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Background: Environmental perception process is one of the key issues and concepts in 
human-environment interaction studies. The subject of perception involves discussing the 
physical properties of the actuator or transmitter and how humans respond to it. Environmental 
perception leads to understanding the environment and shapes human behavior in the 
environment. Therefore, many behaviors in the city change depending on how urban spaces are 
perceived and understood. On the other hand, the role of information technology in human life 
is crucial, and its achievements are increasingly affecting people’s lifestyles. Among them, 
mobile software by using the Internet has provided a wide range of opportunities for individuals 
and changed many of their past activities. Examples are route finding software that has been 
widely welcomed by Internet users in recent years. These apps are manufactured with different 
capabilities and each have their own different specifications. 
Objectives: This research sought to investigate these; “What impact do these route finding 
software have on people's cognitive process and understanding of the city's spatial 
organization?” and whether this impact varies in different environments (small and large cities). 
Methodology: The Research method is mixture of qualitative and quantitative methods. At first, 
the desired indicators were categorized and determined by Delphi method, then research 
questions were answered by using a questionnaire as well as providing cognitive maps of users 
of way finding software and analyzing them. 
Results: Ordinary drivers pay more attention to landmarks and fields of the city. Software users 
pay more attention to nodes, and finally, route-finding software does not have much impact on 
how urban edges are recognized. 
Conclusion: In large cities, more people are using route-finding software to find alternative 
destinations and routes to find out the paths with low congestion and so on. While in small 
cities, more people are using software to find information about traffic congestion. In general, it 
can be said that people who are software users are more mentally influenced by software 
indicators than the second group. Also it was concluded that the side paths are more popular for 
software users. 

Highlights: 
Route-finding Software are different in terms of usage and the reasons for using them are different in small 
and large cities. 
The route-finding software user’s perception of city spatial organization is affected by software indicators 
and is different from others. This software strengthens the perceptual and cognitive effect of some factors of 
city image and reduce the effectiveness of others. 
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افزار مسیریابی، نرم ها:کلید واژه
یابی، ادراک، شناخت، سازمان جهت

 فضایی شهر

آوری اطالعات چنین امروزه نقش فنکند. هموه ادراک و شناخت شهر تغییر میرها در شهر بسته به نحاز رفتابسیاری له: ئبیان مس

-ها، نرمگذارد. از جمله آندر زندگی بشر بسیار پررنگ و حیاتی است و دستاوردهای آن، بیش از پیش بر شیوه زندگی افراد تاثیر می

های گذشته عی را برای افراد فراهم کرده و بسیاری از فعالیتاز شبکه اینترنت، امکانات وسیافزارهای تلفن همراه است که با استفاده 
افزارها با ؛ این نرماست های اخیر مورد استقبال وسیع کاربران اینترنت قرار گرفتهافزارهای مسیریابی در سالاست. نرمرا تغییر داده

  متفاوتی دارند.های های خاص خود مقبولیتژگیاند و هرکدام با ویهای مختلف تولید شدهقابلیت

افزارهای مسیریابی بر فرایند شناخت افراد نسبت به سازمان فضایی شهر و تفاوت این پژوهش در پی بررسی نحوه تأثیر نرم هدف:

 های مختلف بوده است.احتمالی این تاثیر در محیط

بندی و های موردنظر دستهشاخص ؛ در ابتدا به روش دلفیاست میهای کیفی و کروش تحقیق، آمیخته و ترکیبی از روش روش:

ها به افزارهای مسیریابی و تحلیل آنهای شناختی از کاربران نرمچنین تهیه نقشهمعین گردید، سپس با استفاده از پرسشنامه و هم
 سواالت پژوهش پاسخ دادند.

های ادراکی رانندگان عادی، در زمینه های شاخص شهری دارند؛ اگرچههها و پهنرانندگان عادی توجه بیشتری به نشانه: هایافته

های افزارهای مسیریابی در چگونگی شناخت لبهتر است. نرمها کمرنگهای شهری نیز نقش جدی دارند، اما این تأثیر در آنگره
 شهری تاثیر زیادی ندارند.

آگاهی  .کنندافزار مسیریابی استفاده میدر شهرهای بزرگ، افراد بیشتر برای یافتن مقصد و مسیرهای جایگزین از نرم: گیرینتیجه

این در حالی است که در شهرهای کوچک، افراد بیشتر برای یافتن ، نقش فرعی را بر عهده دارد؛ مسیرهای خلوت و سایر اطالعات از
افزار هستند، در مقابل رمتوان گفت افرادی که کاربر نکنند. به طورکلی، میافزار استفاده مینرم اطالعات مربوط به ازدحام ترافیک از

افزارها افزارها هستند. مسیرهای فرعی نیز بیشتر مورد توجه کاربران نرمگروه دوم به طور ذهنی بیشتر تحت تأثیر نشانگرهای نرم
 است.

 نکات برجسته:
 شهرهای بزرگ و کوچک متفاوت است. افزارها درلحاظ میزان کاربرد متفاوت بوده و دالیل استفاده از این نرم افزارهای مسیریابی بهنرم

افزارها افزارها بوده و با افراد عادی متفاوت است. این نرمافزارهای مسیریابی از سازمان فضایی شهری متاثر از نشانگرهای نرمادراک کاربران نرم
 ند.کاهتی برخی عوامل تصویر ذهنی شهر را تقویت کرده و از اثرگذاری برخی میتاثیر ادراکی و شناخ

 
 .55-76 ،(1)5 ،شهرسازی دانش. افزارهای مسیریابی در فرآیند شناخت سازمان فضایی شهرنقش نرم(. 1011. )شادی، پاکزادو  مریم، خستو ارجاع به این مقاله:
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 له ئبیان مس
ند اهمحققان تالش کرد ،لیدل نیبه هم ؛شودیمحسوب م طیدر مح یذهن ندیبه ادراک به عنوان فرآ ینیواکنش ع یرفتار به نوع

 نیها و مطالعات در اشیادراک است که آزما ینیو نه ع یذهن تِیماه لیکنند. به دل ییادراک را شناسا یو ذهن دهیچیپ ندیتا فرآ
علوم مدرن و  شیدایاما با پ ،اندبه بحث درباره ادراک و شناخت پرداخته لسوفانیدر گذشته حکما و ف است. دشوار بودههمواره  نهیزم

-یچنان سواالت بهرچند که هم ؛به دست آمده یامالحظه ها قابلافتهی ،یکیو الکترون یکیالکتر ،یکیاختراع ابزار گوناگون مکان
  .(4931 ،بندرآباد و یشاهچراغوجود دارد ) حوزه نیدر ا یپاسخ

ادراک از طرفی شامل بحث و بررسی خصوصیات فیزیکی محرک یا فرستنده و چگونگی پاسخ انسان به آن است و از طرف 
)پاکزاد،  شوداجتماعی و برداشت او را شامل می هایهای فرد در موقعیتها، تجربیات و انگیزهدیگر خصوصیات روانی، آموخته

 امیحس او به مغز پ یهامحرک لهیبه وس طیموجود در مح یحس یهااطالعات محرک ط،یض استقرار انسان در محبه مح. (4968
ها را به آن یبخش یمعن تاًیو نها یاطالعات حس یو سازمانده نشیکه گز یروان ای یذهن یندیفرآ یعنیادراک واقع،  دررساند. یم

 اءیتصور اشکال، ابعاد متناسب، توازن حرکات و محل اش ییتوانا یعنی یبعدن ادراک سهدر مورد انسا .فعال به دنبال دارد یابه گونه
سه  دیپر از مانع و د ریدر مس لیاتومب ای یراندن کشت ،در فضا ءیش کیتصور چرخش  ییواژه توانا نیا گرید یمعن ؛اجسام در مغز ای

 و یشاهچراغنقل در کنند ) یریگو خوب نشانه نندیهدف را بب ایکار توانند حرکت شیم افراد ییتوانا نی. با داشتن ااست ایاش یبعد
 (.4931، بندرآباد

در رابطه با  نچیل نیکه کو یکاربرد موارد ؛است شده یاریتوجه بس یدر شهرساز یو ادراک یبه مباحث شناخت ریدر چند دهه اخ
مدرن و از  یشهر یامروزه با توجه به طراح گر،ید یها است. از سوآن نیترکند از مهمیشهر مطرح م ییو خوانا یذهن ریتصو
 زیتجه»است.  افتهی یاریرواج بس یابیریمس یافزارهااستفاده از نرم ،ر شهر و شناخت آند یزندگ یگسترده شدن شهرها، برا یطرف
 یتمام باًی. امروزه تقرستا هاانیها و جرمکان یفضا انیم وندیدر استحکام پ یگام یجهان ابیتیموقع ستمیهمراه به س هایتلفن
کاربر بتواند  که دارند ییافزارهاهستند و نرم اسی پی ج رندهیو مجهز به گ یمکان تیحساس به موقع ،هوشمند های همراهتلفن
 اند.شده لیتبد کاربر در مکان یابیو راه یمندتیموقع یبرا ییرو به ابزارها نینقشه مشخص کند. از ا یرا رو اشیمکان تیموقع

، 4کالو)مک کندیم لیسطح زنده تبد کیخود به  ینما و نقشه شهر را به خودمکان کیرا به  ستمیابزارها، هر کاربر س نیگسترش ا
 تریکرده و موجب غن لیتسه را تعامالت ،یاشبکه یهامکان یو ثبت داده برا دیتول یهمراه به مثابه ابزارها هایتلفن (.4001

 .(4936)حبیبی، عاملی و اشتری، « میهست ریها درگکه ما هر روزه با آن شوندیم ییها و فضاهاشدن نقشه
ساختار و سازمان فضایی بر ادراک و شناخت افراد نسبت به  یابیریمس یافزارهار نرمیتاثابعاد  یبررس پژوهش حاضر یهدف اصل

 شد: نیتدو لیبه شکل ذ قیتحق یهاراستا پرسش نیشهر است. در ا
 است؟  رگذاریها تاثاستفاده از آن زانیو م تیبر مقبول یابیریمس یافزارهانرم یهایژگیز وا کیکدام -4
  دارند؟  یچه نقش یابیریمس یاافزارهشهر، نرم ییشناخت سازمان فضا ندیدر فرآ -4
 ست؟یبزرگ و کوچک چ یدر شهرها یابیریمس یافزارهاعلت استفاده و تفاوت کارکرد نرم -9

  پیشینه پژوهش
ای تقریباً برای اولین بار رشتهبه عنوان یک موضوع میانکه  یابی و به دنبال آن مسیریابیجهتمبحث گونه که گفته شد، همان

در مقایسه با سایر  ،جایگاه خود را در دانش شهرسازی پیدا کرد 2کوین لینچ سیمای شهرو کتاب  نظریه خوانایی به واسطه
یابی عنوان فردی که مشکل دشواری جهت به( 443، 448 ،4380 ،لینچ)باشد. پرداخته شده  موضوعات شهرسازی شاید کمتر به آن

 که است آن شخص، ذهن در طیمح از روشن یریتصو نقش نیموثرترنویسد: در این رابطه میکند را در شهرهای مدرن نقد می
 که است یاتیخصوص نینخست از جهت صیتشخ امر در لیتسه .بپردازد حرکت به شهر در خود مقاصد بیتعق یبرا سازد قادر را یو
 .گردند استوار آن بر است ممکن یاحساس خاطرات و وندهایپ که است یاهیپا و باشد مترتب طیمح از خوب یریتصو بر دیبا

                                                           
1 McCullough 
2 Lynch 
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 ستو و پاکزادخ.../ افزارهای مسیریابی درنقش نرم

جهت سهولت مطالعه در قالب جدول  به پژوهش حاضرهای مرتبط با موضوع های انجام شده در زمینهپژوهش عمده جدیدترین 
به  نتایج هرکدام در ستون آخر جدول و از نوع آزمایشی بوده که تدوین شده است. بیشتر تحقیقات انجام گرفته به روش میدانی یرز

 ذکر شده است. طور خالصه
 

  4جدول 
 پژوهش نهیشیپ

 نتیجه روش کار عنوان تحقیق سال نویسندگان
 4وندر اسپک

 ،4049، 4)گل
444) 

4006 
اکز تاریخی شهرها با ها در مرردگیری پیاده

 استفاده از جی پی اس
آزمایشی )ردگیری( و 

 پرسشنامه
 رانندگان خودرو مانند عابرین پیاده عمل کردند

، اکینوقلو کوبات
 9رو اوز

4044 
-شده بر مسیریابی در محیطتاثیر فضای ساخته

 نمونه موردی: استانبول های شهری

 روش آزمایشی
نحو »افزار با استفاده از نرم

 «ضاف

ساختار کلی فضایی و بافت شهری در سطح محلی و 
های شهری کننده رفتار افراد در محیطجهانی تعیین

 هستند

، هولشر، ایمو
 1وینر و دالتون

4044 
 های خیابانیمسیریابی و ساختار فضایی: کنج

 نمونه موردی: لندن

 روش آزمایشی
نحو »افزار با استفاده از نرم
 «فضا

گیری فضایی مهمی در تصمیم ساختار فضایی عامل
 افراد است.

، فودیل هدهود
 5و امینا

4041 
های شهری مسیریابی افراد پیاده در محیط

 «نحو فضا»ناآشنا بر  اساس 

تحلیل شبکه ارتباطی با 
نحو »افزار استفاده از نرم
 «فضا

ی شهری هاطراحی مدل حرکت افراد پیاده در محیط
 «نحو فضا» افزارناآشنا با استفاده از نرم

بورک و ، واعظ
 8علیزاده

4042 
فرم شهری و مسیریابی: مروری بر دانش 

 فضایی و شناختی در جهت یابی افراد

 روش آزمایشی
با استفاده از نرم افزار 

 «نحو فضا»
 استفاده از جی پی اس در مسیریابی افراد تاثیرگذار است.

 4043 2اوندر و سونمز
ی بر جی پی های مسیریابی مبتنتاثیر سیستم

های اس بر ادراک و تصویر ذهنی: در محیط
 شهری

تحقیق میدانی در دو بافت 
 ارگانیک و غیرارگانیک

های مسیریابی مبتنی بر جی پی اس از ذخیره سیستم
 کنند.اطالعات محیطی در ذهن افراد جلوگیری نمی

های یابی با جی پی اس نشانهترین عنصر در جهتمهم
 شهری هستند.

 4934 دانشمندسارا 
ارتقاءِ روش تحلیل مسیر برای بهبود عملکرد 

 نمونه موردی: بازار وکیل شیراز مسیریابی
 پیمایشی و آزمایشی

 
های شناختی بستگی میان عناصر کالبدی و مولفههم

 ت است.اوکامالً متف

فرح حبیب و 
 تکتم حنایی

4939 
  الگوهای رفتاری و ابزارهای مسیریابی مردان

م رضا، دانشگاه و امام خمینی شهر خیابان اما
 مشهد

پرسشنامه، مشاهده و 
 سازیشبیه

 

عوامل راهنمای بصری برای مردان، در صورت 
قرارگیری در محل تقاطع و سبک معماری متمایز بیشتر 

در  ی بلندهاساختمان استدر مسیریابی مورد توجه 
صورتی که دارای رنگ سفید نیز باشند به عنوان 

 .شوندن استفاده میگر مرداهدایت
معصومه خامه، 
ایرج اعتصام و 

آزاده 
 شاهچراغی

4935 
یابی و مسیریابی کارآمد واکاوی فرآیندهای راه

 شیراز -تبریز  -زواره ایران هدر شهرهای گذشت
 اسنادی -روش بنیادی
 

-فضایی و تباین و توالی فضایی مهمخوانایی، پیوستگی 

یریابی در شهرهای ترین عواملی هستند که به فرآیند مس
 کرده است.گذشته ایران کمک می

فرح حبیب و 
 تکتم حنایی

4938 
چگونگی مسیریابی مردان و زنان در فضای 

خیابان امام رضا، دانشگاه و امام  -شهری
 خمینی مشهد

 یپیمایش -توصیفی تحلیلی
 

مسیریابی، ابتدا به معابر مردان از میان عوامل راهنمای 
دهند. میها اهمیت بیشتر به نشانهکنند، زنان یتوجه م

ها و زنان با نام معابر شمردن تقاطع بادر معابر، مردان 
ها به ها توجه آنمایند. از دیگر تفاوتنانتخاب مسیر می

 .ها استهای متفاوت نشانهویژگی
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4 Emo, Holscher, Wiener & Dalton 
5 Hedhoud, Foudil, & Amina 
6 Vaez, Burke & Alizadeh 
7 Sönmez & Önder  
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  نظری مبانی
کسب اطالعات از محیط اطراف انسان است ترین مقوالت در روانشناسی محیطی و فرآیند ط از اصلیادراک انسان از محی

نقل در )گونه رفتار محیطی قرار دارد زیرا منبع اطالعات محیطی است  توان گفت که ادراک انسان در مرکز هرمی .(4362، 4)لنگ
تحت فقط ن ساباید توجه داشت که ان ،شودهنگامی که از ادراک سخن گفته می (.4934، اسالمیو  ، آیوازیان، زاده محمدیامامقلی

ای های مختلف پدیدهها و مکانها در زمانای از اطالعات ارسال شده از فرستندهتاثیر یک محرک یا فرستنده نیست بلکه مجموعه
بندی کرده و برای های موجود و توان بالقوه خود اطالعات وارده را دستهبنابراین ذهن به کمک داده دهند.را در ذهن او شکل می

به وسیله حواس با نظم و شکل خاصی به فعالیت ادراکی  شده(. عناصر گردآوری 4968شود )پاکزاد، ت خاص قائل میها ارجحیآن
های محیطی مورد ادراک، دارای دهند؛ هر فعالیت ادراکی به صورت ساختاری کلی در چگونگی درک عالئم و محرکجهت می

پاکزاد، نقل در کند )عمل می «گزینش»و  «گیریتصمیم»فرآیند همانند یک  های بعدیشود و در فعالیتسازمانی خاص می
توسط زمینه اطراف آن کامالً از محیط جدا  ءیشوند که شگیرد؛ افراد در وهله اول متوجه میصورت نمی (. ادراک یک مرتبه4968

، ادارک شده و سپس ءیبیرونی شبدین معنی که ابتدا خط  رسد.شده است. در وهله دوم این شبح از شکل دارای شکل به نظر می
بندی و تشخیص شود. در مرحله بعدی طبقهاین هنگام ظاهر می یز درهای داخلی آن به نظر رسیده و رنگ و روشنایی آن نبخش

 (. 4968اد، پاکز) گیردمی مانجا ءیهویت ش
ها با توجه به کننده چیستی پدیدهعنای تعیینیابی و ثبات ادراکی است. بازشناسی به مبازشناسی، مکان ،های اصلی ادراککارکرد 

یابی به معنای تشخیص شکل از زمینه و تعیین مکان شده در ذهن است. مکانبندی و ذخیرهتجربیات پیشین و اطالعات دسته
 .(4934بزرگ،  )پاکزاد و ه ادراک عمق و حرکت استها به واسطها نسبت به خود و دیگر پدیدهپدیده

 (طی)شناخت مح طیبا محارتباط  ندیفرآ
از جمله ادراک،  کندمییابی و مسیریابی یک فعالیت معمول و روزمره است و عملکردهای شناختی زیادی را به خود جلب جهت

 یهاشناختن یعنی در اختیار داشتن امکان انتخاب .(4043، 2دالتون، هولشر و مونتلو) گیریحافظه، تخیل، زبان، استدالل و تصمیم
بدون طی کردن از  ،امکان پیدا کردن ،بخشی از راه نتوان به جانبی رفت و در صورت اشتباه رفتدر مورد این که چگونه میمتعدد 

ای را برای ادراک و شناخت محیط توسط توان یک فرآیند سه مرحله(. به طور کلی می4964، وجود داشته باشد )بحرینی، اول
گزینش و ، شود سپس بخشی از آن اطالعاتگانه توسط انسان حس میپنجه وسیله حواس انسان در نظر گرفت که در ابتدا محیط ب

 گردد.شود و در نهایت بخشی از اطالعات ادراک شده مجدداً گزینش شده و در مرحله شناخت، در ذهن ثبت میدرک می

 
 فرآیند ارتباط انسان با محیط  .4شکل 

 (409 ،4934گ، پاکزاد و بزربرگرفته از: ) 

                                                           
1 Lang 
2 Dalton, Hölscher & Montello 
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 ستو و پاکزادخ.../ افزارهای مسیریابی درنقش نرم

 ختیهای شنانقشه 
توانایی فرد برای بیان موضع خود نسبت به محیط از طریق »تحت عنوان عبارت ( 4361) 4یابی فضایی را رومدی پاسینیجهت

تعریف کرده است. تهیه نقشه شناختی فرآیندی است که در آن انسان اطالعات مربوط به موقعیت نسبی و « های شناختینقشه
کند. تصاویری که به این ترتیب آورد و رمزگشایی میکند، به یاد میکند، ذخیره میر میوضعیت محیط کالبدی را کسب کرده، رمزدا

شده از یک محیط  های یک فرد از یک مکان و اطالعات تصورگیرند شامل عناصر به دست آمده از تجربه مستقیم، شنیدهشکل می
داوم مانند دارای ت. عناصر شناسندها را به خوبی میر اصلی آنساختا اندشدهها بزرگ است. افرادی که در شهرها و در میان ساختمان

های شناختی شهرها، محالت های شهری شاخص از اهمیت خاصی برخوردارند. نقشهها، نشانهها، مسیرها، نمای خیابانرودخانه
های مردم های شناختی که ترسیمی نقشهاند. ارائه گرافیکهایی از واقعیتبلکه مدل ،ها نسخه دقیق واقعیت نیستندمسکونی و ساختمان
(. 4362اند )لنگ، های فردیهای گروهی و تفاوتو نمایانگر شباهت هشده بود بخشی ابتکاری و انتزاع ،ها هستنداز شهرها و ساختمان

گونه (. همان4964 کند )بحرینی،بندی و نگهداری مینقشه شناختی، ساختاری است که اطالعات شخصی از محیط را سازمانبنابراین 
به این نتیجه ، مردم نسبت به ساختار شهر انجام دادای که لینچ در رابطه با شناخت طبق مطالعه ،شهری واقف هستندان صکه متخص

 او اکتشافی محصول مطالعاتکه  بندیاین تقسیمشناسند. میلبه، نشانه و حوزه ه، مردم شهرها را با پنج عنصر راه، گردست یافت که 
 رود.به کار میکارشناسان حوزه شهرسازی  توسط، میالدی( 4380) از انجام تحقیق سال 80هنوز بعد از گذشت بیش از  ست،ا

 مسیریابی
ها آشنایی کامل داریم، به طور ناخودآگاه و با مسیریابی امری است که همه روزه با آن درگیر هستیم. حتی در فضاهایی که نسبت به آن

یابی یک امر ذهنی است و وابسته به تصاویر ذهنی است که جهتبنابراین  پردازیم.می یابیجهتدر ذهن به  ،کنیمنمی سرعتی که آن را حس
های واقع ما به واسطه برخی قابلیت گیرد. درشکل می ،بنابراین اساس آن در مرحله احساس ،ایمدر مرحله شناخت در ذهن ثبت نموده

های مسیریابی مسیریابی فرآیندی اجتماعی است؛ برای مطالعه روش(. 4934بزرگ،  و )پاکزاد کنیمپیدا می یابی رافیزیولوژیک توانایی جهت
اگر به موقعیت نسبی عناصر در یک (. 4043باید به تحقیق درباره شناخت فضایی او نسبت به اطراف پرداخت )دالتون، هولشر و مونتلو،  ،انسان

جانمایی رؤیت ین عناصر را به عنوان مبدا قیاس در نظر گرفت. یک نشانه شهری که در مکانی قابل توان امی ،مختصات فرضی واقف باشیم
در شهرهایی که تواند به خوبی نقش یک مبدا قیاس را ایفا کند. می ،شود و در ذهن مردم از اهمیت عملکردی و فرمال هم برخوردار باشد

 و توان از عناصر مصنوع استفاده نمود )پاکزادمی ،مرکز در یک جهت اصلی وجود نداردمسلط و متبه صورت ( ا و...دری عوارض طبیعی )کوه،
در این چارچوب، های موجود در محیط است. ند یافتن راه به مقصد در یک محیط آشنا یا ناآشنا با استفاده از نشانهآیمسیریابی فر(. 4934بزرگ، 

شامل ادراک و شناخت که  ،گیری، اجرای تصمیم و پردازش اطالعاتسیم کرد: تصمیمتوان به سه بخش به هم پیوسته تقراه پیمایش را می
. 4: است ایمسیریابی شامل یک فرآیند چهار مرحله ند( معتقد4329) 9اداون و استی .(4044، 4منگرسن ، کلینشمیت، یارالگادا وفراست ) محیط
انتخاب مسیر: انتخاب . 4همد کجا قرار دارد و مقصد مورد نیاز کجاست. ف: هنگامی که شخص با توجه به نقاط دیدنی مجاور مییابیجهت

 یم و تاییدی که فرد در حال دنبال کردن مسیر مشخصئکنترل مسیر: کنترل دا. 9شود. مسیری که در نهایت به مقصد مورد نظر منتهی می
های البته ویژگی (.4044، ظر رسیده است )فر و همکارانکه به مقصد مورد ن به رسمیت شناختن مقصد: توانایی فرد در درک این. 1است و 

بعدی و آقایان در تجسم احجام سه  ها در دیدن و تشخیص اشکال دوخانمجنسیت افراد؛  فردی نیز در مسیریابی تاثیرگذار است به عنوان مثال
قادرند به خوبی نقشه ، دلیل تجسم فضایی بهترتر از زنان است؛ مردان به یابی مردان قویکنند. بنابراین حس جهتبعدی بهتر عمل می

بعدی تبدیل کنند. های ذهنی سهتوانند عالئم صوتی را به نقشهچنین مردان میهمشناختی موقعیت خود و عناصر مهم را نسبت به هم بیابند 
 عناصر از هانآ و دارد تفاوت زنان مردان و مسیریابی ر. رفتا(4931 ،بندرآباد و شاهچراغینقل در ینند )جهت یا مسیر درست را در ذهن خود بب

 کنند،می توجه معابر به ابتدا مسیریابی، راهنمای عوامل از میان کنند. مردانمی  استفاده مختلف مسیرهای در حرکت هنگام در متفاوتی بصری

 معابر نام از استفاده با زنان و ها تقاطع شمردن طریق زا مردان معابر، از استفاده دهند. در هنگاممی اهمیت هانشانه به بیشتر زنان که صورتی در

 .(4934حنایی، حبیب و نمایند )می مسیر انتخاب

                                                           
1 Passini 
2 Farr, Kleinschmidt, Yarlagadda & Mengersen 
3 Downs & Stea 
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 افزارهای مسیریابینرم

کدام امکانات و مزایای مختلفی دارند  هر .استدر کشور ما به شرح ذیل  و رایج افزارهای مسیریابی آشناترین نرمبرخی از مهم
 گیرند.ر میابیشتر یا کمتر مورد انتخاب افراد قر ،که بر اساس این مزایا

 

  4جدول 
 هاانواع نرم افزارهای مسیریابی و امکانات آن

 افزارامکانات نرم افزارمحیط نرم نام  افزارامکانات نرم افزارمحیط نرم نام 

Waze 

 

  نیدر حالت آفال یابیریامکان مس

 یحمل و نقل عموم یرهایارائه مس

 یصوت ریمس ینماارائه راه

اطراف  یهامکان نیبهتر ستیارائه ل
 شما

 یصوت یراهنما

Karta 

 

 یهاها و مکانرستوران ستیمشاهده ل
 مناسب اطراف شما
 یها و مقصدهااضافه کردن مکان

 هامندیعالقه ستیخاص به ل
 رابط کاربری عالی

Sygic 

 

در حد ها فاصلهباال در محاسبه دقت 
 قدم شمار

ها با استفاده از هتج ییشناسا
  شنیکیاپل ینماقطب

MapQuest 

 

 یادرون برنامه غاتیتبلدارای 
  نظرمورد  یهامکاناز  یویآرشایجاد 

CoPilot 
GPS 

 

 او اس یو آ دیاندرو یهاشامل نسخه

 ارهیمس یکیتراف تیوضع یگزارش آن

امکان اضافه کردن محل توقف به 
 رهایمس

 دارای هزینه

Yandex 
Maps 

 

 یهاها، نام ساختمانابانیرائه نام خا
  رهیمعروف و غ

شهر  4689 یرهایامکان دانلود مس
برای مرور  ایمختلف در سراسر دن

 نیآفال

Google 
Maps 

 

توقف و  یهاامکان اضافه کردن مکان
 چند مقصد یرهایمس

 هاجاده یکیتراف تیگزارش وضع
 رایگان

OsmAnd 
Maps 

 

با  یهادشنیپ یرهایخودکار مس تیآپد
که شما در آن حضور  یتوجه به مکان

 دیدار
 شیافزا نیامکان ارائه هشدار در ح

 سرعت حرکت رمجازیغ

InRoute 
Route 

Planner 

 

 خوب  اریبس یرابط کاربر
  نیدر حالت آفال یابیریامکان مسعدم 

 2GIS عدم پشتیبانی اندروید

 

در حدود  یزیچ یارائه نقشه سه بعد
 ایدنشهر در سراسر  460

 کامال به روز یرهایها و مسنقشه

 نیاستفاده در حالت آفال تیقابل

 نیبنز پمپ
 ابی

 

شرکت پخش  یافزار اختصاصنرم
 یدهاست، با پوشش ینفت یهافراورده

مناطق مختلف کشور، به رانندگان 
پمپ  یهاستگاهیکه ا کندیکمک م

گاز را نفت و و  LPGو  CNG ن،یبنز
 .کنند دایپ

و  ابیریمس
 ابیآدرس

 «رهاد»

 

 یتماما فارس
 یسازرهیها و ذخامکان دانلود نقشه

 رهایمس
 یشخص یهاها و مکانآدرس رهیذخ
 یمراجعات بعد یبرا

یاب و نقشه
مسیریاب 

 «دال»

 

ای نقشه شهر به همراه ترافیک لحظه
 راه 

 راهنمای صوتی به زبان فارسی
 تخمین زمان رسیدن به مقصد

 «بلد»مسیریاب 

 

 مسیریابی و نقشه فارسی
 نمایش طرح ترافیک در مسیریابی

های آفالین مناطق امکان دانلود نقشه
 مختلف کشور

مسیریاب 
 «نشان»

 

 GPSمسیریابی با استفاده از 

 های ترافیکنمایش و اعمال طرح
  راهنمای صوتی به زبان فارسی
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 ستو و پاکزادخ.../ افزارهای مسیریابی درنقش نرم

 
 پژوهش روش

پس از  ،در زمینه ادراک افراد از سازمان فضایی شهر انجام شده است یبیترکدر تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحقیق 
 شد.  نی( تدو4)شکل  قیتحق چارچوب نظری ،یانجام مطالعات نظری به شیوه اسناد

 

 
 چارچوب نظری پژوهش .4شکل 

 
ها با ماهیت تحلیلی ارتباط آنفضا و  دراکیای در زمینه وجوه ادر فرآیند این تحقیق در حوزه نظری مطالعات اسنادی و کتابخانه

افزاری نیز معرفی شده است که بیشترین کاربرد را ای از ابزارهای مسیریابی نرمو توصیفی انجام شده است. در این رابطه مجموعه
بر  کیفی،در میان شهروندان دارد. روش تحقیق در ادامه پژوهش مبتنی بر دو نوع روش تحقیق کمی و کیفی است. در بعد 

شناختی و الگوهای مسیریابی تأکید شده است و در این راستا از کاربران فضاهای  -های ادراکیسایی عناصر مشترک در حوزهشنا
ها از های شناختی دریافت شده است. در بعد کمی جهت تدوین شاخصهای مورد مطالعه نقشهعمومی )معابر شهری( در محدوده

 کیتکن ایروش  کیها از روش دلفی استفاده شده است. روش دلفی ندی شاخصباولویت برایمتخصصین نظرسنجی شده و 
آنان در راستای تعیین میزان  یشیانداین پژوهش به منظور نظرسنجی از متخصصین و استفاده از هم. در نظرسنجی است یارتباط

افزارهای مسیریابی در رزیابی اثرگذاری نرممورد بررسی در ا ایهبندی شاخصافزارهای مسیریابی و نیز اولویتاهمیت و رواج نرم
 فرایند ادراک نظام فضایی شهر، مورد استفاده قرار گرفته است. 

از  ها،از آن افزارهای مسیریابی بر مقبولیت و میزان استفادههای نرمیعنی تاثیر ویژگی پژوهش نیپاسخ به پرسش اول ا یبرا
بررسی و  ،افزارها برای سنجش در مراحل آتی، توسط متخصصانهای اصلی نرمگیدر این مرحله، ویژبهره گرفته شد.  یروش دلف

افزارهای مسیریابی در فرآیند شناخت سازمان یعنی تحلیل نقش نرم، پاسخ به سوال دوم پژوهش یسپس برابندی شدند. رتبه
از شده  اخذ یهای شناختفاده از نقشهبا است ،شهروندان از سازمان فضایی شهرو شناخت به منظور سنجش ادراک فضایی شهرها، 

شد: گروه اول با  انجامدو گروه بین  سهیمقا نیا. انجام شدیک تحلیل کیفی  ،هاآن سهیو مقا رکاربریافزارها و افراد غکاربران نرم
های ادراکی فضا در تبه دلیل تفاوالزم به ذکر است )کنند. بدون آن رانندگی می ،افزارهای مسیریابی و گروه دوماستفاده از نرم
 ( .دهندتشکیل میمردان تنها  راپژوهش  نیا جامعه آماریگر، مداخله یرهایحذف متغ منظوربه و  مردان و زنان
شهر به  ییداده، تفاوت شناخت افراد از سازمان فضا تیها به روش کفاآن یاسهیمقا لیو تحل یشناخت یهانقشه هیپس از ته

تفاوت یعنی  قیپاسخ به پرسش سوم تحق ی. در ادامه، برادیآشکار گرد یابیریمس یافزارهافاده از نرمعدم است ایواسطه استفاده 
نفر بر اساس فرمول  961 با فراوانی)در قالب پرسشنامه  یسواالت افزارهای مسیریابی در شهرهای بزرگ و کوچک،استفاده از نرم

ها در ادامه آورده شده آن جینتا لیشد که تحل دهیپرس نیدو شهر تهران و قزوافزار در محاسبه حجم نمونه کوکران( از کاربران نرم
 شده است. ارائهبه تفصیل ( 9)شکل  مفهومیدر مدل  نیز مراحل انجام تحقیق است.
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 پژوهش مفهومیمدل  .9شکل 

 

 ها به روش دلفیها و گردآوری دادهتعیین شاخص
های متخصصین حیطه شهرسازی و معماری استفاده د نظر، از نظرات و دیدگاهها و متغیرهای مورجهت مطالعه و بررسی شاخص

نفر از متخصصین توزیع گردید. در نمودارها و جداولی که در ادامه آورده خواهد  90شده است. لذا پرسشنامه مرحله اول دلفی، بین 
آید، در طور که از جدول و نمودار زیر برمیشد، رشته تخصصی و مدارج علمی جامعه شهرسازی و معماری آورده شده است. همان

درصد در  44دهندگان، در رشته طراحی شهری، درصد از پاسخ 9/54، و معماری مربوط به متخصصین شهرسازی هایمیان نمونه
 اند. درصد در رشته معماری، تحصیل کرده 2/48ریزی شهری، رشته برنامه
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 9جدول 
 دهندهرشته تحصیلی متخصصین پاسخ

های پاسخ دهندهگروه  نمودار درصد فراوانی 
ی

صیل
تح

ه 
شت

 ر

0/44 برنامه ریزی شهری  

 

2/48 معماری  

9/54 طراحی شهری  

0/400 مجموع  

 
دهندگان دارای مدرک درصد از پاسخ 8/44، پاسخ دهنده آید، در میان متخصصینور که از جدول و نمودار زیر برمیطهمان
 هستند.درصد دارای تحصیالت کارشناسی  1/49دهندگان، دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و سخدرصد از پا 21دکتری، 

 

 1جدول 
 مدرک تحصیلی متخصصین پاسخ دهنده

های پاسخ دهندهگروه  نمودار درصد فراوانی 

ی
صیل

تح
ک 

در
 م

8/44 دکتری  

 

 21 کارشناسی ارشد

1/49 کارشناسی  

0/400 مجموع  

 

 ای مسیریابی افزارهرواج نرم
سوال در چهار بخش )بخش اول شامل  50ای شامل در ارزیابی به روش دلفی، بین متخصصین شهرسازی و معماری، پرسشنامه

یابی، بخش دوم شامل پنج سوال در رابطه با رواج موقعیتافزارهای مورد استفاده کاربران برای مسیریابی و سوال در مورد نرم 44
سوال در  49افزارها و بخش چهارم شامل های نرمسوال در رابطه با میزان اثرگذاری و قابلیت 40شامل  افزارها، بخش سومنرم

افزارهای افزارها( توزیع گردید. این پرسشنامه در پی آن است که عالوه بر شناسایی نرمارتباط با نتایج و منافع استفاده از این نرم
ها را از دیدگاه کارشناسان بررسی نماید. در جدول زیر آمار توصیفی های آنین ویژگیتررایج در زمینه یافتن و درک مسیر، مهم

ریزی شهری و معماری آورده شده است. ها در میان متخصصان حوزه طراحی شهری، برنامهیک از این گویه میانگین مربوط به هر
افزارها یاب بیش از سایر نرمبنزین، گوگل مپ و پمپ4ویز افزارهاینشان داده شده است، رواج نرم 5 شماره گونه که در جدولهمان

است. نظر متخصصان متمرکز شده افزارهای رایج در میان کاربران ر نرمب ،ارزیابی شده است. بر این مبنا نظر سنجی از شهروندان
-شمند اعالم شده است. استفاده از نرمهو های همراهتلفنها در افزارها بر پایه میزان بارگیری و نصب آندر خصوص استفاده از نرم

های سنی جوان است. افراد پیاده به های شهری رواج دارد و اغلب مورد توجه گروهافزارهای فوق بیشتر در میان رانندگان تاکسی
 کنند.افزارها استفاده میندرت از این نرم

 
 
 

                                                           
1 Waze 
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 5جدول 

 رها بر اساس پاسخ های متخصصین میانگین به دست آمده برای استفاده از هر یک از نرم افزا

 متغیر ردیف
 پاسخ های متخصصین در طیف لیکرت

ریزان شهریبرنامه طراحان شهری  معماران 

4 Waze 94/1  84/9  49/9  
4 Sygic 00/4  00/4  00/4  

9 Copilot GPS 00/4  00/4  00/4  

1 Google Maps 54/1  54/1  40/1  
5 inRoute Route Planner 00/4  00/4  00/4  

8 MapQuest 00/4  00/4  00/4  

2 Karta 00/4  00/4  00/4  

6 Yandex Maps 00/4  00/4  00/4  

3 OsmAnds Maps 00/4  00/4  00/4  

40 2GIS 00/4  00/4  00/4  

44/1 پمپ بنزین یاب و آی بنزین 44  51/9  41/9  
42/4 مسیریاب و آدرس یاب رهاد 44  41/4  00/4  

40/4 مسیریاب دال 49  46/4  45/4  

00/4 مسیریاب بلد 41  00/4  00/4  

42/4 مسیریاب  نشان 45  40/4  45/4  
   

 

 8جدول 
 های استفاده کننده میانگین به دست آمده برای رواج نرم افزارهای مسیریابی در میان گروه

 متغیر ردیف
 پاسخ های متخصصین در طیف لیکرت

ریزان شهریبرنامه طراحان شهری  معماران 

 44/1 96/1 51/1 رواج در میان نوجوانان و جوانان 4
 06/9 50/9 42/9 رواج در میان میانساالن  4
 49/9 62/4 06/9 رواج در میان رانندگان اتومبیل های شخصی 9
 48/1 58/1 21/1 رواج در میان رانندگان تاکسی های  شهری 1
 51/4 25/4 94/4 رواج در میان تردد کنندگان پیاده 5

 
 
 2ول جد

 های تأثیرگذار بر مسیریابی نرم افزاری میانگین به دست آمده برای شاخص

 ردیف

 پاسخ های متخصصین در طیف لیکرت متغیر

 
طراحان 
 شهری

 ریزانبرنامه
 شهری

 میانگین معماران
اولویت بندی 

 معیارها

54/1 گزارش آنی از وضعیت ترافیکی مسیرهای مختلف  4  46/1  04/1  41/1 فتماولویت ه   

44/1 امکان اضافه کردن محل توقف به مسیرها 4  84/9  21/9  68/9  اولویت دهم 
05/9 امکان اضافه کردن مسیرهای چند مقصد 9  41/4  46/9  68/4   

46/4 امکان مسیریابی در حالت آفالین 1  45/9  41/4  58/4  

61/1 ارائه اطالعات در مورد مسیرهای حمل و نقل عمومی 5  85/1  25/1  25/1 ولویت دوما   

68/1 ارائه راهنمای مسیر به صورت صوتی 8  34/1  84/1  60/1  اولویت اول 
00/1 ها کان های اطراف شما مانند رستورانارائه لیست بهترین م 2  68/9  40/1  04/1  اولویت نهم 
65/1 آی او اسو یا   اندرویدقابلیت نصب بر روی سیستم عامل  6  15/1  90/1  59/1  اولویت چهارم 
86/4 دارای تبلیغات درون برنامه ای ویا بدون تبلیغات 3  18/4  94/4  45/4   

50/4 یا پولی بودن رایگان و 40  44/9  41/4  84/4  
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00/9 آرشیو مکان های مورد پسند 44   12/9  25/9  14/9  

46/1 آپدیت خودکار مسیرهای پیشنهادی با توجه به مکان فعلی  44  46/1  94/1  48/1  اولویت ششم 
59/4 مکان ارائه هشدار در حین افزایش غیرمجاز سرعت حرکتا 49  04/9  21/4  28/4   

44/1 کاربر پسند بودن  41  46/1  04/4  42/1  اولویت هشتم 
24/9 مستقیما با دوستان  گذاری مکان های مورد نظرشتراکا 45  42/9  69/4  41/9   

08/1 ارائه نقشه سه بعدی 48  46/9  95/1  68/9  اولویت دهم 
64/1 میزان خطا 42  46/1  90/1  12/1  اولویت پنجم 
84/1 قابلیت به روز رسانی اطالعات در مورد مسیرها 46  85/1  24/1  88/1  اولویت سوم 
66/4 افزارهانرمدامنه ارتباط با سایر  43  06/9  21/4  52/4   

20/9 حجم نرم افزار 40  52/9  85/9  81/9  

 

افزارهای مسیریابی را به ترتیب اولویت از نظر کارشناسان ار بر میزان استفاده از نرمهای تأثیرگذترین شاخصمهم 1شماره شکل 
دهد. ارائه راهنمای صوتی برای مسیرها، اطالعات در مورد مسیرهای حمل و نقل عمومی، به روز رسانی اطالعات و امکانات نشان می

 ها است.بر تمایل عمومی به استفاده از آنهای مؤثر اخصترین شها از مهمها و سطح خطای آننصب آن بر روی سیستم عامل
 

 
 افزارهاي مسيريابي به ترتيب اولويت از نظر كارشناسانهاي تأثيرگذار بر ميزان استفاده از نرمترين شاخصمهم .4شکل 

 
-بخشی به فعالیترها، سرعتدن مسیسنجی در طی کرافزارهای مسیریابی به ترتیب اولویت، زمانترین نتایج استفاده از نرممهم

رسد در های شهری، کاهش استرس در مسیریابی و کاهش ترافیک ارزیابی شده است. به نظر میهای روزانه در شهر، درک راه
های شهری نیز تا های مسیریابی تأثیرپذیر هستند و اگرچه درک گرههای شهری از این روشمیان عوامل ادراکی لینچ، تنها راه

 کنند.های شهری کمک چندانی نمیها و پهنهها، نشانهها به درک لبهافزارها تأثیرپذیر است اما آناین نرمحدودی از 
 
 

 
 افزارهای مسیریابی به ترتیب اولویتمهم ترین نتایج استفاده از نرم .5شکل 
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 میانگین به دست آمده برای نتایج استفاده از مسیریابی نرم افزاری

 متغیر ردیف
 پاسخ های متخصصین در طیف لیکرت

اولویت بندی 

ریطراحان شه معیارها  
ریزان برنامه

 شهری
نمیانگی معماران  

های روزانه در شهرسرعت بخشی به فعالیت 4  91/1  86/1  66/1  89/1  اولویت دوم 
48/1 کاهش ترافیک 4  50/1  96/1  96/1  اولویت پنجم 
06/1 درک بهتر جهت و موقعیت 9  92/1  45/1  49/1  اولویت هفتم 
41/1 کاهش اشتباه در انتخاب مسیر 1  54/1  46/1  46/1  اولویت ششم 
(درک بهتر نشانه های شهری )عوامل ادراکی لینچ 5  96/9  26/9  00/9  93/9   

48/1 درک بهتر گره های شهری )عوامل ادراکی لینچ( 8  45/9  46/9  58/9  

(درک لبه ها و پهنه های شهری )عوامل ادراکی لینچ 2  46/9  45/9  48/9  40/9  

ی لینچ(درک راه های شهری )عوامل ادراک 6  51/1  16/1  28/1  53/1  اولویت سوم 
31/1 زمان سنجی در طی کردن مسیرها 3  66/1  26/1  62/1  اولویت اول 
ها و مسیرهاکاهش  استرس در یافتن مکان 40  94/1  08/1  64/1  10/1  اولویت چهارم 
96/9 ایجاد تصور ذهنی از شهر 44  44/9  65/4  45/9   

های شهری )یاد آوری(ایجاد شناخت ماندگار از مکان 44  36/4  64/9  04/9  42/9  

34/4 توجه به جنبه های بصری و زیباشناسانه شهر 49  46/9  40/4  19/4  

 ها و بحثیافته
کنند، در منطقه چهار تهران و منطقه دو قزوین رانندگی می های شناختی دریافتی از افرادی کهدر این بخش با توجه به نقشه

ارائه و  3تا  8شماره  هایهای این مناطق در شکلمجموعه عوامل ادراکی مؤثر در شناخت این افراد از فضاهای عمومی و خیابان
دهنده قابل اختی افراد پاسخهای شننتایج حاصل نهایتاً به صورت کیفی تحلیل شده است. در هر دو منطقه مورد مطالعه، نقشه

 ها اشاره شده است.هایی دارند که در ادامه به آنهای ادراکی از لحاظ ارزش عوامل ادراکی با یکدیگر تفاوتمقایسه است و جنبه
 به شرح ذیل است:گردد حاصل می (3تا  8 های شمارهاختی )شکلهای شنمشاهده و تحلیل نقشهاز  که هاییترین یافتهعمده 

 گیرند که در نرمیاز نظر ذهنی تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر نشانگرهایی قرار م ،افزار هستندرانندگانی که در هر دو شهر کاربر نرم-

 افزارها مورد استفاده قرار گرفته است.
 افزار به یک میزان تحت تأثیر شناختی مسیرهای اصلی قرار دارند. در منطقه دو قزوین هر دو گروه رانندگان عادی و کاربران نرم

 ه چهار تهران، دارند. افراد عالوه بر مسیرهای اصلی، شناخت بیشتری نیز نسبت به مسیرهای فرعی در مقایسه با منطق
  دهد که مسیرهای فرعی بیشتر مورد توجه کاربران نرم افزارها است تا افراد غیرکاربر. نشان میهای شناختی نقشهبررسی 
  های شهری داشتند. در حالی که با ای بناهای خاص، این گروه اشاره بیشتری به نشانهرانندگان عادی به اثر نشانهاتکای با توجه به

ها برای این ها کاهش یافته و اثر ذهنی آنن بودن وضعیت مسیر برای کاربران نرم افزار، نیاز به تعیین موقعیت با توجه به نشانهروش
 گروه به تدریج کمرنگ شده است. 

 ی( مورد اشاره افزارهای مسیریابی و چه رانندگان عاددر منطقه دو قزوین آثار تاریخی از سوی بسیاری از کاربران )چه کاربران نرم
 قرار گرفته است. 

 های ادراکی چه در زمینه های شهری اگرهای اصلی و فرعی تأثیر ذهنی زیادی بر کاربران نرم افزارهای مسیریابی دارند. گرهگره
 شود.ده میهای فرعی دیتر است. این امر به ویژه در خصوص گرهرانندگان عادی نیز نقش جدی دارند اما این تأثیر در آن ها کمرنگ

 گردد )در های مورد مطالعه برمیاند، دلیل آن تا حدودی به مقیاس محدودههای شهری اشاره نکردههیچ یک از دو گروه به لبه
توان معرفی کرد( و تا حدودی به واسطه سطح ای نمیشدهمناطق شهری مورد مطالعه، چه در تهران و چه در قزوین، لبه شناخته

 های شهری در سطح کالن قابل درک هستند. ی است. اصوالً لبههای شهرادراکی لبه
 های شاخص حائز اهمیت در مناطق شهری مورد مطالعه از سوی رانندگان عادی اشاره شده است.  تقریبا تمامی پهنه 
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تر از منطقه دو ها به طور کلی قویی آنها شده است و تأثیر ذهنهای شناختی افراد در منطقه دو قزوین مجموعاً اشاره بیشتری به نام مکاندر نقشه 
 شود.تهران ارزیابی می

 
 راد غیرکاربر(پایین: اف -افزار)باال: افراد کاربر نرم تهران چهار های شناختی منطقهترین عوامل اشاره شده در نقشهعمده .8شکل 

 
 تهرانترسیم شده به وسیله افراد در شهر های شناختی نقشهچند نمونه از  .2شکل 
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 پایین: افراد غیرکاربر( -)باال: افراد کاربر نرم افزار قزوین دو های شناختی منطقهترین عوامل اشاره شده در نقشهعمده .6شکل 

 

 
 قزوینترسیم شده به وسیله افراد در شهر  های شناختینقشهچند  نمونه از  .3شکل 

 
یابی توزیع شد. نیمی از افزارهای مسیرپرسشنامه در میان کاربران نرم 961گفته شد تعداد  ترپیشگونه که در ادامه، همان

گونه که در ذیل آورده شده است. همانها از کاربران نرم افزارهای مسیریابی در شهر تهران اخذ شد که نتایج به شرح پرسشنامه
شناخت »در رابطه با علت استفاده، کاربران شهر تهران بیشتر از همه بر عامل  ،شودمیمشاهده  40شماره  شکلو  3شماره  جدول
؛ این «باال رفتن سرعت و کاهش خطا»و در نهایت « رهایی از ترافیک»اند، سپس درصد( تاکید داشته 34نفر معادل  959« )مقصد
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کنند. افزارها استفاده میافزارهای مسیریابی در شهر تهران بیشتر از همه برای شناخت مقصد از نرمدهد که کاربران نرمنشان می 
شناخت »افزارهای مسیریابی به ویژه عامل سه علت اصلی استفاده از نرم است، نشان داده شده 40شماره  گونه که در شکلهمان
 اند. مورد تایید قرار گرفتهیشتر فراوانی ببا « مقصد

 3جدول 
 علت استفاده از نرم افزار در شهر تهران

 کم تقریباً زیاد علت ردیف
 0 94 959 شناخت مقصد 4
 43 81 904 باال رفتن سرعت و کاهش خطا 4
 9 88 945 رهایی از ترافیک 9

 

 
 درصد فراوانی علت استفاده از نرم افزار در شهر تهران .40شکل 

 
مشاهده  44شماره  و شکل 40شماره  که در جدول طوریشد.  فتیادهندگان دراز پاسخپرسشنامه در شهر قزوین  434تعداد 

عنوان درصد(  14/23نفر معادل  905« )رهایی از ترافیک»را عامل  ینکاربران شهر قزوین در رابطه با علت استفاده، بیشتر ،شودمی
است و این  داشتهرا  فراوانیترین . ولی عامل شناخت مقصد تقریباً کمانداشاره کرده« ن سرعتباال رفت»، سپس به عامل اندکرده

همان گونه کنند. افزارهای مسیریابی استفاده میکمتر برای شناخت مقاصد مورد نظر از نرم ،دهد که کاربران شهر قزویننشان می
باال رفتن »و « رهایی از ترافیک»از نرم افزارهای مسیریابی یعنی  نشان داده شده دو علت اصلی استفاده 44شماره  که در شکل

 اند. گرفتهاال مورد تایید قرار فراوانی ببا « سرعت و کاهش خطا 
 

 40جدول 

 افزار در شهر قزوینعلت استفاده از نرم
 کم تقریباً زیاد علت ردیف

 419 494 40 شناخت مقصد 4
 48 409 485 باال رفتن سرعت و کاهش خطا 4
 41 55 905 رهایی از ترافیک 9
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 درصد فراوانی علت استفاده از نرم افزار در شهر قزوین .44شکل 

 
افزارهای مسیریابی در رابطه با موارد زیر، تا چه حد  نرمبه نظر شما استفاده از »اربران هر دو شهر پرسیده شد که این سوال از ک
 و شکل 44شماره  ها به صورت جدولاسخر دو شهر سوال شد و در نهایت میانگین پموارد ذیل از کاربران ه« تاثیرگذار است؟

افزارهای مسیریابی از دید کاربران در تمام تاثیر نرم ،شودمیگونه که در جدول مشاهده نشان داده شده است. همان 44شماره 
در  .اندداشتهمتوسط  نظرنفر  486ی روزانه( که تعداد هابخشی به فعالیتزیاد ارزیابی شده است به جز مورد اول )سرعت ،هاگزینه
 (ند.، اعداد به باال گرد شده اتبدیل به درصدشده است. )در  ارائهدرصد  به، پاسخ افراد در 44شماره  شکل

 44جدول 
 تاثیرات نرم افزارهای مسیریابی 

 ردیف عوامل تأثیرپذیر کم متوسط زیاد
 4 ای روزانه در شهرهسرعت بخشی به فعالیت 93 486 22
 4 کاهش ترافیک 40 89 944
 9 درک بهتر جهت و موقعیت 8 24 902
 1 کاهش اشتباه در انتخاب مسیر  0 93 915
 5 سنجی در طی کردن مسیرهازمان 44 425 436
 8 ها و مسیرهاکاهش استرس در یافتن مکان 5 450 443
 2 درک بهتر مسیرهای شهری 44 424 404

 

 
 افزارهای مسیریابیدرصد فراوانی تاثیرات نرم. 44شکل 
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 گیرینتیجه

افزارهای مسیریابی به لحاظ میزان استفاده تفاوت گونه که مشاهده شد نرمپاسخ به پرسش نخست پژوهش، همانراستای در 
است، دلیل این امر به طور  بیان شده« راهنمای مسیر به صورت صوتی»ترین دالیل انتخاب یک نرم افزار توسط افراد، دارند؛ اصلی

های است. دالیل بعدی به ترتیب شامل ارائه ایستگاه همراهواضح، افزایش دقت در رانندگی و عدم لزوم به نگاه به صفحه گوشی 
، کم بودن میزان تلفن همراهحمل و نقل عمومی، قابلیت به روزرسانی اطالعات مسیرها، قابلیت نصب بر هر نوع سیستم عامل 

های افزار با توجه به مکان در هر لحظه، گزارش آنی وضعیت ترافیک، کاربرپسند بودن، ارائه لیست کاربریه روزرسانی نرمخطا، ب
-افزارهای مسیریابی، مهمتفاوت کارکرد و علت استفاده از نرمدرخصوص نهایت ارائه نقشه سه بعدی از مسیر است.  موردنیاز و در

ها در شهرهای بزرگ به ترتیب، شناخت مقصد، رهایی از ترافیک و کاهش خطا و افزایش سرعت افزارترین علت استفاده از نرم
 است در حالی که در شهرهای کوچک، علت استفاده عمدتاً به ترتیب، رهایی از ترافیک و کاهش خطا است.

های شناختی کاربران با تحلیل نقشهکنند. سزایی ایفا میهافزارهای مسیریابی نقش بدر فرآیند شناخت سازمان فضایی شهر، نرم
افزار هستند در مقابل گروه دوم به افرادی که کاربر نرمکه  شودمیافزارهای مسیریابی و هم چنین رانندگان عادی نتیجه گرفته نرم

افزارها ن نرممسیرهای فرعی بیشتر مورد توجه کاربرااز سوی دیگر،  افزارها هستند.طور ذهنی بسیار تحت تأثیر نشانگرهای نرم
گزین در هنگام ترافیک است. در حالی افزار به استفاده از مسیرهای فرعی و مسیرهای جایاست. دلیل این امر ناشی از پیشنهاد نرم

گزین ندرتاً مایل به استفاده از معابر فرعی حتی در که رانندگان عادی ممکن است به دلیل آشنا نبودن با مسیرهای فرعی یا جای
ها افزارها آنها بی اطالع هستند. استفاده از مسیرهای فرعی برای کاربران نرمترافیک باشند، چرا که از ریسک استفاده از آنهنگام 

را تدریجاً با این معابر آشنا کرده و موقعیت را به لحاظ ادراکی در ذهنشان تثبیت کرده است. افراد غیرکاربر توجه بیشتری به 
افزار، نیاز به تعیین های شاخص شهری دارند. ولی با روشن بودن وضعیت مسیر حرکت برای کاربران نرمو پهنههای شهری نشانه

ذهنی  ها تأثیر. گرهشودمیها برای این گروه به مرور کمرنگ ها کاهش یافته و اثر ذهنی آنها و پهنهموقعیت با توجه به نشانه
ها است. چرا که در هر بار افزارها به گرهمتعدد نرم ارند. این امر ناشی از  اشارهافزارهای مسیریابی دقابل توجهی بر کاربران نرم

افزار در همان لحظه به تغییر افتد، نرمها( اتفاق میهای شهری )صرف نظر از مقیاس عملکرد آنتغییر مسیر که معموالً در گره
های شهری اگرچه در شود. گرهافزار میها در ذهن کاربران نرمکند. این امر موجب ماندگاری اثر ادراکی این گرهمسیر اشاره می

های فرعی تر است. این امر در خصوص گرهها کمرنگهای ادراکی رانندگان عادی نیز نقش جدی دارند اما این تأثیر در آنزمینه
ها، میادین و عملکردها و بناهای شاخص دارند. کنند توجه بیشتری به نام خیابانافزار استفاده نمیز وجود دارد. کاربرانی که از نرمنی

نیاز های خاص( بیخصوص بناها و مکانهها و بها )میادین، خیابانافزارهای مسیریابی افراد را از به خاطر سپردن نام مکانزیرا نرم
افزارهای مسیریابی در یافت که نرمکاهند. از سویی، این طور نمود ها در مسیریابی میو به مرور زمان از نقش ادراکی آنکنند می

 قابل مشاهده است. 44شماره  در قالب جدول فوقهای شهری تاثیر زیادی ندارند. در انتها موارد چگونگی شناخت لبه
 

 44جدول 
 های ادراکی میان کاربران نرم افزار و رانندگان عادی در شهرهای کوچک و بزرگ تأثیر ذهنی مشخصه 

 بزرگشهرهای  شهرهای کوچک
 ادراکی هایمشخصه

صه
خ

ش
ی م

هن
 ذ

یر
تأث

ی
راک

 اد
ی

ها
 

 افزارکاربران نرم رانندگان عادی افزارکاربران نرم رانندگان عادی

 های اصلیراه های اصلی در هر دو گروهتوجه زیاد به راه های اصلی در هر دو گروهتوجه زیاد به راه

 
 

 
 

 های فرعیراه

 
 

 
 های شهرینشانه 

 
 

 
 های شاخصپهنه 

 
   

 های  اصلیگره

 
 

 
 

 های فرعیگره

 های شهریلبه عدم تاثیر 

 
 

 
 شاخص عملکردهای 

 
 

 
 

 هانام مکان
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