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مقدمه 
روش روانشناسی ساختار ذهنی فرد را اولین بار کلی وضع کرد .براساس این نظریه ما دنیا را با عینکهایی میبینیم که ساخته
و پرداختة ذهنمان است و همچنین پایة ساختار ذهنی شخصی را میسازد ( .)Kelly,1983: 34در عین حال مشترکات ساختار
ذهنی جامعه سبب میشود هر جامعهای نیز در هر مقطع خواص تاریخی خود ساختار ذهنی خاصی داشته باشد که آن را از سایر
جوامع و تاریخها متمایز میکند ( .)Rezazadeh, 2007: 37در این روش ،ابتدا با استفاده از محرکهای تصویری به شناسایی
صفات مورد نظر میپردازند و سپس با استفاده از صفات بهدستآمده پرسشنامه را اجرا میکنند.
موارد ضعف در پاسخگویی به نامفهومبودن صفتها یا قابلاستفادهنبودن مفاهیم در زمینة مورد مطالعه تعبیر شده
و برخی صفات در آزمون اصلی حذف شدهاند (مهدوینژاد و همکاران .)90 :6931 ،در پژوهشی بهمنظور بررسی معنای
فضای شهری در دو طیف مسلمان و یهودی در محلة جوبارة اصفهان با استفاده از آزمون تکنیک افتراق معنایی و
پیمایش میدانی فرضیة پژوهش سنجیده شد؛ مبنی بر اینکه معنای دریافتشده از فضای شهری در دو طیف مسلمان و
یهودی با هم تفاوتهایی دارند .نتایج این پژوهش نشان داد میان دین و معنای فضای شهری ادراکشده در حالت کلی
(مجموع جزء فضاها) رابطة معناداری وجود ندارد ،اما دربارة جزء فضاها ،تأثیر مؤلفة دین بر معنای ادراکشده قابلتوجه
است (قلعهنوعی .)6901 ،در پژوهشی دیگر ،مانزو به منظور کشف معانی مکان بر تجارب مردم متمرکز شد .وی
مصاحبههایی با  08نفر از شرکتکنندگان در نیویورک انجام داد و درنهایت به این نتیجه رسید مکانهایی که مردم آنها
را بامعنا ادراک میکنند ،غیرمعمول نیستند ،بلکه مکانهای معمولیای محسوب میشوند که در زندگی روزمره با آنها
مواجه میشویم .او از داستانهای مردم دربارة آموختههای خود از مکان ،به مواردی مانند انعکاس هویت افراد ،فرصتی
برای خلوت ،درونبینی و غیره دست یافت (.)Manzo, 2005
در پژوهشی دیگر ،نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم با تکیه بر معماری مسجد بررسی شد .نتایج این
پژوهش که بهکمک آزمون افتراق معنایی بهدست آمد ،نشان میدهد که دو تیپ معماری سنتی و نوآورانه برای
استفادهکنندگان قابلتشخیص است و در غالب موارد ،بهاستثنای استفادهکنندگان جوان ،معماری سنتی بیش از معماری
نوآورانه مدنظرقرار گرفته است ( .)Rezazadeh, 2007: 37پژوهشی در سال  1889در حیفا بهمنظور دستیابی به معنای
مکان و تأثیر دو مؤلفة خطر و اعتماد بر آن ،در میان دو گروه مسلمان و یهودی ساکن در آنجا انجام شد .جمعآوری
اطالعات بر پایة پرسشنامه بود که درنهایت این معانی به مکان نسبت داده شد :مکان اعتماد میان گروههای قومی،
امنیت ،کیفیت سطح باال و دوستی .مسلمانان سه معنای مجزای دیگر را نیز پیشنهاد دادند :خصوصیبودن ،اعتماد میان
اعضای گروهشان و مکان فعالیتهای مشترک فرهنگی .یهودیان شرکتکننده معنای مکانی برای طبقهای خاص را نیز
درنظر گرفتند (.)Jabareen, 2009
در سالهای اخیر ،منظر شهرها بهدلیل رشد سرسامآور ساختمانهای جدید و جدارهها و بدنة ساختمانهای قدیمی در
حال زوال ،دچار تحوالت بنیادینی شدند که گاهی بهدلیل رسیدگینکردن ،اغتشاش بصری سیمای شهری و آزردگی
بینایی در عابران پیاده بهوجود آمد .منظر شهری بر ذهن و روان افراد ،تأثیرات بسزایی گذاشته است؛ بهطوریکه مثبت یا
منفیبودن تصویر ذهنی افراد از فضاهای شهری ،بر استمرار یا حضورنیافتن مردم در آن مکان خاص تأثیر میگذارد.
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مسئلة اصلی و چالش پیشروی این پژوهش تفاوتهای مبتنی بر مؤلفههای عینی و ذهنی میان گروههای هدف است.
به عبارت دیگر میتوان گفت بررسی ریشة تفاوتها میان برداشت های عینی و ذهنی مخاطبان از موضوع مناظر شهری
از جنبههای مهم این پژوهش است .پژوهش پیشرو بهدنبال دستهبندی مؤلفههای منظر شهری و ارائة طبقهبندی از
صفات دوقطبی استفادهشده در تکنیک افتراق معنایی برای آزمون آن مؤلفهها است؛ از اینرو در این پژوهش با استفاده از
تکنیک افتراق معنایی ،به تحلیل کیفی منظر عینی و ذهنی فضاهای شهری پرداخته شده است .خیابان سپه قزوین
بهعنوان نمونة مورد مطالعه در این پژوهش بهدلیل قرارگیری در بافت کهن شهر قزوین و بهرهگیری از الگوهای مختلف
و سبک های متنوعی از مناظر شهری ،همواره یکی از فضاهای شهری مورد مطالعة شهرسازان بوده است .چالش اصلی
در این نمونة موردی نیز امکان تعریف صفات دوقطبی و متضاد برای کیفیتهای این فضای شهری است .پرسشهای
پژوهش حاضر به شرح زیر هستند :شاخصها و مؤلفههای ارتقای کیفیت فضاهای شهری از بعد عینی و ذهنی چیست و
آزمون افتراق معنایی چه جایگاهی در هدف غایی طراحی شهری در راستای افزایش کیفیت منظر شهری دارد.

منانینظری 
فضایشهری 

مانوئل کاستلز صاحبنظر اسپانیایی در کتاب خود ،مسائل شهری دربارة فضا میگوید« :فضا یک تولید مادی در ارتباط با
سایر عوامل مادی است .در میان علل گوناگون ،خود انسان قرار گرفته است که در داخل روابط اجتماعی خاص با فضا،
شکل ،کارکرد و معنی و اعتبار اجتماعی میبخشد» ( .)Casstells, 1997همانطور که کاستلز میگوید ،هر فضا در
معنای پدیدة محسوس ،عالوهبر معنا ،متشکل از شکل و فعالیتی با وجه مادی و فیزیکی قویتر است .از این حیث در
تعریفی دقیقتر باید گفت که فضا و فضای شهری سه ویژگی کالبدی ،عملکردی و معنایی دارند و ویژگیهای مذکور با
حضور انسانها و فعالیت آنان معنا پیدا میکنند (نقیزاده.)6938 ،
از دیدگاه زوکر فضای شهری ساختاری سازمانیافته ،آراسته و واجد نظم ،بهصورت کالبدی برای فعالیتهای انسانی
است که بر قواعد معین و روشنی استوار است .این نکته درخور توجه است که نمیتوان هرگونه فضایی را در شهر فضای
شهری دانست ،بلکه ارتباطات ویژة بصری و حرکتی در فضایی با ویژگیهای گفتهشده موجد فضای شهری است و در
غیر این صورت حفرهای بیش میان ساختمانها نخواهیم داشت (توسلی و بنیادی.)60 :6906 ،
در دهه های اخیر ،مفهوم فضای شهری دستخوش تغییر از مفهوم سنتی فیزیکی آن به مفهوم اجتماعی شده است که
منعکسکنندة بافت انسانی است؛ بنابراین فضای شهری بهعنوان «فضای عمومی» یا «مکان شهری» تفسیر میشود که
فعالیتهای جامعه را بیان میکنند ( .)Okeke and Ukonze, 2019: 1امروزه با وجود رواج پدیدههای نوین ارتباطی
مانند مطبوعات ،ماهواره و اینترنت ،استفاده از فضای باز شهری نهتنها اهمیت خود را از دست نداده است ،بلکه پس از
مدتی کم توجهی بار دیگر جایگاه واقعی خود را بازیافته و مورد توجه قرار گرفته است .نیاز به حضور در فضای شهری و
ارتباط رودررو با سایر شهروندان منبعث از ویژگیهای روانی انسانهاست؛ مانند نیاز به ارتباط آگاهانه و متقابل با محیط
مصنوع ،نیاز به بیان ارتباط و ارائة اندیشهها و افکار در فضای شهر و نیاز روانی به ایجاد مرکز در مجتمع زیستی .فضای
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شهری به مکانی اطالق می شود که همة شهروندان بتوانند آزادانه از آن بهره ببرند و با یکدیگر ارتباط داشته باشند
(عباسزادگان.)93 :6909 ،
فضاهای عمومی شهری از نظر ویژگیهای کالبدی و کارکرد اجتماعی محیط چشمگیری برای رشد و بالندگی جامعة
مدنی هستند .فضای شهری مکانی برای تعامالت ،برخوردها و تبادالت اجتماعی و همچنین ،محلی برای انواع
فعالیتهاست .تشویق مردم به حضور در فضای عمومی یا فراهمکردن امکان دسترسی برای همة افراد و گروهها به آن،
نخستین گام برای دستیابی به عرصة عمومی است که تحقق جامعة مدنی را تضمین میکند (شریعتی میزانی و فروغزاده،
.)01 :6931

منظرشهری 
کالن در بحث محتوایی فضا را گویای واقعی مختلف ادواری میداند که با سبکها ،بافتها و رنگهای مختلف به
صورتی منحصربهفرد و سرشناس تجلی مییابد .منظر شهری نیز در این تقسیمبندی محتوایی در قالب خیابانها،
پیادهراهها ،میدانها ،تقاطعها (بهعنوان کانونی) فضای بسته و نیمهبسته ،دیوارها و آب و درختکاری ،مبلمان شهری
(نشانه ،نرده ،روشنایی ،عالئم خطر و غیره) تجلی مییابد و بیانکنندة صراحت و قدرت خاطرهانگیزی ،نمایانی ،صمیمیت،
تضاد ،وابستگی ،مقیاس و غیره است (کالن .)6900 ،منظر شهر یا منظر شهری عبارت است از همة آنچه در سطوح افقی
و عمودی شهر دیده میشود و در مرحلة نخست درک محیط شهری و بدون هیچگونه واکنش ذهنی و به عبارت دیگر
مانند عکسبرداری صرف ذهن است .حال آنکه در مرحلة دوم که البته همزمان و تفکیکناپذیر از مرحلة اول است،
تصویر نقشب سته از محیط شهری در ذهن ،با احساسات و عواطف و افکاری ناشی از مشاهده قرین میشود که این
مرحله تصور ذهنی شهر نام دارد (لینچ.)6909 ،
برای ابهامزدایی از مفهوم «منظر شهری» و دیگر مفاهیم مرتبط ،الزم است جایگاه این مفهوم در فرایند تعامل میان
انسان و محیط تشریح شود .مدل ذهنی روابط میان انسان و محیط نشان میدهد که رابطهای دوطرفه میان ویژگیهای
محیط شهری از یک سو و ادراک ،شناخت ،ارزیابی و رفتار انسانی از سوی دیگر وجود دارد .در فرایند ادراک منظر ،در
مرحلة نخست ،محیط شهری هندسه و ویژگیهای ملموس مانند ویژگیهای بصری ،صوتی ،بو و غیره را در معرض
حواس پنجگانة انسان قرار میدهد ،در این مرحله ،فرد محیط شهری را درک میکند .محصول تعامل در این مرحله
پدیدهای است که منظر شهری نام دارد .بهمنظور اختالطنیافتن این مفهوم با دیگر مفاهیم مرتبط ،در این مطالعه از
اصطالح «منظر عینی شهر» برای ارجاع به آن استفاده میکنیم .در مرحلة دوم ،محیط شهری از سوی فرد شناخته
میشود .در این مرحله ،ذهن فرد براساس دادههای محیطی ،طرحوارههای ذهنی ،تجارب و خاطرات قبلی تصویری از
محیط میسازد و معنای معینی را به محیط الصاق میکند .محصول تعامل میان محیط شهری و ذهن فرد ،پدیدهای است
که «منظر ذهنی شهر» نام دارد .در مرحلة سوم ،ذهن فرد براساس شناختی که از محیط بهدست آورده است و بر مبنای
فرایندهای تأثری و ارزیابانه به محیط واکنش عاطفی مثبت یا منفی پیدا میکند .محصول تعامل محیط شهری و ذهن
ارزیابانة فرد ،پدیدهای است که جک نسر آن را «منظر ذهنی-ارزیابانة شهر» مینامد .در مرحلة چهارم نیز از تعامل میان
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محیط شهری و انسان ،فرد بر مبنای محتویات منظر ذهنی-ارزیابانة خود که نشاندهندة احتمال رویدادهای
محتملالوقوع در محل است ،رفتار معینی نشان میدهد .از بررسی رابطة محیط شهری و انسان میتوان نتیجه گرفت که
منظر شهری سیستمی است که از تلفیق سه زیرسیستم «منظر عینی شهر»« ،منظر ذهنی شهر» و «منظر ذهنی-
ارزیابانة شهر» شکل میگیرد (گلکار.)30 :6900 ،
درواقع منظور از منظر عمومی شهر (مانند خیابانها ،پارکها ،میدانها ،حاشیة رودخانهها و غیره) عوامل عینی و
ذهنی است .عوامل عینی دربردارندة مجموعهای از عوامل طبیعی و مصنوع مانند فرم بناها ،جدارههای شهری و طبیعی،
تجهیزات شهری ،فضاهای باز و پوششهای طبیعی هستند .عوامل ذهنی نیز رویدادهای فرهنگی ،حوادث تاریخی،
خاطرات ،روابط ،تعامالت انسانی و رویدادهای فردی-جمعی را شامل میشوند .همچنین مؤلفههای منظر عمومی شهر،
حاصل کنش متقابل سه مؤلفه ،محیط ساختهشده ،محیط طبیعی و محیط انسانی است که در دو دستة عوامل عینی و
ذهنی جای میگیرند (.)Faizi and Asadpour, 2013
استفان کاپان معتقد است ،اطالعات مردم و میزان آشنایی با منظر ،جهتیابی و کشف اطالعات جدید بر ترجیح
زیبایی تأکید دارد ( .) Kaplan, 1987از دیدگاه نول نیز شناخت زیبایی ،فرایندی ادراکی است که از مرحلة عملکرد ذهنی
و فعالیت حواس تا مرحلة فعالیتهای عملی و بروز الگوهای رفتاری ادامه مییابد .او برای گسترة این فرایند ادراکی چهار
سطح مختلف ادراک زیباییشناختی را قائل میشود که عبارتاند از :سطح ادراک حسی ،ادراک معنایی ،سطح ادراک
نشانهای و سطح ادراک نمادین (.)Nohl, 2008
عناصر منظر ،مانند خیابانها و ساختمانها ،که جنبههای فیزیکی محیط ساختهشده را تشکیل میدهد ،واحدهای
اساسی برای تشکیل مورفولوژی شهری محسوب میشوند (.)Meng and Xing, 2020: 2
مناظر شهری بهشدت متأثر از اقلیم و پدیدههای زیستمحیطی هستند .این فاکتورها و بسیاری عوامل در ترکیب با
یکدیگر ،خصوصیات مکانی را تعریف میکنند که دارای پیچیدگی مکانی همراه با تنوع و نامنظمی و گاهی آشفتگی است
(حقیقتبین و همکاران.)601 :6930 ،
زیبایی در معماری در ارتباط با محیط و پیرامون معنا مییابد .بخش مهمی از ادراک زیبایی یعنی ادراک معنا ،نشانهها
و نمادها نیز عالوه بر آنکه در ترجیحات زیباییشناسی اهمیت بسیاری دارند ،مشخصکنندة ویژگیهای ارتباط بیننده با
مکان نیز هستند (امینزاده .)6936 ،از دیدگاه برخی ،زیباییشناختی در محیط مصنوع در دو بعد فرمی و نمادین مطرح
می شود و آنچه مربوط به ساختار هندسی محیط است ،مانند نقش و تأثیر اشکال ،تناسبات ،ریتم ،مقیاس و پیچیدگی،
رنگ و غیره شامل بعد فرمی زیباییشناسی است ( .)Lang, 1987بعد نمادین زیباشناختی به درک معانی از محیط از
سوی مردم ارتباط دارد .زیباییشناسی فرمی نیز شامل وجه محسوس فضا و مواردی مانند چشمنوازی کالبد فضا یا
ترکیببندی ،کیفیت رنگ و مصالح است ( .)Rezazadeh, 2007عامل زیبایی و عناصر کالبدی شهر از جمله عواملی
هستند که در میزان خوشایندی و جذب مردم بهسوی فضاهای عمومی و شهری نقش مؤثر و بسزایی دارند (Lokaitou-

 .)Sideris and Banerjee, 2006از ویژگیهای عوامل زیبایی و کالبدی در محیطهای شهری میتوان به شاخصهایی
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مانند وحدت ،خوانایی ،تعیین و یکپارچگی فضا ،ابعاد و تناسبات ،فرم ،هندسه ،مصالح ،محصوریت ،جزئیات طراحی بدنهها
و پیوستگی کالبدی اشاره کرد (پاکزاد.)6901 ،

تکنیکافتراقمعنایی 
آزگود و همکاران ( )6310برای نخستین بار مسئلة سنجش معنا را با استفاده از روشهای علمی مطرح کردند .آنها تکنیک
افتراق معنایی را روشی برای سنجش معانی دانستند .در این روش ،از کلمات برای درک و شناخت معانی تداعیشده استفاده
میشود .در چنین مواردی میزان دانش و فرهنگ لغات شخص پاسخدهنده در وسعت پاسخها مؤثر است .در روش افتراق
معنایی ،برای رفع این معضل از پاسخدهنده خواسته میشود تا ادراک و احساس خود را براساس کلمات ازپیش تعیینشدهای
بیان کند .معموالً این کلمات صفات دوقطبی هستند و دو حالت مقابل هم را بیان میکنند .عموماً برای قضاوت میان کلماتی
متضاد و مقابل هم ،استفاده از مقیاس لیکرت پیشنهاد میشود .در این صورت باید تعداد گزینهها فرد باشد تا امکان گزینش
خنثی فراهم شود .تکنیک افتراق معنایی را روش یا راهبرد و رویکردی تعمیمپذیر برای اندازهگیری دانستهاند که کاربرد آن
میتواند با توجه به موضوع و هدف اندازهگیری تغییر کند (.)Rezazadeh, 2007: 41
آزگود و همکاران از یک سو و هوف اشتتر از سوی دیگر ،بهظاهر بدون رابطه با هم این روش ارائه کردهاند .این
روش بر پایة تداعی معانی ساخته شده است و طی آن محرکی به آزمودنی ارائه میشود .آزمودنی باید این محرک را بر
پایة ویژگیهای دوقطبی (سفید /سیاه ،بلند /کوتاه ،گرم /سرد و غیره) بررسی و مشخص کند که میان محرک و
ویژگیهای متضاد چه رابطهای وجود دارد .اگرچه این روش را آزگود بهعنوان وسیلهای برای پژوهش در جنبههای
روانشناختی معانی به کار برد ،بهزودی امکانات آن از نظر ارزیابی شخصیت مدنظر قرار گرفت .بعدها آزگود نشان داد که
الگوی افتراق معنایی را میتوان بهشکلی مستقیم در تحلیل ادراک استعاره بهکار برد.
به باور آزگود هرگاه محرکهایی همجوار با نشانهها باشند ،نقش تداعیکنندههای اضافی را برای بخشی از رفتاری
که با نشانة اولیه برانگیخته میشوند ،ایفا میکنند .این محرکها را میتوان «فرایندهای واسطهای بازنمایی» بهشمار
آورد .در نظام پردازشی« ،واژه» از جمله مهمترین فرایندهای واسطهای شمرده میشود؛ زیرا هر واژه در ارگانیسم انسانی
نسخههای همانندی از رفتار را بازنمایی میکند که در برابر امور برانگیخته میشوند .به تعبیر لوریا معنا نظام پایداری از
تعمیمهاست که در واژه نشان داده میشود و به تعبیر ویگوتسکی هر واژه ،جهان کوچکتر شعور انسانی است (نظیری و
همکاران.)1 :6909 ،
بازخوانایی روش افتراق معنایی ،نهتنها در روانشناسی بلکه در جامعهشناسی نیز احساس شده است .ما میتوانیم
ارجاعات متعدد به افتراق معنایی را در اثر یون مارگینان 6با عنوان «اندازهگیری در جامعهشناسی» بیابیم .پیشنهاد مفهوم
بعد اندازهگیری اجتماعی مارگینان ،یک بعد را از ساختار مقیاس ترکیبی و اندازهگیری چندبعدی مجزا میکند .مدلهای
چندبعدی که در زمینة اندازهگیری شاخص بهنظر میرسند «یک اندازهگیری غیرمستقیم در مناطق یکبعدی نیستند ،اما
با دقت کافی از نظر ماهیت ساختاری داخلی و ارتباطات درونی اجزا ساخته شدهاند» (.)Strunga, 2014: 23
1. Ioan Mărgineanu
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آزگود هر واژه را دارای دو سطح معنایی میداند :معنای صریح که همان معنای عینی و ارجاعی آن است و معنای
ضمنی که متأثر از بازخوردها ،نگرشها و ارزیابیهاست .وی نتیجه گرفت که ارزیابی افراد بر پایة واکنش عاطفی
مشترکی انجام میشود که خود جنبههایی دارد .آزگود این جنبهها را به سه دستة ارزشی ،نیرومندی و فعالیت تقسیم کرده
است .بدینترتیب ،ساختار ضمنی واژه از نظر آزگود ،خود را به شکل یک مکعب نشان میدهد که ابعاد آن را همان سه
جنبه پدید میآورند؛ از اینرو واژهها ،معنایی چندگانه و چندحسی مییابند .برای نمونه «پاکی» سفید رمزگردانی میشود،
«آزادی» مزة شیرینی دارد و «اسارت» تلخ است .به بیان دیگر بسیاری از واژهها ،گذشته از معنای صریح خود که
برخاسته از تجربهها و تداعیهای مشترک فرهنگی هستند ،معنای ضمنی و فردی ویژه نیز دارند (نظیری و همکاران،
 .)9 :6909هدف اصلی در تعیین این طیف ،شناخت و اندازهگیری تمایز معنایی است و اساس آن معناشناسی تفاوتی
است .در سال  6310آزگود و سوسی در پژوهشی با نام «اندازهگیری معنا» ،به بررسی زمینة پاسخهای بهدستآمده از
طریق پرسشنامهها پرداختند .به نظر آنان کلمات ،عالمتهای خارجی یا عبارات در ذهن هرکس اندیشهای خاص پدید
میآورند و باید توان دریافت و سنجش معناها را احراز کرد .شیوههای این طیف را میتوان به صفات دوقطبی ،مقایسة
زوجی ،تحلیل عبارت و تحلیل معنایی تقسیم کرد.
اساس این روش بر تداعی معانی مبتنی است و طی آن محرکی مانند کلمة «مادر» به پاسخگو داده و از او درخواست
می شود تا آن محرک را بر مبنای صفات متضادی از جمله سفید /سیاه ،غمگین /خوشحال و خوب /بد بررسی کند و
بگوید که میان محرک (مادر) و صفات متضاد میتواند چه رابطة تصویری برقرار کند؛ برای مثال کلمة مادر را نزدیکتر
به صفت سفید تصور میکند یا به سیاه ،به غمگین نزدیکتر میداند یا به خوشحال و غیره .
این روش توانست بعدها برای سنجش مسائل متعدد علوم اجتماعی بهشکلی جالب و دقیق استفاده شود .پژوهشگران در
روانشناسی بهعنوان علمی توسعهیافته ،از مقیاس رتبهبندی برای اندازهگیری نگرشها و باورهای مردم استفاده کردند؛
بنابراین آموزندهتر خواهد بود که برای بسطدادن طیف آزگود در زمینة تاریخی افتراق معنایی ،بهطور خالصه سایر
تکنیکهای اندازهگیری برجستهای که در دهههای  6318تا  6308پیشنهاد شده بود نیز درنظر گرفته شود .مهمتر از همه
روشهای گوتمن ،6توراستون 1و لیکرت 9است که سطح توافق مردم را با مجموعهای از سؤاالت منحصربهفرد ارزیابی
میکند؛ برای مثال در مقیاس نوع لیکرت ،شرکتکنندگان میتوانند از پاسخهای متعدد و متفاوتی که درمورد جنبههای
گوناگون حزب دموکرات در آمریکا وجود دارد ،انتخاب نمایند ( .)Rosenberg and Navarro, 2018در شکل  6نمونهای از
مجموعه آیتمهای افتراق معنایی استفادهشده ،برای ارزیابی نگرش افراد به حزب دموکرات نمایش داده شده است.
در جدول  6نمونهای از پارامترهای متداول استفادهشده در ابعاد مختلف مقیاس افتراق معنایی نمایش داده شده است.
با توجه به اینکه این پژوهش به دنبال تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر منظر شهری است ،نیاز به تفکیک مؤلفههای عینی
و ذهنی وجود دارد تا بر مبنای آن بتوان صفات دوقطبی تعریفشده در روش افتراق معنایی را تبیین کرد .فرایند مدل
مفهومی پژوهش در شکل  1آمده است.
1. Guttman
2. Thurstone
3. Likert
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یتمهای افتراق معنایی استفادهشده برای ارزیابی نگرش افراد به لزب دموکرات 
نمونهای از م مومه آ 

شکل .1
مننع Rosenberg and Navarro, 2018:
استفادهشده در هر بعداز مقیاس افتراق معنایی 

جدول  .1پارامترهای متداول

فعالیت 
فعال /منفعل
کوشا /تنبل
باانگیزه /بیانگیزه
تحریکپذیر /آرام
تند /آهسته
باعاطفه /بیعاطفه

توانایی 
قوی /ضعیف
پایدار /ناپایدار
سخت /نرم
قوی /ناتوان
مالیم /شدید
شجاع /بزدل

ارزیابی 
خوب /بد
گران /ارزان
عاقالنه /احمقانه
زیبا /زشت
صداقت /ناراستی
مهربانانه /ظالمانه

مننع :همان 

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش 
مننع:نگارنده 

روشپژوهش 
پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی-تحلیلی با تأکید بر روش تحلیل محتواست .بهمنظور دریافت دیدگاههای جامعة آماری
شهروندان در ارتباط با بحث وضعیت نما و منظر محور مورد بررسی ،نمونهگیری بهصورت تصادفی انجام شد .پرسشنامه
نیز به  18نفر از شهروندان بهصورت تصادفی و  61نفر از کارشناسان و متخصصان خبره از دستگاههای مدیریت شهری
(شهرداری قزوین ،ادارة کل میراث فرهنگی و اساتید دانشگاه) داده شد .با توجه به تحلیلهای کیفی مناظر شهری و
چاشنی سلیقه در انتخاب فضاها نمیتوان بهصورت مشخص از فرمولهای محاسبة حجم نمونه استفاده کرد .با توجه به
ماهیت تکنیک افتراق معنایی و ارائة صفتهای دوقطبی توصیفی ،از روش آماری آزمون دوجملهای استفاده شد .در
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده نیز از آمار توصیفی (نمودار صفات دوقطبی) استفاده شد .درنهایت آزمون افتراق
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معنایی برای سنجش صفات دوقطبی در قالب مؤلفههای عینی و ذهنی برای تحلیل منظر فضای شهری مورد مطالعه
(خیابان سپه قزوین) بهکار گرفته شد.

محدودةموردمطالعه 
پس از آشنایی با مفاهیم ،دیدگاهها و آموختههای منظر عینی و ذهنی فضاهای این نتیجه بهدست میآید که ارزیابی منظر
شهری به روشهای گوناگون ،موجب دستیابی به میزان مطلوبیت محیطی فضاهای شهری مورد نظر شده است .در خروجی
این آزمونها و نظرسنجیها ،عوامل تأثیرگذار بر مطلوبیت فضاها و نبود آن شناسایی شده است تا زمینه برای رفع موانع و
تقویت نکات مثبت بهمنظور بهبود وضعیت تصویر ذهنی شهروندان فراهم شود .پس بر پایة فرایند تکنیک افتراق معنایی در
تحلیل کیفی منظر عینی و ذهنی فضاهای شهری ،ابتدا مشکالت و ضعفهای سایت مورد نظر شناسایی شد و سپس با استفاده
از آیتمهای متداول استفادهشده در هر ابعاد ،مقیاس افتراق معنایی هریک از طیفهای مورد نظر آزموده شد.
محدودة مورد مطالعه ،محور سپه واقع در منطقة  6شهرداری قزوین است که مساحت تقریبی آن  61888مترمربع،
طول  188متر و عرض  99متر است که از نظر تاریخی اولین خیابان ایران قلمداد میشود .نقشة موقعیت این خیابان در
شهر قزوین و منطقة  6این شهر ،در شکل  9آمده است .این محور در گسترة بافت تاریخی و قدیمی قزوین قرار گرفته
است .با توجه به مطالعههای میدانی و برداشتها ،مهمترین الگوهای کالبدی و رفتاری و مشکلهای فعلی آن عبارتاند
از :وجود مراکز مذهبی متعدد از جمله مسجد جامع عتیق ،مسجد شیخاالسالم و امامزاده اسماعیل ،وجود دستفروشان
متعدد ساماندهینشده ،بهویژه در قسمت جنوب غربی ،وجود وانتبارها با کارگران منتظر (با الگوی رفتاری تحرک
اقتصادی غیروابس ته به مکان) ،باالتربودن میزان فعالیت قسمت جنوبی از قسمت شمالی و قسمت شرقی از قسمت غربی،
مغایرت فعالیتهای غالب در خیابان مانند سمساریها ،مصالحفروشیها و خواروبارفروشیها با جنبههای فرهنگی تاریخی
آن ،تداخل محورهای حرکتی سواره و پیاده (بهویژه محورهای مجاور مسجد جامع که به جلوخان مسجد ختم میشود)،
نبود چراغهای عابر پیاده در نقاط حساس و پر رفت و آمد ،مانند مقابل سردر عمارت عالیقاپو ،تجمع افراد جویای کار و
دستفروشان در مقابل بازارچة سپه و مسجد جامع بهدلیل نبود تعریف حریم عبوری و حریم سکون (خطیبی.)01 :6930 ،

شکل .9محور مورد مطالعه (محور سپه) در محدودة شهری قزوین  شکل  .1کاربری اراضی محور مورد مطالعه (محور سپه) 
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از نظر ساختار فضایی ،گرههای موجود در خیابان سپه را میتوان در بازههای زمانی مختلف ،به دو دستة کلی ترافیکی
و اجتماعی تقسیم کرد .گرههای ترافیکی ،معموالً در خیابان سپه و در فضای روبهروی مسجد جامع و اطراف میدان سپه
سابق دیده میشود .گره های اجتماعی نیز در بیشتر موارد در فضای جلوخان مسجد جامع و در مقابل آن در محدودة سردر
قدیمی بازارچه و محور موازی با آن در اتصال به بافت مسکونی دیده میشود .مهمترین نشانهها و عناصر شاخص
تاریخی این خیابان ،شامل مسجد جامع عتیق ،عمارت عالیقاپو ،مسجد مدرسة شیخاالسالم ،بازارچه و آبانبار سپه،
آبانبار و سقاخانة حکیم و امامزاده اسماعیل است .همانطور که در شکل  0مشخص است ،کنارة خیابان سپه شامل
راستههای تجاری است که مغازههای میوهفروشی ،مرغفروشی ،خواروبارفروشی ،مصالحفروشی ،موتور فروشی،
عتیقهفروشی و تعمیرگاهها از مهمترین آنها بهشمار میرود .بیش از  18درصد ساختمانهای موجود در گسترة خیابان
سپه ،قدمتی بیش از سی سال دارند و نیازمند مرمت و بازسازی هستند .بهعالوه ،بیش از  08درصد این ساختمانها یک
طبقهاند (مهندسین مشاور عمارت خورشید.)686 :6901 ،

بحثویافتهها 

در پژوهش حاضر با استفاده از معیارهای بهدستآمده از مطالعات کتابخانهای ،بهمنظور سنجش کیفیت منظر عینی و
ذهنی حوزة مداخلة پژوهش دو پرسشنامة مجزا تهیه و تدوین شد .در تهیه این دو پرسشنامه از سیستم امتیازدهی لیکرت
هفتنقطهای استفاده شد .طیف لیکرت یکی از مهمترین مقیاسهایی است که با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و
مبدع آن رنسیس لیکرت است .به این ترتیب برای سنجش نظر شهروندان درمورد هریک از معیارها از هفت گزینه
(امتیازبندی  6تا  )0استفاده شد که با توجه به نوع صفات دوقطبی مندرج در پرسشنامه امتیازبندی شدهاند .بهدلیل
محدودیت دسترسی به افراد و صرفهجویی در زمان برداشتهای میدانی 18 ،پرسشنامه برای شهروندان و  61پرسشنامه
برای کارشناسان ذیصالح درنظر گرفته شد .نمونة جدول دوقطبی مورد استفاده در پرسشنامه در جدول  1آمده است.
استفادهشده در پرسشنامه 

جدول  .1نمونة جدول دوقطنی

خطینی:افتراقمعناییدرتحلیلکیفیفضاهایشهری...
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انتخاب فضاهای شهری مدنظر در محور مربوط به این صورت بود که بناها و فضاهایی بررسی شدند که ویژگیهای
منحصربهفردی داشتند و از یک فرم معماری خاص پیروی نمیکردند .همچنین توجه به سال احداث بناها و نوع مصالح
استفادهشده در نمای این ساختمانها نیز یکی از نکاتی بود که در انتخاب این بناها مفید بود .نحوة تکمیل پرسشنامه
بهگونهای بود که برای هریک از این فضاها و بناها ،صفات دوقطبی موجود در جدول پرسشنامه به افراد توضیح داده و با
توجه به برداشت آنان از تصویرهای مدنظر ،در جدول عالمتگذاری شد؛ برای مثال درمورد صفات (آرامش-مشوش) از
جامعة آماری پرسیده شد که با حضور در این فضای شهری یا نگاه کردن به این ساختمان ،چه نوع حسی به آن خواهند
داشت و آیا دوست دارند در فضا باقی بمانند و یا بهسرعت آن را ترک کنند .این فرایند بهترتیب برای هر  68منظر شهری
انتخابشده در شکل  1و بر مبنای صفات دوقطبی دوازدهگانه رعایت شد .بهمنظور تبدیل مقیاس اسمی به مقیاس
ترتیبی ،صفات دوقطبی مطابق جدول ،از چپ به راست بهترتیب با اعداد  6تا  0شمارهگذاری شدهاند .درواقع هرچه اعداد
به ( 0امتیاز باالتر) نزدیکتر شدند ،نشانة مطلوبیت و هرچه به ( 6امتیاز پایینتر) نزدیکتر شدند ،نشانة مطلوبیتنداشتن
آن صفت در تصویر مدنظر است  .نکتة مهم مرتبط با این صفات آن است که در ارتباط با صفات دوگانه (تکرار-تنوع)،
هرچه به عدد  6نزدیکتر شویم ،به معنای نداشتن مطلوبیت نیست و باید با توجه به مکان مورد نظر تحلیل و استنتاج
صورت بگیرد .در ادامه تصاویر انتخابشده به نمایش درخواهند آمد.
در انتها این تصاویر به همراه جدول صفات دوقطبی (جدول  )9در پرسشنامه قرار گرفته و دیدگاههای جامعة آماری
براساس این موارد سنجیده شده است.
جدول  9شاخص های اولیه و نهایی متغیرهای مرتبط با وضعیت موجود نما و منظر بناها را در محدودة بررسی نشان
میدهد .با استفاده از تحلیل عاملی همة  10شاخص اولیه بهطورکلی و دو گروه دوازدهتایی در قالب صفات دوقطبی
دستهبندی شدند که با استفاده از تحلیل عاملی به دو شاخص نهایی در قالب «مؤلفههای عینی» و «مؤلفههای ذهنی»
تقسیمبندی شدند .هر شاخص نهایی دارای شش زیرگروه صفات دوقطبی است که درنهایت به تحلیل و سنجش بهتر
وضعیت دادههای بهدستآمده از نتایج پرسشنامهها کمک میکند .عالوهبراین با خالصهکردن ابعاد متغیرها در دو
شاخص ،درواقع به دو متغیر جامع که حاصل همة دیدگاههای نمونة آماری (شهروندان و کارشناسان) مرتبط با وضعیت
نما و منظر محور مدنظر (محور سپه) است ،این متغیرها در تحلیلهای بعدی بهعنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند.
جدول  .9تحلیل ماملی متغیرهای مربوط به وضعیت موجود نما و منظر بناها(تغییر از ستونی به سطری) 
صفات
دوقطبی
(مؤلفة
اولیه)
مؤلفة
ثانویه

زیبا

منظم

زشت

نامنظم

شاخصهای مربوط به وضعیت موجود نما و منظر بناها 

آرامش
اصیل
تداومیافته تکرار متقارن شفاف بامعنا

خوانا

جذاب

هماهنگ

مشوش

ناخوانا

غیرجذاب

ناهماهنگ

گسسته

تنوع

مؤلفههای عینی

نامتقارن

کدر

بیمعنا

غیراصیل

مؤلفههای ذهنی
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در جدول  ،9نحوة توزیع صفات دوقطبی بهعنوان زیرمؤلفههای هرکدام از دو مؤلفة اصلی (عینی و ذهنی) بیان شد.
در ادامه نیز به نتایج آزمون دوجملهای ناشی از تحلیل وضعیت مؤلفههای ذهنی و عینی مناظر شهری در قالب دو جامعة
آماری شهروندان و کارشناسان پرداخته شد.

دوجملهایبرایدومؤلفةکلیبااستنادبهنظرشهروندان 

نتایجآزمون
جدول  0حاصل فرایند آزمون دیدگاههای شهروندان در ارتباط با بحث امتیازدهی به کیفیت مؤلفههای عینی منظر شهری
خیابان شهدا (سپه) است که نشان میدهد  11درصد مخاطبان امتیازی پایینتر یا مساوی چهار به فضاهای شهری
منتخب دادهاند .درواقع این فضاها از نظر کیفیت صفات درنظر گرفتهشده ،مطلوبیت ندارند و نتوانستهاند رضایت
شهروندان را کسب کنند .این مقدار حتی بیشتر از مقدار مفروض ( 18درصد) و با توجه به سطح معناداری کمتر از 8/81
نشاندهندة معناداری این شاخص است .در توصیف اطالعات موجود در جدول  0میتوان به این موارد اشاره کرد که
منظور از گروه  6یعنی افرادی که بیشتر با صفات مندرج در مؤلفة عینی به گزینههای  6تا  0رأی دادهاند و بهنوعی
نارضایتی خود را از مطلوبیت مؤلفههای عینی فضاهای شهری عنوان کردهاند .همچنین با توجه به نسبت مشاهده شده،
این نکته دریافت میشود که با توجه به طیف امتیازبندی از قبل مشخصشده ،تنها  01درصد شهروندان میزان رضایت
خود را از صفات مندرج در مؤلفههای عینی فضاهای شهری حوزة مطالعه عنوان کردهاند.
در جدول  1مانند آزمون قبلی ،دیدگاههای شهروندان در ارتباط با بحث امتیازدهی به کیفیت نما و منظر شهری در
قالب صفات دوقطبی محاسبه شده است ،اما مبنای کار زیرصفات مرتبط با مؤلفههای ذهنی بوده است .جدول 1
بیانکنندة این نکته است که در ارتباط با وضعیت نما و منظر ساختمانهای موجود در پرسشنامه 10 ،درصد شهروندان از
مطلوبیت فضایی از صفات منتسب به مؤلفههای ذهنی ناراضی هستند ،اما  01درصد کیفیت مؤلفههای ذهنی در مناظر
بناها موجود را رضایتبخش میدانند.
مؤلفههای مینی) محدودة مطالعه با استفاده از آزمون

جدول  .1سطح رضایتمندی شهروندان از وضعیت نما و منظر شهری (
دوجملهای 


مؤلفههای عینی


گروه 6
گروه 1

گروه 
>=0
<0

جمع

تعداد 
16
60
90

نسنت رضایت 
8/11
8/01
6/88

نسنت مفروض آزمون  معیار تصمیم 

8/1

8/110 a

مؤلفههای ذهنی) محدودة مطالعه با استفاده از آزمون

جدول  .1سطح رضایتمندی شهروندان از وضعیت نما و منظر شهری (
دوجملهای 


مؤلفههای ذهنی


گروه 6
گروه 1
جمع

گروه 
>=0
<0

تعداد 
16
60
90

نسنت رضایت 
8/11
8/01
6/88

نسنت مفروض آزمون  معیار تصمیم 
8/18

a

8/011
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دوجملهایبرایدومؤلفةکلیبااستنادبهنظرکارشناسان 

نتایجآزمون
برای سنجش بهتر وضعیت کیفیت نما و منظر بناهای موجود در حوزة مطالعه طرح ،از کارشناسان مربوط نظرخواهی شد.
براساس این نظرسنجی و بر مبنای آزمون دوجملهای در نرمافزار  ،SPSSدر ارتباط با بحث سنجش کیفیتهای مرتبط
با مؤلفههای عینی نتایج نظرسنجی به اینگونه بود که  10درصد کارشناسان اعتقاد داشتند کیفیت صفات مربوط در نمای
بناها مطلوبیت ندارد و رضایتبخش نیست ،اما  01درصد آنان اعتقاد داشتند که صفات مرتبط با مؤلفة عینی در کیفیت
نمای فضاهای شهری محور سپه ،مطلوبیت دارد و احساسات مثبتی را به مخاطب منتقل میکند .نتایج این آزمون در
جدول  1آمده است.
در این مرحله ،همانطور که برای مؤلفههای عینی ،آزمون دوجملهای اجرا و نتایج آن بیان شد ،برای بیان دیدگاههای
کارشناسان در ارتباط با صفات مرتبط با مؤلفههای ذهنی نیز ،فرایند آزمون ناپارامتری دوجملهای اجرا شد که نتایج آن نشان
میدهد  10درصد کارشناسان معتقدند که کیفیتهای مؤلفههای ذهنی در فضاهای شهری مشخصشده مطلوبیت ندارد و
رضایت آنان را بهدنبال نداشته است .همچنین تنها  99درصد کارشناسان معتقدند که مؤلفههای ذهنی فضاهای شهری
مطلوبیت و امتیازی باالتر از  0دارند .دیدگاههای کارشناسان نشان میدهد که مؤلفههای ذهنی در قالب صفات دوقطبی
(بامعنا-بیمعنا ،اصیل-غیراصیل ،آرام-مشوش ،خوانا-ناخوانا ،جذاب-غیرجذاب ،هماهنگ-ناهماهنگ) نتوانستهاند با وجود
قدمت و سابقة تاریخی این محور ،رضایت افراد را بهدست بیاورند .نتایج این آزمون در جدول  0آمده است.
دوجملهای 

مؤلفههای مینی) محدودة مطالعه با استفاده از آزمون
جدول  .1سطح رضایتمندی شهروندان از وضعیت نما و منظر شهری ( 

مؤلفههای عینی


گروه 6
گروه 1
جمع

گروه 
>=0
<0

تعداد 
0
1
69

نسنت رضایت 
8/10
8/01
6/88

نسنت مفروض آزمون  معیار تصمیم 
8/18

6088a

مؤلفههای ذهنی) محدودة مطالعه با استفاده از آزمون

جدول  .1سطح رضایتمندی شهروندان از وضعیت نما و منظر شهری(

دوجملهای 

مؤلفههای ذهنی


گروه 6
گروه 1
جمع

گروه 
>=0
<0

تعداد 
68
1
61

نسنت رضایت 
8/10
8/99
6/88

نسنت مفروض آزمون  معیار تصمیم 
8/18

8/91a

دیدگاههایدوجامعةآماری(شهروندانوکارشناسان) 

مقایسة

در این مرحله ،بهمنظور ارزیابی دقیقتر از وضعیت آرای مخاطبان این آزمایش ،این آرا مقایسه شد که میزان اختالف
دیدگاههای کارشناسان و شهروندان عادی مشخص شد .براساس آمار آزمون دوجملهای که بیانگر میزان نظر مطلوبیت
فضاهای در دیدگاههای شهروندان است ،نشان میدهد اختالفنظر آنان در ارتباط با وضعیت مطلوبیت مؤلفههای عینی،
 68درصد به مطلوبیتنداشتن فضاهای شهری نزدیک است و تعداد شهروندانی که معتقدند کیفیت نماهای بناهای
شهری موجود در حوزه مداخله ،مطلوبیت ندارد بیشتر بوده است .همچنین کارشناسان نیز مانند مردم ،بر این مسئله
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اتفاقنظر دارند؛ بهطوریکه  10درصد کارشناسان به عدم مطلوبیت مؤلفههای عینی نمای بناهای واقع در محور سپه رأی
دادهاند .پس میزان نارضایتی جامعة آماری این پژوهش ،از کیفیتهای دوقطبی مؤلفههای عینی فضاهای شهری سپه
بیشتر است.
همچنین نتایج نشان میدهد میزان آرای مطلوبیتنداشتن مؤلفههای ذهنی در نمای بناهای موجود در محور سپه ،از
دید شهروندان ،اندکی ( 0درصد) بیشتر از آرای مطلوبیت این مؤلفهها از دید آنان بوده است ،اما نکتة قابلتوجه در این
آزمون ،میزان اختالف آرای باال میان دیدگاههای کارشناسان بوده است؛ بهطوریکه  10درصد کارشناسان به
مطلوبیتنداشتن مؤلفههای ذهنی نمای بناها و ساختمانهای موجود در محور سپه رأی دادهاند و تنها  99درصد
کارشناسان از کیفیت این مؤلفهها در نمای بناها رضایت داشتند .شاید اختالف  90درصدی کارشناسان در ارتباط با میزان
مطلوبیت یا مطلوبیتنداشتن بناهای موجود ،نشاندهندة این است که این گروه از مخاطبان به اهمیت این محور در بافت
سنتی و تاریخی شهر قزوین واقفتر بوده و انتظارات آنها از کیفیت نمای بناها و فضاهای شهری بیشتر است؛ البته
می توان گفت به دالیل دیگری مانند نوع برداشت متخصصان از تعریف کیفیات و صفات این فضاها ،بهویژه در مؤلفههای
ذهنی که بیشتر بر قدرت استنتاج استوار است ،بستگی دارد ،اما باید اشاره کرد که میزان مطلوبیت مؤلفههای ذهنی در
نمای بناهای موجود در محور سپه از دید کارشناسان و صاحبنظران رشتههای معماری و شهرسازی پذیرفته نیست.

نتی هگیری 
سیما و منظر شهری از مهمترین مؤلفههای ادراک شهروندان از محیط شهری هستند که باید برای ارتقای کیفی آنان
تالش کرد .شناسایی درست مؤلفههای کیفی مناظر شهری میتواند دست طراحان و برنامهریزان شهری را برای رفع
مشکالت بهجای مانده از قبل باز بگذارد و بستر اجتماعی شهرها را مانند گذشته سرزنده کند .در این پژوهش که درواقع
به تحلیل کیفی منظر عینی و ذهنی شهر میپردازد ،با بیان روشهایی جدید مانند تکنیک افتراق معنایی ،فضاهای
شهری ارزیابی شد .میتوان شاخصها و مؤلفههای ارتقای کیفی فضاهای شهری را در دو بعد عینی (زیبایی ،نظم ،تداوم،
تکرار ،تقارن و شفافیت ) و ذهنی (معنا ،اصالت ،آرامش ،خوانایی ،جذابیت و هماهنگی) تقسیم کرد و همچنین اذعان
داشت که با بهرهگیری از روش افتراق معنایی و استفاده از ابزار صفات دوقطبی میتوان کیفیت فضاهای شهری را با
دقت فراوان سنجید و برای مشکالت و نواقص آن از راهکارهای مطلوبتر و دقیقتر استفاده کرد تا زمینه برای ارتقای
کیفیت فضایی در دو بعد عینی و ذهنی فراهم شود.
نمونة موردی انتخاب شده در این پژوهش ،خیابان قدیمی و تاریخی سپه واقع در بافت مرکزی و سنتی شهر قزوین
بود که بهعنوان اولین خیابان طراحیشده در تاریخ ایران به ثبت ملی رسیده است .از دالیل انتخاب این محور میتوان به
استقرار کاربریهای متعدد ،قرارگیری بهعنوان دسترسی و شاهراه اصلی انتقال مناطق جنوبی شهر به مرکز و شمال آن،
تنوع در نوع سیما و منظر بناها ،وجود نشانههای شاخص شهری ،تردد فراوان شهروندان ،سابقة تاریخی و از همه مهمتر،
حساس بودن متخصصان و کارشناسان شهری و معماری ،به تحوالت آن اشاره کرد .در این پژوهش ،تحلیل وضعیت
فضاهای شهری خیابان سپه هم از دیدگاه شهروندان و هم نظرات کارشناسان مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی
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صورت گرفت .بر همین اساس پرسشنامهها در دو جامعة آماری توزیع شد و دادههای این پرسشنامهها بهکمک طیف
لیکرت و مبنای ارزشگذاری آن بررسی و تحلیل شدند .سپس با استفاده از روش آزمون ناپارامتریک دوجملهای ،دادههای
برداشت تحلیل شد که نتایج حاصل از آن نشان میدهد شهروندان در دو بعد عینی و ذهنی از فضاهای شهری محور سپه
احساس رضایت نداشتهاند؛ البته این اختالفنظر میان مطلوبیت و نبود آن در فضاهای شهری چندان چشمگیر نبود.
همچنین در تحلیل مؤلفههای دوگانة نما و منظر بناهای واقع در حوزة مطالعاتی پژوهش از دید کارشناسان نیز در بعد
عینی تقریباً همان نظر شهروندان تکرار شد .در ارتباط با مؤلفههای ذهنی نیز مانند نظر شهروندان ،کارشناسان نیز اعتقاد
داشتند که فضای شهری مطلوب نیست ،اما از مهمترین نکات این آزمایش ،اختالف شدید میان رضایت و نارضایتی
دیدگاههای متخصصان است؛ بهطوریکه بیشتر آنان از فضاهای مشخصشده ناراضی بودند و به این مطلب اشاره
داشته اند که فضاها در قالب ابعاد ذهنی در وضعیت نابسامانی قرار دارند .این قاطعیت آرا شاید بیانکنندة عمق نگاه
متخصصان به تعریف مؤلفههای درنظر گرفتهشده باشد که درواقع این قشر با دیدی دقیقتر و جزئیتر به مشکالت و
نواقص این فضاها نگریستهاند و ابعاد منفی آن را نمایان کردهاند .در انتها میتوان گفت ابزارهای متعددی زمینه را برای
ارزیابی و تحلیل مؤلفههای کیفی فضاهای شهری پدید میآورد که در این میان ،تکنیک افتراق معنایی میتواند با
بهرهگیری از سازوکار علمی خود و بهرهبردن از نظام سنجش دوگانه (دوقطبی) ،در چنین مواردی متخصصان امور شهری
را یاری کند و توانایی مدیریت شهری را در حل مسئله نابسامانیها و معضالت فضاهای شهری افزایش دهد.
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مقالة حاضر مستخرج از قرارداد طرح پژوهشی با عنوان «شرحی بر کاربرد تکنیک افتراق معنایی در تحلیل کیفی منظر
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