
 1911،بهار1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش

119-111ص
DOI: 10.22059/jurbangeo.2020.292100.1188 

 شهری فضاهای کیفی تحلیل در معنایی افتراق

 (قزوین سپه خیابان موردی: ة)مطالع 

*خطیبی محمدرضا سید
 اسالمی، قزوین، ایران آزاد دانشگاه ، واحد قزوین،دانشکده معماری و شهرسازی استادیار گروه شهرسازی، -

 63/61/6930 مقاله: تأیید 61/80/6930 مقاله: پذیرش

چکیده
هایپرکاربرددرتحلیلتوصیفیوکیفیفضاهایشهریاست.فضاهایشهریسننتیافتراقمعنایییکیازروش

توانندمننناییملمنیبنرایت.اینروشمنیومعاصرهموارهمدنظروقضاوتمردموکارشناسانقرارگرفتهاس

هایهدفقراربگیرد.هدفازاینمقالهآزمودنتکنیکافتراقمعناییدرتحلیلکیفییکفضنایقضاوتاینگروه

شهری)خیابانسپهقزوین(استتابرمننایآنقضاوتصفاتموردنظراینتکنیکصورتبگیرد.مسئلةاصنلی

هادرتحلیلکیفیمناظرهایمینیوذهنیوبررسیاختالفوافتراقمیاناینمؤلفهؤلفهپذیریمپژوهشدرتطنیق

جسنتنازنظنامسنن شگیریازسازوکارملمیخودوبهرهتواندبابهرهشهریاست.تکنیکافتراقمعناییمی

یتشنهریرادرلنلمسنئلةدوگانه)دوقطنی(دراینموارد،متخصصانامورشهریرایاریکندوتواناییمندیر

هایدوقطننیهاومعضالتفضاهایشهریافزایشدهد.افتراقمعناییبرمننایصفاتزوجیوویژگینابسامانی

درتحلیلکیفیمنظرشهریدراینمقاله،درموردمنظریکخیابانشنهری)خیابنانسنپهقنزوین(آزمنودهشند.

هایارتقایکیفیهاومؤلفهکیدبرروشتحلیلمحتواست.شاخصتحلیلیباتأ-پژوهشلاضرکاربردیوتوصیفی

فضاهایشهریدردوبعدمینی)زینایی،نظم،تداوم،تکرار،تقارنوشنفافیت(وذهننی)معننا،اصنالت،آرامنش،

هایمینیهایمؤلفهخوانایی،جذابیتوهماهنگی(تقسیمشدهاستونتایجپژوهشلاکیازآناستکهبرداشت

هایذهنیدرفضناهایشنهریهایمؤلفهوذهنیازمناظرشهریمیانمردموکارشناسانمتفاوتاستوکیفیت

شدهمطلوبیتندارند.مشخص



.شهریفضایقزوین،سپهخیابانکیفی،تحلیلمعنایی،افتراق:کلیدیهایواژه

                                                                                                                                                                          
 Email: m_khatibi@qiau.ac.ir 83610090110تلفن: * 



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش111

مقدمه
بینیم که ساخته  هایی می . براساس این نظریه ما دنیا را با عینکشناسی ساختار ذهنی فرد را اولین بار کلی وضع کرد روش روان

(. در عین حال مشترکات ساختار Kelly,1983: 34سازد ) و پرداختة ذهنمان است و همچنین پایة ساختار ذهنی شخصی را می

باشد که آن را از سایر ای نیز در هر مقطع خواص تاریخی خود ساختار ذهنی خاصی داشته  شود هر جامعه ذهنی جامعه سبب می

های تصویری به شناسایی  (. در این روش، ابتدا با استفاده از محرکRezazadeh, 2007: 37کند ) ها متمایز می جوامع و تاریخ

 کنند. آمده پرسشنامه را اجرا می دست پردازند و سپس با استفاده از صفات به صفات مورد نظر می

 نبودن مفاهیم در زمینة مورد مطالعه تعبیر شده  استفاده ها یا قابل بودن صفت موارد ضعف در پاسخگویی به نامفهوم

منظور بررسی معنای  در پژوهشی به(. 90: 6931نژاد و همکاران،  اند )مهدوی و برخی صفات در آزمون اصلی حذف شده

یک افتراق معنایی و فضای شهری در دو طیف مسلمان و یهودی در محلة جوبارة اصفهان با استفاده از آزمون تکن

شده از فضای شهری در دو طیف مسلمان و  پیمایش میدانی فرضیة پژوهش سنجیده شد؛ مبنی بر اینکه معنای دریافت

شده در حالت کلی  هایی دارند. نتایج این پژوهش نشان داد میان دین و معنای فضای شهری ادراک یهودی با هم تفاوت

توجه  شده قابل جزء فضاها، تأثیر مؤلفة دین بر معنای ادراک  وجود ندارد، اما دربارة)مجموع جزء فضاها( رابطة معناداری 

منظور کشف معانی مکان بر تجارب مردم متمرکز شد. وی  (. در پژوهشی دیگر، مانزو به6901نوعی،  قلعهاست )

ها  هایی که مردم آن جه رسید مکانکنندگان در نیویورک انجام داد و درنهایت به این نتی نفر از شرکت 08هایی با  مصاحبه

ها  شوند که در زندگی روزمره با آن ای محسوب می های معمولی کنند، غیرمعمول نیستند، بلکه مکان را بامعنا ادراک می

های خود از مکان، به مواردی مانند انعکاس هویت افراد، فرصتی  های مردم دربارة آموخته شویم. او از داستان مواجه می

 (.Manzo, 2005بینی و غیره دست یافت ) وت، درونبرای خل

در پژوهشی دیگر، نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم با تکیه بر معماری مسجد بررسی شد. نتایج این 

دهد که دو تیپ معماری سنتی و نوآورانه برای  دست آمد، نشان می کمک آزمون افتراق معنایی به پژوهش که به

کنندگان جوان، معماری سنتی بیش از معماری  استثنای استفاده تشخیص است و در غالب موارد، به گان قابلکنند استفاده

منظور دستیابی به معنای  در حیفا به 1889(. پژوهشی در سال Rezazadeh, 2007: 37نوآورانه مدنظرقرار گرفته است )

آوری  ه مسلمان و یهودی ساکن در آنجا انجام شد. جمعمکان و تأثیر دو مؤلفة خطر و اعتماد بر آن، در میان دو گرو

های قومی،  اطالعات بر پایة پرسشنامه بود که درنهایت این معانی به مکان نسبت داده شد: مکان اعتماد میان گروه

 انمیبودن، اعتماد یمجزای دیگر را نیز پیشنهاد دادند: خصوص ایمعن سهامنیت، کیفیت سطح باال و دوستی. مسلمانان 

ای خاص را نیز  کننده معنای مکانی برای طبقه . یهودیان شرکتیمشترک فرهنگ های یتمکان فعال وگروهشان  یاعضا

 (.Jabareen, 2009درنظر گرفتند )

های قدیمی در  ها و بدنة ساختمان های جدید و جداره آور ساختمان دلیل رشد سرسام های اخیر، منظر شهرها به در سال

نکردن، اغتشاش بصری سیمای شهری و آزردگی  دلیل رسیدگی تحوالت بنیادینی شدند که گاهی بهحال زوال، دچار 

که مثبت یا  طوری وجود آمد. منظر شهری بر ذهن و روان افراد، تأثیرات بسزایی گذاشته است؛ به بینایی در عابران پیاده به

گذارد.  رنیافتن مردم در آن مکان خاص تأثیر میبودن تصویر ذهنی افراد از فضاهای شهری، بر استمرار یا حضو منفی



 111...افتراقمعناییدرتحلیلکیفیفضاهایشهریخطینی:

های هدف است.  های عینی و ذهنی میان گروه های مبتنی بر مؤلفه روی این پژوهش تفاوت مسئلة اصلی و چالش پیش

های عینی و ذهنی مخاطبان از موضوع مناظر شهری  ها میان برداشت توان گفت بررسی ریشة تفاوت به عبارت دیگر می

بندی از  های منظر شهری و ارائة طبقه بندی مؤلفه دنبال دسته رو به ی مهم این پژوهش است. پژوهش پیشها از جنبه

رو در این پژوهش با استفاده از  ها است؛ از این شده در تکنیک افتراق معنایی برای آزمون آن مؤلفه صفات دوقطبی استفاده

ی فضاهای شهری پرداخته شده است. خیابان سپه قزوین تکنیک افتراق معنایی، به تحلیل کیفی منظر عینی و ذهن

گیری از الگوهای مختلف  دلیل قرارگیری در بافت کهن شهر قزوین و بهره عنوان نمونة مورد مطالعه در این پژوهش به به

های متنوعی از مناظر شهری، همواره یکی از فضاهای شهری مورد مطالعة شهرسازان بوده است. چالش اصلی  و سبک

های  های این فضای شهری است. پرسش ر این نمونة موردی نیز امکان تعریف صفات دوقطبی و متضاد برای کیفیتد

های ارتقای کیفیت فضاهای شهری از بعد عینی و ذهنی چیست و  ها و مؤلفه پژوهش حاضر به شرح زیر هستند: شاخص

 ستای افزایش کیفیت منظر شهری دارد.آزمون افتراق معنایی چه جایگاهی در هدف غایی طراحی شهری در را

منانینظری
فضایشهری

فضا یک تولید مادی در ارتباط با »گوید:  دربارة فضا می یمسائل شهرنظر اسپانیایی در کتاب خود،  مانوئل کاستلز صاحب

خاص با فضا، سایر عوامل مادی است. در میان علل گوناگون، خود انسان قرار گرفته است که در داخل روابط اجتماعی 

گوید، هر فضا در  طور که کاستلز می (. همانCasstells, 1997« )بخشد شکل، کارکرد و معنی و اعتبار اجتماعی می

تر است. از این حیث در  بر معنا، متشکل از شکل و فعالیتی با وجه مادی و فیزیکی قوی معنای پدیدة محسوس، عالوه

های مذکور با  شهری سه ویژگی کالبدی، عملکردی و معنایی دارند و ویژگیتر باید گفت که فضا و فضای  تعریفی دقیق

 (.6938زاده،  کنند )نقی ها و فعالیت آنان معنا پیدا می حضور انسان

های انسانی  صورت کالبدی برای فعالیت یافته، آراسته و واجد نظم، به از دیدگاه زوکر فضای شهری ساختاری سازمان

توان هرگونه فضایی را در شهر فضای  روشنی استوار است. این نکته درخور توجه است که نمی است که بر قواعد معین و

شده موجد فضای شهری است و در  های گفته شهری دانست، بلکه ارتباطات ویژة بصری و حرکتی در فضایی با ویژگی

 (.60: 6906ها نخواهیم داشت )توسلی و بنیادی،  ای بیش میان ساختمان غیر این صورت حفره

های اخیر، مفهوم فضای شهری دستخوش تغییر از مفهوم سنتی فیزیکی آن به مفهوم اجتماعی شده است که  در دهه

شود که  تفسیر می« مکان شهری»یا « فضای عمومی»عنوان  کنندة بافت انسانی است؛ بنابراین فضای شهری به منعکس

های نوین ارتباطی  با وجود رواج پدیده امروزه (.Okeke and Ukonze, 2019: 1کنند ) های جامعه را بیان می فعالیت

تنها اهمیت خود را از دست نداده است، بلکه پس از  مانند مطبوعات، ماهواره و اینترنت، استفاده از فضای باز شهری نه

ر در فضای شهری و توجهی بار دیگر جایگاه واقعی خود را بازیافته و مورد توجه قرار گرفته است. نیاز به حضو مدتی کم

هاست؛ مانند نیاز به ارتباط آگاهانه و متقابل با محیط  های روانی انسان ارتباط رودررو با سایر شهروندان منبعث از ویژگی

ها و افکار در فضای شهر و نیاز روانی به ایجاد مرکز در مجتمع زیستی. فضای  مصنوع، نیاز به بیان ارتباط و ارائة اندیشه
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شود که همة شهروندان بتوانند آزادانه از آن بهره ببرند و با یکدیگر ارتباط داشته باشند  ی اطالق میشهری به مکان

 (.93: 6909زادگان،  )عباس

های کالبدی و کارکرد اجتماعی محیط چشمگیری برای رشد و بالندگی جامعة  فضاهای عمومی شهری از نظر ویژگی

ت، برخوردها و تبادالت اجتماعی و همچنین، محلی برای انواع مدنی هستند. فضای شهری مکانی برای تعامال

ها به آن،  کردن امکان دسترسی برای همة افراد و گروه هاست. تشویق مردم به حضور در فضای عمومی یا فراهم فعالیت

زاده،  روغکند )شریعتی میزانی و ف نخستین گام برای دستیابی به عرصة عمومی است که تحقق جامعة مدنی را تضمین می

6931 :01.) 

منظرشهری
های مختلف به  ها و رنگ ها، بافت داند که با سبک کالن در بحث محتوایی فضا را گویای واقعی مختلف ادواری می

ها،  بندی محتوایی در قالب خیابان یابد. منظر شهری نیز در این تقسیم فرد و سرشناس تجلی می صورتی منحصربه

بسته، دیوارها و آب و درختکاری، مبلمان شهری  عنوان کانونی( فضای بسته و نیمه ها )به تقاطعها،  ها، میدان راه پیاده

انگیزی، نمایانی، صمیمیت،  کنندة صراحت و قدرت خاطره یابد و بیان )نشانه، نرده، روشنایی، عالئم خطر و غیره( تجلی می

منظر شهری عبارت است از همة آنچه در سطوح افقی (. منظر شهر یا 6900تضاد، وابستگی، مقیاس و غیره است )کالن، 

گونه واکنش ذهنی و به عبارت دیگر  شود و در مرحلة نخست درک محیط شهری و بدون هیچ و عمودی شهر دیده می

ناپذیر از مرحلة اول است، تفکیک زمان و  برداری صرف ذهن است. حال آنکه در مرحلة دوم که البته هم مانند عکس

شود که این  سته از محیط شهری در ذهن، با احساسات و عواطف و افکاری ناشی از مشاهده قرین میب تصویر نقش

 (.6909مرحله تصور ذهنی شهر نام دارد )لینچ، 

و دیگر مفاهیم مرتبط، الزم است جایگاه این مفهوم در فرایند تعامل میان « منظر شهری»زدایی از مفهوم  برای ابهام

های  ای دوطرفه میان ویژگی دهد که رابطه ود. مدل ذهنی روابط میان انسان و محیط نشان میانسان و محیط تشریح ش

در  در فرایند ادراک منظر،  سو و ادراک، شناخت، ارزیابی و رفتار انسانی از سوی دیگر وجود دارد. محیط شهری از یک 

ی، صوتی، بو و غیره را در معرض های بصر های ملموس مانند ویژگی مرحلة نخست، محیط شهری هندسه و ویژگی

کند. محصول تعامل در این مرحله  دهد، در این مرحله، فرد محیط شهری را درک می گانة انسان قرار می حواس پنج

نیافتن این مفهوم با دیگر مفاهیم مرتبط، در این مطالعه از  منظور اختالط ای است که منظر شهری نام دارد. به پدیده

کنیم. در مرحلة دوم، محیط شهری از سوی فرد شناخته  برای ارجاع به آن استفاده می« شهر منظر عینی»اصطالح 

های ذهنی، تجارب و خاطرات قبلی تصویری از  واره های محیطی، طرح شود. در این مرحله، ذهن فرد براساس داده می

ای است  ط شهری و ذهن فرد، پدیدهکند. محصول تعامل میان محی سازد و معنای معینی را به محیط الصاق می محیط می

دست آورده است و بر مبنای  نام دارد. در مرحلة سوم، ذهن فرد براساس شناختی که از محیط به« منظر ذهنی شهر»که 

کند. محصول تعامل محیط شهری و ذهن  فرایندهای تأثری و ارزیابانه به محیط واکنش عاطفی مثبت یا منفی پیدا می

نامد. در مرحلة چهارم نیز از تعامل میان  می« ارزیابانة شهر-منظر ذهنی»ای است که جک نسر آن را  هارزیابانة فرد، پدید
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دهندة احتمال رویدادهای  ارزیابانة خود که نشان-محیط شهری و انسان، فرد بر مبنای محتویات منظر ذهنی

توان نتیجه گرفت که  ط شهری و انسان میدهد. از بررسی رابطة محی الوقوع در محل است، رفتار معینی نشان می محتمل

-منظر ذهنی»و « منظر ذهنی شهر»، «منظر عینی شهر»منظر شهری سیستمی است که از تلفیق سه زیرسیستم 

 (.30: 6900گیرد )گلکار،  شکل می« ارزیابانة شهر

و  عینی عوامل و غیره( ها رودخانه حاشیة ها، ها، میدان پارک ها، خیابان )مانند شهر عمومی درواقع منظور از منظر

 طبیعی، و شهری های جداره بناها، فرم مانند مصنوع طبیعی و عوامل ای از مجموعه دربردارندة عینی است. عوامل ذهنی

 تاریخی، حوادث فرهنگی، رویدادهای ذهنی نیز عوامل. هستند طبیعی های پوشش و باز تجهیزات شهری، فضاهای

شهر،  عمومی منظر های شوند. همچنین مؤلفه را شامل می جمعی-فردی رویدادهای و انسانی روابط، تعامالت خاطرات،

 و عینی عوامل دستة دو در که است انسانی و محیط طبیعی محیط شده، ساخته مؤلفه، محیط سه متقابل حاصل کنش

 (.Faizi and Asadpour, 2013گیرند ) جای می ذهنی

یابی و کشف اطالعات جدید بر ترجیح  یزان آشنایی با منظر، جهتاستفان کاپان معتقد است، اطالعات مردم و م

(. از دیدگاه نول نیز شناخت زیبایی، فرایندی ادراکی است که از مرحلة عملکرد ذهنی Kaplan, 1987زیبایی تأکید دارد )

این فرایند ادراکی چهار  یابد. او برای گسترة های عملی و بروز الگوهای رفتاری ادامه می و فعالیت حواس تا مرحلة فعالیت

اند از: سطح ادراک حسی، ادراک معنایی، سطح ادراک  شود که عبارت شناختی را قائل می سطح مختلف ادراک زیبایی

 (.Nohl, 2008ای و سطح ادراک نمادین ) نشانه

هد، واحدهای د شده را تشکیل می های فیزیکی محیط ساخته ها، که جنبه ها و ساختمان عناصر منظر، مانند خیابان

 (.Meng and Xing, 2020: 2شوند ) اساسی برای تشکیل مورفولوژی شهری محسوب می

در ترکیب با  عوامل بسیاری و فاکتورها این. هستند محیطی زیست های پدیده و اقلیم از متأثر شدت به شهری مناظر

ا تنوع و نامنظمی و گاهی آشفتگی است کنند که دارای پیچیدگی مکانی همراه ب ، خصوصیات مکانی را تعریف مییکدیگر

 (.601: 6930بین و همکاران،  )حقیقت

ها  یابد. بخش مهمی از ادراک زیبایی یعنی ادراک معنا، نشانه زیبایی در معماری در ارتباط با محیط و پیرامون معنا می

های ارتباط بیننده با  نندة ویژگیک شناسی اهمیت بسیاری دارند، مشخص و نمادها نیز عالوه بر آنکه در ترجیحات زیبایی

شناختی در محیط مصنوع در دو بعد فرمی و نمادین مطرح  (. از دیدگاه برخی، زیبایی6936زاده، امینمکان نیز هستند )

شود و آنچه مربوط به ساختار هندسی محیط است، مانند نقش و تأثیر اشکال، تناسبات، ریتم، مقیاس و پیچیدگی،  می

(. بعد نمادین زیباشناختی به درک معانی از محیط از Lang, 1987شناسی است ) ل بعد فرمی زیباییرنگ و غیره شام

نوازی کالبد فضا یا  شناسی فرمی نیز شامل وجه محسوس فضا و مواردی مانند چشم سوی مردم ارتباط دارد. زیبایی

عناصر کالبدی شهر از جمله عواملی (. عامل زیبایی و Rezazadeh, 2007بندی، کیفیت رنگ و مصالح است ) ترکیب

-Lokaitou) سوی فضاهای عمومی و شهری نقش مؤثر و بسزایی دارند  هستند که در میزان خوشایندی و جذب مردم به

Sideris and Banerjee, 2006هایی  توان به شاخص های شهری می های عوامل زیبایی و کالبدی در محیط (. از ویژگی
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ها  عیین و یکپارچگی فضا، ابعاد و تناسبات، فرم، هندسه، مصالح، محصوریت، جزئیات طراحی بدنهمانند وحدت، خوانایی، ت

 (.6901و پیوستگی کالبدی اشاره کرد )پاکزاد، 

تکنیکافتراقمعنایی
یک ها تکن های علمی مطرح کردند. آن ( برای نخستین بار مسئلة سنجش معنا را با استفاده از روش6310آزگود و همکاران )

شده استفاده  افتراق معنایی را روشی برای سنجش معانی دانستند. در این روش، از کلمات برای درک و شناخت معانی تداعی

ها مؤثر است. در روش افتراق  دهنده در وسعت پاسخ شود. در چنین مواردی میزان دانش و فرهنگ لغات شخص پاسخ می

ای  شده شود تا ادراک و احساس خود را براساس کلمات ازپیش تعیین استه میدهنده خو معنایی، برای رفع این معضل از پاسخ

کنند. عموماً برای قضاوت میان کلماتی  بیان کند. معموالً این کلمات صفات دوقطبی هستند و دو حالت مقابل هم را بیان می

ها فرد باشد تا امکان گزینش  داد گزینهشود. در این صورت باید تع متضاد و مقابل هم، استفاده از مقیاس لیکرت پیشنهاد می

اند که کاربرد آن  گیری دانسته پذیر برای اندازه خنثی فراهم شود. تکنیک افتراق معنایی را روش یا راهبرد و رویکردی تعمیم

 (.Rezazadeh, 2007: 41گیری تغییر کند ) تواند با توجه به موضوع و هدف اندازه می

اند. این  ظاهر بدون رابطه با هم این روش ارائه کرده هوف اشتتر از سوی دیگر، بهآزگود و همکاران از یک سو و 

شود. آزمودنی باید این محرک را بر  روش بر پایة تداعی معانی ساخته شده است و طی آن محرکی به آزمودنی ارائه می

خص کند که میان محرک و های دوقطبی )سفید/ سیاه، بلند/ کوتاه، گرم/ سرد و غیره( بررسی و مش پایة ویژگی

های  ای برای پژوهش در جنبه عنوان وسیله ای وجود دارد. اگرچه این روش را آزگود به های متضاد چه رابطه ویژگی

زودی امکانات آن از نظر ارزیابی شخصیت مدنظر قرار گرفت. بعدها آزگود نشان داد که  شناختی معانی به کار برد، به روان

 کار برد. شکلی مستقیم در تحلیل ادراک استعاره به توان به را میالگوی افتراق معنایی 

های اضافی را برای بخشی از رفتاری  کننده ها باشند، نقش تداعی جوار با نشانه هایی هم به باور آزگود هرگاه محرک

شمار  به« ای بازنمایی هفرایندهای واسط»توان  ها را می کنند. این محرک شوند، ایفا می که با نشانة اولیه برانگیخته می

شود؛ زیرا هر واژه در ارگانیسم انسانی  ای شمرده می ترین فرایندهای واسطه از جمله مهم« واژه»آورد. در نظام پردازشی، 

شوند. به تعبیر لوریا معنا نظام پایداری از  کند که در برابر امور برانگیخته می های همانندی از رفتار را بازنمایی می نسخه

تر شعور انسانی است )نظیری و  شود و به تعبیر ویگوتسکی هر واژه، جهان کوچک هاست که در واژه نشان داده می متعمی

 (.1: 6909همکاران، 

توانیم  شناسی نیز احساس شده است. ما می شناسی بلکه در جامعه تنها در روان بازخوانایی روش افتراق معنایی، نه

6را در اثر یون مارگینانارجاعات متعدد به افتراق معنایی 
بیابیم. پیشنهاد مفهوم « شناسی گیری در جامعه اندازه»با عنوان  

های  کند. مدل گیری چندبعدی مجزا می گیری اجتماعی مارگینان، یک بعد را از ساختار مقیاس ترکیبی و اندازه بعد اندازه

بعدی نیستند، اما  گیری غیرمستقیم در مناطق یک یک اندازه»رسند  نظر می گیری شاخص به چندبعدی که در زمینة اندازه

 (.Strunga, 2014: 23« )اند با دقت کافی از نظر ماهیت ساختاری داخلی و ارتباطات درونی اجزا ساخته شده

                                                                                                                                                                          
1 . Ioan Mărgineanu 
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داند: معنای صریح که همان معنای عینی و ارجاعی آن است و معنای  آزگود هر واژه را دارای دو سطح معنایی می

هاست. وی نتیجه گرفت که ارزیابی افراد بر پایة واکنش عاطفی  ها و ارزیابی از بازخوردها، نگرشضمنی که متأثر 

ها را به سه دستة ارزشی، نیرومندی و فعالیت تقسیم کرده  هایی دارد. آزگود این جنبه شود که خود جنبه مشترکی انجام می

دهد که ابعاد آن را همان سه  ه شکل یک مکعب نشان میترتیب، ساختار ضمنی واژه از نظر آزگود، خود را ب است. بدین

شود،  سفید رمزگردانی می« پاکی»یابند. برای نمونه  ها، معنایی چندگانه و چندحسی می رو واژه آورند؛ از این جنبه پدید می

ح خود که ها، گذشته از معنای صری تلخ است. به بیان دیگر بسیاری از واژه« اسارت»مزة شیرینی دارد و « آزادی»

هستند، معنای ضمنی و فردی ویژه نیز دارند )نظیری و همکاران،   های مشترک فرهنگی ها و تداعی برخاسته از تجربه

گیری تمایز معنایی است و اساس آن معناشناسی تفاوتی  (. هدف اصلی در تعیین این طیف، شناخت و اندازه9: 6909

آمده از  دست های به ، به بررسی زمینة پاسخ«گیری معنا اندازه»نام  آزگود و سوسی در پژوهشی با 6310است. در سال 

ای خاص پدید  های خارجی یا عبارات در ذهن هرکس اندیشه ها پرداختند. به نظر آنان کلمات، عالمت طریق پرسشنامه

ات دوقطبی، مقایسة توان به صف های این طیف را میآورند و باید توان دریافت و سنجش معناها را احراز کرد. شیوه می

 زوجی، تحلیل عبارت و تحلیل معنایی تقسیم کرد.

به پاسخگو داده و از او درخواست « مادر»اساس این روش بر تداعی معانی مبتنی است و طی آن محرکی مانند کلمة 

ند و شود تا آن محرک را بر مبنای صفات متضادی از جمله سفید/ سیاه، غمگین/ خوشحال و خوب/ بد بررسی ک می

تر  تواند چه رابطة تصویری برقرار کند؛ برای مثال کلمة مادر را نزدیک بگوید که میان محرک )مادر( و صفات متضاد می

 داند یا به خوشحال و غیره . تر می به غمگین نزدیک  کند یا به سیاه، به صفت سفید تصور می

شکلی جالب و دقیق استفاده شود. پژوهشگران در  این روش توانست بعدها برای سنجش مسائل متعدد علوم اجتماعی به

ها و باورهای مردم استفاده کردند؛  گیری نگرش بندی برای اندازه یافته، از مقیاس رتبه عنوان علمی توسعه شناسی به روان

سایر  طور خالصه دادن طیف آزگود در زمینة تاریخی افتراق معنایی، به تر خواهد بود که برای بسط بنابراین آموزنده

تر از همه  پیشنهاد شده بود نیز درنظر گرفته شود. مهم 6308تا  6318های  ای که در دهه گیری برجسته های اندازه تکنیک

فرد ارزیابی  ای از سؤاالت منحصربه است که سطح توافق مردم را با مجموعه 9و لیکرت 1، توراستون6های گوتمن روش

 یها جنبه درمورد که یمتفاوت و متعدد یها پاسخ توانند از کنندگان می شرکت کند؛ برای مثال در مقیاس نوع لیکرت، می

ای از  نمونه 6(. در شکل Rosenberg and Navarro, 2018) انتخاب نمایند وجود دارد، یکاآمر درت دموکرا حزب گوناگون

 رات نمایش داده شده است.شده، برای ارزیابی نگرش افراد به حزب دموک های افتراق معنایی استفاده مجموعه آیتم

 شده در ابعاد مختلف مقیاس افتراق معنایی نمایش داده شده است. ای از پارامترهای متداول استفاده نمونه 6در جدول 

های عینی  دنبال تحلیل کیفی عوامل مؤثر بر منظر شهری است، نیاز به تفکیک مؤلفه با توجه به اینکه این پژوهش به

شده در روش افتراق معنایی را تبیین کرد. فرایند مدل  بر مبنای آن بتوان صفات دوقطبی تعریفو ذهنی وجود دارد تا 

 آمده است. 1مفهومی پژوهش در شکل 

                                                                                                                                                                          
1 . Guttman 

2 . Thurstone 

3 . Likert 



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش122

 
دموکرات لزب به افراد نگرش یابیارز یبرا شدهاستفاده ییمعنا افتراق هاییتمآ م مومه از یانمونه .1 شکل

Rosenberg and Navarro, 2018:مننع

ییمعنا افتراق یاسمق ازبعد هر در شدهاستفاده متداول یپارامترها .1 ولجد

یابیارزییتوانایتفعال
 بد خوب/ یفضع /یقو منفعل /فعال

 گران/ ارزان یدارناپا /یدارپا تنبل /کوشا
 احمقانه عاقالنه/ نرم /سخت انگیزه یب /یزهباانگ
 زشت /یباز ناتوان /یقو آرام /پذیر یکتحر

 ناراستی /صداقت یدشد /یممال آهسته تند/
 ظالمانه /مهربانانه بزدل شجاع/ عاطفه یب /باعاطفه

همان :مننع

 

پژوهش مفهومی مدل .1 شکل

نگارنده:مننع

پژوهشروش
های جامعة آماری  منظور دریافت دیدگاه تحلیلی با تأکید بر روش تحلیل محتواست. به-پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی

صورت تصادفی انجام شد. پرسشنامه  گیری به ان در ارتباط با بحث وضعیت نما و منظر محور مورد بررسی، نمونهشهروند

های مدیریت شهری  نفر از کارشناسان و متخصصان خبره از دستگاه 61صورت تصادفی و  نفر از شهروندان به 18نیز به 

های کیفی مناظر شهری و  ه( داده شد. با توجه به تحلیل)شهرداری قزوین، ادارة کل میراث فرهنگی و اساتید دانشگا

های محاسبة حجم نمونه استفاده کرد. با توجه به  صورت مشخص از فرمول توان به چاشنی سلیقه در انتخاب فضاها نمی

ای استفاده شد. در  های دوقطبی توصیفی، از روش آماری آزمون دوجمله ماهیت تکنیک افتراق معنایی و ارائة صفت

شده نیز از آمار توصیفی )نمودار صفات دوقطبی( استفاده شد. درنهایت آزمون افتراق  آوری های جمع تجزیه و تحلیل داده
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های عینی و ذهنی برای تحلیل منظر فضای شهری مورد مطالعه  معنایی برای سنجش صفات دوقطبی در قالب مؤلفه

 کار گرفته شد. )خیابان سپه قزوین( به

العهمطموردةمحدود
آید که ارزیابی منظر  دست می های منظر عینی و ذهنی فضاهای این نتیجه به ها و آموخته پس از آشنایی با مفاهیم، دیدگاه

های گوناگون، موجب دستیابی به میزان مطلوبیت محیطی فضاهای شهری مورد نظر شده است. در خروجی  شهری به روش

ار بر مطلوبیت فضاها و نبود آن شناسایی شده است تا زمینه برای رفع موانع و ها، عوامل تأثیرگذ ها و نظرسنجی این آزمون

منظور بهبود وضعیت تصویر ذهنی شهروندان فراهم شود. پس بر پایة فرایند تکنیک افتراق معنایی در  تقویت نکات مثبت به

ظر شناسایی شد و سپس با استفاده های سایت مورد ن تحلیل کیفی منظر عینی و ذهنی فضاهای شهری، ابتدا مشکالت و ضعف

 های مورد نظر آزموده شد. شده در هر ابعاد، مقیاس افتراق معنایی هریک از طیف های متداول استفاده از آیتم

مترمربع،  61888شهرداری قزوین است که مساحت تقریبی آن  6محدودة مورد مطالعه، محور سپه واقع در منطقة 

شود. نقشة موقعیت این خیابان در  که از نظر تاریخی اولین خیابان ایران قلمداد می متر است 99متر و عرض  188طول 

آمده است. این محور در گسترة بافت تاریخی و قدیمی قزوین قرار گرفته  9این شهر، در شکل  6شهر قزوین و منطقة 

اند  های فعلی آن عبارت تاری و مشکلترین الگوهای کالبدی و رف ها، مهم های میدانی و برداشت است. با توجه به مطالعه

فروشان  االسالم و امامزاده اسماعیل، وجود دست از: وجود مراکز مذهبی متعدد از جمله مسجد جامع عتیق، مسجد شیخ

بارها با کارگران منتظر )با الگوی رفتاری تحرک  ویژه در قسمت جنوب غربی، وجود وانت نشده، به متعدد ساماندهی

ته به مکان(، باالتربودن میزان فعالیت قسمت جنوبی از قسمت شمالی و قسمت شرقی از قسمت غربی، اقتصادی غیروابس

های فرهنگی تاریخی  ها با جنبه ها و خواروبارفروشی فروشی ها، مصالح های غالب در خیابان مانند سمساری مغایرت فعالیت

شود(،  ور مسجد جامع که به جلوخان مسجد ختم میویژه محورهای مجا آن، تداخل محورهای حرکتی سواره و پیاده )به

قاپو، تجمع افراد جویای کار و  های عابر پیاده در نقاط حساس و پر رفت و آمد، مانند مقابل سردر عمارت عالی نبود چراغ

 (.01: 6930دلیل نبود تعریف حریم عبوری و حریم سکون )خطیبی،  فروشان در مقابل بازارچة سپه و مسجد جامع به دست

  

سپه( محور) مطالعه مورد محور اراضی کاربری .1 شکلینقزو یشهر ةمحدود در سپه( محور) مطالعه مورد محور.9 شکل
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های زمانی مختلف، به دو دستة کلی ترافیکی  توان در بازه های موجود در خیابان سپه را می از نظر ساختار فضایی، گره

روی مسجد جامع و اطراف میدان سپه  ی، معموالً در خیابان سپه و در فضای روبههای ترافیک و اجتماعی تقسیم کرد. گره

های اجتماعی نیز در بیشتر موارد در فضای جلوخان مسجد جامع و در مقابل آن در محدودة سردر  شود. گره سابق دیده می

ها و عناصر شاخص  ن نشانهتری شود. مهم قدیمی بازارچه و محور موازی با آن در اتصال به بافت مسکونی دیده می

انبار سپه،  االسالم، بازارچه و آب قاپو، مسجد مدرسة شیخ تاریخی این خیابان، شامل مسجد جامع عتیق، عمارت عالی

مشخص است، کنارة خیابان سپه شامل  0طور که در شکل  انبار و سقاخانة حکیم و امامزاده اسماعیل است. همان آب

فروشی، موتور فروشی،  فروشی، خواروبارفروشی، مصالح فروشی، مرغ های میوه زههای تجاری است که مغا راسته

های موجود در گسترة خیابان  درصد ساختمان 18رود. بیش از  شمار می ها به ترین آن ها از مهم فروشی و تعمیرگاه عتیقه

ها یک  درصد این ساختمان 08از  عالوه، بیش سپه، قدمتی بیش از سی سال دارند و نیازمند مرمت و بازسازی هستند. به

 (.686: 6901اند )مهندسین مشاور عمارت خورشید،  طبقه

هابحثویافته
منظور سنجش کیفیت منظر عینی و  ای، به آمده از مطالعات کتابخانه دست در پژوهش حاضر با استفاده از معیارهای به

در تهیه این دو پرسشنامه از سیستم امتیازدهی لیکرت  ذهنی حوزة مداخلة پژوهش دو پرسشنامة مجزا تهیه و تدوین شد.

هایی است که با استفاده از پرسشنامه انجام شده است و  ترین مقیاس ای استفاده شد. طیف لیکرت یکی از مهم نقطه هفت

مبدع آن رنسیس لیکرت است. به این ترتیب برای سنجش نظر شهروندان درمورد هریک از معیارها از هفت گزینه 

دلیل  اند. به ( استفاده شد که با توجه به نوع صفات دوقطبی مندرج در پرسشنامه امتیازبندی شده0تا  6متیازبندی )ا

پرسشنامه  61پرسشنامه برای شهروندان و  18های میدانی،  جویی در زمان برداشت محدودیت دسترسی به افراد و صرفه

 آمده است. 1ل دوقطبی مورد استفاده در پرسشنامه در جدول صالح درنظر گرفته شد. نمونة جدو برای کارشناسان ذی

پرسشنامه در شدهاستفاده یدوقطن جدول ةنمون .1 جدول
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پرسشنامه در درج یبرا شدهانتخاب یفضاها یرتصاو .1 شکل

 1 تصویر 1 تصویر

 1 تصویر 9 تصویر

 1 تصویر 1 تصویر

 8 تصویر 1 تصویر

 12 تصویر 1 تصویر
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های  و فضاهایی بررسی شدند که ویژگی ابناهانتخاب فضاهای شهری مدنظر در محور مربوط به این صورت بود که 

و نوع مصالح  بناهاکردند. همچنین توجه به سال احداث  فردی داشتند و از یک فرم معماری خاص پیروی نمی منحصربه

مفید بود. نحوة تکمیل پرسشنامه  بناهاها نیز یکی از نکاتی بود که در انتخاب این  شده در نمای این ساختمان استفاده

، صفات دوقطبی موجود در جدول پرسشنامه به افراد توضیح داده و با بناهاای بود که برای هریک از این فضاها و  گونه به

مشوش( از -گذاری شد؛ برای مثال درمورد صفات )آرامش توجه به برداشت آنان از تصویرهای مدنظر، در جدول عالمت

کردن به این ساختمان، چه نوع حسی به آن خواهند  نگاهجامعة آماری پرسیده شد که با حضور در این فضای شهری یا 

منظر شهری  68ترتیب برای هر  سرعت آن را ترک کنند. این فرایند به داشت و آیا دوست دارند در فضا باقی بمانند و یا به

قیاس منظور تبدیل مقیاس اسمی به م گانه رعایت شد. به و بر مبنای صفات دوقطبی دوازده 1شده در شکل  انتخاب

اند. درواقع هرچه اعداد  گذاری شده شماره 0تا  6ترتیب با اعداد  ترتیبی، صفات دوقطبی مطابق جدول، از چپ به راست به

نداشتن  تر شدند، نشانة مطلوبیت تر( نزدیک )امتیاز پایین 6تر شدند، نشانة مطلوبیت و هرچه به  )امتیاز باالتر( نزدیک 0به 

تنوع(، -. نکتة مهم مرتبط با این صفات آن است که در ارتباط با صفات دوگانه )تکرارآن صفت در تصویر مدنظر است

مطلوبیت نیست و باید با توجه به مکان مورد نظر تحلیل و استنتاج   تر شویم، به معنای نداشتن نزدیک 6هرچه به عدد 

 شده به نمایش درخواهند آمد. صورت بگیرد. در ادامه تصاویر انتخاب

های جامعة آماری  ( در پرسشنامه قرار گرفته و دیدگاه9این تصاویر به همراه جدول صفات دوقطبی )جدول در انتها 

 براساس این موارد سنجیده شده است.

های اولیه و نهایی متغیرهای مرتبط با وضعیت موجود نما و منظر بناها را در محدودة بررسی نشان  شاخص 9جدول 

تایی در قالب صفات دوقطبی  طورکلی و دو گروه دوازده شاخص اولیه به 10عاملی همة دهد. با استفاده از تحلیل  می

« های ذهنی مؤلفه»و « های عینی مؤلفه»بندی شدند که با استفاده از تحلیل عاملی به دو شاخص نهایی در قالب  دسته

به تحلیل و سنجش بهتر بندی شدند. هر شاخص نهایی دارای شش زیرگروه صفات دوقطبی است که درنهایت  تقسیم

کردن ابعاد متغیرها در دو  این با خالصه بر کند. عالوه ها کمک می آمده از نتایج پرسشنامه دست های به وضعیت داده

های نمونة آماری )شهروندان و کارشناسان( مرتبط با وضعیت  شاخص، درواقع به دو متغیر جامع که حاصل همة دیدگاه

 عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شدند. های بعدی به ور سپه( است، این متغیرها در تحلیلنما و منظر محور مدنظر )مح

(سطری به ستونی از تغییر)بناها منظر و نما موجود یتوضع به مربوط یرهایمتغ یمامل یلتحل .9 جدول

بناها منظر و نما موجود یتوضع به مربوط یهاشاخص

 صفات یباز منظم یافته تداوم تکرار متقارن شفاف نابامع یلاص آرامش خوانا جذاب هماهنگ

 یدوقطب
مؤلفة )

 (یهاول

 زشت نامنظم گسسته تنوع نامتقارن کدر معنا یب یراصیلغ مشوش ناخوانا یرجذابغ ناهماهنگ

 ینیع یها مؤلفه یذهن یها مؤلفه
 ةمؤلف
 یهثانو
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دام از دو مؤلفة اصلی )عینی و ذهنی( بیان شد. های هرک عنوان زیرمؤلفه ، نحوة توزیع صفات دوقطبی به9در جدول 

های ذهنی و عینی مناظر شهری در قالب دو جامعة  ای ناشی از تحلیل وضعیت مؤلفه در ادامه نیز به نتایج آزمون دوجمله

 آماری شهروندان و کارشناسان پرداخته شد.

شهرونداننظربهاستنادباکلیمؤلفةدوبرایایدوجملهآزموننتایج
های عینی منظر شهری  های شهروندان در ارتباط با بحث امتیازدهی به کیفیت مؤلفه حاصل فرایند آزمون دیدگاه 0جدول 

تر یا مساوی چهار به فضاهای شهری  درصد مخاطبان امتیازی پایین 11دهد  خیابان شهدا )سپه( است که نشان می

اند رضایت  شده، مطلوبیت ندارند و نتوانسته درنظر گرفته اند. درواقع این فضاها از نظر کیفیت صفات منتخب داده

 81/8درصد( و با توجه به سطح معناداری کمتر از  18شهروندان را کسب کنند. این مقدار حتی بیشتر از مقدار مفروض )

د که توان به این موارد اشاره کر می 0دهندة معناداری این شاخص است. در توصیف اطالعات موجود در جدول  نشان

نوعی  اند و به رأی داده 0تا  6های  یعنی افرادی که بیشتر با صفات مندرج در مؤلفة عینی به گزینه 6منظور از گروه 

 مشاهده شده،اند. همچنین با توجه به نسبت  های عینی فضاهای شهری عنوان کرده نارضایتی خود را از مطلوبیت مؤلفه

درصد شهروندان میزان رضایت  01شده، تنها  یف امتیازبندی از قبل مشخصشود که با توجه به ط این نکته دریافت می

 اند. های عینی فضاهای شهری حوزة مطالعه عنوان کرده خود را از صفات مندرج در مؤلفه

های شهروندان در ارتباط با بحث امتیازدهی به کیفیت نما و منظر شهری در  مانند آزمون قبلی، دیدگاه 1در جدول 

 1های ذهنی بوده است. جدول  شده است، اما مبنای کار زیرصفات مرتبط با مؤلفه  دوقطبی محاسبه قالب صفات

درصد شهروندان از  10های موجود در پرسشنامه،  کنندة این نکته است که در ارتباط با وضعیت نما و منظر ساختمان بیان

های ذهنی در مناظر  درصد کیفیت مؤلفه 01اما های ذهنی ناراضی هستند،  مطلوبیت فضایی از صفات منتسب به مؤلفه

 دانند. بخش می موجود را رضایت بناها

 آزمون از استفاده با مطالعه ةمحدود (ینیم یهامؤلفه) یشهر منظر و نما یتوضع از شهروندان رضایتمندی سطح .1 جدول

یادوجمله

تصمیم معیار آزمون مفروض نسنت رضایت نسنت تعداد گروه 

فه
مؤل

 
ها

 ی
نی

عی
 

a 110/8 1/8 
 6 گروه = < 0 16 11/8

 1 گروه > 0 60 01/8

 جمع  90 88/6

 آزمون از استفاده با مطالعه ةمحدود (یذهن یهامؤلفه) یشهر منظر و نما یتوضع از شهروندان رضایتمندی سطح .1 جدول

یادوجمله

تصمیم معیار آزمون مفروض نسنت رضایت نسنت تعداد گروه 

فه
مؤل

 
ها

 ی
نی

ذه
 

a
 011/8 18/8 

 6 گروه = < 0 16 11/8

 1 گروه > 0 60 01/8

 جمع  90 88/6
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کارشناساننظربهاستنادباکلیمؤلفةدوبرایایدوجملهآزموننتایج
ی موجود در حوزة مطالعه طرح، از کارشناسان مربوط نظرخواهی شد. بناهابرای سنجش بهتر وضعیت کیفیت نما و منظر 

های مرتبط  ، در ارتباط با بحث سنجش کیفیتSPSSافزار  ای در نرم براساس این نظرسنجی و بر مبنای آزمون دوجمله

درصد کارشناسان اعتقاد داشتند کیفیت صفات مربوط در نمای  10گونه بود که  های عینی نتایج نظرسنجی به این با مؤلفه

درصد آنان اعتقاد داشتند که صفات مرتبط با مؤلفة عینی در کیفیت  01بخش نیست، اما  مطلوبیت ندارد و رضایت بناها

کند. نتایج این آزمون در  نمای فضاهای شهری محور سپه، مطلوبیت دارد و احساسات مثبتی را به مخاطب منتقل می

 آمده است. 1جدول 

های  ن بیان شد، برای بیان دیدگاهای اجرا و نتایج آ های عینی، آزمون دوجمله طور که برای مؤلفه در این مرحله، همان

ای اجرا شد که نتایج آن نشان  های ذهنی نیز، فرایند آزمون ناپارامتری دوجمله کارشناسان در ارتباط با صفات مرتبط با مؤلفه

شده مطلوبیت ندارد و  های ذهنی در فضاهای شهری مشخص های مؤلفه درصد کارشناسان معتقدند که کیفیت 10دهد  می

های ذهنی فضاهای شهری  درصد کارشناسان معتقدند که مؤلفه 99دنبال نداشته است. همچنین تنها  نان را بهرضایت آ

های ذهنی در قالب صفات دوقطبی  دهد که مؤلفه  های کارشناسان نشان می دارند. دیدگاه 0مطلوبیت و امتیازی باالتر از 

اند با وجود  ناهماهنگ( نتوانسته-غیرجذاب، هماهنگ-وانا، جذابناخ-مشوش، خوانا-غیراصیل، آرام-معنا، اصیل بی-)بامعنا

 آمده است. 0دست بیاورند. نتایج این آزمون در جدول  قدمت و سابقة تاریخی این محور، رضایت افراد را به

یادوجمله آزمون از استفاده با مطالعه ةمحدود (ینیم یهامؤلفه) یشهر منظر و نما یتوضع از شهروندان رضایتمندی سطح .1 جدول

تصمیم معیار آزمون مفروض نسنت رضایت نسنت تعداد گروه 

فه
مؤل

 
ها

 ی
نی

عی
 

a
 6088 18/8 

 6 گروه = < 0 0 10/8

 1 گروه > 0 1 01/8

 جمع  69 88/6

 آزمون زا استفاده با مطالعه ةمحدود (یذهن یهامؤلفه) یشهر منظر و نما یتوضع از شهروندان رضایتمندی سطح .1 جدول

یادوجمله
تصمیم معیار آزمون مفروض نسنت رضایت نسنت تعداد گروه 

فه
مؤل

 
ها

 ی
نی

ذه
 

a
 91/8 18/8 

 6 گروه = < 0 68 10/8

 1 گروه > 0 1 99/8

 جمع  61 88/6

کارشناسان(وشهروندان)آماریةجامعدوهایدیدگاهةمقایس

ز وضعیت آرای مخاطبان این آزمایش، این آرا مقایسه شد که میزان اختالف تر ا منظور ارزیابی دقیق در این مرحله، به

ای که بیانگر میزان نظر مطلوبیت  های کارشناسان و شهروندان عادی مشخص شد. براساس آمار آزمون دوجمله دیدگاه

های عینی،  یت مؤلفهنظر آنان در ارتباط با وضعیت مطلوب دهد اختالف های شهروندان است، نشان می فضاهای در دیدگاه

 بناهاینداشتن فضاهای شهری نزدیک است و تعداد شهروندانی که معتقدند کیفیت نماهای  درصد به مطلوبیت 68

شهری موجود در حوزه مداخله، مطلوبیت ندارد بیشتر بوده است. همچنین کارشناسان نیز مانند مردم، بر این مسئله 
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ی واقع در محور سپه رأی بناهاهای عینی نمای  ارشناسان به عدم مطلوبیت مؤلفهدرصد ک 10که  طوری نظر دارند؛ به اتفاق

های عینی فضاهای شهری سپه  های دوقطبی مؤلفه اند. پس میزان نارضایتی جامعة آماری این پژوهش، از کیفیت داده

 بیشتر است.

موجود در محور سپه، از  بناهایای های ذهنی در نم نداشتن مؤلفه دهد میزان آرای مطلوبیت همچنین نتایج نشان می

توجه در این  ها از دید آنان بوده است، اما نکتة قابل درصد( بیشتر از آرای مطلوبیت این مؤلفه 0دید شهروندان، اندکی )

درصد کارشناسان به  10که  طوری های کارشناسان بوده است؛ به آزمون، میزان اختالف آرای باال میان دیدگاه

درصد  99اند و تنها  های موجود در محور سپه رأی داده و ساختمان بناهاهای ذهنی نمای  مؤلفه نداشتن مطلوبیت

درصدی کارشناسان در ارتباط با میزان  90رضایت داشتند. شاید اختالف  بناهاها در نمای  کارشناسان از کیفیت این مؤلفه

که این گروه از مخاطبان به اهمیت این محور در بافت دهندة این است  موجود، نشان بناهاینداشتن  مطلوبیت یا مطلوبیت

و فضاهای شهری بیشتر است؛ البته  بناهاها از کیفیت نمای  تر بوده و انتظارات آن سنتی و تاریخی شهر قزوین واقف

های  ویژه در مؤلفه توان گفت به دالیل دیگری مانند نوع برداشت متخصصان از تعریف کیفیات و صفات این فضاها، به می

های ذهنی در  ذهنی که بیشتر بر قدرت استنتاج استوار است، بستگی دارد، اما باید اشاره کرد که میزان مطلوبیت مؤلفه

 های معماری و شهرسازی پذیرفته نیست. نظران رشته موجود در محور سپه از دید کارشناسان و صاحب بناهاینمای 

گیرینتی ه
های ادراک شهروندان از محیط شهری هستند که باید برای ارتقای کیفی آنان  فهترین مؤل سیما و منظر شهری از مهم

ریزان شهری را برای رفع  تواند دست طراحان و برنامه های کیفی مناظر شهری می تالش کرد. شناسایی درست مؤلفه

. در این پژوهش که درواقع مانده از قبل باز بگذارد و بستر اجتماعی شهرها را مانند گذشته سرزنده کند جای مشکالت به

هایی جدید مانند تکنیک افتراق معنایی، فضاهای  پردازد، با بیان روش به تحلیل کیفی منظر عینی و ذهنی شهر می

های ارتقای کیفی فضاهای شهری را در دو بعد عینی )زیبایی، نظم، تداوم،  ها و مؤلفه توان شاخص شهری ارزیابی شد. می

( و ذهنی )معنا، اصالت، آرامش، خوانایی، جذابیت و هماهنگی( تقسیم کرد و همچنین اذعان تکرار، تقارن و شفافیت

توان کیفیت فضاهای شهری را با  گیری از روش افتراق معنایی و استفاده از ابزار صفات دوقطبی می داشت که با بهره

تر استفاده کرد تا زمینه برای ارتقای  قتر و دقی دقت فراوان سنجید و برای مشکالت و نواقص آن از راهکارهای مطلوب

 کیفیت فضایی در دو بعد عینی و ذهنی فراهم شود.

شده در این پژوهش، خیابان قدیمی و تاریخی سپه واقع در بافت مرکزی و سنتی شهر قزوین  نمونة موردی انتخاب

توان به  . از دالیل انتخاب این محور میشده در تاریخ ایران به ثبت ملی رسیده است عنوان اولین خیابان طراحی بود که به

عنوان دسترسی و شاهراه اصلی انتقال مناطق جنوبی شهر به مرکز و شمال آن،  های متعدد، قرارگیری به استقرار کاربری

تر،  های شاخص شهری، تردد فراوان شهروندان، سابقة تاریخی و از همه مهم ، وجود نشانهبناهاتنوع در نوع سیما و منظر 

بودن متخصصان و کارشناسان شهری و معماری، به تحوالت آن اشاره کرد. در این پژوهش، تحلیل وضعیت  اسحس

فضاهای شهری خیابان سپه هم از دیدگاه شهروندان و هم نظرات کارشناسان مرتبط با حوزه معماری و شهرسازی 



 1911بهار،1،شمارة8ریزیشهری،دورةهایجغرافیایبرنامهپژوهش128

کمک طیف  ها به های این پرسشنامه ادهها در دو جامعة آماری توزیع شد و د صورت گرفت. بر همین اساس پرسشنامه

های  ای، داده بررسی و تحلیل شدند. سپس با استفاده از روش آزمون ناپارامتریک دوجمله گذاری آن  لیکرت و مبنای ارزش

دهد شهروندان در دو بعد عینی و ذهنی از فضاهای شهری محور سپه  برداشت تحلیل شد که نتایج حاصل از آن نشان می

نظر میان مطلوبیت و نبود آن در فضاهای شهری چندان چشمگیر نبود.  اند؛ البته این اختالف یت نداشتهاحساس رضا

واقع در حوزة مطالعاتی پژوهش از دید کارشناسان نیز در بعد  بناهایهای دوگانة نما و منظر  همچنین در تحلیل مؤلفه

های ذهنی نیز مانند نظر شهروندان، کارشناسان نیز اعتقاد  لفهعینی تقریباً همان نظر شهروندان تکرار شد. در ارتباط با مؤ

ترین نکات این آزمایش، اختالف شدید میان رضایت و نارضایتی  داشتند که فضای شهری مطلوب نیست، اما از مهم

شده ناراضی بودند و به این مطلب اشاره  که بیشتر آنان از فضاهای مشخص طوری های متخصصان است؛ به دیدگاه

کنندة عمق نگاه  اند که فضاها در قالب ابعاد ذهنی در وضعیت نابسامانی قرار دارند. این قاطعیت آرا شاید بیان اشتهد

تر به مشکالت و  تر و جزئی شده باشد که درواقع این قشر با دیدی دقیق های درنظر گرفته متخصصان به تعریف مؤلفه

توان گفت ابزارهای متعددی زمینه را برای  اند. در انتها می را نمایان کردهاند و ابعاد منفی آن  نواقص این فضاها نگریسته

تواند با  آورد که در این میان، تکنیک افتراق معنایی می های کیفی فضاهای شهری پدید می ارزیابی و تحلیل مؤلفه

مواردی متخصصان امور شهری بردن از نظام سنجش دوگانه )دوقطبی(، در چنین   گیری از سازوکار علمی خود و بهره بهره

 ها و معضالت فضاهای شهری افزایش دهد. را یاری کند و توانایی مدیریت شهری را در حل مسئله نابسامانی

سپاسگزاری
شرحی بر کاربرد تکنیک افتراق معنایی در تحلیل کیفی منظر »مقالة حاضر مستخرج از قرارداد طرح پژوهشی با عنوان 

  بین نویسندة مقاله و دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین است. 6930پایان یافته در سال  «یعینی و ذهنی فضاهای شهر

 گردد.قدردانی میآوری تجارب پژوهش  های میدانی و همکاری در جمع از زحمات آقای مهندس شایان اسدی در برداشت
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