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   Abstract     چکیده

 تغییرات   بهتر  درک  منظور  به  مختلف  سطوح  در  آینده  به  نگرش  پژوهی،   آینده

 های  فناوری واسطه به شهری فضاهای. آنهاست محیط و جامعه انسان، بین

  اولین   فضا،  ادراک .  اند  گرفته  خود به  متفاوتی   ی  تجربه  و فهم فرآیند  نوین،

  شکل  سبب  شناخت،  این  و  است  محیط  با  فرد   ارتباط   برقراری  جهت  در  گام

   می   ذهن  در  فضا  از  شناختی   نقشه   ایجاد  آن  نتیجه  در  و  ذهنی  تصویر  گیری

 از  یکی  عنوان  به  نوین   های   فناوری  تأثیر   بررسی  پژوهش  این   از  هدف.  شود

 سوال .  باشد  می  زنان  برای  شهری  فضای  ادراک  ارتقاء  در  نگر  آینده  های   ابزار

 را  هایی   شاخص  پژوهی  آینده  رویکرد  با  توان   می  آیا  که  اینجاست  اصلی

  فضایی   ادراک  ارتقای  راستای  در  نوین  های   فناوری  کاربرد  و  شناخت  جهت

 عنصری   دادن  قرار  با  انسان  ذهن  فضا،  هر  با  برخورد  در  کرد؟  تعریف  زنان  برای

.  گرداند می   ادراک  قابل  و  محدود  را  فضا  گستردگی  و  وسعت  آن،  در  شاخص

 منظور   به  که  است  مکان  حس  از  باالتری  سطح  فضا  ادراک  است  بدیهی

  میان   این  در.  دارد  کنندهتعیین  نقش  مکان  در  انسان  حضور  تداوم  و  مندیبهره

  تحول  و  تغییر حال در سرعت به  که دنیایی  در آینده  با مواجهه برای آمادگی

 معتقدند   پردازان  نظریه  و  محققان  اکثر.   است  ای  جامعه  هر  ملزومات  از  بوده،

  است؛   آن  برای  شدن  آماده  آینده،  با  مواجهه  برای  روش  ترین  هوشمندانه  که

  بلکه   مکان،  با  حسی  درگیری  طریق  از  فقط  نه  دیگر  فضا  ادراک  حاضر  عصر  در

  مجازی   های   تجربه  و  ها،  داده  از  آگاهی  و  اطالعاتی  ی   الیه  به  دسترسی  با

 توسط   نوین  های   فناوری  بررسی  بنابراین.  گیرد   می  شکل  مکان  به  افراد

 از  مختلف های توانایی و تجربه مانند عواملی حاصل که افراد شناختی-نقشه

 سه   ساختارهای  ادراک  و  شاخص  بصری  عناصر  ،  ذهنی  تصور  و  تفکر  قبیل

  فضای   به  زنان  ادراک  جهت  در  موثر  گامی  تواند  می   است،  بعد  دو  در  بعدی

 .  باشد شهری

 Future studies is looking at the future at different levels in 

order to better understand the changes between humans, 
society and their environment. Due to new technologies, urban 
spaces have taken on a different process of understanding and 
experience. The perception of space is the first step in 
establishing a person's relationship with the environment, and 
this recognition causes the formation of a mental image and, as 
a result, the creation of a cognitive map of the space. It is in the 
mind. The purpose of this research is to investigate the impact 
of new technologies as one of the forward-looking tools in 
improving the perception of urban space for women. The main 
question here is whether it is possible to define indicators for the 
recognition and application of new technologies in order to 
improve spatial perception for women with a future research 
approach. In dealing with any space, the human mind limits and 
makes the space perceptible by placing an index element in it. 
Obviously, the perception of space is a higher level of the sense 
of place, which plays a decisive role in order to benefit and 
continue human presence in the place. Meanwhile, preparing to 
face the future in a rapidly changing world is one of the 
necessities of every society. Most researchers and theorists 
believe that the smartest way to face the future is to prepare for 
it; In today's era, the perception of space is formed not only 
through sensory involvement with the place, but also by 
accessing the information layer and awareness of data, and the 
virtual experiences of people to the place. Therefore, the 
investigation of new technologies by the cognitive map of 
people, which is the result of factors such as experience and 
different abilities, such as thinking and mental imagination, 
visual indicators and the perception of three-dimensional 
structures in two dimensions, can be an effective step in the 
direction of women's perception of the urban space. 
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 مقدمه -1

دنیای متغیر و پر شتاب امروزی باعث شده است تا مباحث مربوط به  

پژوهی آینده  و   از    1آینده  پژوهی  آینده  پیدا کند.  بیشتری  اهمیت 

-های استراتژیک و شناسایی بحرانریزیدر جهت برنامه  1990سال 

اگر چه آینده پژوهی  [. 1]  رو مورد استفاده قرارگرفته استای پیشه

ها را  کند اما رویدادهای بالقوه ناشی از تاثیرات فناوریپیشگویی نمی

می بینی  میفناوری  [.2] کندپیش  برای  ها  شهرها  در  تواند 

فناوری نیازهای    توانمندسازی شهروندان از طریق تطبیق این  با  ها 

تطبیق زندگی آنها با الزامات فناوری مورد استفاده قرار  آنها به جای  

این خصوص    .گیرد نگر است که  در  شهر هوشمند یک مفهوم کل 

-های اخیر ارایه شده توسط پیشرفتبرداری از فرصتهدف آن بهره

 .استدر راستای ارتقاء ادراک فضا  عات و ارتباطاتالهای فناوری اط

 پایانی دهه در ظهورشان ابتدای از ارتباطات، و اطالعات هایفناوری

 اندبوده اساسی روبرو هایپیشرفت و تحوالت با امروز، به تا بیستم قرن

 تبدیل بشر زندگی از ناپذیرجدایی بخشی به بیشتر روز به روز را آنها که

به  .است کرده اینترنت  برجسـته   ظهور شبکة جهانی    عنوان یکی از 

و اطالعاتی، نمایانگر پیشرفت فناورانة  ارتباطی    هـای  تـرین فنـاوری

اجتماعی و   نقش آن در ایجـاد و تغییـرات  انسان امروزی است که 

چشمبه غیرقابل  ارزشی  تغییرات  استویژه   مهمترینشاید    ؛پوشی 

 باید اما دانیم، نمی آنچه  تعیین به کمک پژوهی، آینده از استفاده دلیل

 [.  3]کنیم   اتخاذ تری هوشمندانه تصمیمات بتوانیم تا باشد می بدانیم،

های از متأثر اکنون شهری عمومی فضاهای و شهرها محیط  ویژگی 

 جریان فهم و می شوند ساخته و تجربه درک، ؛ز مجازی شدنا  حاصل

ویژگی   این شناخت با تنها امروز شهری فضای محتوای  و شهری زندگی

جدید های   خواهد پذیرامکان های  شهر  ظهور  به  منجر  که  بود؛ 

به   توان  می  هوشمند  شهرهای  ویژگی  از  شود.  می  هوشمند 

ارتباطات ادغام و  اطالعات  دستگاه  (ICT)فناوری  فیو  یکی  زهای 

شبکه  به  متصل  اشیاءاینتر مختلف  بهینه  (IOT)نت  سازی  برای 

اشاره    فرایندهای شهری و خدمات دهی بهینه و ارتباط با شهروندان

های    شهر هوشمند، شهری است که به خوبی در حال اجرای راه  .کرد  

مردم هوشمند، تحرک هوشمند،   :گانه  رو به جلو در خصوصیات شش

مح و  هوشمند  اقتصاد  هوشمند،  زندگی  هوشمند،  یط  حکمروایی 

 [. 4] است  هوشمند

بسیاری  امروزه  افراد    برای   بدون  " شهری فضای در تصور حضوراز 

-مکان و  "هوشمند   هایگوشی  در بهنگام هاینقشه به دسترسی

 به ها انسان. رسدمی نظر به مشکل جهان اطالعات در خود ندسازیم

 ارتباط محیط با خود پنجگانه حواس طریق از فضا در حضور هنگام

می فرآیندی طی را آن و نموده برقرار  بخش ترینمهم. کنندادراک 

-می افراد ذهن  در مناسب تصویرذهنی ایجاد رابطه، این گیریشکل

 به فضا ساختار ناخودآگاه، فرآیندی محیط طی در قرارگیری با. اشدب 

 هنگام به تصویر این و شده ثبت و مجسم افراد ذهن در کلی طور

 که دهدمی قرار ها آن اختیار در ذهنی اینقشه فضا، بعدی به مراجعه

 ذهنی تصویر  گیریشکل فرآیند گرچه   .شودمی نامیده شناختی نقشه

 نیازهای و سن جنسیت، از متأثر ادراکی های تفاوت سبب به افراد در

مقاله متفاوت می افراد در  یباشد.   و تشریح به نظری پویشی حاضر 

بر ارتقاء ادراک   هایفناوری پیوند تحلیل تاثیر این مولفه ها  نوین و 

 مخصوصا در جامعه زنان پرداخته است. فضایی

 روش شناسی پژوهش  -2

نوین به عنوان یکی از  فناوری تأثیر بررسی پژوهش اصلی هدف های 

  .باشد ادراک فضای شهری برای زنان می ارتقاء در های آینده نگرابزار

 از:  عبارتند تحقیق  هایپرسش

 شاخص های شناخت ادراک فضایی چیست ؟  •

 نقش فناوریهای نوین در راستای ارتقای ادراک فضایی چیست ؟ •

ادراک   • ارتقای  برای  ای  توصیه  چه  پژوهی  آینده  رویکرد 

 فضایی) زنان( دارد؟  

بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و   روش تحقیق مروری،  مبتنی 

ان است. که از طریق  پژوهش های مرتبط و مشاهدات میدانی نگارندگ 

نتیجه گیری   بندی و  به جمع  بندی، تحلیل و  جمع آوری و طبقه 

کتابخانه و  اسنادی  مطالعه  همچنین  است.  بیان،  رسیده  اساس  ای 

تحلیل ،  توصیف و تفسیر مطالب موجود در این مقاله را تشکیل می 

 دهد. 

 مرور ادبیات موضوع و مبانی نظری تحقیق  -3

به دنبال ح داقل رساندن عدم قطعیت هاست تا حتی  آینده پژوهی 

االمکان از رمز و راز آینده گره بگشاید و توان بشر را در انتخاب آینده  

آینده  [.  5]  های دلخواه از نظر عینی و ذهنی تا حد ممکن ارتقاء دهد 

پژوهی فناوری، ماهیت فناورانه را در آینده بررسی و بیان می نماید.  

برای دولت ها اهمیت استراتژیک  از آنجایی که فناوری های جدی د 

-فناوری عنوان به که دیجیتال هایفناوری هایقابلیت دارند، پیشرفت

 مجازی فضای پیوند و نزدیکی موجب شوند،می شناخته جدید ایه

 تالش  [.6] است شده شهرها کالبدی فضای با آنها توسط گرفته شکل

ای  مندزمینه برای بشر فرهنگی نیاز به پاسخگویی برای که فزاینده 

وجود رشد حال در یشبکه در خود کردن  و مفهوم دارد، اطالعات 

 و تعابیر و است کرده دگرگون نیز را شهری فضای در حضور یتجربه

 و شهر هایویژگی پی توصیف در اخیر هایسال در متعددی نظریات

ادراک  اند که بیانگر این است که تصور و  برآمده جدید شهری فضای

عمومی از حدود یک محله شهری، می تواند شامل کلیت یا بخشی از  

 [.8-7] یک بافت شهری باشد

خصوص،   این  ازبا  هوشمند  شهر  در  به    هاییتمز  استفاده  مربوط 

-سنسورها که در زیر ساختموجود در  های  ارتباطات و قابلیت  شبکه  

ریسته و  سازی حمل و نقل و الکتهای شهری تعبیه شده برای بهینه 

کند، استفاده  دیگر عملیات تدارکاتی که از زندگی روزانه پشتیبانی می

و  می فناوریاز  کند  و  و  منابع  هوشمندانه  صورت  به  موجود  های 

و   سکونت  قابل  پایدار،  شهری  مراکز  توسعه  منظور  به  هماهنگ 

بهره می    شهری    کیفیت زندگی  به منظور ارتقاء ادراک و یکپارچه  

 گیرد. 

با و فناوری بنابراین تحوالت آن  -می نشان مکانی موضوعات ارتباط 

 هایسال در یجیتالد کالبدی و فضای میان که تعاملی و پیوند با هد،  د

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A1
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یکدیگر   با افراد ارتباط برای جدید ایواسطه فناوری به شده، ایجاد اخیر

مبتنی  هایفناوری یواسطه تبدیل شده است. به پیرامونی محیط با و

 به و کالبدی فضای از فراتر تواندمی حضور مفهوم مکانی، موقعیت بر

حضور   توانند ازمی مردم. معنایابد نیز ایشبکه  محیط در همزمان طور

 آنها عالیق و نظرات از حتی و افراد دیگر که در نزدیکی آن ها هستند  

 آنها با جدید فضای این در و شوند آگاه محیطی موضوعات با ارتباط در

-مـوارد در شـهرهای توسـعهاین    تـریناز مهـمکنند که   برقرار ارتباط

-میان هوشمندسازی شهر و چگونگی بهرهافتـه و هوشمند، رابطة  ی

افزایش  نوین در این مسیر است تـا منجـر به    فناوری هایگیری از  

 [.9]  ادراک فضا و حضور پذیری افراد شود

رسانی  هایی است که عملکردهای خدماتشهر هوشمند دارای مؤلفه

از این مؤلفهبه شهروندان را متمایز می ها هوش شهری  کند. یکـی 

فهوم هوش همواره به فرد نسبت داده شده و دسـتاوردهای  است. م

دارای   انسان  هوش  است.  کرده  مشخص  را  انسان  ذهنی  برجسـتة 

ادراک )امکـان دریافت و پردازش  : هـای خاصـی اسـت ماننـدویژگی

  امکـان رد و بـدل اطالعات حسی برای نمـایش جهـان(، ارتباطـات )

شده  اجازة ارائه اطالعات ذخیره) ، یادگیری و حافظه  (شـدن اطالعـات

راه برنامـه از  و  مختلـف،  و  برای  ریـزی  هـای  اهداف  تدوین  امکان 

پیشرفت  به  [10]   (ارزیابی  به صورت مشخص  پژوهش  این  در  که   .

 مولفه ادراک از طریق اطالعات پرداخته شده است. 

 شودمی ساخته اجتماعی روابط و حرکت بین یرابطه ادراک فضایی از

 به اجتماعی های، این در حالی است که   شبکه هافناوری طریق زا  نه

نمود پیدا توسعه دیجیتال و کالبدی فضای در همزمان طور و   کرده 

 بدون شهری فضای در حضور مردم اکثر برای عینی یافته است.  امروزه 

-واسطه از پس   .ندارد ) آنالین ( معنی  برخط هایشبکه به دسترسی

 و مکان و انسان میان ارتباط بار این انسانی، ارتباطات شدن ندم

 مکانمند به انسان نیاز  .شودمی 2مندواسطه نیز آن به مربوط موضوعات

 است شده  موجب  دیجیتال اطالعات از انباشته دنیای در خود ساختن

برایفناوری که  فضای به ارتباطی و اطالعاتی فضای پیوند هایی 

این خصوص دو[.  11] بگیرد شکل کالبدی  عامل را عمده تحول در 

 دانند: می شبکه  )مجازی(  و مکانی موقعیت بین پیوند

  دیجیتال نقشه های انتشار و تولید امکان •

گوشیمکان •  یابموقعیت سیستم به تجهیز با همراه هایمندی 

  3جهانی 
 فناوری، ظرفیت این یتوسعه و ظهور یاولیه هایسال در اگرچه 

 راجع دسترسی اطالعاتی برای تنها GIS هاینقشه از ی عمومیاستفاده

بود   مطرح هوا و آب تحوالت یا رانندگی برای مسیرها محله، و شهر به

 برای جدید امکانی ،(web)وب   با جدید ظرفیتاین میان پیوند با اما

 عادی فراهم شد که مردم توسط  جغرافیایی اطالعات ویرایش و ثبت

 اطالعات از به فردی منحصر و جدید شکل نمایشگر و حامل را نقشه ها

 برده   اطالعاتی فراتر ابزاری را از    GIS نقش تحول این  [.12] ساختمی

-وسیله  ای و نقشه نگاری را ازشبکه  ارتباطات مدیریت مرکز به را آن و

 اجتماعی برای ابزاری به اجتماعی اطالعات کردن فضامند برای یا

 اطالعات که این محض است. به  کرده تبدیل فضایی اطالعات کردن

برای و بستر به یابندمی مکانی موقعیت  اجتماعی تعامالت محتوایی 

 بلکه نگارینقشه عمل تنها نه جدید بستر این .شوندمی تبدیل

 از متفاوتی شکل و سازدمتحول می فراتر مفهومی در نیز را ارتباطات

 دیجیتالِ های داده حقیقت در کند.می ممکن را فضا یتجربه و شناخت

 آن جایگزینِ و هست موجود درمکان آنچه تخریب جای به مندمکان

 نظرات و  هاعکس با شهروندان .شوندمی مکان از بخشی به تبدیل شدن،

 مکانی موقعیت یک به که دیگری یداده نوع و هر بعدی سه هایمدل و

 را مکان با درگیری از جدیدی شکل و شده  احاطه است خورده پیوند

 .کنندمی تجربه

که    جدید، بستر این در بود کرده بینیپیش  " اسپوهرر"همانگونه 

 ناملموس یابند؛ ابعادمی جریان کالبدی فضای در غیرکالبدی اطالعات

 به فناوری 4رابط  یواسطه به  فضا معنای و شوندمی همراه آن با فضا

 همراه هایگوشی همچنین تجهیز  [.13] شودمی درک شکل متفاوتی

 پیوند استحکام در دیگری گام  GPSجهانی یابموقعیت  سیستم به

بودجریان و هامکان فضای میان  هایگوشی تمامی تقریباً امروزه. ها 

 هستند GPS یگیرنده به مجهز و مکانی موقعیت به حساس هوشمند

 نقشه روی را اشمکانی موقعیت بتواند کاربر دارند که افزارهایی نرم و

 . کند مشخص

مکان   در کاربر راهیابی و مندیموقعیت برای ابزارهایی به رو این از

 نمامکان یک به را سیستم کاربر هر ابزارها، این گسترش .اندشده تبدیل

  [.14]  تبدیل می کند  زنده سطح یک به خود خودی به را شهر ینقشه و

 با ارتباط برای جدیدی رابط عنوان به دیجیتال هاینقشه شدن فراگیر

 باعث یاب جهانیموقعیت سیستم به همراه هایفناوری تجهیز و مکان

 تعامل در بلکه تعادل در تنها نه کالبدی و دیجیتال فضای که است شده

و موجب شود،   [15]کمرنگ شود  زیادی حد تا آنها میان مرز و باشند

شناختی در دنیای مجازی و تصور ذهنی، به  فرد با استفاده از نقشه  

 [. 16] ادراک فضایی از شهر برسد 

 شهر هوشمند  -1-3

 در اطالعات فناوری از استفاده برای آگاهانه تالشی هوشمند شهرهای

است اشتغال و زندگی زندگی  کیفیت  باالبردن  هدف   تمایزهای .با 

دارد .   وجود هوشمند شهر و  دیجیتال بین شهرهای عملی و مفهومی

استفاده توصیف بًرای معموال هوشمند شهر برچسب  شودمی شهری 

 نوآوری و فناوری، توسعه یادگیری، هایروش از پشتیبانی توانایی که

 شهر هر اما نیست، باهوش الزاما دیجیتال شهر هر این معنا، در   .دارد را

 واسطه به هوشمند شهر  [.17است ] دیجیتال اجزای دارای هوشمند

 چهارچوبی می توان که است شاخصه هایی دارای پیچیده اش ساختار

 ارائه آن شکل گیری جریان در مؤثر بسترهای و زمینه ها برای بررسی

 و یکپارچگی هوش، اصلی سه شاخصه دارای که مفهومی مدلی کرد؛
توان مؤلفه سه این با همچنین .است نوآوری مفهومی،   مدلی به  می 

های براساس شهرها هوشمندسازی برای  دست آن کلیدی شاخصه 

 .یافت

 
 [10]مدل مفهومی شهر هوشمند  1شکل 
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-شکل به منجر باال عامل سه براساس هوشمندسازی مفهومی مدل

 اصلی شاخصه پنج دارای که شودشهر می  مدیریت برای مدلی یریگ

)هوش  : هوش   هوش نوآوری، یکپارچگی، مصنوعی، است  و  فردی 

ادراک   به  میان منجر  این  تواند در  جمعی( که هوش مصنوعی می 

باالتری شود با اطالعات    [.17]  فضایی  آینده  شهرهای هوشمند در 

بخشهم ارتباط  و  زنده  زمان  ارگانیسم  یک  همانند  مختلف  های 

ی شهری و  هادر آینده ای  نه چندان دور فضا  .فعالیت خواهند کرد

های  موبایل  های نوین مانند  استفاده از فناوریساکنان این شهرها با  

ارتباط    اینترنت اشیاء ، مصالح هوشمند و...هوشمند،   با یکدیگر در 

  ادراک حوه تعامل مردم با محیط پیرامون و  .در آن زمان ن  خواهند بود 

ها   از فضاهای شهری  از  آن  تواند  هوشمند   اهداف  می  با    شهرهای 

 .باشد از هوش مصنوعیاستفاده 

 عوامل ادراک فضا در حوزه فناوری نوین  -2-3

 دو براساس عمده، طور به هاادراک فضا  خصوص در هاانسان هنیتذ

 ذهنی  تصویر این گیرد،می شکل شناختی نقشه و  ذهنی تصویر عامل

-می آن از شده پردازش های ویژگی کلیه و مکان جزییات شامل

 انواع شامل که  است شناختینقشه،  ذهنی تصویر این از بخشی. اشدب 

 موقعیت، ها، مکان مسیرها، نوع و موقعیت  :قبیل از محیط اطالعات

  ساختاری  شناختی،  نقشه واقع  در[.  18] باشدمی جهت و مسافت

 آن خود از روزانه محیط مشخصات ارائه برای افراد که باشدمی ذهنی

اصلی    عناصر شامل توانندمی  ها نقشه این [.19] نمایندمی استفاده

 هایویژگی یا و )نشانه، گره و لبه(  5لینچ  معرفی شده توسط    شهر 

  [.20]باشند محیط حسی

مکان،   با حسی درگیری طریق از فقط نه دیگر فضا ادراکدر عصر حاضر  

 و تاریخی ابعاد ها،داده از آگاهی و اطالعاتی یالیه به دسترسی با بلکه

 فضای اجتماعی در یتجربه گیرد؛می شکل مکان به مربوط هایروایت

 و گسترده شبکه های به اتصال با چهره، به چهره روابط از بیش شهری

 فضاهای و یابد؛معنا می مشخص موضوعات حول گرفته شکل موقتِ

 برخورد گره های شکل گیری محل بلکه مکث، مکان های نه شهری

) و مادی مابین جریان های  واقع در  .هستند شهری آنالین(  برخط 

لینچ    نظر طبق که است محیط اطالعات از ذهنی بازنمود شناختی  نقشه 

 در نقشه اینبنابراین    [.21]  باشدمی  محله  و لبه نشانه، گره، راه، شامل

 زمان،  عامل  از و گیردمی شکل محیط تجربه از  مختلفی مراحل جریان

  [.18]  پذیردمی  تأثیر اجتماعی هایویژگی و      سکونت  محل تجربه،

تعامل انسان و محیط سطوح متفاوتی نظیر تعامل شناختی، تعامل  

باشد. تعاملی که از جنبه شناختی  رفتاری و تعامل عاطفی را دارا می

تعامل رفتاری ،    [.22]  پردازدباشد به درک کلی و شناسایی فضا می

فعالیت نوع  عملکردیبه  ارتباط  و  محیط  کارکرد  و    ها،  انسان  بین 

نشان دهد    [.23]  محیط توجه دارد  تعاملی که بعد احساسی را  اما 

مندی،  تعاملی عاطفی است که گاه دارای وجه مثبت بوده و رضایت

 [.24] را دربردارد   دوست داشتن و احساس تعلّق به محیط 

 

 
 مولفه های موثر در ادراک فضایی  2شکل 

 پذیرادراک شهری فضای -3-3

 هنگام مکانی، موقعیت بر مبتنی هایداده شدن فراگیر از پیش تا

 شدن ارتباط قطع با شهری، فضای درون همراه هایفناوری از استفاده

 آن از خارج کامالً محیطی یا موضوع به توجه کالبدی، فضای با فرد

برایمی هافناوری موارد بسیاری در شد. حتیمی معطوف  توانستند 

 قرار استفاده مورد آن در موجود روابط تمامی و مکان از گرفتن فاصله

دهد رخ  اکنون آنچه اما . بگیرند است؛ یپدیده می   از فرد متفاوتی 

همراه طریق تلفن  همانند   از مملو اینقشه با دقیقاً خود ابزارهایی 

  .است مواجه دارد حضور آن در که مکانی همان از گوناگون اطالعات

 بلکه نیست، پیرامونی محیط با ارتباط قطع  از صحبت دیگر بنابراین

ای  رابطه یواسطه به که است ارتباط از جدیدی شکل از صحبت

 . گیردمی شکل مکان اطالعاتی هایالیه مبنای بر و فناوری

گسترش   به  محلی فضای به  شبکه درون اطالعات انضمام امکان

 ابعاد میان که ایپیچیده رابطه. انجامدمی عمومی فضای یمحدوده

میشود است، گرفته شکل آن اطالعاتی ابعاد و شهر مکانی  موجب 

 به دسترسی مفهوم و شود تبدیل چندالیه مفهومی به شهری فضای

امکان بلکه فیزیکی، حضور امکان معنای به فقط نه فضا  شامل 

واجدداده این. باشد نیز مکان آن به مربوط هایداده به دسترسی  ها 

 هستند های علمیداده و تاریخی ابعاد ها،روایت شامل مکانی موقعیت

مکان   به دیجیتال ایافزونه  نه  دیگر و شده جذب شهری منظر در که

اند که  بلکه خود عامل ایجاد فضایی چندالیه و عمیق    شکل شده 

 [. 25]  شوند می سبب را آن ادراک و شهری فضای با درگیری از  جدیدی

ها  هایسیستم توسط  گرفته انجام  تحلیلیِ فرایندهای از پس داده 

به  قرار اختیار در مختلف موضوعات به راجع اطالعاتی شکل فناوری 

-می محیط با درگیری و توجه کاهش موجب گیرند،این اطالعات  می

 پیرامونی محیط با شدن درگیر با این از پیش تا تمامی آنچه زیرا وند؛ش

 چگونه و  هستیم  کجا که این جمله از شد،می دریافته آن اجزای و

درون  توسط اکنون کنیم، حرکت هامکان بین یا و مکان میتوانیم 

 اطالعات که چقدر هر این بر  عالوه. شودمی انجام دیجیتال ابزارهای

بیشتری در شکل به مکانی   کردن فیلتر باشد، اختیار برخط)انالین( 

 کردن محدود و شده ترراحتعالیق و سالیق   مبنای بر اطالعات این

 [. 26]شود می واگذار همراه هایگوشی به مکانی دریافتی ابعاد

 و محتویات و فضا با ارتباط متفاوت برای  ایدریچه مندمکان هایداده

کرده   جریانات باز   موضوعات با شدن درگیر از متفاوتی شکل و آن 

زمان،  بر مبتنی بازنمایی رویداد ها  و تحوالت  .کنندمی ایجاد را مکانی

کنار   به مکان در حاضر مردم نظر  از شاخص اتفاقات و عناصر در   ، 

تاریخی کندمی کمک مکان از جمعی تصویر گیریشکل  و مداوم و 

 عرض و طول با را داده رخ مکان در آنچه از بازیابی قابل همواره

اثر این تحول ، تعبیر لینچ از خوانایی  زند. بر  می پیوند آن به جغرافیایی

 در آن قرارگیری موقعیت و شکلی  هایویژگی مبنای بر شهر که عموماً

 جای به اما  شود،می تراهمیت  بزرگتر استوار است کم شهری محیط

تری  روایت و تاریخی تحوالت فرایندها، رویدادها، آن نقش جدی  ها، 

 [.27]دهند می شکل را مکان ادراک از ابعاد جدیدتری یافته و 

 معماری  فضای کارایی و ادراک در جنسیت نقش -4-3

 طور به فضا، مقوله وارد اخیر هایدهه در جنسیت به مربوط مطالعات

به فضاهای و عام شده طور شهری   دانش از دیگری مبحث و خاص 
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 میان هایتفاوت شناسایی کلی، طور به. است گشوده را فضا اجتماعی

 یک هر و ادراک فضایی  رفتار بر تأثیرگذاری تواند نقشمی مرد و زن

اینکند ایفا طرفین از  مختلف مسایل زمینه در توانمی را هاتفاوت . 

 ضروری ادارک فضایی برای هاتفاوت با آشنایی. قرار داد بررسی مورد

می است.  و  اجتماعی محیط در را آشنایی دیگر ابعاد توانهمچنین 

نظر   در با را زمینه این در موازنه  نوع یک و مشاهده فضاها طراحی

 ادراکارتباط   در  [.28]دارد   قرار نظر مد جنس دو هر روان گرفتن

 در جنسیت ساختار که درحالی جنسیت، ساختار و فضا میان متقابل

 جنسیتی ارتباطات نحوه تحقق در نیز فضا ادراکیابد،  می مادیت فضا

)نمادسازی( ادراک نقش  [.29]  دارد مؤثر نقش آن بازتولید و  فضا 

که است  به روابط وسیله به موضوعی  محیط   صورت روانشناسی 

 معتقد کاپن دانیل  [.30]  گیردمی شکل فضایی و فرهنگی اجتماعی،

موجب  دوست را محیط با تماس برونگرا افراد که است این  که  دارند 

 [. 22] عالقه مندی به ادراک فضایی است

 ها آنهای تحقیق و تحلیل یافته  -4

 قرن دوم ینیمه در و مکان  فناوری یحوزه در هانوآوری اولین ظهور 

چگونگی ارتباط در  پردازینظریه برای سرآغازی به بیستم  مواجه با 

 چه آن همانند  شد. تبدیل جدید هایپدیده این با شهر کالبدی فضای

 داد، افراد رخ صنعتی با انقالب مواجهه در پیش قرن یک حدود بار یک

از   آگاهی باشند، درگیر محیط با حسی ادراک طریق از که آن از بیش

 چه اگر کنند.می دنبال را فضا در موجود غیرمادی و مادی هایجریان

خود را بودن خاص مکان  یک در لحظه در مفهوم هاداده این  درون 

 باشد، نظر مد مکان یتجربه معنای به حضور آنکه از بیش اما دارند،

 .هستند اهمیت حائز ساختن مطلع و شدن مطلع مفاهیم

 و هستند دیگری فضای هایقابلیت تاثیر تحت فضاهای شهری اکنون

واسطه آنها یتجربه و فهم فرایند  شکلی جدید، هایفناوری یبه 

 در ایگسترده تحوالت اخیر هایسال در. گیردمی خود به متفاوت

 شده باعث که است داده رخ مکان جدید و هایفناوری پیوند راستای

 تبدیل آن به مربوط مکانی موضوعات و شهرها از بخشی به هافناوری

 شهری فضاهای شهرها، از بشر نیازیبی  ها باعثفناوری اگرچه .شوند

 که اندشده سبب اما نشدند، آنها به وابسته محیطی موضوعات تمام و

در و حضور  با فناوری به دسترسی بدون امروز شهری فضای حرکت 

 فضای در همزمان زندگیبنابراین    .باشد همراه زیادی هایدشواری

مجازی و کالبدی  فضای از جدیدی مفهوم و یابدمی جریان فضای 

بهمی ساخته مکان و شبکه تعامل از شهری  فضاهای ناگزیر، شود. 

 بتوانند تا شوندمی گذشته به نسبت متفاوتی هایواجد ویژگی شهری

 ایجاد پی در باید شهر، و دهند پاسخ دوفضایی زندگی جدید نیازهای به

 آماده یجامعه اجتماعی ارتباطات و اعمال برای که باشند فضاهایی

فضای چگونگی تحلیل رو این از .باشد  و مجازی و کالبدی تعامل 

و ادراک فضایی برای افراد جامعه بخصوص زنان که نیمی از   شناخت 

   .ضروری است امری جمعیت را تشکیل می دهند

 این بررسی که دارند متفاوتی شخصیتی های ویژگی مردان و زنان

 تفاوت نیز، درجامعه است. معنادار تفسیری و آماری جهت به تفاوت ها

 دارد وجود شهری فضای ادراک در روانشناختی نظر از بارزی نسبتاً های

 ادراک نحوه از علمی شناخت به برای دستیابی امور این به توجه که

 عوامل بر ها آن نگرش چگونگی و شهری فضاهای از مردان و زنان

ادراک تأثیرگذار های از استفاده  .است اهمیت حائز فضا در   فناوری 

پدیده   شهر  .دارد ادراک فضایی در زنان افزایش با ارتباط مستقیم نوین،

 محیط پیرامون و عناصر رفتارهاى و عملکردها از لیکن است، پویا اى

 باید طراحى شهرها و امربرنامه ریزی متخصصان پذیرد.می تأثیر خود

 به با توجه به فناوری های نوین  و تأثیر شناخت و پویایى این درک  با

بپردازند توجه  .فعالیت   رفتارهای روانشناسانه شناخت به ای ویژه و 

باشند شهری فضای  از وی  ادراک و انسان  این در[.  32-31]  داشته 

 توجه با شهری محیط از زنان ادراک نحوه هدف اصلی بررسی نوشتار،

تأکید و جنسیت عامل به می با  نوین  های  فناوری  نقش    .باشد بر 

مورد    مؤلفه  دو براساس فضا   نحوه ادراک موجود، نظری مبانی براساس

 :  تحلیل قرار می گیرد

 فضا،  بعدی سه ادراک و ذهنی تجسم الف( 

 فضا   بصری عناصر ب( ادراک 

 فضا بعدی سه ادراک ذهنی،  تجسم -1-4

 فضایی هایتجربه نقش به جنسیتی، هایتفاوت دانشمندان در تحلیل

 هایمحیط در با زنان مقایسه در مردان که معتقدند و کنندمی اشاره

 فضایی هایفعالیت آنها در مشارکت  و کنندمی رشد فضایی ترپیچیده

 ارتباطی تنگاتنگ فضایی توانایی های آزمون بهبود ادراک فضایی در با

زنان قابلیت تصور و ادراک سه بعدی   دارد  این در حالی است که 

در آنها  عملکرد  و  دارند  مردان  از  باالتری   راه از زمینه این فضایی  

 بعدی دو نقشه توانندمی مردان همچنین  [.33]یابد   می ارتقا آموزش

 رسد زنان می نظربه ولی کنند بعدی سه نقشه به تبدیل مغزشان در را

ارتباط از این  در  در   کمتری تحرک مردان  تاثیری  امر  این  دارند،و 

 وسعت با شناختی هاینقشه همچنین مردان[.  34]ادراک فضا ندارد

نقشه دارند؛ تری)واقعی(غنی و بیشتر جزئیات با ولی کمتر  هایولی 

بیشتر  شهری  فضاهای  از  زنان  و   شناخت به متکی شناختی  درونی 

تصورات ذهنی که از ادراک فضا دارند بوده و بر همین اساس شکل  

 [. 22ابد ]می ی

 فضا  بصری عناصر ادراک -2-4

 این .کنندمی نگاه متفاوتی دید زاویه از را واحد دنیای یک زنان و مردان

 کلی؛ ادراک مردها دارند و جزئی ادراک زنان که است این خاطر به امر

 از .بینندمی را کلیات فقط آقایان  و بینندمی  را جزئیات تمام هاخانم

بیشترزن در ادراک سرعت لحاظ این  و سرعت با فرد یعنی است ها 

 به معطوف را خویش توجه سپس و شود امری جزئیات متوجه دقت

 ها رنگ تشخیص در هازن گفت  توان می .کند از درک دیگری مرحله

 [. 35] دارند مردها به نسبت ای مالحظه قابل برتری هااندازه ادراک و

 شده ترشاخص جامعه در فناوری نقش اخیر های سال در که از آنجایی

 اهمیت طراحی شهری در فضاهای کاربران رفتار و انتظارات به و توجه

 هامحیط در زنان ادراکی خصوصیات به بیشتر کرده توجه پیدا بیشتری

ها   مقبولیت و کارآیی افزایش باعث شده، طراحی فضاهای و فضا 

شامل الگوهای با محیط تطبیق فرآیند  .شد خواهد    تغییر رفتاری، 

 های فعالیت و رفتارها ، هاخواسته به پاسخ راستای در کالبدی محیط

از شرایط گرفتن نظر در با کاربران  سن، جنسیت، قبیل خاص 

 بین سازگاری ایجاد برای یا و شناختیزیبایی  های سلیقه و تحصیالت
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 شهرسازی حرفه کالبدی با فناوری های نوین در محیط و موارد این

 .قرار خواهد گرفت  توجه بیش از پیش مورد

 نتیجه -5

  حوزه معماری و شهرسازی امروزه در  پژوهی  آیندهمطالعات مربوط به  

بقای   اجتناب جوامع  برای  استضرورتی    ،پژوهیآینده .ناپذیر 

ابزارها و روشمجموعه  به منظور  ای از  برای سازمان ها و جوامع  ها 

 نظریه و محققان . اکثر  کندپاسخگویی به سونامی تغییرات فراهم می 

آینده،   با مواجهه برای روش ترین هوشمندانه که معتقدند پردازان

  هست، غیرمحتمل  عناصر شامل آینده .است آن برای شدن آماده

قطعیت با مواجهه و آینده برای باید ها انسان بنابراین  آن های عدم 

محیطباشند.   آماده است،  ذکر  ویژگی  از متأثر اکنون شهرها شایان 

 فهم و می شوند ساخته و تجربه درک، از مجازی شدن؛ حاصل های

 این شناخت با تنها امروز شهری فضای محتوای و شهری زندگی جریان

جمله   از  جدید  های  امکانات  ویژگی  ظهور  و  آوری  فن  پیشرفت 

بود؛ که منجر به ظهور شهرهای هوشمند می   خواهد پذیرامکانجدید

 فضا از زنان ادراکی چارچوب که دهدمی نشان پژوهش های یافته  شود.

 مؤثری نقش محدوده، و لبه و می گیرد شکل  گره و راه مبنای نشانه، بر

  ،در برخورد با هر فضا  .نمایدنمی  ترسیمی آن ها ایفا ذهنی تصویر در

ذهن انسان با قرار دادن عنصری شاخص در آن، وسعت و گستردگی  

و ادراک فضا سطح باالتری از    گرداندمحدود و قابل ادراک می  ،فضا

بهره به منظور  مندی و تداوم حضور انسان در  حس مکان است که 

 فقط نه دیگر فضا کننده دارد. در عصر حاضر ادراکمکان نقش تعیین

 اطالعاتی یالیه به دسترسی با مکان، بلکه با حسی درگیری طریق از

از طر تجربه و  ها،داده از آگاهی  و افراد  مجازی  های  های  فناوری  یق 

توسط   های نوینفناوری بررسی گیرد. بنابراینمی مکان شکل به نوین  

 های توانایی و تجربه مانند عواملی حاصلکه    افراد شناختینقشه 

 ادراکر و تصور ذهنی عناصر بصری شاخص و  تفک قبیل از مختلف

جهت   در گامی موثر تواندمی است،  بعد دو در بعدی سه ساختارهای

کارگیری مناسب و  به طور کلی، به باشد. شهریفضای به ادراک زنان

 مخاطب هرچه بهتر صحیح عناصر تشکیل دهنده فضا موجب ارتباط

 معنایی عوامل ترینشاخص عنوان به هاشود و نشانهمی شهر فضای با

   .باشند ادراک در مؤثر عاملی توانندمی ذهنی، ایجاد تداعیات در
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