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 چکیده

 یحرکت ـ یستیز نشانگان بر جانیه اثر نییتع با هدف حاضر پژوهش :هدف
به وسیله این  دانه بتوانیرا آن قیطر از تا صورت گرفته است انهیراان کاربر

بهتر تعامل حرکتی، هیجان کاربر خود را تقریب زده و با او  ـ زیستی نشانگان
اما یک  ؛احساسی خالص نیست همحاسب هر چند روش این تحقیق .کند

 ـ بندي هیجان، بر اساس نشانگان زیستیالگوي تقریبی مناسب براي دسته
نفر که آشنایی الزم با رایانه  9در این پژوهش   :روش. دهد یمحرکتی ارائه 

 3خلق، و 2( هیجان  6، تحت دقیقه 45 تقریبی داشتند، هر کدام به مدت
شد  یمدر ابتدا یک پیش آزمون، انجام . قرار گرفتند) انگیختگی در هر خلق

تغییر  يا همرحل 2در این پژوهش، از روش  براي القاي هیجان). حالت 7 کالً(
و تغییر انگیختگی از طریق نمایش فیلم استفاده  ریق روش رابینسونخلق از ط

حرکتی آن از  يها هشد، تا دادپس از هر القاي هیجان یک بازي انجام می. شد
زیستی دما،  يها هداد ؛بدست آید) مورد 12(  طریق حرکات نشانگر ماوس

یک ماوس زیست نیز فشار کلیک ماوس، از طریق  رطوبت کف دست، و
، 05/0داري نتایج نشان داد که در سطح معنی :ها هیافت .شد آوري جمع سنج،
و نیز رطوبت و نیروي کلیک،  در سرعت و شتاب نشانگر ماوس يها هگرو

 هیجان شخص و مخصوصاً :گیرينتیجه .داري هستند یداراي تفاوت معن
سیگنال سرعت، شتاب، رطوبت و نیروي کلیک  4میزان انگیختگی او، روي 

  .توان آن را از این طریق ارزیابی کرددارد، پس می تأثیر
  

   .سنجاحساسی، القاي هیجان، ماوس زیست همحاسب: واژگان کلیدي

 

Abstract   

Aim: The present study examined the effect of emotion 

inducing on motor and Physiological signs of computer users so 

that by using these signs computers can estimate the users’ 

emotions and have a better interaction with them. Although the 

method of this study was not pure emotional calculations, it 

presents an approximating algorithm for classifying human 

emotion based on motor and Physiological signs. Method: A total 

number of 9 participants with adequate computer skills 

underwent 6 emotions (2 moods, and 3 arousals in each mood). 

Besides, there was a pretest at the beginning (a total of 7 

emotional states). To induce emotion, Robinson’s two steps 

method was used. Then the participants were aroused by films. 

After each emotion inducing, a computer game was played the 

motor (12 items) and physiological signs (Skin temperature and 

humidity and clicking force) were measured. Results: The 

results showed that at 0.05 significance level, the groups had 

significant differences in mouse speed, mouse acceleration, 

palm humidity, and click force. Conclusion: Computer users’ 

emotion can be assessed by 4 signs of speed, acceleration, 

humidity, and click force. 
 

Keywords: Affective Computing, Emotion Inducing, Biometric 

Mouse. 
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  مقدمه
 ذهناختصاصی  يها ویژگییکی از را باید هیجان 

 وجه تمایزتواند  یم که انسان دانست، خصوصیتی
علیرغم خصوصیتی که  .باشدانسان از کامپیوتر 

گذشته انجام  يها هقابل توجه که در ده يها تالش
ها کامپیوترن براي آهنوز هم دستیابی به  شده است

 و این مطمئناً رسد یماز ذهن به نظر بسیار دور 
هنگام تعامل ن دارد تا آ بررا  رایانه کاربر تواندمی

داشته از آن  و بیجان ماشینی با کامپیوتر، تصوري
تواند  یممحاسبات احساسی را با این حال . باشند
ها و مطالعه و ساخت سیستم«تعریف کرد  چنین

 را تشخیص انسانی هیجانات توانندمیکه وسایلی 
و این هیجانات را  دهند، تفسیر کنند، پردازش کنند

حقیقات ت. »براي تعامل با انسان شبیه سازي نمایند
درونی براي  گرایشها اخیر ثابت کردند که انسان

که این امر را می . با کامپیوتر دارندهیجانی  تعامل
 توان به نوعی بازتاب تعامل بین فردي در 

 ).2005، 1زیمرمن( هاي اجتماعی دانستموقعیت
که ند ک یماین نکته را مطرح  ،این حقیقت

چه ها و انسانها کامپیوتربین هماهنگی هیجانی 
 )HCI( کامپیوترـ  انسانرا در تعامل  عمیقی تحول
   .خواهد کرد ایجاد

گیري و براي اندازه ،در پژوهش حاضر
حالت  مدلتوصیف روانشناختی هیجان، از 

از  PADمدل  .استاستفاده شده  PADهیجانی 
 بنديطبقهبراي ) ماتریس اعداد( عددي سه بعد

 PAD. کنداستفاده میانسانی مجموعه هیجانات 
. است 4، غلبه 3، انگیختگی2لذتسه کلمه مخفف 

                                                             
1. Philippe Zimmermann 
2. Pleasant 
3. Arousal 
4. Dominance 

از هم را لذت و انگیختگی دو بعد پژوهش حاضر 
  .کند یممتمایز 

به سنجش  بعداین : نارضایتیـ  لذت بعد
داشته باشد،  تواند یممیزان لذتی که یک هیجان 

به عنوان مثال، هیجان خشم و ترس هر . پردازد یم
) -P(دو نارضایتی تولید کرده و در بعد نارضایتی 

نمره باالیی خواهند گرفت و عکس آن شادي به 
عنوان یک هیجان لذت بار با نمره باال در لذت 

)P+ (همراه خواهد بود.  
این بعد به  :غیر انگیختگیـ  بعد انگیختگی

به عنوان مثال . پردازدشدت هیجان تولید شده می
باید گفت هر  6و غضب 5مورد دو هیجان خشم در

 ؛کنند یماناتی هستند که ناراحتی ایجاد دو اینها هیج
شدت بیشتري از هیجانات  ،اما در عمل غضب

لت برانگیختگی باالتري را و حا دارد) +A(منفی 
به  7این در حالی است که خستگی.  کند یمایجاد 

 الییابمقدار  ،خوشایندعنوان یکی از حالت هاي نا
  .را دربر دارد) -A(از انگیختگی منفی 

 12از  در آنکه ) 2005( 8تحقیق مائهرنتایج 
نیز نشان داده است که  ،هشدمورد حرکتی استفاده 

هیجان، روي حرکات ماوس   ههاي القا کنندفیلم
قابل ذکر است که مائهر فقط به بعد . دارد تأثیر

را  این بعدفیلم  3پردازد، و از طریق می انگیختگی
اما تحقیق مائهر این  .دهد یممورد مطالعه قرار 

 MU، و MA ،MD ،MSات را محدود به تأثیر
ت که گیري تحقیق مائهر این اسنتیجه .داند یم

                                                             
5. Anger 
6. Rage 
7. Fatigue 
8. Maehr  
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ها روي حرکات فیلم  شود وفرض صفر رد می
  .دارند تأثیرافراد 

 1در تحقیق مینچوییل وانگ و جواسانگ لیم
فیزیولوژیکی به دیدگاه « تحت عنوان )2008(

سنج زیست ماوس یک، »محاسبات احساسی
سیگنال  3ساخته شده و براي تشخیص هیجان، 

PPGپوست  ک، پاسخ گالوانی)GSR( و دماي ،
، با ها هسپس این داد. شد یمگیري پوست اندازه

گیري نتیجه. شد یمسازي نرمال مقادیر پیش آزمون
تواند هیجان را به  یمنهایی آن بود که کامپیوتر 

، PPGهاي سیگنالصورت اتوماتیک، به وسیله 
GSR و SKT تشخیص دهد.  

نچه گفته شد پژوهش حاضر در آبا توجه به 
ربر به کامپیوتر کمک کند تا هیجان کا ،نظر دارد

هاي حرکتی ـ زیستی خود را با استفاده از سیگنال
آن را به  PADگیري کند و با استفاده از مدل اندازه

کند، اگر این اطالعات  طور تخمینی تعیین
این در اختیار رایانه قرار گیرد، ) بازخورد هیجانی(

کامپیوترهاي داراي  دبه سوي ایجا يا هدریچروش 
بدون شک  .خواهد بود »هوش هیجانی مصنوعی«

آموزش الکترونیک، ینده از قبیل آ نسل هايافزارنرم
هاي خرید آنالین سایتهاي کامپیوتري، بازي

 يها هدهندموبایل، بازخورد يها هبرناماینترنتی، 
زیستی پوشیدنی، کمک به رانندگان خودروها، 

از این اطالعات براي تعامل  ...مسایل امنیتی، و 
  .بهتر با کاربر استفاده خواهند کرد

 
  روش

 طرح پژوهشی به کار برده شده در این تحقیق

                                                             
1. Mincheol Whang and Joasang Lim 

طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی  
پیش آزمون و شش پس ن یک آاست که در 

 .آزمون برگزار گردید

جامعه آماري مورد پژوهش : جامعه و نمونه
شامل همه کاربران رایانه است، که حداقل آشنایی 

اما با توجه به اینکه . با رایانه را داشته باشند
کید دارد که أپژوهش حاضر بر القاي هیجان ت

فرایندي  ـ تغییر خلق و انگیختگی -القاي هیجان
بر بوده و این امر رعایت اخالق در پژوهش زمان

، موجب ندک یمکنندگان را طلب شرکت و رضایت
گیري در گشت تا در این پژوهش از روش نمونه

حجم نمونه انتخابی براي شود دسترس بهره برده 
زن و  6نفر بود که شامل  9اجراي پژوهش شامل 

این گروه افرادي بودند که آزمایش . شدمرد می 3
در آزمون اند و گذاشته ا موفقیت پشت سر را ب

SAM نگین سن این میا. ادعاي تغییر خلق داشتند
به دست  8سال و انحراف معیار  29ها آزمودنی

اي کنندگان در این پژوهش هیچ جایزهشرکت. آمد
 . کردندنتایج، دریافت نمی  هبجز دریافت خالص

 يباز کدر این پژوهش از ی: پژوهش ابزار
 یستیز گنالیس يها هداد آوريجمع براي يا هانیرا
 جاوا زبان به يباز نیا. ی استفاده شدحرکت ـ

اجرا نوشته شده بود و در مرورگر کروم  اسکریپت
 سبز مربعیک  ـ بود لمانا دو شامل يباز. شدمی

 قرمز مربعیک  و ،پیکسل 35در  35 هدف رنگ
 را يکار  هطیح که کسل،یپ 500 در 500 رنگ

 يسازپنهان( جدول چند ،عالوههب. کردیم نیمع
 به کنند، رهیذخ را ها هداد کیاتومات طور به ،)شده
رطوبت دما  و هاکیکل ماوس، حرکات که يطور

. شوند یم رهیذخ جداول نیا در و نیروي کلیک،
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 کی در کاربرموفق  يهاتالش کل یینها  هجینت
 در .شودیم داده شینما او يبرا رنگ، سبز کادر

 يرو را ماوس که میخواستیم فرد از ،يباز نیا
از آزمودنی . دینما کیکل و برده رنگ سبز  هدکم

تر و با کمترین سریع خواسته شده بود، هرچه 
 به مربع هدف يجا. خطا، این کار را انجام دهد

 ها،يباز  ههم در اما. شد یم جابجا یتصادف طور
 يرو مربع هدف محلدر یک شماره تالش معین، 

 کیکل محل مثالً یعنی رفت، یممحل یکسانی 
 برابر آزمون پس شش هر و آزمون شیپ در سوم
  .دهد، یک صحنه از بازي را نشان می1شکل . بود

 
  

  
  .يباز از صحنه کی .1 شکل

  

القاي در پژوهش حاضر جهت  :القاي خلق
استفاده  يا هاز یک روش دو مرحلکاربران  هیجان

که  است) 2012( 1روش رابینسوناول ، شده است
نمایش یک فیلم از و سپس دهد را تغییر میخلق 

 .استفاده شدبراي تغییر انگیختگی  يا هدقیق 3
که از است یید شده روشی تأروش رابینسون، 

سنجش دقیق کامپیوتري بهره برده و در دستکاري 
ن آاین روش قابلیت . ق موفق عمل کرده استلخ

اقل و با حد ها هه سادگی در آزمایشگارا دارد که ب
این روش سه . مداخله آزمایشگر به کار برده شود

ي خلق را که در بسیاري از معمول در القا روش
خلق به کار برده شده و موفق  القايهاي فرایند

                                                             
1. Oliver J Robinson 

 3ترکیب این روش . کندرا ترکیب میاست بوده 
  :باشدروش معمول القاي خلق می

در این بخش افراد به موسیقی : موسیقی .1
در مدت زمانی ) مثبت یا منفی(داراي بار هیجانی 

 .کنندمعین گوش می

با  ییها هدر صفحه کامپیوتر جمل: ولتن .2
ها آنشود و از  یمبار هیجانی به افراد نشان داده 

 .شود جمالت را بخوانند یمخواسته 

شود تا ز افراد خواسته میا: یادآوري .3
ورده آهایی را در زندگی خود به خاطر موقعیت
 .اندداشتهقرار در هیجانی خاصی  لحظهن آکه در 

القاي خلق، براي القاي   هاین مرحل بعد از
به آزمودنی  يا هدقیق 3قطعه فیلم  یکانگیختگی، 

نمایش داده شده، و در مرحله بعد از فرد خواسته 
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ق و انگیختگی خود را با شد میزان تغییر خل یم
 هاي خود ارزیاب، گزارش کنندروش آدمک

  .)2 شکل(

 
  

 

  
  .SAM هايو آدمک رابینسونالقاي هیجان به روش  .2 شکل

 

  
در این پژوهش : حرکتی يها هآوري دادجمع

مطرح شده  گیري حرکتمقیاس اندازه 12از 
دسته  پنجکه به . استفاده شد) 2005( مائهرتوسط 
، TT و MS، CD: ، سرعتMAو  MD: شتاب

، ME: بودن حرکت مؤثر، MB و MU: همواري
MT و OL و دقت :CN  وON  شوند یمتقسیم. 

  .)3شکل (

  
براي سنجش : زیستی يها هآوري دادجمع

سیگنال، دما و رطوبت  3زیستی  يها هخصیص
ماوس مورد  يها کف دست و نیروي کلیک

ها، یک گیري آنقرار گرفت و براي اندازهاستفاده 
 2وس داراي ا، این مایجاد شدسنج ماوس زیست

 شکل(بود  FSR400و  SHT15حسگر اضافی 
4  .(  
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هاي دقت که این تحقیق و نیز تحقیق لفؤم 2 .3شکل 
  .ONو  CN :مائهر از آن استفاده کردند

  واقعی ساخته شده  سنجوس زیستام .4شکل 
  .رطوبت، دما، نیروي کلیک: هاي زیستیگیري مقیاساندازه

  

یک  بهاز ماوس  دریافتی يها هداد
شده و پس از منتقل  ATmega32 میکروکنترل 

وارد ورودي  TXD طریق پایه ، ازها هتحلیل داد
RXD در ،FT232 د و از خروجی این وش یم

IC از طریق پورت ،USB  شده ووارد کامپیوتر 
 ها هداد ،در آنجا از طریق نرم افزار ویژوال بیسیک

  .شدنددر پایگاه داده ذخیره 

 
  

  .انهیرا به ماوس از داده انتقال .6شکل   .سنجستیز ماوس کنار در  ATmega32 واسط مدار .5شکل 
  

 شگریآزما :کیشمات صورت به ش،یآزما نحوه
 یخروج. ندک یم اجرا را برنامه ،پتابل به وسیله

 قسمت دو به VGA مقسم کی قیطر از توریمان
تصویر یکسانی  2 و 1دو مانیتور  .شودیم میتقس

   یخروج که است ذکر قابل. دهند یمرا نمایش 

  
و  7 ندوزیو extend display قیطر از توریمان

 .ابدییم گسترش VGA splitterسپس دستگاه 
 یگوش کی ،بردیک کی سنج،ستیز ماوس یک

در اختیار آزمون  اینچ 19و یک مانیتور  هدفون
  . دارد قرارشونده 
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  .آوري دادهشماتیک جمع .7شکل 

  

  ها هیافت
محاسبات احساسی خالص، از الگوریتم روش در 

براي تخمین  )k-NNمثل (یادگیري ماشین 
 در. گردد یماحساس کاربر رایانه، استفاده 

ـ  انتصاب الگوي زیستی(ي بنددسته يها متیالگور

 ها هداد مجموعه کل ،)حرکتی به هیجان بخصوص
 و یآموزش يها هداد مجموعه قسمت دو به

. شوندیم يبندمیتقس یشیآزما يها هداد مجموعه
 انواع بر حاکم نظم افتنی ،تمیالگور از هدف

 ریسا اساس بر) هاجانیه یعنی( هابرچسب
 یحرکت یستیز يهاگنالیس( رکوردها يهایژگیو

 يها تمیالگور. باشد یم) شیآزما از مجموعه هر در
 یابیارز و آموزش مرحله دو شامل يبنددسته

 بر رندهیادگی تمیالگور آموزش مرحله در. هستند
     مدل کی یآموزش يها هداد مجموعه اساس

 مجموعه اساس بر یابیارز مرحله در. سازدیم
 شدهساخته مدل ییکارا و دقت ،یشیآزما يها هداد
 از شیپ یابیارز مرحله يها هداد. شود یم یابیارز

نتایج این  .هستند ناشناختهبراي الگوریتم،  نیا
شناسانه داشته و فاقد این نوع تحقیق جنبه روان

 .باشد یمیادگیري ماشین 

ما  هدفاما در این تحقیق به علت آنکه 
حفظ کردن چارچوب روش تحقیق علوم انسانی 

) ANOVA(ها یان نامه بود، از آنالیز واریانسپا
هاي زیستی یافتن معناداري تغییر کردن متغیربراي 

شده حرکتی براساس تغییر هیجان القایی استفاده 
  .است

را نمایش القا شده نوع هیجان  7 ،1جدول 
  .دهد یم

  

  
  .معناي مخفف هیجان القا شده .1جدول 

  مخفف  معنی  شماره
 PreTest  آزمونپیش  1
2  Positive Valence - Low Arousal PV-LA 
3  Positive Valence - High Arousal PV-HA 
4  Positive Valence - Neutral Arousal  PV-NA  
5  Negative Valence - Low Arousal  NV-LA  
6  Negative Valence - High Arousal  NV-HA  
7  Negative Valence - Neutral Arousal  NV-NA  
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میانگین و انحراف معیار معنا و مخفف و نیز 
لفه ؤم 12شامل ( حرکتیـ  متغیر زیستی 15

هاي متغیربراي ) سیگنال زیستی 3حرکتی و 
 .داده شده است نمایش 2پژوهش در جدول 

  

  .هاي پژوهشمتغیر میانگین و انحراف استاندارد .2جدول 
  استانداردانحراف   میانگین  معنی فارسی خصیصه  خصیصه

CD 3153/16  طول مدت کلیک  26525/7  

CN 4307/1  تعداد کلیک ها در هر حرکت  30887/0  

MA 2404/6  شتاب حرکت  93122/2  

MB 7003/22  تعداد شکست حرکت  08572/8  

MD 1933/11  شتاب منفی حرکت  29932/5  

ME 0411/1  بودن حرکت مؤثر  22242/0  

MS 2163/8  سرعت حرکت  30025/2  

MT 2044/32  هدف گیري حرکت  10677/9  

MU 9509/25  همواري حرکت  67144/14  

OL 9285/15  طول اورشات  97255/5  

ON 4734/0  تعداد اورشات  17580/0  

Total-Time 5692/16  زمان کلی آزمایش  43520/1  

TEMP 7027/32  دماي کف دست  91027/1  

HUM 4539/76  رطوبت کف دست  95881/7  

FORCE-MEAN  9106/119  کلیک ماوسنیروي  34595/54  

  

 ANOVAآزمون با استفاده از در تحقیق حاضر 
سطح  باآزمایش،  مورد مولفه حرکتی 12از بین 

 TTو  MSو  MAتنها موارد  05/0داري معنی
  . دار بودندداراي مقدار تفاوت معنی

  

  .MAبراي  ANOVAمحاسبه . 3جدول 
  داريسطح معنی  Fآماره   مجذوراتمیانگین   )df(درجه آزادي   مجموع مجذورات  

  001/0  090/9  43805  6  821/262  بین گروهی
      4819  56  877/269  درون گروهی

        62  707/532  کلی

 
توان می، SPSSنمودار خروجی با توجه به 

   و  PV-HAدر )MA( شتاب حرکت گفت
PV-LA    090/9(با =F  001/0وp< ( تفاوت

داشته و به نحو  سایر حاالت نسبت بهي دارمعنی
  .باالتر است مشخصی در آن

38 



 
 

  1393زمستان  )ویژه نامه( پژوهشی شناخت اجتماعی دوفصلنامه علمی ـ

  

 

  .MSبراي  ANOVAمحاسبه . 4جدول 
  داريسطح معنی  Fآماره   میانگین مجذورات  )df(درجه آزادي   مجموع مجذورات  

  005/0  481/3  851/14  6  106/89  بین گروهی
      267/4  56  944/238  درون گروهی

        62  050/328  کلی
 

سرعت  ،SPSSبا توجه به نمودار خروجی 
با   PV-LAو   NV-HAدر  )MS(حرکت 

)481/3 =F  005/0وp< ( نسبت به سایر حاالت
 .تباالتر اس ها متفاوت و از آن

  

 

  .TTبراي  ANOVAمحاسبه . 5جدول 

  داريسطح معنی  Fآماره   میانگین مجذورات  )df(درجه آزادي   مجموع مجذورات  

  004/0  656/3  991/5  6  947/35  بین گروهی
      637/1  56  761/91  گروهیدرون 

        62  708/127  کلی

  

ر مقدا   ،SPSSبا توجه به نمودار خروجی 
TT  656/3(با =F  004/0وp<( ،در خلق منفی 

  .به طور قابل مالحظه باالتر از سایر موارد است

  در بررسی موارد زیستی، تنها موارد رطوبت 

هاي نیروي کلیک نسبت به دیگر متغییر و میزان 
در سطح  دارمورد ارزیابی داراي تفاوت معنی

 .بودند 05/0

  :ANOVAمعنادار زیستی در جدول  يها هلفؤم
  

  .براي نیروي کلیک ANOVAمحاسبه . 6جدول 
  داريمعنیسطح   Fآماره   میانگین مجذورات  )df(درجه آزادي   مجموع مجذورات  

  001/0  376/17  533/19851  6  201/119127  بین گروهی
      656/1142  56  732/93988  درون گروهی

        62  933/184115  کلی

  

 توانمی ،SPSSبا توجه به نمودار خروجی 
با  NV-HAنیروي کلیک  مقدارکه گفت 

)376/17  =F  001/0وp< (طور قابل مالحظه  به
.است هاي مورد بررسیمتغیرباالتر از سایر 
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  .براي رطوبت ANOVAمحاسبه . 7جدول 
  داريسطح معنی  Fآماره   میانگین مجذورات  )df(درجه آزادي   مجموع مجذورات  

  003/0  749/3  565/187  6  389/1125  بین گروهی
      033/50  56  860/2801  درون گروهی

        62  248/3927  کلی

  

توان می ،SPSSبا توجه به نمودار خروجی 
و  F=  749/3(با   PV-HA  رطوبت مقدارگفت 

003/0p<(  باالتر از سایر به طور قابل مالحظه
  .موارد است

  8جدولها در الگوي تمایز هیجان ،در نهایت

دار بیانگر ارد ستارهمو .نمایش داده شده است
قابل ذکر است که هیجان  .باشند یمدار تفاوت معنا

NV-HA )انگیختگی باالـ  خلق پایین (
ترین خلق ین خلق و قابل تشخیصترمتمایز

  .باشد یم
  

  .خالصه نتایج. 8جدول 

  
 

  بحث  وگیري نتیجه
این  فهمیدنن است آحاضر در پی پژوهش  آنچه

حرکتی  ـ نشانگان زیستیآیا که  نکته است
 رایانه، قبل و بعد از هیجانات القا شده انکاربر

 شود؟ یموسط سیستم دچار تغییر و دگرگونی ت
نتایج این پژوهش نشان داد که القاي هیجان، 

هیجان روي مراحل مختلف  .ي داردتأثیرچنین 
رطوبت «، »شتاب ماوس« ،»سرعت ماوس«

. دارد تأثیر» ماوس يها نیروي کلیک«و  »پوست
سرعت و  باال،به این معنی که در انگیختگی 

خلق منفی زمان کل در  و است شتاب باالتر
از نظر زیستی در انگیختگی باال  .یابدافزایش می

 نیز باال ها کن نیروي کلیآمتعاقب و  رطوبت باال
قابل ذکر است این پژوهش نتایج تحقیق  .است

 جواسانگ و وانگ لیینچویم«و » مائهر ولفگانگ«
  .را نقض نکرده و با آن هم راستا است» میل

باید گفت افزایش رطوبت پوست،  در تبیین
این  و کندمی تعرق، پوست بدن در حالت استرس

پوست و در نهایت افزایش رطوبت  امر موجب
ثبت شده در حالت استرس افزایش رطوبت 

در حاالت هیجانی چنین  تغییرات دمایی. گردد یم
افزایش استرس، هنگام ، که در قابل توجیه است

و این  شدهي کف دست انسان منقبض ها گمویر
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در توجیه کاهش . شوددما میمنجر به کاهش 
که  گفت، باید )MB ،MU(هاي همواري متغیر

روي امر و همین  انگیختگی تمرکز را کاهش داده
هاي متغیر تبییندر . دارد تأثیر حرکات دست

 بایدنیز ) MD و CD ،MS ،MA، TT(سرعت 
انگیختگی باعث  توجه کنیم که به این نکته

 حالت شود و یم حالت جنگ و گریزتحریک 
کات زدگی و سرعت باالتر حرمنجر به شتاب

در توجیه کاهش متغیرهاي دقت باید ذکر . شود یم
 انگیختگی باعث کاهش دقت و تمرکز کنیم که

و به همین دلیل روي نتایج  شود یمکاربر خود 
فشار زایش در نهایت براي توجیه اف. دارد تأثیر

انگیختگی باعث افزایش  ماوس، باید ذکر کرد که
و تپش قلب باال شده،  الت جنگ و گریز بدنح

  .برد یمرا باال  ها ککه شدت کلی
ن آنچه این پژوهش به آدر پایان بر اساس 

که با  شود یمگیري دست یافت چنین نتیجه
 و MA ،MS،TT ، Humهاي استفاده از سیگنال

Force از  را و خلق انگیختگی توان یم يتا حدود
این کار به عنوان اثباتی  .تشخیص داد PADمدل 

براي این مفهوم است که با چند سیگنال ساده 
توان اطالعات بسیار مهمی درباره حالت می

نتایج ما به صورت . هیجانی کاربر به دست آورد
تواند کنند که تغییرات هیجان، میآماري ثابت می
. گیري شودحرکتی اندازه ـ زیستیبا چند سیگنال 

بنابراین این مطالعه راه را براي تحقیقات بیشتر در 
حرکتی  ـ گیري زیستیاین زمینه براي اندازه

هیجان، به طور ارزان، قابل اطمینان، و عینی، باز 
  .کندمی

در  هاي اصلی این تحقیق،یکی از کاربرد
و موتورهاي  ها تفهم بازخورد احساسی، در سای

در هر صفحه . باشد یم جستجوي تحت وب
طراحی شده وب، به کمک چند خط کد نویسی 
جاوا اسکریپت به صورت همزمان یا ناهمزمان، 

و  آوري کردرا به سرعت و سهولت جمع ها هداد
و را استخراج کرده ) و زیستی(اطالعات حرکتی 

و پس از این  به طراح آن صفحه وب ارسال نمود
ي ها در گام دوم بر اساس الگوریتمحله مر

ی، نوع بازخورد احساسی تعیین محاسبات احساس
و تصمیمات الزم را براي اصالح یا بهبود آن  شده

اي در مرحله 2رایند همین ف. صفحات اتخاذ کرد
اي آموزش الکترونیک آنالین، ها، برسایر کاربرد

و نظارت والدین بر فرزندان در  ايي رایانهها بازي
  .ط وب، قابل اعمال استمحی

 کم تعداد این پژوهشي ها تیاز محدود
زیرا فرایند پژوهش . مورد بررسی استنمونه 

 بجهت ترغی و هنیم ساعت طول کشید بیش از 
بایست از نمیها براي شرکت در پژوهش آزمودنی

از سوي دیگر . شدحدود اخالقی خارج 
 يها پذیري از فیلم تأثیرفردي در  يها تتفاو

همچنین نکته . القاي هیجان نیز وجود داشت
 ت کهاین اس توان بدان توجه کرددیگري که می

این  بازي با محیط واقعی همسانی کامل نداشت
کنترل  کامالًنیز محیط آزمایش  حالی است که در

هاي القا شده همچنین اثر ترتیب هیجان .شده نبود
  .روي هم وجود دارد

شود که در آینده بازي شامل  یمپیشنهاد 
رگ کردن یا اسکرول ز جمله دسایر حرکات، ا

 يها شود که در پژوهش یمپیشنهاد  .باشد کردن
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آینده از دستگاه پالس اکسیمتر به صورت 
 ها نیز از سایز سیگنال. استفاده شودغیر محسوس 

ک چشم یا پردازش تصویر مانند گشاد شدن مردم
  .نیز استفاده شود چهره فرد

 

  منابع
. ر ،قادرپور و .ا، نژادیسیع؛ .ف ،یبهرام ـ
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