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Background: The environment can cause positive and negative emotions in the citizens. An important 
part of the importance of emotions is due to the impact on people's behaviors. Because the extraction of 
emotional responses is one of the best ways to understand different fields of experience and perception. 
A descriptive review of studies has shown that the mechanism of emotional processes in human-
environment interaction have not been considered so much in studies. Scrutinizing the place of 
emotions in the framework of human-environment interaction in deeper layers, requires the discovery 
of the emotional mechanism and its relationship with the human-environment interaction, which is the 
main concern of this research. 
Objectives: This research seeks to provide a comprehensive framework for human interaction with the 
environment by exploring the position and mechanism of emotional processes with the help of 
complementary fields of study. 
Methodology: The research method is qualitative content analysis. In the first step, by comparative 
analysis of the researches, the initial research model is presented. Then, by analyzing the content of 
studies in the field of emotion psychology, the mechanism of emotional processes has been inferred. The 
conclusion of the research is to Scrutinize the place of the emotional process in the model of human-
environmental interaction. 
Results: In the proposed framework, it was found that in addition to two cognitive and interpretive 
processes affecting behavior that occur under the influence of perceptual conditions and environmental 
and physical conditions, emotional processes occur when a person is in an environment with emotional 
potential. Which can either remain at the level of emotional perception or lead to emotional experience if 
motivated by emotional stimuli. Finally, experience or emotional perception can, under the influence of 
higher-level processes, lead to certain behaviors and feelings in the environment or its emotional 
evaluation. 
Conclusion: The perceived emotional quality of the environment is also affected by both the perceived 
environmental characteristics and the individual characteristics and can be one of the most important 
triple behavioral components. This shows the importance of attention to the emotional stimuli of the 
environment in environmental design and planning. 

Highlights: 
In emotional responses to the environment, sensory data leads to emotional perception or, if aroused, 
leads to emotional experience, and when they reach the conscious stage, it is the result or emotional 
evaluation of the environment or conscious feelings and behavioral intentions. This shows the 
importance of regulating the type of stimulus and the level of arousal in environmental design and 
planning. 
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 محیط، هیجان،  ها:کلید واژه
 تعامالت انسان و محیط

دلیل بخش مهمی از اهمیت هیجان به. شهروندان گردد های مثبت و منفی درتواند سبب ایجاد هیجانمحیط میله: ئبیان مس

بهترین های هیجانی یکی از زیرا هیجان یکی از اجزاء اصلی رفتار اجتماعی است و استخراج پاسخ .که بر رفتار افراد داردثیری است أت
دهد تاکنون به جایگاه و سازوکار فرایندهای شده نشان میمروری توصیفی بر مطالعات انجام .تجربه و ادراک است های فهمراه

تر، ای عمیقتدقیق جایگاه هیجان در چارچوب تعامل انسان و محیط در الیه. استهیجانی در تعامل انسان و محیط کمتر توجه شده
  .استمحیط است که دغدغه این پژوهش  -هیجان و ارتباط آن با تعامل انسان مستلزم کشف سازوکار

در چارچوب تعامل  یجانیو ه یعاطف یندهایفرآ گاهیمکمل به جا یمطالعات یهاآن است که به کمک حوزه هدف پژوهش هدف:

 .ابدیدست  طیانسان و مح

تعامل گرفته، مدل اولیه های صورتای پژوهشتحلیل مقایسهدر مرحلة اول، با . محتوای کیفی است، تحلیلتحقیقروش: روش

-محتوای مطالعات حوزه روانشناسی هیجان، سازوکار فرآیندهای هیجانی استنتاج شدهطریق تحلیلسپس از وه ارائانسان و محیط 

 .جامع تعامل انسان و محیط استمحصول نهایی تحقیق، تدقیق جایگاه فرآیند هیجانی در مدل. است

ثیر شرایط تأثیرگذار بر رفتار که تحتأبر دو فرآیند شناختی و تفسیری تشد عالوه شده مشخصدر چارچوب پیشنهادی ارائه :هایافته

وقتی فرد در محیط با پتانسیل هیجانی قرارگیرد، فرآیندهای هیجانی روی  دهد، می فیزیکی رویکننده و شرایط محیط ادراک
به تجربه هیجانی  در سطح ادراک هیجانی باقی بماند و یا درصورت ایجاد انگیختگی توسط محرک هیجانیتواند دهد که یا میمی

ترتیب منجر به رفتار و احساس خاصی تاثیر فرآیندهای مرحله باالتر بهتواند تحتنهایت تجربه و یا ادراک هیجانی می در. منجرگردد
 .در محیط و یا ارزیابی عاطفی آن گردد

های شده و هم ویژگیهای محیطی احساستأثیر ویژگیشده از محیط نیز هم تحتکیفیت عاطفی و هیجانی ادراک: گیرینتیجه

را های هیجانی محیط ضرورت توجه و تنظیم محرک که گانه رفتاری باشدهای سهلفهؤترین متواند یکی از مهمو می استفردی 
 دهد.برای طراحان و برنامه ریزان محیطی نشان می

 :نکات برجسته
 شده و منجر به تجربه هیجانی برانگیختگی صورت دریا و به ادراک هیجانی  منجرحسی ی هاداده ،به محیط عاطفی -های هیجانیپاسخدر 

تنظیم  امر نشان از اهمیتاین  .استاحساسات آگاهانه و نیات رفتاری  یاو نتیجه یا ارزیابی عاطفی محیط  به مرحله آگاهانه برسند، که هنگامی
 دارد. محیطی زیریو برنامه یطراحو سطح تحریک در  نوع محرک
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 لهئمس انیب
 محیطی، هایاولویت و ترجیحات بودن،خوب حس بر بیرون محیط کیفیت که دهدمی نشان محیطروانشناسی حوزه مطالعات

 مقداربه محیط در رفتار هرگونه برای گیریتصمیم و آن انتخاب محیط، ترجیح .گذاردمی اثر ..و. اجتماعیتعامالت رضایتمندی،
 هایویژگی براساس فقط نه محیط و محرک 1راسل نظر طبق .است محیط به فرد هیجانی هایپاسخ تأثیرتحت توجهی قابل

 سبب تواندمی محیط ،بنابراین .(3022 راسل،) شودمی درک هاآن به نسبت شخص یک هیجانی پاسخ براساس بلکه آن، فیزیکی
 و... پرخاشگری استرس، افسردگی، نظیر منفی احساسات آن مقابلدر و و... اعتماد خوشی، آرامش، نظیر مثبتی احساسات ایجاد

 پاسخ متفاوت هایمحیط به هیجانات از متفاوت ایمجموعه با افراد که باورند براین محیطی روانشناسان .گردد شهروندان در
 سطح سو کی از مجموع در کنند.می ترغیب محیط یک به آوردن روی یا اجتناب به را افراد که هستند هیجانات این و دهندمی
 در تالش گرید یسو از و امروز یادنی در ...و اضطراب ،ساستر ،یافسردگ رینظ شهروندان روان سالمت مشکالت یباال

 توجه موجب سازد ایمه شیپ از شیب را یاجتماع تعامالت و تیفعال ،حضور بستر که یشهر یهاطیمح تیفیک یارتقا یراستا
 اهمیت و نقش پذیرش رغمعلی .استشده ریاخ یهاسال در خصوصهب یفرد جاناتیه و احساسات موضوع به شتریب هرچه

 بررسی و قرارگرفته توجه مورد کمتر محیطی روانشناسی حوزه مطالعات در هیجان جایگاه محیط، دریافت و ادراک در هیجان
 نام چارچوب مولفه یک عنوانبه هیجان یا احساسی هایواکنش از صرفاً شدهارائه قبلی هایچارچوب در دادنشان شدهانجام
 محیط، در فعالیت نوع هر که آنجایی از .است نشده پرداخته محیط دیگرسوی از و انسان با ارتباط در نآ سازوکار به و شدهبرده

 گذاریتأثیر فرایند بتوان هرچه بنابراین ،نمایدمی منتقل افراد به محیط که است هیجاناتی و احساسات تأثیرتحت زیادی میزانبه
 طراحی و سازیتصمیم محیط مورد در تردقیق توانمی داد، قرار سنجش مورد تردقیق مختلف، هایجنبه از را فرد بر محیط
  .است محیط و انسان تعامل یکپارچه مدل در هیجانی فرآیندهای سازوکار و جایگاه تدقیق مقاله این هدف اساس، براین .نمود

 پژوهش نظری مبانی

 آن هایویژگی  و محیط
 زندگی آن در که یافراد و فیزیکی محیط ینب پیوند در که ایرابطه به باید انسانی محیط یک نهایی کیفیت ارزیابی منظور به
 واجد شدهساخته محیط هر .پرداخت محیط -انسان رابطه تعریف به باید کار،این انجام برای .نمود توجه دارد، وجود کنندمی

 کالبدی پیکربندی ،محیطی هایداشته .است زیباشناختی تجارب و انسانی هایفعالیت برای هاقابلیت و هاداشته از ایمجموعه
 در عنصری هر گیبسون نظر از .سازدمی استفاده قابل خاصی هایفعالیت برای را آن که است رفتاری مکان یک یا شیء یک

 ،محیط قابلیت تعریف، یک در .(0222 ،0نگل) سته نیز ایمتصوره هایقابلیت دارای خود، بر مترتب عملکرد بر عالوه محیط
 هایقابلیت از آگاهی که او وجودی هستی رساندن فعلیت به و نیازها به گوییپاسخ منظور به انسانی زیستگاه از است شناختی
 )لیو نمایدمی هدایت هامکان و فضاها معمارانه طراحی و آفرینش فرآیند به را ما هاقابلیت آن با انسان تعامل چگونگی و محیطی

 مانند انسانی هایبستر بلکه نیست معطوف آن عناصر به صرفاً محیطی هایقابلیت ،4گیبسون نظریه بسط در .(0222 ،3لو و
 ممکن محیط هایقابلیت کاربردی شناخت هدف، جامعه برای بنابراین (.052 ،0210 ،5)اوزیاوز گیردمی بر در را اجتماع و فرهنگ

 فرهنگی، اجتماعی، عوامل که چرا باشد، محیطی نظر از یکسان بستری واجد اگر حتی ،باشد مشابه جوامع از متفاوت است
 به نیاز فیزیکی جهان درک برای (.0224 ،6اوزاکی و )کولن کندمی تحدید و تعریف را آن محلی و اقلیمی عوامل و اقتصادی

 شوندمی دریافت حسی هایداده طریق از محیطی هایویژگی .کنندمی توصیف را آن که است اصلی هایویژگی کشیدن تصویر
 )گیبسون، گیبسون نظر براساس .نمایندمی کمک فضایی درک به یکدیگر همکاری با و هستند مختلف هایویژگی دارای که

 عمل رواین از .افتدمی اتفاق بدن حرکت طریق از زمان در و فیزیکی جهان در ست،نی ستایا فرایند یک هیچگاه ادراک (،1296
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 و همکاران کنایپ.../ های فردیجایگاه و فرآیند هیجان تدقیق

 (.0215 ،1مورلو و )پیگا دهدمی شکل محیطش از ما ذهنی تصاویر به که است پیچیده بسیار ایدیدهپ شناخت، و ادراک کردن،حس 

  شناخت و ادراک ،احساس
 .شودمی نامیده «احساس» است پیگیری قابل عینی صورت به که مرکزی اعصاب سیستم به حسی گیرنده از محرک ثرا انتقال

 بیرونی تحریک یکی .گیردمی صورت مرحله دو در سساحا .دارد فیزیولوژیک صدصددر اساسی و ندارند شناختی ارزش ساحسا این
 به انسان .(04-03 ،1132 خداپناهی، و ایروانی) شودمی حاصل حواس از یکی وسیله به که حسی عضو تأثیر دیگری و درونی یا

 ادراک به تعبیر و تفسیر از پس احساس این .گرددمی مطلع داخل یا خارج دنیای واقعیات وجود از خود حسی هایگیرنده کمک
 تجارب آن طی در که است ذهنی فرایند «ادراک» دیدهپ  .گرددمی ختم هاپدیده برخی شناخت به ادراک این لتکام و انجامدمی

 ادراک اساساً (.05 ،1321 ،خداپناهی و ایروانی) یابددرمی را اشیا معانی و امور روابط انسان طریق این از و شودمی معنادار حسی
 کشف، و ردیابی -1 :از عبارتند ادراک اجزاء .دارد یاکننده هدایت نقش فرایند این در گذشته تجارب و است یافتهسازمان فرایندی

 تفکر بر حاکم ارزش و نگرش فرهنگ، به ادارک (.2221 سیج،) همانندسازی و شناسایی -4 بازشناسی -3 افتراق و تمیز -0

 با و شودمی محسوب مشاهده مورد محیط از جزئی خود کنندهدراکا ،محیط ادراک در (.0223 ،0)نیسر دارد بستگی کنندهادراک

 بر ما عواطف شناختی، فرایندهای بر عالوه .یابدمی آن هایویژگی دیگر و حدود تعریف در موثر ینقش فضا در حرکت و خود رفتار

 از ما که را معنایی همچنین محیطی ادراک .گذاردمی تأثیر ما احساسات بر خود نوبه به ادراک و گذاردمی تأثیر محیط از ادراک
 .شودمی شامل نیز را محیطی عناصر بودن بد و خوب تعیین یا ارزیابی و (01 ،1323 ،اسفندآباد شمس) کنیممی استنتاج محیط

 از ما تخمین و ارزیابی چگونگی شامل و شودمی برده کاربه تریگسترده صورت به موارد برخی در محیط ادراک اصطالح بنابراین

 ادراکی تجربه در را اجتماعی-فرهنگی اتتأثیر نیز و خود شخصی هایارزش و هدف رگمشاهده این بر عالوه .شودمی هم محیط

 دخالت دانش از استفاده و سازماندهی پردازش، اکتساب، در که شودمی اطالق ایهنیذ هایفعالیت به «شناخت» .نمایدمی وارد
 )داونز آوریممی خاطر به و کنیممی سازماندهی ذخیره، کسب، را اطالعات چگونه ما اینکه به شودمی مربوط محیطی شناخت .دارد

 محیط و هاخیابان ها،ساختمان قرارگرفتن ترتیب و هافاصله قرارگرفتن، محل با رابطه در واندتمی اطالعات این .(1223 ،3استیا و
 فضا روابط و ها موجودیت ساختارها، شناختی یا دورنی بازنمایی از آگاهی فضایی شناخت (.32 ،1323 ،اسفندآباد شمس) باشد بیرون

 دیدگاه در مجموع در بنابراین (.1223 ،4مور و )هارت است ذهن در فضا بازسازی و شده دورنی انعکاس دیگر عبارت به و
 هایمؤلفه خود، محیطی ادراک که داد تشخیص هم از را ادراکی مرحله و حسی دریافت مرحله دو توانمی محیط روانشناسی

 .شودمی شامل را ارزشیابانه و تفسیری و عاطفی شناختی،

 روانشناسی حوزه در نظری رویکردهای و تعاریف هیجان، 

 تالش دهه چندین مشترک تعریف یک به رسیدن برای محققین اما است روزمره زبان در معمول ایکلمه «هیجان» اگرچه
 .اندنموده آوریجمع هیجان از تعریف 22 از بیش (،0225) کلینجینا و کلینجینا (.0225 ،6شرر ؛0225 ،5یناجکلین و یناج)کلین دانکرده

 یا مثبت عاطفی هایظرفیت شامل یاحساس هایحالت (،1292 ،2اوتلی و لیرد-)جانسون یاحساس هایحالت عنوانبه هیجانات
 تمایالت شدنفعال در تغییرات یا و (،1260 ،2سینگر و )شکتر خودکار انگیختگی هایحالت ،(1299 ،9کالینز و کلور اورتونی،) منفی
 و شخصی هایموقعیت هب زیاد حساسیت آن دلیل که بوده پیچیده بسیار ایپدیده هیجان .استشده تعریف (1296 ،12)فریجدا عمل
 روانشناسی مانند انسانیعلوم سایر و روانشناسی به هیجان حوزه کهآن دلیلهب براین عالوه (.0221 ،11زئوف )بن است ایزمینه

                                                           
1 Piga & Morello 
2 Neisser 
3 Downs & Stea 
4 Hart & Moore 
5 Kleinginna & Kleinginna 
6 Scherer 
7 Johnson-Laird & Oatley 
8 Ortony, Clore & Collins 
9 Schachter & Singer 
10 Frijda 
11 Ben-Ze’ev 
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 است، مربوط روانی داروشناسی و فیزیولوژیکی بیوشیمی اعصاب، فیزیولوژی روانکاوی، شناسیعصب روانپزشکی، و بالینی
 هیجان» استهددا نشان دانشمندان از (0212) دایزار نظرسنجی (.0222 ،0تنهوتن و 1222 ،1ایزارد) یابدمی افزایش آن پیچیدگی
 را آن و برانگیخته را رفتار و شناخت که هستند احساسی فرآیند یک و واکنشی یهاسیستم عصبی، مدارهای از متشکل

 شامل است ممکن و کنند تجربه را آن تا نموده فراهم دافرا رایب را یطالعاتا همچنین هیجانات .نمایندمی سازماندهی
 ارتباطی و اجتماعی هایسیگنال یا و ابرازات ،یاحساس هایحالت تفسیر جمله از جاری شناخت و پیشین شناختی هایارزیابی

 )ایزارد، «است ارتباطی یا اجتماعی آن ماهیت و گردد واکنش یا و کنترل موجب و برانگیخته را اجتنابی رفتار یا آوریروی و باشد
 .(0211 ،3آراپاکیس و لوپاتوفسکا) استشده «خووخلق» با آن بین مبهم تمایز به منجر هیجان واژه رویهبی کاربرد (.362 ،0212

 هیجانات که یفیزیولوژیک هایپاسخ .محورند علت معمول طوربه که شودمی ستفادها مدتکوتاه هایحالت برای هیجان اصطالح
 را خود هیجانی تجربیات اندشده هبرانگیخت که افرادی کهحالی در ،بکشند طول ثانیه چند تنها است ممکن کنندمی یهمراه را

 دارد یکمتر شدت کلیطور به وخو خلق هیجانات، رخالفب (.1223 )فریجدا، نمایندمی گزارش ساعت چند تا دقیقه چند بین
 علت از نیازبی و ودهب سخت عموماً آن پایان و شروع تشخیص .بکشد طول هفته چند برای است ممکن و (0222 )تنهوتن،

 عنوانبه بلکه وخوخلق عنوانهب نه دیگر بکشد طول هاماه یا هاهفته برای ها،حالت این اگر ،اما (.1223 )فریجدا، هستند خاص
  گسسته رویکردهای .دارد وجود رویکرد دو هیجانات بندیطبقه با ارتباط در (.1224 ،4)اکمن شودمی شناخته عاطفی اختالل یک

 (1220 )اکمن، دارد وجود انسان در ذاتی شادی، و خشم ترس، نظیر گسسته و مجزا پایه، هیجانات از تعدادی که کنندمی فرض
 ترینمعروف از یکی (.1220 ،5)باور هستند شدهآموخته اجتماعی طوربه یا و پایه هیجانات از ترکیبی بصورت هیجانات دیگر و

 هیجانات از محدودی تعداد مفهوم مخالف پیوسته ویکردر (1260 پالچیک،) .است 6پالچیک به متعلق رویکرد این هاینظریه
 به منجر محرک پردازش که کندمی ادعا بعدیدو نظریه ،پیوسته هاینظریه میان در (.0226 ،2فالیکت و دان )شرر، است

 یمحرک بین و رودمی کاربه نیز 2یخوشایند یا و 9ظرفیت عنوانبه که منفی و مثبت محرک :شودمی متمایز بعد دو بین ارزیابی

 سوم، عدب مطالعات از بسیاری در (.1292 ،12پرات و راسل ؛0223 )راسل، گرددمی انگیختگی از یمختلف درجات به منجر که

 شدت خوشایندی، میزان ترتیب، به سلطه، و انگیختگی خوشایندی، درجات .استشده شناخته رسمیت به (کنترل/قدرت یا) سلطه

 عنوان تحت را یچهارم عدبُ نیز (0222) همکاران و فونتین (.1292 ،11)محرابیان کنندمی مشخص را هاهیجان کنترلی ذات و
 کاربرد دیگر هایمدل از بیش راسل دوبعدی مدل .(0226 ،10فاکسال و سوریانو دو یانی) نمایندمی پیشنهاد ،بینیپیش غیرقابل

 و شده توصیف بعد دو از ناپذیر جدایی ترکیبی عنوان به تواندمی فرد یک هیجان کندمی ادعا که (0212 ،13نیشیدا و )محمد دارد
 درنظر بعدی چهار ایپدیده را هیجان توانمی مجموع در بنابراین .(0222 ،14)مورس شودداده نشان نقشه در نقطه یک عنوان به

 و زیستی سازیفعال (،0) جسمی تحریک یا انگیختگی عنصر .دهدمی ذهنی تجربه هیجان به (1) احساسی عنصر گرفت:
 حالت که (3) شناختی عنصر .کنندمی تنظیم و آماده هیجان هنگام را بدن کردن مقابله که شودمی شامل را فیزیولوژیکی

 .است هیجان ارتباطی جنبه که (4) رفتاری عنصر و دهدمی هیجان به هدفمند انگیزشی

                                                           
1 Izard 
2 TenHouten 
3 Lopatovska & Arapakis 
4 Ekman 
5 Bower 
6 Plutchik 
7 Scherer, Dan & Flykt 
8 valence 
9 pleasure 
10 Russell & Pratt 
11 Mehrabian 
12 Yani‐de‐Soriano & Foxall 
13 Mohammad & Nishida 
14 Moors 
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 موجود هاینظریه از مستخرج هیجان چهارگانه ابعاد .1 شکل

 

 ژوهشپ پیشینه

  محیط-انسان تعاملی های چارچوب در محیط دریافت فرآیند 
های این های مختلفی شکل گرفته و مدلدهد در ارتباط با تعامل انسان و محیط نظریههای پیشین نشان میمروری بر پژوهش

ها و رفتارهای انسان محیط برای تأمین تجربه (،6612، 1و کارمایکل سونب)گیطبق نظریه گیبسون . استاین ارتباط نیز تدوین شده
های ذهنی برانگیخته شده و وسیله طرحوارههکه ب آیددست میمحیط از طریق فرایندهای ادراکی بهاطالعات . ای داردتوان بالقوه

. سازندو پیوند ادراک و شناخت را برقرار می بودهها فطری و آموختنی این طرحواره. شوندتوسط نیازهای انسانی هدایت می
کنند و در مقابل، این را هدایت می( ییرفتار فضا)و اعمال ( عاطفه) اسیهای احستنها فرایندهای ادراکی، بلکه واکنشها نهطرحواره

سل و  (.25 ،0222، لنگ) دهندقرار می تأثیرعنوان حاصل رفتار ادراک شده تحت های ذهنی را بهوارهها نیز طرحواکنش فرایندها و
دهد عوامل مهم آن تغییر رخ مییتی که در موقعزمینه دهد نوع تغییر و نشان می کهپیشنهاد دادند جامع  یچارچوب نیز (1296) 0زاب
محیط از شده ات درک، نزدیکی به فرد، و سرعت تغییر، همراه با تناسبموقعیتدرجه تغییر، . کندمحیط فراهم می و انسان تعاملدر 

)سل و زاب،  ی فرد نهفته استهای انساندر ویژگی ،حال، اساس این ارزیابی تغییربا این. هستند متغیرهای مهم موقعیتی ،موجود
1296 ،33.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (1296 زاب، و )سل محیط تغییر به واکنش روابط ؛(25 ،0222 لنگ،) گیبسون نظر از محیط و انسان تعامل .0 شکل

 احساسی هایواکنش -0 و شناختی ارزیابی -1اصلی عامل دو نتیجه را رفتار محیطی، هایپاسخ اساس ارائه در (1299) 3نسر
 جمعیت، و مکان هایویژگی از برآمده ادراکات وی نظر از .است محیطی هایویژگی ادراک و شناخت نتیجه تیبرتبه که داندمی

 منتهی گرانهداللت معانی و شناختی ارزیابی به رفتههمروی عاطفی، هایواکنش و شناخت .انگیزدبرمی را عاطفی هایواکنش
 تاملی تفکر و غریزی و عاطفی هایواکنش به بسته محیط، در انسان رفتار بنابراین .گذارندمی تأثیر رفتار بر نهایت در که شوندمی

 (0222) گیفورد (.163 ،0211 )نسر، کندمی فرق هستند، مکان کالبدی-اجتماعی خصوصیات و ادراکات از متاثر خود که بازتابی، یا

                                                           
1 Gibson & Carmichael 
2 Sell & Zube 
3 Nasar 
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 از یکی یکدیگر با دپیون در را (هیجان) عاطفه و ختشنا استنموده هئارا محیط روانشناسی لمروق و اهداف برای که مدلی در نیز
  (.441 ،0211 ،1ریسر و استگ ،)گیفورد گذاردمی تأثیر بودنخوب حس و محیط در رفتار بر که شمردبرمی محیط نتایج
 .کندمی هدایت را ما محیطی اکتشافات و تعامالت انگیزش، .شودمی شروع شانگیز با هتجرب چرخه ،(0211) 0تکاتلو نظر از

 هاداده ذهن و پرداخته بردارینمونه به خود پیرامونی محیط از افراد .نماییم سازیساده را محیط تا سازدمی قادر را ما باال انگیختگی
 .دسازمی مرتبط شودمی ذخیره ما حافظه در که هاییطرح و اهداف و یکدیگر به را آنها و نموده شده تفسیر نمودهای به مبدل را

 جدید هایبرنامه و اهداف شناختی ارزیابی و شانگیز بر هیجانات .یابدمی افزایش هیجانی هایبرچسب توسط تفسیری فرایند چنین
 دربر را آگاهانه ذهن تجربه .گذاردمی تأثیر هتجرب چرخه به که است بدن هایحالت در جسمانی تغییرات شامل و گذارندمی اثر
 (0214) 3دبک (.01-02 ،0211 )تکاتلو، کندمی تعیین جدید هایانگیزش تغییر با را آینده تجارب و کندمی هدایت را رفتار گیرد،می
 محیطی، عوامل برخی .است خاص ذهنی حاالت به وابسته که داندمی متقابل و جهته دو تعامالت درگیر را رفتار و محیط فرد، نیز

 شامل فردی عوامل با ترکیب در کارایی و فیزیکی انسجام نمادین، نشانه حسی، تحریک اجتماعی، محیط قابلیت، ها،فعالیت شامل
 را فرد در هیجان و شناخت ها؛انگیزه و هاارزش زندگی، سبک دانش، شخصیت، فرهنگی، اتتأثیر فردی، هیجانات سالمت،

 مجموع در (.0214 )دبک، گرددمی محیط در آن از اجتناب با کاری انجام نظیر تلفمخ رفتارهای موجب نهایت در که انگیزدبرمی
 است. رفتاری و ادراکی حسی، سطح سه دارای محیط و انسان تعامل که دهدمی نشان شده ارائه هایمدل ترینمهم بررسی

 نقش محیط در وی رفتار نحوه بر نهایت رد که است فرد بر محیط اثرگذار هایمولفه ترینمهم از یکی هیجان یا احساس همچنین
 موضوع این و است هیجانی -احساسی عامل تأثیر تحت تفسیری و شناختی عامل بر عالوه فضا در فرد رفتار دیگر، عبارت به دارد.
 دهد.می نشان محیط  در فرد رفتار ارزیابی در هم کنار در را عوامل همه سنجش و توجه لزوم

 محیط در رفتار تا محیطی محرک از هیجانی: فرآیندهای
 هایسال بین در) شدهانجام مطالعات بررسیبه محیطی، هایمحرک به هیجانی پاسخ سازوکار و فرآیند به دستیابی جهت

 رفتاری هایپاسخ تا محیطی هایمحرک حساسیت از پردازش سطح چندین تاکنون دادنشان نتایج .شدپرداخته (0215 تا 1224
 اتتأثیر و هستند متکی یکدیگر به پردازش سطوح این اما دارد وجود تقریباً مراتبیسلسله نظم اگرچه است.شدهداده تشخیص
 ارزیابی دیدگاه دو پیشین مطالعات (.0224 ،5کلور و رابینسون مایر، ؛0225 ،4)فرانتس کنندمی اعمال ایطرفهیک و دوطرفه

 دیدگاه و دهندمی پاسخ آن به و نموده ارزیابی را خود محیط در اطالعات فقط افراد آن در که خارجی منظر :اندگرفته درنظر
 در شودخواسته فرد از اگر مثال، عنوانبه .استشده داده پاسخ و ارزیابی محیطی اطالعات به افراد درونی واکنش آن در که داخلی
 من» مثال، عنوانبه .استشده تأکید داخلی پاسخ و ارزیابی به کند، توصیف را احساساتش و تجربیات کار، یک انجام هنگام

 تأکید خارجی پاسخ و ارزیابی به باشد،داشته محیط یا شیء یک از عاطفی ارزیابی شود خواسته صریحاً فرد از اگر «.امزدههیجان
 را هیجانی هایفرآیند پیشین، مطالعات براساس .«است کنندهخسته یا جذاب محیط، یا شی این» مثال، عنوانبه استشده
 شود.می پرداخته هیجانی پردازش مختلف سطوح تشریح به ادامه در که نمود بندیطبقه سطح سه در توانمی

                                                           
1 Gifford, Steg & Reser 
2 Takatalo 
3 Dębek 
4 Franz 
5 Meier, Robinson & Clore 
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-انسان تعامل از دبک و (19 ،0211 )تکاتلو، تکاتلو (؛441 ،0211 همکاران، و )گیفورد گیفورد (؛163 ،0211 )نسر، نسر چهارچوب .3 شکل
 (0214 )دبک، محیط

 خودکار هایفرآیند و حواس :پایین سطح هایفرآیند

 انجام ناخودآگاه و خودکار طور هب ،مغز در اولیه حسی مناطق و ما حواس طریق از محیطی هایمحرک پردازش همرحل ولینا
 لیمبیک متنوع ساختارهای مغز، ساقه رتپایین هایشبکه ،ابتدایی ساختارهای .است تفسیر یا و آگاهانه دخالت بدون که شودمی

 محیطی هایمحرک احساس به منجر پردازش سطح این .نمایدمی درگیر را قاعده هایهسته و (هیپوکامپ با آمیگدال تعامل مانند)
 ،0آدولف و پسوآ ؛0213 ،1سندر و بروش) شوندمی داده تشخیص پردازش مختلف مسیرهای لیه،او پردازش مراحل این در .شودمی

 کندمی عبور افتدمی اتفاق حسی سازییکپارچه و هاویژگی استخراج آن در کهجایی یعنی حسی قشر میان از که مسیر، کی .(0212
 سطح از ظریف هایانفعال و فعل پردازش، سطح و مرحله این در .دشومی محیطی هایمحرک از ارزیابی و خارجی تمرکز سبب و

 یکپارچه فرایند این (.0220 ،3کاستنر و پسوآ) شوندمی عمل وارد ،نمایندمی هدایت را توجه که پایین به باال یفرآیندها و پایین
 .شودمی پشتیبانی گذارد،می أثیرت انگیختگی سطح بر که (آمیگدال مخصوصا) لیمبیک ساختارهای طریق از ثانویه مسیر یک توسط
 نمایندمی آغاز را رفتاری هایپاسخ ،جانبی مغز یجلوی قشر از هاییبخش و آمیگدال کزیمر هسته با شدهترکیب بربیرون هایشبکه

                                                           
1 Brosch & Sander 
2 Pessoa & Adolphs 
3 Pessoa & Kastner 
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 که است آمیگدال جانبی هسته طریق از اجرا حال در (تاالموس از حسی مسیر مانند) توبر مدار با تعامل طریق از امر این که
 حالت» تنظیم و موجود منابع بندی اولویت با ینزدیک ارتباط انگیختگی سطح بنابراین، .است خلق حالت و ظرفیت به حساس

 (.1222 ،1کالرک و )بک دارد جدید اطالعات کسب برای فرد آستانه و «ذهن

 هیجان و ادراک باال: سطح فرآیندهای
 در بزرگ عصبی هایشبکه انفعاالت و فعل شامل عاطفی پردازش که دهدمی نشان عصبی تصویربرداری تحقیقات آوریجمع

 مرتبه خودکار فرآیندهای بر عالوه .(0212 آدولف، و پسوآ ؛0213 سندر، و )بروش است پیچیده بازگشتی سطحیچند فرایندهای
 ساختارهای و هیپوکامپ طریق از (حافظه در شده ذخیره اطالعات قبلی، تجارب مثال، رایب) باالتر مرتبه فرایندهای تر،پایین
 بستگی باالتر مرتبه فرایندهای تأثیر (.0210 ،0کالهناُ ) شوندمی درگیر حسی اطالعات درک و سازییکپارچه برای تمپورال قشر

 همچنین و آگاهانه هایپردازش شامل پردازشی سطح این .دارد زمان آن در فرد پردازش ظرفیت و توجه نظیر یعوامل به
 منجر یهیجان تجربه یک یا و محیط یا شیء یک از کلی ادراک یک به حسی اطالعات نتایج تفسیر و ادغام .است انهناآگاه

 محیطی هایمحرک به مستقیم طوربه که است یمدتکوتاه حالت ،هیجانی تجربه یک (.0213 ،3دیویس و بارت )بارت، شودمی
 متوالی مراحل بر آگاهانهنا هیجانی تجربه .شوندمی دازشپر ناخودآگاه یا شودمی مشاهده آگاهانه یا حالت این .است مرتبط

 یک بنابراین .(0211 ،5کلور و زادرا ؛0211 ،4بارت و سیگل ،)اندرسون گذاردمی تأثیر (گیری تصمیم و رفتار شناخت،) پردازش
 هیجانی صحنه یک عنوانبه را آن و نموده درک آن هیجانی محتوای با را محیط یا نقاشی یک مثال عنوان به است ممکن ناظر

 مشاهده را ایصحنه که زمانی است ممکن ناظر یک همچنین .باشدکرده تجربه را هیجانی گونههیچ اینکه بدون نماید ارزیابی
 ذاتی جذابیت) باال ظرفیت با محیطی محرک یک که هنگامی .باشد داشته هیجانی تجربه و نموده احساس را تحریکی کندمی

 هیجانی هایویژگی تفسیر است: زیر شرح به شخص ارزیابی منظر دو این بین تفاوت رددا وجود (محرک یک منفی یا مثبت

 سبب واندتمی حال، این با شودمی «6هیجان درک » به منجر (غمگین موسیقی یا ناکترس شی یک مثال عنوان به) محرک

 .نمایدمی برانگیخته خودش، اکدرا اساس بر را ناظر که شود 2هیجانی تجربه

 هیجان شناختی مرحله

 پردازش برای است ممکن باالتر سطح فرایندهای رسد،می آگاهانه مرحله به هیجان ادراک یا و هیجانی تجربه که هنگامی

 یا (نپسندیدن یا پسندیدن) عاطفی تواندمی ارزیابی این .است شدهدریافت اکدرا از 9«ارزیابی » اولیه نتیجه .وندش درگیر شناختی

 ؛1294 ،12النیوس و )راسل 2«عاطفی ارزیابی» واژه از توانمی .باشد (قدرت مانند ادراک یک هایویژگی ارزیابی) کارکردی

 ارزیابی منظر در هیجانی پاسخ با یروشن تمایز که نمود استفاده هیجانی ارزیابی به اشاره برای (1292 ،11دگرسااسن و راسل

 یا شده، داده نسبت عاطفی یا هیجانی هایویژگی «عاطفی ارزیابی» .(0216 ،10کالن و توت ارپ، ون )شرودر، باشدداشته درونی

 از شناختی پردازش همچنین (.1292 اسنادگرس، و )راسل است محل یا شی از آمدهدستهب جامع ادراک امکان مورد در شناخت
 ،فریجدا) شود مجدد مالقات قصد یا ماندن به تمایل مانند رفتاری نیات یا آگاهانه احساسات به منجر است ممکن هیجانات

 مربوط و آگاهانه نیت یا و احساسات هستند، ناخودآگاه و مدت کوتاه هیجانی، هایتجربه کهحالی در (.1292 ،13ترشور و کوایپرز
 ،شودمی آگاهانه مدت طوالنی تجربه یک به تبدیل نیت یا احساس وقتی (.0216 همکاران، و )شرودر است خاص محیط یک به
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 دیدگاه از (.1223 )فریجدا، شودمی گرفته نظر در خووخلق ،پاسخ این .است دلیلبی اما ،بوده محیطی هایمحرک توسط احتماالً 
 که (شودمی هدایت میانی مغز جلو ساختار مدارهای شامل گسترده هایشبکه توسط شناختی پردازش این عصبی، شناسیزیست

 درجه در ،درونی ارزیابی دیدگاه .کندمی برقرار ارتباط لیمبیک سیستم از متنوعی قطعات شامل فعال حاضر حال در شبکه با شدتبه
 (.0229 ،0بیشاپ ؛0226 ،1زیکوپولوس و بارباس) گیردمی شکل آمیگدال مرکزی ساختارهای و هیپوکامپ توسط اول درجه

 است ممکن خودکار طوربه انگیختگی حسط ،شودمی پردازش هیجان درک هدف هب هیجانی محرک که هنگامی درمجموع،
 را عاطفی ارزیابی خود نوبه به تواندمی هیجانات و انگیختگی (.0226 ،3مونته و آلتنمولر ، اورباخ کوتاش، ،اسپرکلمایر) یابد افزایش

 عاطفی ارزیابی  مثبت بطور واندتمی یافتهافزایش انگیختگی یا و شدهتجربه مثبت هیجانات مثال، عنوانبه .دهد قرار تأثیرتحت
 دهدمی نشان نیز شواهد حال، این با (.0225 ،5تورلی و چبات میشون، ؛0222 ،4جانگ و )لیو دهد قرار تأثیر تحت را ءشی یا محیط

 ؛0229 ،6توت و هاوتکمپ )اسخورینگ، باشدشده تجربه آگاهانه هیجانات یا انگیختگی دخالت بدون دتوانمی عاطفی ارزیابی که
 دیگر هایپژوهش (.0222 جانگ، و )لیو گذاردمی تأثیر رفتاری نیات بر مثبت عاطفی ارزیابی نهایت، در .(0224 چبات، و میشون

 بین روابط و اتمشاهد این .اندنموده اشاره رفتاری نیات و هیجانی هایپاسخ بین رابطه در عاطفی ارزیابی واسطه نقش به نیز
 (.0216 همکاران، و )شرودر است طرفه دو و مرتبط انسان واکنش که دهدمی نشان ارزیابی های دیدگاه و پردازش سطوح

 هدف به هیجانی محرک که هنگامی .دهدمی نشان را تحریک و هیجان ادراک از یکگرافی شنمای کی 4 شکل مجموع در
 نوبه به تواندمی هیجانات و انگیختگی یابد. افزایش است ممکن خودکار طوربه انگیختگی سطح ، شودمی پردازش هیجان درک
 بطور تواندمی یافته افزایش انگیختگی یا و شده تجربه مثبت هیجانات مثال، عنوان به دهد. قرار تأثیر تحت را عاطفی ارزیابی خود

 دخالت بدون تواندمی اطفیع ارزیابی که دهدمی نشان نیز شواهد حال،این با دهد. قرار تأثیر تحت را محیط عاطفی ارزیابی  مثبت
 بر فضا( یک از شدهدرک ارزش مثال، عنوان)به مثبت عاطفی ارزیابی درنهایت، باشد. شده( تجربه )آگاهانه هیجانات یا انگیختگی

 در ه(شد درک )ارزش عاطفی ارزیابی واسطه نقش به نیز دیگر هایپژوهش .گذاردمی تأثیر دوباره بازدید به نیت مانند رفتاری، نیات
 نشان ارزیابی هایدیدگاه و پردازش سطوح بین روابط و مشاهدات این اند.نموده اشاره رفتاری نیات و هیجانی هایپاسخ بین رابطه

  .است طرفه دو و مرتبط انسان واکنش که دهدمی
 

   فرآیند سطح

   حواس و خودکار فرآیندهای ادراک و هیجان شناخت

 داخلی منظر انگیختگی هیجانی تجربه (رفتاری) نیات و هااحساس
 ارزیابی منظر

 خارجی منظر حسی یکپارچگی (ادراک) هیجان (عاطفی) ارزیابی

 پیشین مطالعات براساس خارجی و داخلی ارزیابی منظر از هیجانی هایفرایند پوشانیهمروی .4 شکل

 پژوهش روش
 با بنابراین .استشده انجام کیفی رویکرد با حاضر پژوهش ،است نظری چارچوب یک دادنگسترش تحقیق هدف آنکهبه باتوجه

 به پژوهش، موضوع زمینه در پژوهشی و علمی هایپایگاه هایداده و ایکتابخانه منابع از وسیعی طیف کیفی، محتوایتحلیل روش
 هیجان روانشناسی و محیطی روانشناسی بخش دو در ،داده معتبر هایپایگاه در الکترونیکی جستجوی و مرتبط هایکلیدواژه کمک
 انسان تعامل کلی چارچوب یعنی پژوهش اولیة مدل ای،مقایسه تحلیل کمک به اول همرحل .است گرفته قرار تحلیل و بررسی مورد

 محیط در رفتار تا محیطی محرک از هیجان رآیندهایف و سازوکار استنتاج دوم، مرحله ماحصل و است شده استنتاج محیط-
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 جامعمدل در هیجانی فرآیند جایگاه استنتاجی و استنباطی شیوه به تطبیقی، بررسی اب نهایت در .است موجود مطالعات اساسبر
 گردید. تدقیق محیط و انسان تعامل

  بحث و هایافته

 آن در هیجان کلی جایگاه و محیط و انسان تعاملی چارچوب 
 در که استشده ارائه پیشین مطالعات در محیط و انسان تعامالت از متعددی هایچارچوب و هامدل هدف، به بسته تاکنون

 چارچوب در هیجانی فرآیندهای سازوکار تدقیق که پژوهش این هدف به دستیابی راستای در شد. پرداخته آن به پژوهش پیشینه
 رفتار تا محیطی محرک دریافت فرآیند شامل محیط و انسان تعاملی کلی چارچوب تا است نیاز ابتدا است، محیط و انسان تعاملی

 سیستم طریق از را هاداده از ایپیچیده مجموعه انسان دهدمی نشان مطالعات گردد. تنظیم پیشین هایمدل اساس بر محیط در
 کندمی نگاه دخو حرکت جهت در انسان اگرچه .نمایندمی عمل دور راه گیرنده عنوانبه شنوایی و بینایی .نمایدمی دریافت حواس

 ،1)داناهی نماید درک را اطراف محیط و داده قرار فضا در را خود تا نمایدمی اسکن را اطراف جهان بصری لحاظ از همچنین اما
 بصری مانع یک از فراتر حتی و سر پشت صداهای دوانتمی انسان .است چندوجهی عمده طور به شنوایی حس مقابل، در (.0221

 دتوانمی همچنین .کند هدایت را فضا در حرکت و نموده درک اطراف در را صدا منبع وقعیتم است قادر همچنین .کند اکدرا را
 حس دو از محدودتر فضایی نظر از بویایی حس .نماید درک را صدا منبع حرکت جهت داپلر، اثر اساس بر و زده تخمین را فاصله
 سبب یخیابان اهایغذ مثال عنوانبه .شودمی شناسایی سریع خیلی ودشمی منتشر مکان یک در یبوی که زمانی .است قبلی
 حد تا که ماد .دارد یکمتر اهمیت که نیست معنا بدان عمل دامنه ترینکوتاه اب المسه حس .استشده عمومی هایمکان ایجاد

 فضا در حسی هایویژگی غلبه طورکلی،به .شودمی احساس پوست طریق از ،کندمی تعیین را انسان آسایش احساس زیادی
 فیلتر ما حواس توسط اطراف جهان که است این پایه فرض .نماید گذارینشانه دخو برای را فضا انسان که نمایدمی کمک

 و شود می دیده اصلی کنندهساتع عنوان به اینجا در محیط ،سنتی ارتباطی مدل طبق ند،فرآی این شده ساده تفسیر در .شودمی
 حسی هایداده تمامی گاههیچ کننده،دریافت عنوانبه فرد (.1262 ،3برلو ؛0225 ،0)النگ هستند محرک اصلی دهگیرن دافرا

 نموده پاالیش و بردارینمونه را پنجگانه حسی هایگیرنده توسط شدهدریافت هایداده و ننموده دریافت را محیط از شده منتشر
 و ساختار از متشکل را محیط که است محیط ادراک به اکولوژیک رویکرد بر منطبق فرآیند این .دهدمی قرار ادراک مرحله در و

 .آوردمی فراهم خود وجویجست برای مبنایی و داده تشخیص را محیط ساختارهای فعال، ناظر و داندمی معنادار هایمحرک
 فرایندی اکدرا بلکه نیست خارجی هایمحرک خنثی و منفعل گیرنده تنها انسان و نیستند خطی هرگز یادراک فرآیندهای اگرچه
 هایداده شده، انتزاعی بطور اما است غیرممکن موازی هایفرآیند و مراحل به آن تفکیک و بوده بعدی چند و پیچیده ،فعال

 غالب در و شده دهیسازمان و رمزگذاری پردازش، هاداده است ممکن -1 :گردندمی مرکب فرآیند سه درگیر شدهدریافت حسی
 در را فرد و گشته محیط خوانایی سبب اطالعات، رمزگشایی و فراخوانی با لزوم مواقع در تا شوند سازیذخیره ذهنی هایطرحواره

 و معانی کسب به منجر باالتر سطوح در اطالعات است ممکن -0 .رسانند یاری . .. و مسیریابی نظیر رفتاری بعدی فرآیندهای
 عبارتبه .نماید تکیه ذهنی هایاندوخته و خاطرات به محیطی جدید هایمحرک تفسیر و مقایسه برای فرد و گردند مفاهیم
 ارزشی معانی منظور اینجا در البته .شودمی پدیدار معنا انسان، ذهنی هایداشتهپیش با عینی هاییافته تطبیق کنش پی در دیگر،

 ملموس و حسی معانی صرفاً نه دارد؛ تأکید فرهنگی و اجتماعی و یرفضاییغ مفاهیم کنندگی،تداعی خصلت بر که است نمادین و
 محیط به نسبت تواندمی فرد که هیجانی -عاطفی هایواکنش -3 .گرددمی حاصل ادراکی فرآیند هر در تقریباً که محیطی

 از گیرنده گذار، این در .باشد داشته ناخوشایندی /خوشایند حس محیط یک به نسبت تواندمی فرد مثال عنوانبه .باشد داشته

 جهان از دادن معنا برای را هاانگیزش فرد آن در که کند،می تغییر (هیجان و دانش ،تفسیر) شناختی ادراک به حسی ادراک
 عمل و گیرییمتصم به اقدام محیط، شدهادراک هایواکنش براساس فرد نهایی، مرحله در .نمایدمی پردازش داخلی به بیرونی
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 را محیطی شرایط با انطباق -3 و اجتناب -0 خواست، و آوریروی -1 رفتار نوع سه تواندمی رفتاری یمرحله این که نمایدمی 
 است.شده داده نشان 5 شکل در چارچوب و فرآیند این .گردد موجب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 پیشین مطالعات و هامدل براساس محیط در رفتار تا یطمحی محرک افتدری از محیط -انسان تعامل پیشنهادی چهارچوب .5 شکل

 محیط انسان تعاملی چارچوب در محیطی و فردی هایویژگی نقش تدقیق 
 را دو هر هایویژگی و شرایط باستمی قطعاً تعامل، مورد سوی دو هر بودن بعدی چند به توجه با محیط، و فرد تعامل بررسی در

 :دانست اصلی عنصر چهار شامل تقریباً وانتمی را فیزیکی جهان دیگر، عبارتبه نمود. وارد و نموده لحاظ عهجام مدل تدوین در
 جمله از) شده ذکر اجزای متقابل تأثیر و تعامل .هواوآب و شدهساخته محیط ،(گیاهان و حیوانات) غیرانسان زنده موجودات ها،انسان
 حضور خاک، کیفیت) فضا یک اجزای هایویژگی مثال عنوان به .آوردمی وجودهب را فضا یک جو (محیط از بخشی عنوان به مردم
 تعامل بحث در بنابراین .کند تولید طبیعی تنظیمات و رفتار خاص، زندگی شیوه است قادر هوایی و آب شرایط با همراه  (غیره و آب،

 دیگر عبارتبه .گرفت نظر در را فیزیکی محیط هایویژگی -0 و کننده ادراک هایویژگی -1 عوامل دسته دو باید محیط انسان
 محیط به انسان پاسخ کهآنجایی از بلکه کنندمی تولید را حسی هایورودی محیطی هایویژگی و هامکان مانند هاییمحرک تنهانه

 نتیجه در ،است لیمبیک ساختارهای محوری نقش با باالتر، سطح اطالعات و (حسی ورودی) پایین سطح اطالعات دو هر نتیجه
 ویژگی این تشریح به ادامه در .گیردمی قرار فرد شخصی هایویژگی تأثیر حتت بلکه محرک الگوهای از تابعی تنها نه انسان پاسخ

 شود.می پرداخته نهایی مدل در نمودن وارد جهت ها

 )فرد( کنندهاکدرا یهایژگیو

 از واقع در .پذیردمی تأثیر آینده انتظارات و مدت بلند و کوتاه گذشته تجارب یعنی ،زمانی شرایط از فرد تجربه حواس، کنار در
 روانی و جسمی شرایط وانتمی اول دسته در .شد قائل تمایز ادراک بر موثر دائم و موقت شرایط بین توانمی کنندهادراک نظر نقطه

 از دیگر یکی .گرفت نظر در «شخصی موقت وضعیت» عنوانبه را هاآن و داد قرار را تجربه عمل لطو در ظهور حال در هیجانات و
 تواندمی که است زمان طول در شده انباشته دائمی شرایط دوم دسته .است اجتماعی یگذرا وضعیت ،خاص موقت هایوضعیت

 تمام به مربوط مدت طوالنی تجربه واقع در .گیردبر در را ...و باورها ها،ارزش خاطرات، و هامهارت آموزش، فرهنگ، شخصی، تاریخ
 را آن توانمی باشد، تکامل درحال زمان طی در اگر حتی .نمایدمی کمک فرد شخصیت گیریشکل به که است یهایویژگی

 به واندتمی حسی ادراک بلکه گیردمی قرار تأثیرتحت آمده دستبه دانش توسط تجربه نهاتنه .نامید «شخصی دائمی وضعیت»
 .نمایدمی نگاه آینده بینیپیش نوعی به و جلو به نیز فرد ثابت جریان این در .نماید کمک دور احساسات و هاهیجان بازخوانی
 و یزمان سناریوهای قطعاً و است حرکت در فضا و زمان نمودار بر پویا موجودی عنوانبه انسان روانشناسی، حوزه به نظر با بنابراین
 .اثرگذارند محیط هایداده کنندهدریافت عنوانبه فرد بر موقتی شرایط و پیشرفت درحال دائمیِ شرایط آینده، و گذشته فضایی
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 فیزیکی محیط یهایژگیو 

 و (باز فضاهای و ها ساختمان) معماری توسط عمدتاً شده ساخته محیط .است تحول حال در سیستم یک فیزیکی جهان
 و هستند پایدار زمان طول در که است شرایطی یعنی فیزیکی دائمی شرایط شامل اول مورد .استشده تشکیل شهری مبلمان

 مقابل، در .دهستن خارجی تغییرات به حساس بیشتر که شودمی شامل را شهری مبلمان مانند دائم، نیمه فیزیکی شرایط دوم مورد
 )افراد، هاجریان وسیلههب که موقت شرایط نهایت در و شودمی کنترل طراحی با حدی تا تنها که دارد قرار  هواوآب و طبیعت

 انسان تعامل در اثرگذار فیزیکی محیط شرایط توانمی ،بندیطبقه این براساس .شودمی داده نشان (حیوانات زندگی اتومبیل،
 و (غیراقلیمی و اقلیمی) غیرکالبدی عوامل ،(دائمنیمه و دائم) کالبدی عوامل -1 دسته سه شامل خالصه و کلی بطور را محیط
 چارچوب در جانمایی جهت شماتیک طورهب یطیمح و یفرد هاییژگیو نقش .برشمرد (وابسته هایجریان و) انسانی عوامل

 است.شده آورده 6 شکل در طیمح انسان یتعامل

 
 محیط-انسان تعامل در گذارتأثیر محیطی و فردی هایویژگی .6 شکل

 محیطی هایمحرک به هیجانی پاسخ فرآیند
 پژوهش پیشینه بخش در که استشده انجام یطمحی هایمحرک به یجانهی پاسخ نحوه درخصوص متعددی مطالعات تاکنون

 و انسان تعاملی چارچوب در هیجانی فرآیندهای سازوکار تدقیق که پژوهش این هدف به دستیابی راستای در شد. پرداخته آن به
  گردید. تنظیم پیشین مطالعات اساس بر هیجانی پاسخ فرآیند مدل است محیط

 
 پیشین مطالعات براساس عاطفی-هیجانی هایپاسخ تا حسی دریافت از هیجانی، فرآیند مدل .2 شکل

 باشد فرد در هیجانی/عاطفی واکنش یک عامل خود هایویژگی به باتوجه تواندمی هرمحیطی شود،می مشاهده که همانگونه

 دو شامل توانمی را محیط به عاطفی/ هیجانی هایپاسخ .تغییردهد را محیط به فرد یک نگرش شیوه واندتمی هاواکنش این و

 توسط هیجانی محرک ابتدا حالت، دو هر در که دانست محیط به عاطفی/هیجانی هایواکنش -0 و عاطفی ارزیابی -1 :دسته



31 

 

 

 و همکاران کنایپ.../ های فردیجایگاه و فرآیند هیجان تدقیق

 شده حسی سازییکپارچه شده دریافت هایداده حالتاین در .شوندمی پردازش مغز ابتدایی ساختارهای توسط و شده یافتدر حواس 
 هیجانیپردازش کهآنجایی از .گیرندمی قرار تأثیرتحت گذارند،می تأثیر انگیختگی سطح بر که دیگر سازوکارهای توسط اینکه یا و

 خودکار فرآیندهای بر عالوه بنابراین است، بازگشتی چندسطحی فرآیندهای در بزرگ عصبی هایشبکه انفعاالت و فعل شامل
 محیط هیجانی ادراک به منجر محرک هیجانی هایویژگی تفسیر و ادغام که دهندمی رخ باالتری مرتبه فرآیندهای پایین، مرتبه

 به هیجانی تجربه و ادراک که هنگامی .دهدمی رخ هیجانی تجربه یک نماید، احساس را تحریکی فرد که صورتی در و شودمی
 یااینکه است محیط عاطفی ارزیابی یا نتیجه که شوندمی درگیر شناختی پردازش برای باالتر سطح فرایندهای برسند، آگاهانه مرحله

 است.شده داده نشان 2 شکل در خالصه بطور فرآیند این .گرددمی رفتاری نیات و آگاهانه احساسات به منجر شناختی پردازش
 شماتیک نمودار کنار در و (5 شکل) محیط -انسان تعامل چارچوب در (2 )شکل مستخرج هیجانی مدل جانمایی با نهایت در
 .استشده داده نشان 9 شکل در که شدحاصل پژوهش این نهایی مدل ،(6 )شکل تعامل این در یطمحی و فردی هاییژگوی نقش
 و دقیق طورهب یهیجان فرآیندهای سازوکار و هیجان جایگاه آن در که است محیط -انسان تعامل از پیشنهادی چارچوب مدل این

         .استگردیده مشخص کاملتری

 گیرینتیجه
 نظیر تریکلی یا مشابه مفاهیم یا و هیجان جانمایی به صرفاً است شده ارائه محیط و انسان تعامل از که هاییمدل تاکنون
 در شده تجربه هیجان نقش متقابالً  و فرد هیجانی تجربه در محیط اهمیت و نقش به باتوجه  اند.پرداخته ...و عاطفی بعد احساس،

 و هیجان جایگاه آن در که شود ارائه محیط -انسان تعامل از پیشنهادی چارچوب یک تا شد سعی مقاله این در محیط، با فرد رفتار
 از شدهارائه هایمدل بررسی با ابتدا مرحله، دو در راستااین در .گردد مشخص تریکامل و دقیق طورهب هیجانی فرآیندهای سازوکار

 سپس دید.گر ارائه و بندیجمع تعامل این اولیه چارچوب محیط، روانشناسی حوزه در پیشین مطالعات براساس محیط و انسان تعامل
 هایپاسخ تا حسی افتدری از هیجانی، فرآیند مدل روانشناسی، حوزه در هیجان سازوکار خصوص در موجود مطالعات بررسی با

 نهایی مدل ،محیط -انسان تعامل چارچوب در مستخرج هیجانی مدل جانمایی با سپس گردید. استخراج محیط به عاطفی-یجانهی
 موجودی عنوانبه انسان قلمرو .است روبرو قلمرو دو با محیط و فرد تعامل کلی طورهب شودمی مشاهده که همانگونه .شدحاصل

 درحال دائمیِ شرایط یک در که آینده هایسناریو و گذشته فضایی و زمانی سناریوهای از برخوردار و فضا و زمان برنمودار پویا
 قلمروی .ددار قرار ..(.و جسمانی شرایط احساسات،) موقتی شرایط یک و (...و باورها و هاارزش زندگی، سبک فرهنگ،) پیشرفت

 انتقال و تولید حال در دائماً ،باشند کالبدی عوامل و غیرکالبدی عوامل انسانی، عوامل تواندمی که متعدد هایمحرک شامل محیط
 محیطی در دریافتی هایداده نماید.یم دریافت پنجگانه حسی هایگیرنده توسط را محیط هایداده فرد و بوده حسی هایداده

 هیجانی و تفسیری شناختی، فرآیندهای اینجا در .دهدمی قرار ادراک مرحله در و شده پاالیش و بردارینمونه شده،سازیشبیه
 در فرد وقتی هیجانی، فرآیند خصوص در خاص طورهب گردد.می محیط در فرد رفتار به منجر نهایت در که بیفتد اتفاق است ممکن
 در بمانند، باقی سازییکپارچه حد در هیجانی هایداده حسی، دریافت مرحله در کهدرصورتی قرارگیرد هیجانی پتانسیل با محیط
 مرحله در (تفسیر و شناخت مانند) باالتر مرحله فرآیندهای تأثیرتحت نهایت در و شده هیجانی ادراک به تبدیل ادراکی مرحله

 محرک ها،داده سازی یکپارچه بر عالوه حسی، دریافت مرحله در اگر اما گردد.می منجر محیط از عاطفی یارزیاب به نیز رفتاری
 تأثیرتحت تواندمی هیجانی تجربه صورتاین در .گرددمی هیجانی تجربه به منجر نماید فرد در انگیختگی ایجاد هیجانی

 رفتار این شود. محیط در رفتار به منجر همچنین و باشد داشته طمحی از خاصی احساس فرد شود سبب باالتر مرحله فرآیندهای
 -انسان تعامل فرایند از شده ارائه چارچوب براساس بنابراین باشد. آن با یافتن انطباق یا ابناجت یا محیط به آوریروی تواندمی

 هم و شدهاحساس محیطی هایویژگی تأثیرتحت هم نیز محیط از شدهادراک هیجانی و عاطفی کیفیت که شودمی مشاهده محیط
 تنظیم و توجه اهمیت و ضرورت مهم، این .باشد رفتاری گانهسه هایمولفه ترینمهم از یکی تواندمی و است فردی هایویژگی
 دهد.می نشان محیطی ریزان برنامه و طراحان برای  را محیط هیجانی هایمحرک
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