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 چكيده

در فضای عمومی شهری می توانند سر منشاء بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت محیط شهر باشند. بررسی تفاوتهای جنسیتی 

این گزاره نیازمند درک دقیق از مفهوم ادراک محیط شهری است.تفسیر وتعبیر آنچه گیرنده های حسی ما از محیط پیرامون دریافت 

این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است . ام دارد که به شناخت می انجامدکرده اند،در مغز صورت می گیرد.این عمل ،ادراک ن

که چگونه تفاوتهای جنسیتی شهروندان می تواند باعث تغییر برداشت حسی و در نهایت ادراک آنان از محیط شهری شده و عوامل 

تحلیلی از طریق تحلیل کیفی و   -و انگاره های این گونه ادراک کدامند؟ روش اصلی پژوهش در این نوشتار روش توصیفی

تحلیل محتوای  تحلیل داده های برداشت شده با روش مطالعات میدانی )در محدوده محالت مرکزی شهرری( انجام شده است.

عوامل برگرفته از تفاوتهای جنسیتی نیز بخشی از روش این تحقیق بوده است. پس از  تحقیقات و نظریه های موجود در زمینه

مفهومی تحقیق و بر اساس آن یافته های این پژوهش نشان می دهد تفاوتهای جنسیتی نمود بارزی در ادراک سه تدوین مدل 

مهارت نقشه خوانی و در نهایت روش های مسیر یابی و راهیابی پیدا می ، جهت یابی در محیط شهر، نوع خوانایی محیط، بعدی

ن اصلی ترین انگاره های تفاوتهای ادراکی در محیط شهری به شمار آورد. البته کنند. بنابراین مولفه های مذکور را می توان به عنوا

همه اینها مرهون تفاوتها در ساختار مغز انسانها بوده که البته هم برای زنان و هم برای مردان بصورت اکتسابی قابل تغییر است. 

حواس پنجگانه دریافت می شود و در نتیجه به  نكته مهم دیگر مرحله پیش از ادراک محیط یعنی احساس محیط است که توسط

بویایی و چشایی را )البته با درجات اهمیت ، انگاره های مورد نظر این تحقیق، تفاوت در بكار گیری حس بینایی، المسه، شنوایی

 متفاوت( در میان زنان و مردان را می افزاید.

 . تیجنس ،یشهر طیمح ،یادراک یادراک، تفاوتهاکلیدواژگان: 
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 مقدمه

تفاوتهای جنسیتی در فضای عمومی شهری می توانند سر منشاء بسیاری از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت محیط شهر 

باشند. اما این تفاوت چگونه و از چه طریقی باعث این اثرگذاری می گردد؟ پاسخ کوتاه به این سوال را در چگونگی 

 توان جستجو کرد.ادراک محیط شهری توسط شهروندان می 

جریانی صریح وخالی از ابهام نیست. بلكه جریانی است که تحت تأثیر  ادراک هرگز به آسانی صورت نمی گیرد و

بعضی دیگر از عوامل مؤثر در  محیط خارج جستجو کرد و برخی عوامل را می توان در عوامل مختلف قرار دارد.

فقط قادر است جزء بسیار کوچک از محیط خود را در هر زمان  هر فرد ادراک را باید در شخص ادراک کننده یافت.

صحیح درک کند. او عالقمند می شود دربرخی  محیط را بهتر و درک کند. با گذشت زمان انسان می آموزد که اشیاء و

د شیئ نفر انسان نمی توانن موضوعات بیشتر دقت کند به ویژه اگر در آن مورد تعلیمات ویژه ای دیده باشد. هرگز دو

را درست مثل هم و به یک نحو درک کنند.البته بسیاری از ادراکات افراد مختلف به هم شبیه است مثل ادراک تیرگی 

تعداد، مسافت وحرکت، زیرا افراد مختلف دارای حواس ویژه ای  فاصله،، رنگ شكل، وروشنایی رنگ ها، اندازه،

هم چنین افرادی که در  افراد نیز مشابه هم عمل می کند.هستند که این حواس باهم شباهت دارند و دستگاه عصبی 

ادراکات یک سان از محیط دارند.بنابراین ادراکات ، یک جامعه زندگی می کنند از نظر محیط جغرافیایی و اجتماعی

 .(1012انسان ها می تواند در برخی موارد مشابه ودر برخی موارد متفاوت باشد)برگرفته از ورنون،

پی پاسخ به این پرسش اصلی شكل گرفته که چگونه تفاوتهای جنسیتی شهروندان می تواند باعث این پژوهش در 

 تغییر برداشت حسی و در نهایت ادراک آنان از محیط شهری شده و عوامل و انگاره های این گونه ادراک کدامند؟

یل داده های برداشت شده با تحلیلی از طریق تحلیل کیفی و  تحل -روش اصلی پژوهش در این نوشتار روش توصیفی

تحلیل محتوای تحقیقات و نظریه های ردی تحقیقات قبلی انجام شده است. روش مطالعات میدانی در نمونه مو

 موجود در زمینه عوامل برگرفته از تفاوتهای جنسیتی نیز بخشی از روش این تحقیق بوده است.

 پیشینه پژوهش و تعاریف

 تعریف ادراک

معنی بخشی به آنها را  نهایتاً سازمان دهی اطالعات حسی و یندی ذهنی یا روانی است که گزینش وادراک به معنی فرآ

 به گونه ای فعال به عهده دارد.

 از این راه انسان روابط امور و پدیده ی ادراک، فرآیندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی معنی دار می شود و

ادراک به اندازه ای سریع در ذهن آدمی صورت می گیرد  (22 :1371 خدا پناهی،و  معانی اشیاء را در می یابد)ایروانی

 بلكه ذهن فرد، که هم زمان با احساس به نظر می رسد. ادراک به دنبال احساس های مجزا از هم صورت نمی گیرد،

حالت انگیزش  های قبلی،در ارتباط با هم در می یابد. تجربیات و یاد گیری  آن ها را به عنوان مجموعه ای معنی دار و

-پیش داوری ادراک تأثیر زیادی دارد. هر ادراکی بر اساس انتظارات و بر در لحظه ادراک به سرعت فراهم می آید و

 های ادراکی صورت می گیرد.

در مغز  تعبیر آنچه گیرنده های حسی ما از محیط پیرامون دریافت کرده اند، تفسیر و در مجموع می توان گفت،

 احساس و حقیقت ادراک مرحلة مابین، ادراک نام دارد که به شناخت می انجامد. در این عمل، گیرد. صورت می

شناخت مكانیسمی درونی است. ادراک به عنوان مرحله ی مابین  احساس مكانیسم بیرونی است. شناخت محیط است.

تنی بر واقعیات بیرون از ذهن و در محیط درونی دارد. به همین دلیل بخشی از ادراک که مب این دو مكانیسمی بیرونی و

ذهن فرد است کامالً  است بین افراد فرآیندی  مشابه دارد اما بخش دیگری از ادراک که بر پایه ی فرآیندهای مغزی و

 (.177: 1303 بندرآباد، و )شاه چراغیمنحصر به فرد اتفاق می افتد شخصی و
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 ( 1930 : شاه چراغی، بندرآباد، بیرونی ادراک ) م خ-: مکانیسم درونی1نمودار 

 روشهای ادراک

 .( 137-130 :1012 همكارانش چهار دسته است)برگرفته از ورنون، و 1روش های ادراک از نظر  گاردنر

در روش سطحی شخص اشیاء را آن طور که هستند درک می کند ولی در   :2روش های موشکافی وبررسی سطحی 

 کسب کرده درک می کند. گ شتهروش موشكافی شخص به کمک مفاهیمی که در 

در اتكا به عوامل داخلی شخص خود را در نظر می گیرد و در اتكـا بـه  :3اتکا به عوامل داخلی یا خارجی در ادراک

 بروست معیار قرار می دهد.عوامل خارجی آنچه را با آن رو 

: در روش متمرکز، شخص اصرار دارد کل موقعیت را درک کند اما در غیـر متمرکـز  3تمرکز یا عدم تمرکز در ادراک

 شخص به جزئی از آن پدیده کفایت می کند. 

 تفاوت در این است که شخص به کمـک تصـورات یـا بـدون کمـک از : 0تحمل ابهام در مورد تجربیات غیر واقعی

 خیاالت، می تواند ادراک کند. 

 تئوری نسبیت در ادراک

در این  .استآن وابسته به ذهن افراد و مالک های فردی  درونی دارد، بخشی از-از آن جا که ادراک مكانیسمی بیرونی

وجـود تفاوت های افراد در فرآیند ادراک فقط کمیّ اسـت و مـوردی " با انجام تحقیقاتی بیان کرد که:  1راستا ترستون

( در واقع این پژوهشگر تأثیر تفاوت هـای فـردی بـر 105 :1012، )به نقل از ورنون"ندارد که مورد ادراک قرار نگیرد.

نه کیفی اعالم می کند.البته این تفاوت ها نسبی است همانطور که انسان ها استعدادهای متفاوتی  ادراک را صرفاً کمیّ و

دقتّ. ایـن تفـاوت بـا  برخی دیگر در توجه کردن و ر جهت یابی قوی ترند وبرخی از افراد د برای درک محیط دارند.

میـزان  تحصیالت،وتربیت وپرورش انسان ارتباط داشته وبر اساس فرآیند های فیزیولوژیكی نیز هست همان طور که به

نحـوه ادراک  در ،ین میزان آشنایی اشخاص با موقعیـتهمچن .( 101-133، 1012)ورنون، هوش افراد نیز بستگی دارد

                                                           
1 - Gardner 

2 - Levelling—Sharpening 

3 - Field Articulation 

3 - Centiation- Scanning control 

0 - Tolerance of Vnrealistic etperience 

1 -Thurstone  
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 .و کار دارنـد دقـت بیشـتری مـی کننـد به همین دلیل صاحبان حرفه های مختلف، با آنچه همیشه سر آنان مؤثر است.

 گیاه شناسان در محیط قادر به درک مطالبی هستند که افراد غیر متخصص از درک آن ها ناتوانند. جانورشناسان و

میان اشیاء توجه فرد به شـیئ  .(03 :1012 الت انسان نیز هست)ورنون،باید اضافه کرد، ادراک تحت تأثیر عالیق وتمای

 به طور کلی می توان گفت: آگاهی دارد. درباره ی آن اطالع و معطوف است که به آن عالقه دارد و

تلقین دیگران در ادراک نقـش -3ارزش ها وعالیق در ادراک مؤثرهستند. -2تمایالت وآرزوها در ادراک تأثیر دارد. -1

 موفقیـت و-1پاداش در ادراک بـی تـأثیر نیسـت.  تنبیه و-0تأثیر اشیاء با ارزش در ادراک انكار ناپذیر است.  -3دارد. 

نحـوه  ناراحتی در شدت وضعف درد و-3ادراک تأثیر دارد.  ناراحتی در درد و-7شكست در ادراک کامالً مؤثر است. 

ادراک آن هـا  مفهـوم کلمـات در -15راک بسیار مهم اسـت. دا موضوعات عاطفی در-0ادراک بی تردید اهمیت دارد. 

 (.120- 02: 1012نقش پر رنگی دارند)ورنون،

بنابراین می تـوان  جهان بینی آن ها دارد. تفاوت های موجود بین نحوه ی ادراک اشخاص ارتباط زیادی با طرز تفكر و

می تواند بر ادراک نیز  تخصص و نوع حرفه ،میزان آگاهی ،جنسیت ،شرایط سنیمثل  نتیجه گرفت که شرایط فردی،

 تأثیر بگذارد.

 عوامل موثر بر ادراک

 عوامل اجتماعی -الف

 در عوامل اجتماعی مؤثر انطباق دهنده ی رفتار انسان در محیط زندگی اوست و ادراک به عنوان مكانیزم تنظیم کننده و

 .(2یک زیر مجموعه هایی دارد)جدول  ادراک عبارتند از زمینه های فردی و زمینه های اجتماعی که هر

مكـانیزم هـای  انگیـزه هـا و نیـاز هـا، ،مان یابی ادراک به تجربیات گذشته، سازدر تحلیل عوامل فردی می توان گفت 

ادراک آدمـی، ادراکـی  هـر"شرح می دهد که:، مكتب ایمزتحلیل عوامل اجتماعی  اما در دفاعی اشخاص بستگی دارد.

امكان ادراک های گروهـی یـا مشـترک نیـز  ،وضوع مورد ادراک شیئ باشد یا شخصمخواه  مشخص است، خاص و

در فعـالیتی مشـترک بـه  نیز بین افراد گروه تقسیم شـده باشـد و ،کوشش ها مشروط بر آن که تجربیات و. وجود دارد

رفتار  راک  یبایی رسید.بنابر این می توان در یک اجتماع به اد (103 :1371 خدا پناهی،و  )ایروانی"تعامل  بپردازند.

بلكه به عنوان نتیجه یـا حاصـل یـک  یا ارادی نیستند، فعالیت هایی غیر ارادی و به ویژه ادراک او، طرز فكر و انسان و

 تعامل ادراکی موجب چنین موضوعی می شود که عبارت اسـت از، محیط او در نظر گرفته می شود. تعامل میان فرد و

نحـو فعـال  از طرف دیگر وجود موقعیتی که این دو در آن به شیئ مورد ادراک و کننده ویک طرف شامل فرد ادراک  

 در ادراک اساسی است. "پیش فرض ها"بنابراین نقش  .(100 :1371 خداپناهی،مشارکت دارند)ایروانی و 

 تفاوتهای ادراکی -ب

بخـش  ژگی های محیط بیرونی اسـت وبراساس مباحث پیشین، می توان نتیجه گرفت که بخشی از ادراک وابسته به وی

جملـه  از در این امر مؤثر اسـت. نوع حرفه. مثالً ای شخصی فرد )مُدرک( شكل می گیرددیگر آن بر اساس ویژگی ه

روان شناسدی وی نیز بر نوع ادراک بسیار اثر گذار است. در این بخش بر اسـاس  جنسیت انسان و سنتوان گفت می

 تفاوت های یافته شده معرفی می شود. برخی روان شناسی جنسیتو  رشد
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 ادراک در دوران کودکی

وی یعنی  تابع تجربیات سال های  نخستین  ندگیعقیده دارند، رفتارهای انسان در بزرگسالی  1بسیاری از محققان

تدریج دارای گیرنده های حسی است که به  به ویژه در بدو تولد، انسان در دوران کودکی و دوران کودکی است.

 است.  تجربه آموخته ها و خالی ا  مفاهیم،از دیگر سو دارای ذهنی  تكامل می یابد و

دو روزه،  -نوزادان یكـی"کودک در همان ساعات اولیه ی زندگی، نسبت به محرک های محیط واکنش نشان می دهد.

دهنـد.مزه ی شـیرین را بـر قادرند تفاوت بین مزه های مختلف را تشخیص  لحاظ چشایی حساسیت زیادی دارند و از

از لحاظ حس بویایی نیز مـی تواننـد بوهـای متفـاوت را از یكـدیگر  یا بی مزه ترجیح می دهند. مزه ی شور یا تلخ و

تنفس آن هـا مشـاهده  تشخیص دهند.این واکنش را می توان  هنگام چرخانیدن سر، تغییرات حاصل در جریان قلب و

فطری بوده وارزش سازش کودک با محیط را دارد. زیرا بـه نـوزاد کمـک مـی این حساسیت و توانایی تشخیص،  کرد.

 .(130 :1371 خداپناهی،و  )ایروانی"کند تا از مواد زیان آور اجتناب کند.

 تفاوت های ادراکی در سنین سالمندی

آن ها  تاریک است وخانه ی پدر بزرگ و مادر بزرگ ما  در بسیاری از موارد، ما تعجب می کنیم که چرا بیشتر اوقات،

همان گونه که گیرنده های حسی انسـان از  تمایل دارند تعداد چراغ های کمی در خانه روشن باشد. واقعیت این است،

، در دوران کهولت و سالمندی این روند معكوس اسـت و یابدبدو تولد به تدریج تكامل می یابد و قدرت بیشتری می 

 ای خود را ا  دست می دهند.گیرنده های حسی آرام آرام، حساسیت ه

-هتـر دیـده مـیب اشیاء در روشنایی بیشتر، به طور معمول، ، می دانیم که که مطرح شد  نورِ محیطیمثالً درباره  مثال  

کند. ولوژیكی با تاریكی تطبیق پیدا میاما هرگاه از روشنی به تاریكی وارد شویم چشم ما بر اثر ویژگی های فیزی ،شوند

 ،)ورنـونبا افزایش سن در انسان عادت به تاریکی وتیزبینی کاهش می یابددوجود دارد.  زبینی بصریتیزیرا نوعی 

-بیشتر استقبال می به طور معمول سالمندان از محیط های با نور مالیم نسبت به محیط های کامالً روشن، .(23 :1012

 این موضوع در ادراک آنها اثر گذار است. 2کنند.

هـم چنـین  فاوت های ادراکی ناشی از کاهش قدرت احساس محیط در سالمندان دیده مـی شـود.ت نیز، رنگدر مورد 

ز در سالمندان تشخیص هویـت اشـیاء تـا حـدی ا 3تفاوت رنگ آن هاست. از یكدیگر، تشخیص اشیاءیكی از دالیل 

بـر اسـاس تفـاوت  تشخیص آن ها بسیار اهمیت دارد و ها مجزا است در صورتی که برای کودکان رنگ اشیاءرنگ آن

لین قسمت شیئ که به نظر آن ها ( به همین ترتیب وقتی سالمندان چیزی را می بینند، او20: 1012 رنگ است .)ورنون،

ودتـر از اشـیاء بـدون زاویـه کودکان هم بعضی قسمت اشیاء مثل زاویه وگوشه هـا را ز. گوشه ی اشیاء است رسد،می

 کنند.درک می

                                                           
به بسیاری از نظریات روان  "مرگ و نیستی –رفتار انسان تحت تأثیر غریزه های عشق و زندگی "مباحث فروید وعقیده ی وی مبنی بر - 1

شناسی محیطی شكل داده است. درروان شناسی عمقی، ابعاد محیط از نظر مهارکردن یا تشفی امیال انسان اهمیت دارند و دراین حد مورد توجه 

به طور مثال، مطالعه ی فرآیند رشد کودک تحت تأثیر شرایط محیط اجتماعی و هم چنین ابعاد فیزیكی معماری محیط از جمله  قرارمی گیرند.

 مطالعات انجام شده ای است که در روان شناسی عمقی یا روان کاوی قرار می گیرد.

 اما آن ها از این وضع راضی اند. به همین دلیل ما همیشه خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ را تاریک حس می کنیم - 2

 مثالً ما پرتقال وگوجه فرنگی را به دلیل رنگ متفاوت آن ها زودتر تشخیص می دهیم. - 3
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 غییرات توانایی گیرنده های حسی متناسب با تغییر سن انسان  )مأخذ: نگارنده(: نمودار مفهومی ت1شكل 

 تفاوتهای ادراکی  نان و مردان

از  آن ها درک متفاوتی ا  الویت ها و رفتارها نیز دارند.مردان با هم متفاوت است.  همان طور که کارکرد مغز زنان و

مـردان و نحـوه ی کـار مغـز آن هـا، انفجـار  میالدی در زمینه ی تحقیق بر تفاوت هـای زنـان و 1035اواخر دهه ی 

برای اولین بار در تاریخ بشر، تجهیزات رایانه ای پیشرفته به انسان کمک کرد که نحوه ی کار مغـز را  اطالعاتی رخ داد.

مردان را بیابد. حال آن کـه  ش های  مربوط به تفاوت های زنان وپاسخ بسیاری از پرس به صورت زنده مشاهده کند و

اعتقاد بـر ایـن بـود کـه  مردان را بیشتر مربوط به شرایط اجتماعی آنان می دانستند و بیستم تفاوت های زنان وقرن در 

، نوع ن های روی آن هامغز و تأثیر هورمواما امروزه می دانیم که برنامه ریزی  .ما تحت تأثیر رفتار والدین ماست رفتار

 رفتار ما را تعیین می کند. تفكر و

انجـام  1332در سـال  1مرد به وسیله  فرانسیس گالتون اولین آزمایش های علمی ثبت شده در باره ی تفاوت بین زن و

مردان نسبت به صدا های تیدز وگوشدخراش حساسدیت کشف کرد که  او ، در موزه ی لندن نگه داری می شود.شد

 برابر درد  از حساسیت کمتری برخوردارنـد)پیزوپیز، ، مشت قوی تری دارند، نسبت به زنان درنشان می دهندبیشتری 

در این بخش بر اساس مطالعات پزشكی، روان شناسی وجامعه شناسی به تفاوت های زنـان  ،( بر این اساس10: 2551

 مردان در احساس محیط و ادراک محیط می پردازیم.  و

 غز  نان و مردان تفاوت های م-1

است. تحقیقات علمی در دهه های اخیر تفاوت های جسمی علمی  تفاوت های آفرینش میان زنان و مردان مسأله ای 

فرهنـگ هـای گونـاگون  تفاوت های جسمی در طول قـرن هـا در تمـدن و مردان را تأیید کرده، ذهنی میان زنان و و

                                                           
1 - Francis Galton 
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عیـان  مغـزی حتـی در بـارزترین و شكل داده اما تفاوت های ذهنی وعرف اجتماعی را  حتی قوانین و پذیرفته شده و

 یكی به ضرر دیگری سرکوب شده است. دیده گرفته شده ونا ترین شرایط،

یكم اطالعات دقیق تری از تفـاوت هـا در  پژوهش های عصب شناسان در اواخر قرن بیستم و اکنون در قرن بیست و

در بخـش عصـب شناسـی  1، محقق دانمارکی به نام  بنت پاکن برگ1007ال در س مردان را نشان می دهد. مغز زنان و

امـا نتیجـه ی  بیمارستان کپنهاگ ثابت کرد که به طور میانگین یک مرد چهار میلیـارد سـلول مغـزی بیشـتر از زن دارد.

 ها نشان داده که زنان سه درصد باهوش تر از مردان هستند.آزمون

محقق مغز در مرکز پزشكی دانشگاه پنسیلوانیا کشف کرد که ماده ی خاکستری مغز  2پرفسور  روبن گار 1000سال  در

با توجه بـه ایـن یافتـه مـی  مغز محاسبات خود را در ماده ی خاکستری انجام می دهد. زنان بیشتر از مغز مردان است.

 (.13: 2551)پیزوپیز، توان دریافت که دلیل آن که زنان در برقراری ارتباط راحت ترند چیست

 تمرکـز دارد.اشدیاء  توجه می کننـد ولـی مغـز پسـرها رویمردم و چهره ها  مغز دختر ها طوری طراحی شده که به

پسر ها اشیاء و دخترهدا مدردم را چند ماهگی این نكته را به وضوح نشان می دهد که  بررسی نوزادان از بدو تولد تا

 .(110 :2551 پیزوپیز،دوست دارند)

فعالیـت هـا وویژگـی هـای مغـز عوامل زیست شناسی درهورمون های جنسی ،سـاختمان بـدن،  زنان و مردان از نظر

مغز است که  هدایت سمت راسـت  نیم کر  چپ،  ناندر  اند به همین دلیل در ادراک نیز با هم تفاوت دارند.متفاوت

 مدرداندرک جزئیات را به عهـده دارد. در  تجزیه وتحلیل و استدالل، واقعیات، بدن، ریاضیات، هوش کالمی، منطق و

 عقیـده و است که هدایت سمت چپ بدن، هنر، هوش بصری، درک مستقیم، نیم کره ی راستنیم کره ی غالب مغز 

 .(1301بزرگ، و  درک کلیات  را به عهده دارد)پاکزاد نظر تئوری، تخیل،

عالوه برمعیارهای اکتسابی فرهنگی تحت تأثیر  محیط، بنابراین اکنون می دانیم که تفاوت های رفتاری زنان و مردان در

محیط میان زنان و  قابلیت گیرنده های حسیهم چنین تفاوت هایی در  قابلیت های مغزی آنان نیز است. ویژگی ها و

تفاوت های ادراکی نیـز بـه  مردان دیده می شود.این تفاوت ها در احساس محیط همراه تفاوت ها در پردازش  مغزی،

 آورده است. در ادامه به برخی از یافته ها در این زمینه می پردازیم. وجود

 تفاوت های  نان و مردان در احساس محیطی-2

مـردان ویژگـی هـای فیزیولـوژیكی یكسـان امـا  زنـان و پوست در گیرنده های حسی  مثل چشم، گوش، بینی، زبان،

 توانمندی های گوناگون دارد.

 تفاوت ها در بینایی

دامنده ی  بیشتر است. ، ویترین ها، پنجره ها، تزیئنات،...توجه زنان به جزیئات محیط از مردان هستند. ین ترجزءبزنان 

 بـاال و آنچـه در درجه را از هـر طـرف و 30زنان می توانند حد اقل یک زاویه ی  دید  نان وسیع تر ا  مردان است.

 پایین است ببینند.

دید  نان بیشدتر ، در سلول های میله ای شبكیه ی چشمبه دلیل تنوع بیشتر  درجه است. 135زاویه دید برخی از زنان 

را با وضوح  مسافت های دورتریعنی مردان  عمق دید مردان طول بیشتری ا  عمق دید  نان دارداما  ا  مردان است

                                                           
1 - Bente Pakkenberg 

2 - Ruben Gur 
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ولـی ندد اختالف بسیار ظریف رنگ هدا را درک مدی کنبیشتر می بینند. زنان قدرت تشخیص رنگ بیشتری دارند و

-زنان سریع تـررخ مـی اززنان هستند. اما سازگاری با تاریكی در تیزبین ترمردان درطول روز  1مردان این گونه نیستند.

زنـان طیـف رنگـی گسـترده تـری را  دهد. مردان دید تونلی داشته و قادر به دیدن واضح مسافت های دورتر هسـتند.

مردان خسته می شـوند.  از بیشتری را ادراک کرده و زودتر ، عناصرپرجزئیات شناسایی می کنند. زنان درمحیط شلوغ و

 پرجزئیات برخوردارند. حافظه ی قدیمی، قدرتمندتر و تصاویرذهنی غنی و زنان از

 تفاوت ها در شنوایی

زیـادی دارنـد زیـرا درمغـز خـانم هـا، پاالیـه یـا  حساسدیت شدنواییقدرت شنوایی زنان بیش از مردان است.آن ها 

تر صوتی(به قدرت پاالیه ی صوتی درمغزآقایـان نیسـت وزنـان همـه ی صـداهای موجـود درمحـیط رامـی صافی)فیل

 تمرکدزشنوند.پاالیه صوتی در مغز، برخی اصوات را حذف می کنند.بنابراین مردان می توانند برصداهای انتخابی خود 

 . نان قادرنیستندکنند اما 

 تفاوت ها در چشایی و بویایی

مابیش از ده هزار گیرنده چشایی برای تشخیص چهار مزه ی  اصلی )به عالوه ی مزه ی پنجم یعنی چربی(داریم. زنان 

در تشخیص شیرینی ومردان درتشخیص شوری وتلخی قویترند.زنان به مرور زمان باعث بـاال بـردن ذائقـه ی شـیرین 

حساس اند اما مردان این گونه نیستند. همان طـور  طعم تک تک موادپسند فرزندان می شوند.هم چنین اغلب زنان به 

 که در بخش احساس محیط توضیح داده شد،حواس بویایی وچشایی باهم مرتبط اند.

 مردان هستند. همان گونه زنان حس چشایی حساس تری دارند ،آن ها نسبت به بو در محیط نیز حساس تر از

 
  م خ :( کارگیری حس بویایی و تمایزات آنان در توانمندی حس بویای: مقایسه ی تفاوت های  نان و مردان در به 2شکل 

Henshaw,2012) 

 

 

                                                           
همین دلیل در تشخیص وتفكیک هستند به  Xکروموزوم 2ساخته شده اند و زنان دارای   Xسلول های رنگی در شبكیه از کروموزوم  1-

 رنگ ها قوی ترند.
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 تفاوت ها در المسه

حسدی در پوسدت گیرنده های  تعداداز مردان هستند زیرا  قوی ترحس بساوایی،  پژوهش ها  نشان داده که زنان در

زنان بیش از مـردان   المسی را فعال می کند، در میزان هورمون اکسی توسین که گیرنده های است. ها بیش ا  مردانآن

در مقایسه بـا ادراک مـردان از زنان است. هم چنین ادراک زنان از درد  از لمس کردن ضعیف تر و حساسیت مردان در

 ، شدیدتر و بادوام تر است.درد

 
 تفاوتهای جنسیتی در ادراک در محیط شهری

این نتیجه بر اساس پژوهش های بسـیار و مفصـل حاصـل  .کل نگرندمردان  و جزءنگردر ادراک محیط شهری، زنان 

 کنندد.نگداه مدی دید متفاوتیبه طورکلی می توان گفت: مردان و  نان یک دنیای واحد را ا   اویه ی  شده است.

بدا در نظدر گدرفتن  آن ها اشدیاء را می سنجد. آن ها را فضایی شکل سه بعدی و وقتی مردی به اشیاء می نگرد،

ا  طرفدی  این کار مثل قرار دادن قطعات پراکنده ی یک پا ل اسدت. ل فضایی شان به هم مربوط می کنند.اشکا

برای  ندان دریدافتن  به جزئیات آن ها توجه بیشتری نشان می دهند.  نان ا  اشیاء تصویر بزرگ تری می گیرند و

)پیزوپیز، یدک شدیم مهدم تراسدت ربط دادن یک قطعه به قطعه دیگر ا  درک شکل فضایی کل ریزه کاری ها و

2441 :168.) 

عقیده دارند، مغدز  ن  مردان اولیه می دانند و برخی ا  محققان دلیل این امر را مربوط به چگونگی  ندگی  نان و

 :2441 )پیزوپیز،تغییر یافتده اسدت توانایی های متفاوت در طول قرن ها تکامل و استعدادها و مرد با قدرت ها، و

 :2441 )پیزوپیدز، "ادراک ودریافت حسی  نان برتر ا مدردان اسدت "کلی یافته ها نشان می دهد :به طور . (13

در بخش یافته های ایدن پدژوهش بیشدتر بده ایدن مسداله  نان است.  ا  ادراک سه بعدی مردان قوی تر( اما 12

 پرداخته خواهد شد.
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 چارچوب مفهومی پژوهش

انگاره ها و معیارهایی استوار است که تفاوتهای ادراک محیط شهری چارچوب مفهومی این پژوهش بر شناسایی 

بر عواملی همچون چگونگی جهت یابی، مسیر یابی، نقشه خوانی، خوانایی محـیط شـهری و ادراک  بین  نان و مردان

 بیانگر چارچوب مفهومی این پژوهش است. 2سه بعدی و دوبعدی از آن تاثیر گذار است. نمودار 

 
 مدل و چارچوب مفهومی پژوهش، ماخ : نگارنده: 2نمودار 

 بحث و یافته ها

بر اساس چارچوب مفهومی پژوهش اکنون می توان شواهد و همچنین آزمون هایی را که در طول تحقیق های مختلف 

شهر تهران برای پی بردن به نقش  25گذشته در نمونه موردی محدوده حرم حضرت عبدالعظیم )ع( در منطقه 

نسیتی در ادراک محیط های شهری انجام شده را بعنوان پشتوانه ای برای یافته های این تحقیق به شرح زیر تفاوتهای ج

 بر شمرد:

 ادراک سه بعدی-الف 

( به 03 :2551 پیزوپیز،)در بیشتر زنان منطقه ی ویژه ای در مغز برای تشخیص سمت چپ وسمت راست وجود ندارد.

آن هـا بـه صـورت اکتسـابی ایـن  همین دلیل هم تعداد زنانی که با هر دو دست کار می کنند بیشتر از مردان اسـت و

آزمایش هایی که به وسیله جانور شناسان انجام گرفته نشان می دهد که پستانداران نر در مقایسـه  تفاوت را می آموزند.
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راه خروج در یک مسیر دارند. مثالً موش های نر بهتر از موش های مـاده  ادراک سه بعدی بیشتریبا پستانداران ماده 

 را می یابند . مارپیچ

محل اشیاء یـا اجسـام در  حرکات و توازن، تناسب، یعنی توانایی تصّور اشكال، ابعاد، ادراک سه بعدیدر مورد انسان 

شتی یا اتومبیل در مسیر پـر از مـانع و دیـد فضا، راندن ک معنی دیگر این واژه توانایی تصّور چرخش یک شیئ در. مغز

خـوب نشـانه گیـری  با داشتن این توانایی مردان می توانند حرکت شكار یا هدف را ببینند و سه بعدی اشیاء می باشد.

متخصص روان شناس دانشگاه آیوا استیت، برای مطالعه ادراک  سـه بعـدی مـردان و زنـان،   1کامیال بن بو کنند. دکتر

چهار سـالگی  تفاوت در این توانایی در، بنا به گزارش او پسر را مورد اسكن مغزی قرارداد. میلیون دختر و بیش از یک

یا دو وجه یک شیئ در مغز ماهرند ولـی پسـر هـا مـی تواننـد  دیدن دوبعداو دریافت که دختران در  پدیدار می شود.

موجدب اشدکال در خود ببینند ... فقدان ایـن ادراک را که به شیئ عمق می بخشد در مغز  بعد سومعالوه بر دو بعد، 

 .(132 :2551 می شود)پیزوپیز،خواندن نقشه یا راهنمای خیابان توسط  نان 

 مسیریابی )راه یابی(( نقشه خوانی و تجسم فضایی)جهت یابی،-ب

مـردان در تجسـم  تشخیص اشـكال دوبعـدی و مردان از زنان بیشتر است. خانم ها در دیدن و تجسم فضاییمهارت 

مردان بـه دلیـل تجسـم فضـایی  است. قوی تر ا   نان ،جهت یابی مرداناحجام سه بعدی بهتر عمل می کنند. حس 

عناصر مهم را نسبت به هم بیابند. هـم چنـین مـردان مـی تواننـد  موقعیت خود و بهتر، قادرند به خوبی نقشه شناختی،

 جهت یا مسیر درست را در ذهن خود ببینند. ل کنند،عالئم صوتی را به نقشه های ذهنی سه بعدی تبدی

 محدوده و در شهری فضاهای در مسیریابی های روش در جنسیتی تفاوتهای در تحقیقی که تحت عنوان  نقش

ری انجام شد پژوهشگران پس از مشاهده نتایج پرسشنامه های ادراکی طراحی شده برای مردان  شهر مرکزی محالت

رسیدند مردان نسبت به زنان از روش های متفاوتی جهت مسیریابی استفاده می کنند. به عنوان و زنان به این نتیجه 

مثال مردان در مواجه با نقشه ها در فضا از نقشه های دو بعدی استفاده می کنند به دلیل این که آن ها در مغز خود 

واجه با نقشه دو بعدی قابلیت تبدیل به بخشی برای تبدیل ادراک دو بعدی به سه بعدی دارند ولی زنان در هنگام م

ادراک سه بعدی را مانند مردان ندارند و به همین خاطر برای یافتن مسیر خود در شهر به وسیله ی نقشه های سه 

بعدی مسیر خود را به راحتی پیدا می کنند. در کل تبدیل دو بعدی به سه بعدی برای آن ها مشكل است و برای یافتن 

 .(1300 ا بهتر است با نقشه ها و یا عالئم سه بعدی راهنمایی شوند)بندرآباد و شیخی فینی،مسیر خود در فض

در میان نتایج به دست آمده اثبات شد که مردان ویژگی هایی از محیط که بیشتر با حس بینایی در ارتباط است را درک 

ی کنند. در اکثر حواس زنان و مردان تفاوت می کنند و زنان ویژگی هایی که با سایر حواس در ارتباط است را ادراک م

کمی یا یكدیگر دارند، ولی به دلیل قابلیت استفاده از چند حس همزمان و یا چند وجهی بودن زنان، توجه آن ها به 

حواس مختلف مانند بینایی، شنوایی، بویایی و المسه امكان پذیر است ولی مردان به دلیل احساس تک بعدی بودن 

توجه به یكی از حواس، به حس بینایی که مهمترین حس از حواس پنج گانه می باشد اتكای بیشتری  حواس و امكان

دارند. همچنین از نتایج تحقیق چنین بر می آید که نشانه های محیطی نقش مستقیمی بر پیدا کردن مسیر در فضاهای 

عنوان نشانه رم خاص و یا المان خاص به شهری توسط زنان و مردان دارند و وجود نشانه های محیطی با نور زیاد، ف

. ساختمان های قرار گرفته در ابتدا و انتهای مسیر و ساختمان های بلند نقش مهمی در مسیر در مسیر عمل می کنند

هایی دارند. در این میان توجه بارزی به مقیاس نشانه ها در تفاوت های جنسیتی وجود دارد. مردان توانایی ادراک نشانه

                                                           
1 - Camilla Bebow 
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مقیاس بزرگتر و زنان توانایی ادراک نشانه ها حتی با مقیاس جزئی تر را نیز دارند. که این مساله به توانایی استدالل با 

 .(1300 قیاسی)کل به جزء( مردان و توانایی استدالل استقرایی)جزء به کل( زنان برمی گردد)همان،

حین پژوهش آشـكار  شـد  مردان داده شد. در از زنان و تحقیقی دیگر، نقشه ی راه یابی رسیدن به مكانی، به عده ای در

رسیدن به مقصد کاغذ نقشه را بـه  تا جنوب ( در دست می گیرند و جهت شمال و بیشتر مردان نقشه ی دوبعدی را )در

یک صورت در دست دارند اما اغلب زنان شرکت کننده در این تحقیق صفحه ی نقشه را متناسب با تغییر جهـت خـود 

آمـوزش  صورت اکتسدابیبه علت شغلشان  به  بودند وبه جز  نانی که معمار یا ریاضی دان ، می چرخانند. در مسیر

ضعفِ به دلیـل  دیده بودند که چگونه تجسم فضایی، جهت یابی، نقشه خوانی و راه یابی خود در محیط را تقویت کنند.

-نقشدهمحققان پیشنهاد کردند که زنان بایـد از  ،ستناشی از ویژگی های ذهنی آنان ا، که جهت یابی وراهیابیدر   نان

 برای راه یابی استفاده کنند. های سه بعدی

نقشه هـای سـه بعـدی توریسـتی را  به همین دلیل انجمن نقشه کشی انگلستان برای کاربردی کردن نقشه ها برای زنان،

هم چنـین در یـک  .(13 :2551 ود)پیزوپیز،کوه هاوسایر عالمت ها دیده می ش درخت ها، ابداع کرد که در این نقشه ها،

اقتصادی از این ویژگی ادراکی زنان، شرکت اتومبیل سازی ب.ام.و. اولین کارخانـه ای بـود کـه  بهره برداری کاربردی و

تصـاویر را بـرای  این سیستم که از یک جهت یـابی بصـری بهـره مـی جویـد، را در اتومبیل تعبیه کرد. سیستم دورانی

 فروش این اتومبیل ها با استقبال زنان روبه رو شد. یر حرکت اتومبیل سر و ته می کند.هماهنگی با مس

مسـیر را  هم چنین قدرت بیشتر در ادراک سه بعدی محیط به مردان کمک می کند که نقشـه را در ذهـنش بچرخانـد و

کنند نیازی به نقشه نخواهنـد داشـت. .مردان حتی اگر مجبور شوند دوباره به همان مكان قبلی برگردند اما ابراز می  بیابد

.به همین دلیل اغلب مردان مـی تواننـد بـا  زیرا ناحیه ی مربوط به ادراک سه بعدی در مغز او اطالعات را حفظ می کند

بـه همـین دلیـل  .(133 :2551 خواندن نقشه در حالی که رو به شمال دارند دریابند که باید رو به جنوب برونـد)پیز.پیز،

 مردان با استفاده از ادراک سه بعدی خود از بازی های رایانه ای لذت می برند. ان واست که پسر

اختن سـاختمان از روی تعدادی کودک با هوش نشـان داد کـه هنگـام سـ، کامیال بن بو و 1تحقیقات دکتر جولین استنلی

ا دقیق تر بسـنجند و بفهمنـد کـه آن ها می توانند زوایا ر عمل می کنند. پسران سریع تر ا  دختران ،روی نقشه دوبعدی

مثـل  دست می باشد بهترندد-عمل هماهنگ  چشمدر این آزمون پسران در کارهایی مستلزم  آیا اتاق تراز هست یا نه؟

 (.120: 2551)پیزوپیز، )ورزش های توپی(

ود را از دسـت تمام یا بیشتر ادراک سه بعدی خـ به همین ترتیب مردانی که دچار آسیب ناحیه ی راست مغز می شوند،

ز همین ناحیـه دچـار ضـایعه مغـزی آن ها قادر نخواهند بود شیئ را به صورت سه بعدی ببینند اما زنانی که ا می دهند.

بیشـتر زنـان ادراک سـه بعـدی  شوند از تغییرات ادراک سه بعدی رنج نمی برند زیرا غالباً فاقـد ایـن ادراک هسـتند.می

را از ابتدا در ذهن خـود مجسـم کنـد  نمای تمام شده ی یک ساختمانمی تواند به بیان دیگر یک مرد  محدودی دارند

 نان ادراک  %14تنها  .(11 :2551 )پیزوپیز،مگر آن که به وی آموزش داده شـود ولی یک زن قادر به چنین کاری نیست

 .(131 )همان،سه بعدی قابل مقایسه با مردان دارند

را بعنوان دسته بندی انگاره ها و معیارهای  3توان جدول شماره تحقیق میاکنون به عنوان جمع بندی یافته های 

را بعنوان نمودار فرآیند ادراک محیط شهری توسط  2تفاوت ادراک محیط شهری بر اساس جنسیت شهروندان و شكل 

 زنان و مردان ارائه نمود.  

 

                                                           
1 - Julian Stanly 
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 (1931ماخ : نگارنده )بر گرفته ا  پاکزاد و بزرگ، ، : نمودار فرآیند ادراک محیط شهری توسط  نان و مردان2شکل 

 : دسته بندی انگاره ها و معیارهای تفاوت ادراک در محیط شهری بر اساس جنسیت شهروندان0جدول 

 تفاوتنوع  انگاره و معیار تفاوت

 هوش کالمی منطق و استدالل

 هنر تجزیه و تحلیل در ساختار مغز

 عقیده و نظر 

 حس بینایی حس بویایی

 حس چشایی حس شنوایی در احساس محیط

 حس المسه 

 نحوه ادراک سه بعدی نحوه نقشه خوانی

 نحوه راه یابی نحوه خوانایی محیط در ادراک  محیط شهری

 نحوه جهت یابی 

 ماخ : نگارنده
 نتیجه گیری

فرآیند ادراک مردان از محیط شهری بصورت کل به جزء است. یعنی ابتدا کلیت درک می شود سپس به جزییات توجه 

اما در اغلب زنان فرآیند ادراک جزء به کل است. وقتی در بافت  کل چند بیش از جمع جبری آن است. می شود.

مردان ابتدا کلیات فرم بناها را درک می کنند و سپس جزییات را اما زنان ابتدا هستیم به نظر می رسد  شهری مستقر

البته باید توجه داشت که این فرآیند در چند ثانیه اتفاق می افتد و در نهایت  جزئیات و سپس کلیات را درک می کنند.

هریک روی یک بخش تأکید دارد. دو گروه )زنان و مردان( یک واقعیت را تجربه می کنند اما از نظر ذهنی، ذهن  هر

در محیط شهر، نوع  جهت یابی، ادراک سه بعدیاین موضوع باعث می شود که تفاوتهای جنسیتی نمود بارزی در 

و راهیابی پیدا می کنند. بنابراین مولفه های  روش های مسیر یابیو در نهایت  مهارت نقشه خوانی، خوانایی محیط

ی ترین انگاره های تفاوتهای ادراکی در محیط شهری به شمار آورد. البته همه اینها مذکور را می توان به عنوان اصل

مرهون تفائتها در ساختار مغز انسانها بوده که البته هم برای زنان و هم برای مردان بصورت اکتسابی قابل تغییر است. 

پنجگانه دریافت می شود و  نكته مهم دیگر مرحله پیش از ادراک محیط یعنی احساس محیط است که توسط حواس

را  چشاییو  بویایی، شنوایی، المسه، بیناییدر نتیجه به انگاره های مورد نظر این تحقیق، تفاوت در بكار گیری حس 
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)البته با درجات اهمیت متفاوت( در میان زنان و مردان را می افزاید. بنابراین سطح چهارم از مدل مفهومی این پژوهش 

 معرف مولفه ها و انگاره های تفاوتهای ادراکی از محیط شهری از زاویه جنست تلقی گردد. می تواند به عنوان
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