی
کید کانون توجه و تا

1.24 2 1.38 2 1.33 2 1.31 2 1.38 2 آزمون پایه

1.19 2
0.002

1.68 1
0.036

1.69 1
0.046

1.79 1
0.001

1.71 1
0.015

وجود عنصر کالبدی
کید کانون توجه و تا  

1.81 1 1.32 2 1.31 2 1.21 2 1.29 2 آزمون پایه

جدول شماره6:نتایج تحلیل تأثیر عقب رفتگی و پیش آمدگی کالبدی خیابان شهری بر متغیرهای هیجانی

کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج  SAMنتایج  

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

1.17 2
0.002

1.52 1
0.655

1.52 1
0.819

1.79 1
0.001

1.5 -
1.00

کالبدی عقب رفتگی و پیش آمدگی 
1.83 1 1.48 2 1.48 2 1.21 2 1.5 - آزمون پایه

کید بر متغیرهای هیجانی  کانون توجه و تأ جدول شماره7: نتایج تحلیل تأثیر وجود عنصر فضایی 

کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج  SAMنتایج       

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

1.26 2
0.018

1.60 1
0.102

1.71 1
0.029

1.69 1
0.033

1.69 1
0.059

نفوذ پذیری در ساختار فضایی
1.74 1 1.40 2 1.29 2 1.31 2 1.31 2 آزمون پایه

1.15 2
0.002

1.28 2
0.003

1.25 2
0.004

1.53 1
0.736

1.40 2
0.285

 خیابان با جداره همکف
نفوذناپذیر

1.85 1 1.73 1 1.75 1 1.48 2 1.60 1 خیابان با جداره همکف نفوذپذیر

کید در  وتأ کانون توجه  کالبدی  4.4. وجود عنصر فضایی و عنصر 
طول مسیر

کید  وجود یک میدان شهری  به عنوان عنصر فضایی کانون توجه و تأ
 EEG سنجش  بیشتر)براساس  خوشایندی  سبب  خیابان،  طول  در 
بااطمینان ۹۵٪(، برانگیختگی بیشتر )سنجش SAM بااطمینان ٪۹۵( 
یک  وجود  می گردد.  اطمینان ٪۹۹(  فضا)با  کنترل بر  سطح  افزایش  و 

بنای شاخص نیز سبب خوشایندی بیشتر)سنجش SAM با اطمینان 
)براساس  بیشتر  برانگیختگی  و  اطمینان٪۹۹(  با   EEG نتایج  و   ٪۹۵
افراد می گردد. همچنین  با اطمینان ۹۵٪( در   EEG و   SAM سنجش 
بنای شاخص در طول مسیر سبب  اطمینان ۹۹درصد، وجود یک  با 

کاهش یابد )جدول شماره۷(. کنترل و تسلط بر فضا  می گردد سطح 

4.5.شکستگی در مسیر و تغییر چشم انداز
در بخش بعدی پژوهش به بررسی تأثیر چرخش درحین حرکت و تغییر 
چشم انداز پرداخته است. نتایج سنجش)EEG( با اطمینان ۹۵درصد 
سبب  خیابان،  چشم انداز  تغییر  و  مسیر  در  شکستگی  نشان داد 
)SAM( خوشایندی بیشتر در افراد می گردد. همچنین براساس نتایج

و )EEG( با اطمینان ۹۵درصد، شکستگی در مسیر و تغییر چشم انداز 
خیابان سبب برانگیختگی بیشتر در افراد نیز می گردد. اما سبب می گردد 
کاهش یابد )جدول  کنترل و تسلط بر فضا )با اطمینان ۹۹درصد(  سطح 

شماره8(.

4.6. نفوذپذیری در ساختار فضایی و نفوذپذیری بصری در ساختار 
کالبدی

نتایج آزمون فریدمن، سنجش)EEG( با اطمینان ۹۵درصد )میانگین 
رتبه 1.69( نشان داد نفوذپذیری در ساختار فضایی سبب خوشایندی 
بیشتر در افراد می گردد. نتایج آزمون )SAM( نیز درخصوص برانگیختگی 
برانگیختگی بیشتر  با اطمینان ۹۵درصد نشان داد نفوذپذیری سبب 
می گردد. اما نتایج )اطمینان ۹۵درصد( نشان داد افزایش نفوذپذیری 
کنترل بر فضا  می گردد.  کاهش سطح  در ساختار فضایی خیابان سبب 

آزمون  این  در  که  کالبدی  ساختار  در  بصری  نفوذپذیری  سنجش 
نفوذپذیری و عدم نفوذپذیری الیه همکف خیابان با یکدیگر مقایسه 
نفوذپذیری بصری   ،  EEG و   SAM نتایج  براساس  شده اند نشان داد 
اطمینان  با  اما  ندارد  افراد  تاثیری در خوشایندی  کالبدی  در ساختار 
افراد  در  بیشتر  برانگیختگی  سبب   ،)EEGوSAM نتایج  )با  ۹۹درصد 
کنترل  می گردد. همچنین با اطمینان ۹۹درصد، سبب می گردد سطح 

و تسلط بر فضا افزایش یابد )جدول شماره۹(.
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۴.۷. ریتم های دوبعدی و سه بعدی الیه جداره خیابان
 EEG با اطمینان ۹۵٪( و آزمون( SAM نتایج نشان داد براساس آزمون
)با اطمینان ۹۹٪( بیشترین خوشایندی مربوط به خیابان با ریتم های 
با  خیابان  آن  از  پس  و  همکف  باالی  و  همکف  طبقات  در  سه بعدی 
همکف دوبعدی و باالی همکف سه بعدی است. در ادامه با اختالف 
در نتایج دو آزمون، نتایج )SAM( نشان می دهد خوشایندی خیابان با 
جداره همکف و باالی همکف دوبعدی بیش از همکف سه بعدی،باالی 
همکف دوبعدی است. اما نتایج )EEG(، با اطمینان ۹۹درصد نشان 
با ریتم های همکف سه بعدی،باالی همکف  داد خوشایندی خیابان 
درمورد  است.  دوبعدی  همکف  باالی  و  همکف  از  بیش  دوبعدی 
اطمینان۹۵درصد نشان  با  )SAM(و)EEG( هر دو  نتایج  برانگیختگی 

ریتم های  با  خیابان  به  مربوط  به ترتیب  برانگیختگی  بیشترین  داد 
همکف و باالی همکف سه بعدی، همکف سه بعدی و باالی همکف  
دوبعدی، همکف دوبعدی و باالی همکف سه بعدی و درنهایت کمترین 
همکف  باالی  و  همکف  ریتم های  با  خیابان  به  مربوط  برانگیختگی 
متفاوت  ریتم های  می دهد،  نشان  کنترل  بعد  نتایج  است.  دوبعدی 
جداره تأثیر متفاوتی بر بعد کنترل داشته  است، به گونه ای که با اطمینان 
۹۹درصد بیشترین سطح کنترل به ترتیب در خیابان با ریتم های همکف 
و باالی همکف دوبعدی، همکف دوبعدی، باالی همکف سه بعدی 
و همکف سه بعدی، باالی همکف دوبعدی و درنهایت در خیابان با 

جداره همکف و باالی همکف سه بعدی است)جدول شماره10 (.

جدول شماره11: نتایج تحلیل تأثیر شکل و فرم کنج خیابان شهری بر متغیرهای هیجانی

کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج  SAMنتایج       

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

2.53 3

0.00

2.20 4

0.147

2.70 2

0.307

2.85 3

0.00

2.78 2

0.002

کنج پخ دار

2.85 2 2.70 2 2.35 3 3.18 1 2.83 1 کنج منحنی شکل

3.00 1 2.85 1 2.18 4 2.93 2 2.83 1 کنج خالی شده

1.63 4 2.25 3 2.78 1 1.05 4 1.58 3 کنج پیش آمده

جدول شماره10: نتایج تحلیل تأثیر ریتم های الیه جداره خیابان شهری بر متغیرهای هیجانی

کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج  SAMنتایج  

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

3.19 1

0.001

2.09 4

0.041

2.07 4

0.035

2.05 4

0.008

2.31 3

0.042

همکف دو بعدی، باالی همکف دوبعدی

2.76 2 2.33 3 2.40 3 2.64 2 2.57 2 همکف دوبعدی، باالی همکف سه بعدی

2.26 3 2.69 2 2.55 2 2.21 3 2.17 4 همکف سه بعدی،باالی همکف دوبعدی

1.79 4 2.89 1 2.98 1 3.10 1 2.95 1 همکف سه بعدی، باال همکف سه بعدی

کنج 4.۸. شکل و فرم 
با   ،)EEG( و )SAM( کنج، نتایج تأثیر شکل و فرم  ارزیابی  درخصوص 
کنج  اطمینان ۹۹درصد نشان داد بیشترین خوشایندی درخیابان با 
کنج خالی شده  منحنی شکل بوده و پس ازآن به ترتیب مربوط به شکل 
کنج پیش آمده بوده است. درخصوص  کنج پخ دار و درنهایت  سپس 
سطح کنترل و تسلط نیز نتایج با اطمینان ۹۹درصد نشان داد بیشترین 

سطح تسلط و کنترل فضا در خیابان با کنج خالی شده احساس می  شود. 
پس از آن نیز نتایج به ترتیب مربوط به خیابان با کنج منحنی شکل، کنج 
کنج پیش آمده است. اما درخصوص بعد برانگیختگی  پخ دار و در نهایت 
خیابان  کنج  فرم  و  شکل  داد  نشان   )EEG( هم  و   )SAM( نتایج  هم 

تأثیری در برانگیختگی افراد ندارد )جدول شماره11(.

جدول شماره9: نتایج تحلیل تاثیر نفوذپذیری در ساختار فضایی خیابان شهری بر متغیرهای هیجانی

کنترل برانگیختگی خوشایندی

آزمون های پژوهش
SAMنتایج EEGنتایج SAMنتایج EEGنتایج   SAMنتایج       

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig
میانگین 

رتبه
رتبه Sig

میانگین 
رتبه

رتبه Sig

1.20 2
0.005

1.77 1
0.028

1.75 1
0.018

1.73 1
0.02

1.68 1
0.071

شکستگی در مسیر و تغییر چشم انداز

1.80 1 1.23 2 1.25 2 1.28 2 1.33 2 آزمون پایه



 مطالعات شهری، 1401، 11 )44(، 62-47 | 57

پای کن و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  مستخرج  عصبی  داده های  به کمک  تحقیق،  یافته های  بخش  در 
بررسی  به  کمی  روش  به   ،)SAM(آزمون پرسشنامه  و   )EEG(سنجش
یک  کالبدي_فضایی  سنجه های  اصلی ترین  از  متغیر  ده  بین  ارتباط 
خیابان شهري و تحریک هیجانی عابرین پیاده پرداخته شد. به طورکلی 
پژوهش حاضر در تأیید نتایج پژوهش هاي پیشین اما به روش دقیق و 
کالبدي_ با سنجش داده های عصبی مستخرج، نشان داد سنجه های 
تجربه شده  هیجانات  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  خیابان  یک  فضایی 
توسط افراد است. درخصوص شکل و فرم فضا، مطالعات پیشین، فرم 
منحنی و متقارن را لذت بخش تر، چشم نوازتر و موردترجیح مردم نشان 
حاضر  پژوهش  نتایج   .)Bar & Neta, 2008; Garner, 1974(داده اند
نیز نشان داد افراد خوشایندی بیشتری را در خیابان های دارای انحنا 
)خیابان قوسی شکل و مارپیچ( نسبت به خیابان های مستقیم الخط 
بیش  خیابان ها  این گونه  در  نیز  برانگیختگی  و  می نمایند  احساس 
خیابان  در  تسلط  و  کنترل  سطح  اما  است  مستقیم الخط  خیابان  از 
است.  مارپیچ  خیابان  و  قوسی شکل  خیابان  از  بیش  مستقیم الخط 
بنابراین درمجموع، برآیند سه مؤلفه هیجانی خوشایندی، برانگیختگی 
فضاهای  می دهد  نشان   )PAD( نظریه  براساس   )D+A+P-(کنترل و 
و  آمده  به شمار  قدرتمندتر  و  شادی آورتر  هیجان انگیزتر،  منحنی شکل 
که بیشتر باشد، سطح هیجانی آن نیز بیشتر  تعداد و تنوع این انحنا 
می گردد. درخصوص اندازه و محصوریت فضای شهری، قباًل براهمیت 
کیفیت عاطفی در مطالعات اشاره  مقیاس مناسب فضا و ارتباط آن با 
شده )Franz, et al., 2004; Shaftoe, 2008; Stamps, 2005(  و ابعاد و 
 Lynch, 1971;( محصوریت بینابینی موردنظر نظریه پردازان بوده است
 1:1 از  محصوریت  گر  ا توسلی  نظر  از   .)Gehl, 2003; Alexander, 1977
محصوریت  و  می نماید  ترس  احساس  ناظر  در  کند،  تجاوز   2:1/5 و 
ناظران  به  مربوط  نتایج  این  البته  است.  فضا 1:2، 1:3یا 1:4  مطلوب 
محصوریت  به  نسبت  متفاوتی  احساس  ایرانی  ناظران  و  بوده  غربی 
خواهند داشت )Tavassoli, 2019(. از این رو در این پژوهش به بررسی 
تأثیر چهار محصوریت متفاوت خیابان شهری بر تجربه هیجانی عابرین 
که نتایج نشان داد خوشایندی در خیابان های با  پیاده پرداخته شد 
و  زیاد  کم  محصوریت  با  خیابان  از  بیشتر  )1:2و1:1(  میانه  محصوریت 
مقایسه  در  میانه  محصوریت  با  خیابان های  اما  است   )1:1/2 )1:4و 
کمتری را در  کمتر و بیشتر، برانگیختگی  با خیابان های با محصوریت 
از  حاصل  برانگیختگی  و  خوشایندی  برآیند  با  می نمایند.  ایجاد  فرد 
محصوریت های مختلف و براساس نظریه )A+-D+P( ،)PAD( چنین 
خیابان هایی آرامش بخش و بی دغدغه به شمار می آیند. البته فضاهای 
کمتر یعنی با محصوریت های 1:1 و 1:1/2سبب می شوند  با محصوریت 
کنترل بیشتری بر فضا داشته باشند و هرچه محصوریت فضا بیشتر  افراد 
شده و به سمت خیابان های با محصوریت 1:2 و نهایت 1:4 می رسد، 
کاهش می یابد. بنابراین درمجموع،  کنترل و تسلط عابرین بر آن  سطح 
بیشتری  هیجانی  و  عاطفی  مطلوبیت  از  1:2و1:1  های  محصوریت 

برخوردار است.
گره های  که  همچنین از مطالعات پیشین به طورکلی چنان بر می آید 
شهری، تغییر در وضعیت مکانی و سکانس های فضایی در حین حرکت 
که هیجانات  کالبدی_فضایی است  در فضاهای شهری، از دیگر عوامل 
 Hamzi, et al., 2016; Li, et al.,( افراد را دستخوش تغییر قرار می دهد

هیجانات  باشد،  نداشته  وجود  محیط  در  تغییری  هیج  گر  ا 2016( و 
این  اما در   ), et al., 2014Konig (تعادل است کم و بیش درحالت  فرد 
به طور  تغییرات  این  ایجادکننده  تأثیر سنجه های مختلف  مطالعات، 
که درنتیجه  گانه بر تجربه هیجانی افراد مورد بررسی قرار نگرفته بود  جدا
نتایج نشان داد  پرداخته شد.  بررسی چند عامل  به  پژوهش  این  در 
طول  در  کید  تأ و  توجه  کانون  فضایی  عنصر  به عنوان  میدان  وجود 
کانون  کالبدی  مسیر خیابان، وجود یک بنای شاخص به عنوان عنصر 
کید، نفوذپذیری در ساختار فضایی خیابان و شکستگی در  توجه و تأ
مسیر و تغییر چشم انداز خیابان، همگی سبب افزایش خوشایندی و 
برانگیختگی تجربه شده در افراد می گردد که باتوجه به برآیند خوشایندی 
و برانگیختگی مثبت و براساس نظریه )PAD(، فضاهایی هیجان انگیزتر 
به شمار می آیند. دراین بین تنها در خیابان با عقب رفتگی و پیش آمدگی 
گرچه سطح خوشایندی در افراد افزایش می باید اما تأثیری  کالبدی، ا
می توان  درمجموع  بنابراین  نگردید.  مشاهده  افراد  برانگیختگی  در 
حالت های  در  فضایی  سکانس های  در  تغییرات  نمود  نتیجه گیری 
تغییرات  به  توجه  با  و  بوده  تأثیرگذار  افراد  هیجانی  تجربه  بر  مختلف 
گرفت تغییرات  افزایشی در خوشایندی و برانگیختگی، می توان نتیجه 
سکانس های فضایی عمومًا اثرات مثبت بر تجربه هیجانی دارند. البته 
کید در طول  کانون توجه و تأ به جز وجود میدان به عنوان عنصر فضایی 
کنترل و تسلط بر فضا می گردد، در مابقی  مسیرکه سبب افزایش سطح 

کاهش می یابد. کنترل و تسلط بر فضا  موارد سطح 
در ادامه به بررسی تأثیر فرم کنج های ایجادشده در خیابان پرداخته شد. 
مطالعات موجود و نتایج این پژوهش نشان داده اند تغییرات هیجانی 
درحین چرخش به تقاطع و تغییرجهت حرکت وجود دارد. هدف این 
که آیا چنین تغییرات هیجانی صرفًا  بخش از پژوهش بررسی آن است 
که این تغییرات  به دلیل تغییر جهت در مسیر حرکت بوده است یا آن 
نیز  شده  ایجاد  کنج های  کالبدی_فضایی  ساختار  دلیل  به  می تواند 
احساس  بر  فرم  کنج ها  و  شکل  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  باشد. 
خوشایندی  که  به گونه ای  است،  اثرگذار  پیاده  عابرین  خوشایندی 
در  تأثیری  اما  بوده   فرم ها  سایر  از  بیش  شکل  منحنی  کنج  با  خیابان 
کنج های  شکل  و  فرم  درمجموع  بنابراین  ندارد.  افراد  برانگیختگی 
خیابان نیز بر تجربه هیجانی افراد اثرگذار هست و مانند نتایج تحقیقات 
کنج نیز بیشترین خوشایندی مربوط به فرم های  قبلی، درخصوص فرم 
نرم منحنی شکل است. تأثیر جداره شهری بر تجربه هیجانی عابرین 
که به آن پرداخته شد. نتایج مطالعات پیشین  نیز از دیگر مواردی است 
فرم های  با  هماهنگ  اشکال  منحنی،  خطوط  مثبت  تأثیر  از  نشان 
که  طبیعی، نماهایی با جزئیات معماری متناسب داشته و نماهایی 
مسطح و یکنواخت باشند و از اطالعات معمارانه کافی برخوردار نیستند 
 Kasakin & Mastandrea ,(برشمرده  شده اند نا مناسب  انسان  برای 
;2009(. در این پژوهش ریتم های مختلف دوبعدی و سه بعدی جداره 
خیابان و با توجه به موقعیت آن با یکدیگر مقایسه شده اند. در راستای 
نتایج پیشین، نتایج این تحقیق نشان داد خوشایندی و برانگیختگی 
با  جداره های  از  بیش  هستند،  بعدی  سه  تمامًا  که  جداره هایی  در 
که تمامًا  ریتم های دو بعدی و سه بعدی بوده و در نهایت جداره هایی 
برخوردارند.  برانگیختگی  و  خوشایندی  کمترین  از  هستند،  دوبعدی 
کنترل و تسلط در خیابان با ریتم های دوبعدی بیش  همچنین سطح 
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پای کن و دیگران
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از خیابان با ریتم های سه بعدی است. بنابراین جداره های با ریتم های 
شگفت زدگی،  جذابیت،  سبب   )PAD( نظریه  براساس  سه بعدی 
احساس هیبت و قدرتمندی نموده و جداره های با ریتم های دوبعدی 
در  می نمایند.  تحرک  عدم  و  کسل کنندگی  احساس  سبب  بیشتر 
این بین، الیه همکف بیشتر در تحریک برانگیختگی و الیه باالی همکف 
در تحریک خوشایندی اثرگذار بوده است. در ادامه نیز تأثیر نفوذپذیری 
کالبدی خیابان با آزمون مقایسه تأثیر طبقه همکف  بصری در ساختار 
به صورت صلب و نفوذپذیر)در این تحقیق بدنه تجاری( مورد بررسی 
کالبدی  که نتایج نشان داد نفوذپذیری بصری در ساختار  گرفت  قرار 
خیابان سبب افزایش برانگیختگی و تسلط بر فضا می گردد اما تأثیری در 

احساس خوشایندی افراد ندارد.
 )EEG(و داده های )SAM(از دیگر نتایج این تحقیق، مقایسه روش های 
نتایج  مقایسه  است.   )MindWave MW001( هدست  از  مستخرج 
آزمون های  از  هردسته  در  فریدمن،  آزمون  و  یومن ویتنی  آزمون  دو 
آماری)  آزمون های  به معناداری  با توجه  طراحی شده، نشان می دهد 
Sig > 0.0(، درخصوص متغیر برانگیختگی، 88.89درصد، درخصوص 
متغیر خوشایندی61.11 درصد و درمجموع ۷۵درصد انطباق در نتایج 
می دهد  نشان  که  دارد  وجود   )EEG(و  )SAM(روش دو  از  حاصل 
داده های)EEG( مستخرج از دستگاه به خوبی می توانند هیجانات افراد 
 ،)SAM( را استخراج نمایند. همچنین انطباق نتایج دستگاه با نتایج
در  است.   خوشایندی  متغیر  از  بیش  برانگیختگی  متغیر  برداشت  در 
این پژوهش تأثیر متغیرهای تعدیل کننده هم مورد ارزیابی قرارگرفت. 
-NEO( پرسشنامه  به کمک  شرکت کنندگان،  شخصیت  نوع  سنجش 
FFI( و بررسی تأثیر متغیر های تعدیل کننده )جنسیت، سن وگروه  های 
پاسخ های  بر  شخصیتی(  ویژگی های  و  غیرمتخصصین  و  متخصصین 
هیجانی به کمک آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین متغیرهای 
هیجانی با متغیرهای شخصیت در ۹2درصد  از آزمون ها و با متغیرهای 
همبستگی  آزمون ها  100درصد  در  تحصیلی  رشته  و  وجنسیت  سن 
که نشان شخصیت های متفاوت آزمون شوندگان، سن،  معنادار نیست 
جنسیت و حتی رشته تحصیلی نمی تواند بر هیجانات تأثیرگذاشته و 

نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار دهد.

5. نتیجه گیری
کالبدی_فضایی خیابان شهری  در این مقاله به ارتباط بین سنجه های 
نوین  ابزاری  و  روش  از  استفاده  با  پیاده  عابرین  تحریک هیجانی  و 
انجام  از  گزیر  نا را  پژوهش  این  موضوع،  ماهیت  پرداخته شد. 
آزمایش های کنترل شده نموده تا با پیمایش مجازی آزمون شوندگان در 
محیطی شبیه  سازی شده، داده ها استخراج و به کمک روش های کمی_
گردد. درراستای تدقیق نتایج حاصله در مقایسه با نتایج  آماری تحلیل 
کنده پیشین و برای امکان سنجی استفاده از ابزاری نوین در  مطالعات پرا
 )EEG( مطالعات حوزه شهرسازی، در این پژوهش از روش عصبی، نوع
بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد متغیرهای کالبدی_فضایی 
خیابان به طورکلی اثرات قابل توجه و ملموسی بر تجربه هیجانی عابرین 
که وجود انحنا در مسیر خیابان سبب می گردد  پیاده دارند. به گونه ای 
فضای خیابان برای استفاده کنندگان آن هیجان انگیزتر، شادی آورتر و 
که بیشتر باشد )خیابان مارپیچ(، سبب  گردد و تنوع انحنا  قدرتمندتر 

مطلوب ترین  می گردد.  افراد  در  نیز  بیشتر  خوشایندی  و  برانگیختگی 
حالت اندازه و محصوریت فضا نیز مربوط به خیابان های با محصوریت 
وجود  به  آرامش   احساس  پیاده  عابرین  در  که  است  )1:2و1:1(  میانه 
می آورد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد تغییر در سکانس های 
کید  کانون توجه و تأ فضایی شامل وجود میدان به عنوان عنصر فضایی 
کالبدی  در طول مسیر خیابان، وجود یک بنای شاخص به عنوان عنصر 
کید، نفوذپذیری در ساختار فضایی خیابان و شکستگی  کانون توجه و تأ
در مسیر و تغییر چشم انداز خیابان، همگی سبب افزایش خوشایندی 
فضاهایی  آن  نتیجه  که  می گردد  افراد  در  شده  تجربه  برانگیختگی  و 
هیجان انگیزتر در مقایسه با خیابان فاقد تغییر و تنوع در سکانس های 
مسیر  طول  در  چرخش  درحین  هیجانی  تغییرات  است.البته  فضایی 
کنج های  وشکل  فرم  و  نبوده  آن  جهت  تغییر  به دلیل  صرفًا  حرکت 
که بر تجربه هیجانی افراداثرگذار بوده  خیابان نیز از دیگر عواملی است 
و در این مورد نیز بیشترین مطلوبیت هیجانی مربوط به فرم های نرم 
منحنی شکل است. ریتم های دوبعدی و سه بعدی جداره خیابان نیز 
از دیگر عوامل اثرگذار بر تحریک هیجانی عابرین پیاده است، به گونه ای 
که سه بعدی بودن جداره های شهری سبب خوشایندی و برانگیختگی 
بیشتر درعابرین پیاده می گردد. باتوجه به آنچه از پژوهش حاضر برآمد، 
توانایی)EEG( پرتابل و هدست )MindWave MW001(، برای نظارت بر 
فعالیت های مغز انسان در عمل و افشای فرآیندهای مغز به عنوان یک 
کافی است و این امر  ابزار بالقوه برای ارزیابی مداخالت طراحی محیطی 
کاربردی جدید در حوزه معماری و شهرسازی  به شناسایی زمینه های 
که پیش  بینی  کمک خواهد کرد. در مجموع پژوهش حاضر تالشی است 
ممکن  اقدامی  هرگونه  از  قبل  را  طراحی شهری  روانشناسانه  تأثرات 
گزینش، تغییر و طراحی  می  نماید تا با علم برنحوه تأثیرگذاری، بتوان با 
کالبدی فضا، سبب تحریک هیجان  های  مناسب عناصر و ویژگی  های 
مثبت و کاهش سطح هیجان  های منفی و درنهایت ارتقای سالمت روان 
شهروندان گردید. بدیهی است انجام پژوهش حاضر با محدودیت هایی 
کنترل  گروه نمونه و حجم نمونه، نحوه انجام آزمون ها و  نظیر انتخاب 
متغیرهای ناخواسته و امکانات مالی همراه بوده است. بنابراین امکان 
انجام پژوهش های آتی برپایه آزمودن سایر حالت های ممکن از ساختار 
کالبدی_فضایی خیابان شهری، بررسی تأثیر ترکیب محیط اجتماعی و 
کالبدی، استفاده از محیط های شبه واقعی تر، بررسی تأثیر هیجان های 
ایجاد شده بر رفتار عابرین پیاده و درنهایت استخراج اصول و ضوابط 
کالبدی_فضایی خیابان بر  از تأثیر متغیرهای  از نتایج حاصل  طراحی 

هیجان وجود دارد.
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