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 Relationship between Social-Spatial Mental
 Schema and Observers’ Tranquility in Urban
 Green Highways (Case Study: Modarres
Highways)

Abstract
 The aim of this article is to investigate the
 relationship between the observers’ tranquility
 and creating mental schemas in the corridor of
 the green urban highway. Tranquility is the one
 that can cause memories and sense of belonging by
 locating in mind. Being unique and criterion cause
 quick images to remain in minds and these elements
 cause the space to become an indicator of spatial
 identity. To become a tranquiller and memorable
 space and to remain in minds some schemes should
 be created in minds and this is the fundamental
 condition. Furthermore, the space should have a
 definite and unique identity. Statistical analysis
 included descriptive and inferential techniques. The
 findings show that, in designing the urban highways
 paying attention to spatial-social schemas is one of
 the main components for generating tranquil of
 highway margin by criteria. According to the results
 of the analysis of experimental findings, it seems
 that considering spatial-social schemes are one of the
 main components of creating a reliable and tranquil
 environment for bystanders who visit routes such
 as highways. According to the results of this study,
 there is a linear relationship and a high correlation
 between tranquility and creating mental spatial and
 social schemes. It means to make a space tranquil and
 memorable some schemes should be created in minds
 to make the space effective and persistent. Several
 sequences and focus points in the special parts can
lead us to have a convergence mental schema.

 Keywords: Tranquility for Observers, Mental
Schema, Green Corridors, Green Urban Highway
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چکیده
ــک  ــای ی ــم در برنامه ریزی ه ــی مه ــه عوامل ــی از جمل ــش روان آرام
طراحــی مطلــوب می باشــد. توجــه بــه مولفه هــای تاثیرگــذار در 
آرامــش روانــی بزرگــراه شــهری ماننــد ایجــاد عواملــی چــون وجــود 
ــاد  ــزان اعتم ــت در محــل، می ــودن امنی ــاال ب ــزان ب ــبز، می ــداره س ج
بــه همســایگان و .... مــی توانــد از اهمیــت باالیــی برخــوردار باشــد. 
ــن  ــرا در ذه ــی همگ ــی و اجتماع ــای مکان ــکل گیری طرحواره ه ش
شــهروندان یکــی از اصلی تریــن عوامــل ایجــاد آرامــش روانــی 
ســاکنین حاشــیه بزرگــراه مــی باشــد. هــدف این مقالــه بررســی عوامل 
ــرا  ــق همگ ــی از طری ــش روان ــاد آرام ــر ایج ــر ب ــای موث و مولفه ه
ــق  ــت. روش تحقی ــی اس ــی و اجتماع ــای مکان ــاختن طرحواره ه س
ــی و پیمایشــی اســت.  پژوهــش شــامل روش هــای توصیفــی- تحلیل
جامعــه امــاری ســاکنین محــالت متصــل بــه حاشــیه بزرگــراه مــدرس 
ــی و  ــاری توصیف ــل آم ــامل تحلی ــل ش ــای تحلی ــد. تکنیک ه می باش
ــی  ــد، در طرح ــان می ده ــش نش ــای پژوه ــت. یافته ه ــتنباطی اس اس
ــی-  ــای مکان ــواره ه ــه طرح ــه ب ــهری توج ــای درون ش بزرگراه ه
ــط  ــرای ایجــاد محی ــن مولفــه هــای ب ــی تری اجتماعــی یکــی از اصل
هایــی ارامــش بخــش بــرای ســاکنین بافــت هــا و محــالت متصــل 
بــه بزرگــراه اســت. ولــی آرامــش الزمــا منجــر بــه تشــکیل طرحــواره 
هــای همگــرا و تقویــت کننــده در ذهــن و روان ســاکنین نمی گــردد. 
ــای  ــوع طرحواره ه ــوه و ن ــر نح ــی ب ــر آنچنان ــیت تاثی ــن و جنس س
ــهری  ــای درون ش ــی بزرگراه ه ــی در طراح ــی- اجتماع ــی مکان ذهن
ندارنــد و افــرادی کــه دارای تحصیــالت باالتــری هســتند مــی تواننــد 

ــد. ــط را درک کنن ــر محی بهت

ــیه  ــی، حاش ــای ذهن ــی، طرحواره ه ــش روان ــدی: آرام واژگان کلی
ــهری، یکپارچگــی   ــراه درون ش ــبز، بزرگ س
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مقدمه 
نتیجه  در  و  شهرنشینی  روزافزون  توسعه  با  امروزه 
مسیرهای دسترسی شهری، مانند خیابان ها، بزرگراه ها و... 
می باشند.  گسترش  حال  در  ناموزونی  به صورت  شهرها 
در  تردد  راه های  مهم ترين  از  يکی  شهری  بزرگراه های 
شهرهای بزرگ به شمار می آيند. برخی از برزگراه ها به دلیل 
توپوگرافی های طبیعی و حاشیه های سبز زيبای آنها به يکی 
از جذابیت های بصری و عنصر زيبايی بخش شهری تبديل 
بزرگراه ها  اما  بین،1394(.  حقیقت  )مقدسی،  می شوند 
عالوه بر زيبايی های بصری می تواند مشکالت گسترده ای 
را برای ساکنین ايجاد نمايد. اين بزرگراه ها برای سهولت 
دسترسی ها ايجاد شده اما متأسفانه با عبور از میان مناطق 
مختلف شهری آن ها را از يکديگر گسسته و فاقد هويت 
ساخته است. يکی از مهمترين ابعاد نامطلوب بزرگراه های 
درون شهری از بین بردن آرامش روانی ساکنین محالت و 
بافت های پیرامون آنهاست )يگانه و همکاران، ب 1394، 
از  برای ساکنین يک محله  ص 7(. داشتن آرامش روانی 
بايد  مناسب  منظر  برای  و  بوده  برخوردار  بااليی  اهمیت 
شود.  گرفته  نظر  در  مهم  فاکتورهای  از  يکی  عنوان  به 
روشنايی،  رنگ،  به  می توان  بصری  آسايش  مؤلفه های  از 
کیفیت محیطی و ... توجه کرد که کاربرد نامطلوب رنگ ها 
و کمبود روشنايی در شهرها موجب آلودگی نمايی، رنگ، 
نور و ... در محیط های شهری که القاکننده بی نظمی، فشار 
بر  کمیت  و  ماديت  سیطره ی  و  زشتی  بی تناسبی،  روانی، 
زندگی انسان شده است )صالحی، 1387ص 4(. يکی از 
راه های رسیدن به آرامش روانی در ادراک محیط، طراحی 
طرحوارهای  ايجاد  به  منجر  که  است  به گونه ای  فضاها 
ذهن  در  همگرا  و  تقويت کننده  اجتماعی  و  مکانی  ذهنی 
اطالعات  از  مجموعه ای  طرحواره ها،  شهروندان  شود. 
فرض ها  و  باورها  اساس  بر  فرد  حافظه  در  که  هستند 
از طريق تجربه های فردی  آن ها  ايجاد می شوند. محتوای 
ساخته، سازمان دهی شده و در ادراک و ارزيابی اطالعات 
جديد استفاده می شوند. شرط ادراک فضا به صورت کلیت 
همپوشانی  و  طرحواره ها  تقويت  معنی دار،  و  يکپارچه 
آن هاست. ما به کمک طرحواره های ذهنی مکانی می توانیم 

درک بهتری از شهر و منظر شهری داشته باشیم. 
 بنابراين اين پژوهش در جهت ارائه راه حل هايی برای 

مسائل ذکر شده اهداف زير را دنبال می کند:
1. شناخت مؤلفه های تأثیرگذار در آرامش روانی

بر  تأثیرگذار  مؤلفه های  مهم ترين  شناخت   .2
طرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی ساکنین حاشیه سبز 

بزرگراه درون شهری
در  منطقه  ساکنین  آرامش  مطلوبیت  میزان  ارزيابی   .3

زندگی کردن در حاشیه سبز بزرگراه شهری مدرس
اين  به  به اهداف تحقیق الزم است  به منظور دستیابی 

سؤاالت پاسخ داده شود:
1. مؤلفه های تأثیرگذار در آرامش روانی چیست؟

2. مهم ترين مؤلفه های تأثیرگذار بر طرح واره های ذهنی 
مکانی و اجتماعی ساکنین حاشیه سبز بزرگراه درون شهری 

چیست؟
3. آيا حاشیه سبز بزرگراه  مدرس توانسته باعث ايجاد 

احساس آرامش روانی و آسايش ساکنین منطقه شود؟

مبانی نظری طرحواره های ذهنی مکانی- اجتماعی و 
رابطه با آرامش روانی شهروندان حاشیه سبز بزرگراه
ترددهای  از  عظیمی  بخش  اينکه  به دلیل  بزرگراه ها 
انجام می دهند و در حاشیه آن ها محالت  درون شهری را 
زيادی شکل گرفته اند، از اهمیت بسیار زيادی برخوردارند. 
خیابان ها و بزرگراه ها عالوه بر شبکه ارتباطی و دسترسی ها 
و نفوذپذيری به عنوان شريان ها و استخوان بندی و ديد به 
می تواند  شبکه ها  اين  می کنند.  تقويت  را  چشم اندازها 
چشم اندازها،  در  تنوع  متوالی،  سکانس های  ايجاد  باعث 
... شوند. امروزه بزرگراه ها نقش مهمی را  هدايت ديد و 
ايفا می کنند، ازاين رو طراحی مسیر  در حمل ونقل شهری 
کارايی يک  آن و هم جواری ها می تواند در  و جداره های 
بزرگراه تأثیر بگذارد، زيرا اکثر بزرگراه ها محالت مسکونی 
معروف و منسجم را دو يا چند پاره کرده اند. از اين طريق 
ازدست رفته  سابق  محالت  يکپارچگی  و  هويت  نه تنها 
ساکنین  ترافیکی  و  فرهنگی  اجتماعی،  رابطه  بلکه  است، 
دو بخش محله را از يکديگر گسسته است)پاکزاد 1383(.  
کاهش  را  مشکالت  می توان  درست  طراحی  با  بنابراين 
داد. عناصر در بزرگراه بايد نقش های متفاوتی داشته باشند 
به صورتی که هم دارای معنی و هدف بصری بوده و هم در 
تنظیم فیزيکی مسیر مفید باشند. با ايجاد يک حاشیه سبز 
Fa� ،1995(  اطراف بزرگراه می توان ايجاد يک سبز راه نمود
bos؛ Fabos and Ahern،1996(. سبز راه ها، منظره های خطی 

و يا کريدورهای سبزی هستند که توسط بشر ايجاد شده 
و دانش استفاده و ايجاد آن ها در حال گسترش است. در 
واقع سبزراه را می توان ترکیبی از کمربند سبز و پارک وی ها 
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Jongman and Punget�  ،2004 Flink et al؛   ،2001(  نامید
بهبود  باعث  می توانند  طبیعی  صورت  به  فضاها  اين   )ti

محیط های  ايجاد  همچنین  و  شوند  اطراف  محیط زيست 
به طور کلی در منظر راه  تفريحی می نمايند و  تفرجی و 
.)Hellmund and Smith ،2006؛Fabos ،2004( تاثیرگذارند

سکانس هايی  بايد  بزرگراه  در  موجود  سکانس های 
فضايی قابل انقطاع باشد. ورود و خروج در مقاطع مختلف 
ايجاب می کند که بزرگراه شامل سکانس های مستقلی باشد 
ولی در کل يک واحد را تشکیل دهند. بین سکانس ها و 
تقاطع ها بايد يک رابطه متقابل وجود داشته باشد. بزرگراه 
می بايست دارای ضرباهنگ پايه و متناوب منظمی از نقاط 
اين  باشند.  جالب توجه  بصری  کیفیات  و  تصمیم گیری 
ضرباهنگ می تواند متنوع بوده و بر اساس سرعت حرکت 
يا حداکثر طول آن تنظیم شود )يگانه، بمانیان، مهدی پور، 
1391 ، ص 4(. سکانس فضايی بزرگراه از عناصر بسیاری 
ادراک  پروسه  در  حرکت  ضمن  که  شده است  تشکیل 
بافت،  رنگ،  چون  عناصری  می آيند،  به وجود  بصری 
خطوط محیطی و نور خودروهای در حال حرکت. آنچه 
منظر شهري را شکل می دهد، دسته ای از ديدهای پی درپی 
است. دست کاری ماهرانه در عناصر شهري، چه کالبدي و 

چه عملکردي و معنايي، به گونه  ای که دسته ای از ديدهای 
و  شده  انديشیده  هماهنگ،  به شیوه  متباين  سکانس های 
در  شهري  طراح  وظیفه  بیايند؛  ناظر  ديده  به  هم  به دنبال 
منظر شهري است. تباين بین سکانس ها می تواند به وسیله 
و عملکردي  بصري  کارکردهاي  و  کالبدي محیط  عناصر 
فضا  در  انسان  فعالیت های  و  رفتارها  تغییر  يا  و  آن ها 

صورت گیرد )پورجعفر، 1387، ص100(.
آسايش محیطي از مؤلفه های مهم و اساسي محیط های 
و  سکونت  براي  زيرا  می شود،  محسوب  انسان ساخت 
خانه  که  همان گونه  و  بزرگ  است  خانه ای  شهر  زندگي، 
و  سکونت  تا  باشد  برخوردار  مزايايي  و  صفات  از  بايد 
بايد  نیز  شهر  سازد،  آسايش بخش  و  مطلوب  را  زندگي 
داراي کیفیات و ويژگی هايی براي تأمین آسايش، راحتي و 
امنیت باشد. همچنین شهر مانند خانه بايد محیطي گرم و 
صمیمي و دلپذير باشد تا امکان زندگي مطلوب را فراهم 
محیطی  آسايش  اينکه  برای   .)17 )لینچ،1372، ص  سازد 
آسايش  ايجاد  در  بايد يک سری عواملی که  ايجاد شود، 
برای ساکنین اطراف بزرگراه و ساير فضای پرتردد شهری 
به خوبی صورت  اگر عوامل فوق  نیاز است فراهم گردد. 
آلودگی  واقع،  در  می شود.  بصری  آلودگی  باعث  نگیرد، 

دیاگرام 1. مؤلفه های تأثیرگذار در آرامش روانی ساکنین بزرگراه شهری؛ مأخذ: نگارنده.
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منظر  يا  چشم انداز  از  عناصري  آن  به  به طورکلی  بصري 
شهري برمی گردد که جامعه آن را ناخوشايند می يابد، شامل 
تابلوهاي  و  چراغ راهنما  تجاري،  تابلوهاي  ساختمان ها، 

خیابان، دکل تلفن و برق، پوستر، علف های هرز، زباله های 
رها شده، شهرنشینی سازمان نیافته و کمبود سطوح سبز ) 
Onder and Konak ،2002( گیاهانی که فاقد نظم و بدون 

دیاگرام 2. فرایند شکل گیری طرحواره های ذهنی؛ مأخذ: نگارنده.
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که  بیلبوردهايی  ايجادشده اند،  باز  و  سبز  نواحی  مالحظة 
تجاري،  تابلوهاي  ساير  گرفته اند،  را  سرتاسر ساختمان ها 
انباشت نامنظم مواد زائد جامد، انواع متفاوت نقاشی های 
به  اضافه شده  بالکنی  حفاظ های  و  ساختمان ها،  بیرون 
می باشند  بصري  آلودگی  عمدة  داليل  از  ساختمان ها؛ 
)Onder ،2006(. در مجموع می توان گفت که اغتشاش 
از فضاهاي  آلودگی بصري شامل عناصر و چهره هايی  و 
شهري است که اوالً در معرض ديد ناظر قرار دارد و ثانیًا 
ناخوشايند بوده و درجة فرح بخشی و چشم نوازي فضا را 

کاهش می دهد.
ناشی  آرامش  ايجاد  و  بزرگراه ها  فضای  ادراک  در 
از  ذهنی  طرحواره های  مفهوم  به  توجه  ادارک،  اين  از 
طرحواره های  است.  برخوردار  زيادی  بسیار  اهمیت 
مکانی اجتماعی اساس درک با هويت ساختارهای شهری 
هستند. طرحواره ها، ساختارهايی برای بازيابی مفاهیم کلی 
مجموعه ای  طرحواره  هستند.  فرد  حافظه  در  ذخیره شده 
سازمان يافته از اطالعات، باورها و فرض ها هستند. محتوای 
آن ها از طريق تجربه های فردی ساخته، سازماندهی شده 
و در ادراک و ارزيابی اطالعات جديد استفاده می شوند. 
ادراک معنای محیط، از طريق طرحواره ها صورت می گیرد. 
شرط  می گیرد.  شکل  طرحواره  چندين  محیط  ادراک  در 
ادراک فضا به صورت کلیت يکپارچه و معنی دار، تقويت 
يکديگر  توسط  آن ها  تقويت  و  هم پوشانی  و  طرحواره ها 

است )يگانه و همکاران، الف 1394، ص 185(.
دربر  را  او  مصرف  تجربه  کل  فرد،  ذهنی  انگاره های 
می گیرد. قبل از مصرف، اين انگاره های ذهنی هستند که 
ما را به سوی مصرف رهنمون می شوند، در طول مصرف 
محصول  ارزش  شدن  افزوده  به  منجر  ذهنی  انگاره های 
انگاره های  مصرف  از  بعد  و  می شوند  ما  رضايت  و 
بازسازی  با  ما  که  به گونه ای  دارند  بازآفرينی  نقش  ذهنی 
می کنیم  زنده  دوباره  را  مصرف  از  تجربیاتمان  خاطرات، 
طرحواره های   .)Jenkins  ،1996( می بريم  لذت  آن ها  از  و 
می آورند.  فراهم  را  کردن  رفتار  و  يادگیری  امکان  ذهنی 
شکل زيست شناختی يک طرحواره روشن نیست. فرض 
بر اين است که وجود طرحواره ها چیزهای زيادی را در 
طرحواره های  می سازد.  آشکار  رفتار  و  يادگیری  مورد 
طرحواره ها  اين  می دهند.  شکل  انسان  اعمال  به  ذهنی 
دارند.  خود  در  را  جزئی تری  طرح واره های  گستره ای 
يکديگر  می توانند  باشند،  منطبق  ذهنی  طرحواره های  اگر 
غالب  بقیه  بر  يکی  اين صورت  غیر  در  کنند.  تقويت  را 

می شود. طرحواره هايی که هر لحظه از زمان در ذهن داريم 
امکان رشد انسان را در جهت های مختلفی فراهم می کند. 
نوعی طرحواره  دارند،  از محیط خود  مردم  که  تصوراتی 

ذهنی است )حبیبی، 1387(.

روش تحقیق
پژوهش حاضر دو مرحله اصلی را شامل می شود. مرحله اول 
شامل بخش نظری است که در اين مرحله از روش توصیفی 
چارچوب  يک  ارايه  و  نظری  مبانی  تدوين  به  تحلیلی  و 
نظری پرداخته شه استو در بخش آزمون گزاره های نظری 
است. شیوه های گردآوری  استفاده شده  پیمايشی  از روش 
داده ها در سطح نظری رجوع به اسناد و متون علمی و روش 
گردآوری داده ها در سطح آزمون، روش گردآوری پیمايشی 
پرسشنامه ها  تکمیل  نحوه  می باشد.  پرسشنامه  ابزارهای  با 
به صورت مصاحبه حضوري و در محل است. جامعه آماری 
شامل ساکنین محالت و بافت های پیرامون بزرگراه مدرس 
با  افراد  تهران می باشدطراحی شد. حجم نمونه 60 نفر و 
تحصیالت حداقل فوق ديپلم می باشد. روش انتخاب نمونه ها 
به صورت تصادفی سیستماتیک است. توسط نرم افزار آماری 
مورد تحلیل آماری قرار گرفت و در انتها نتايج با رويکرد 
پژوهش  اين  در  است.  گرديده  ارائه  اکتشافی  و  استنتاجی 
فراواني،  درصدهاي  درصدي،  توزيع  جداول  تکنیک هاي 
قرارگرفته  استفاده  مورد  فازی  رگرسیون  و  فازی  میانگین 
اند. به منظور سنجش مفاهیم و متغیرهای مورد استفاده از 
پژوهش الزم بود اين مفايم و متغیرها بايد تعريف عملیاتی 
شوند تا سنجه های آنها مشخص شود. در تحقیق علمي قبل 
از رجوع به واقعیّت براي گردآوري شواهد تجربي بايد بین 
سطح نظري و تجربي ارتباط ايجاد شود. گذر از سطح نظري 
به سطح تجربي نیازمند مجموع تالش هايي است که طّي آن، 
مفاهیم فرضیّات تعريف مي شوند؛ اعتبار معّرف هاي تجربي 
و پايايي ابزار سنجش مفاهیم بررسي مي گردند؛ واحد تحلیل 
و واحدهاي مشاهده تعیین مي شوند. از اين طريق زمینه هاي 
رجوع به  واقعیت و بررسي تجربي فرضیّات فراهم مي گردد 

)يگانه، بمانیان، 1394، ص 315(.
تعریف عملیاتی متغییرها:  بر اساس تعاريف ارائه شده، 
معّرف های عملی هريک از متغیّرها يا مفاهیم يعنی »آرامش 
مکانی-  ذهنی  »طرحواره های  و  بزرگراه«  حاشیه  روانی 
اجتماعی«، با استفاده از منطق حاکم بر روش شناسی تحقیق 
که منطق فازی است، از طريق درجه بندي در بازه ]0،1[ 

اندازه گیری شده اند.
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شناخت محدوده مورد بررسی
بزرگراه  پژوهش،  نظری  چارچوب  آزمون  منظور  به 
و  بوده  شهری  سبز  جداره  دارای  که  تهران  مدرس 
با  متعدد  ساختمان های  گیاهی،  پوشش  در  تنوع  دارای 

و  خاص  توپوگرافی  مختلف،  مقیاس های  و  عملکردها 
وجود  تفريحی،  اماکن  استقرار  و  مسیر  طول  در  متنوع 
به عنوان  است،  شهری  المان های  و  نشانه ای  عناصر 
به وجود  توجه  با  شده است.  انتخاب  موردی  مطالعه 
در  تحقیق  محدودکردن  به دلیل  و  موجود  پتانسیل های 
دقیق تر،  نتیجه  به  دستیابی  برای  مشخص  سکانس  يک 
برای  بیهقی  پارک سوار  تا  آب وآتش  پارک  محدوده 

پیمايشی و میدانی در نظر گرفته شده است.  مطالعه 
بزرگراه های  مهم ترين  جمله  از  مدرس  بزرگراه 

سنجه هامتغییرها

حاشیه  ساکنین  روانی  آرامش 
بزرگراه

وجود جداره های سبز آرامش دهنده
تسلط ديد برمحیط سبز پیرامون

تراکم مناسب ساختمان های پیرامون بزرگراه
اعتماد به همسايگان

امنیت  در شب 
امنیت در روز

وجود عناصر زيبا و هويت بخش و تعلق آفرين
سازگاری فعالیت ها 

عدم وجود آلودگی های بصری و شنیداری

مکانی- ذهنی  طرحواره 
اجتماعی مخاطبین

1. مناسب بودن سبک و شیوه طراحی فضای بزرگراه 
2.تنوع در جزئیات موجود از نزديک

3. تجانس جزيیات از دور
4. تناسب جزيیات با کلیت فضا

5. ادراک آسان کلیت فضا
6. توالی ادراکات فضا

7. وضوح سلسه مراتب تصاوير در ذهن ساکنین
8. میزان توجه فردبه فضاها و جزيیات هنگام ادراک 

جدول 1. تعریف عملیاتی  متغییرها؛ مأخذ: نگارنده

عکس 1. محدوده مورد بررسی در بزرگراه مدرس؛ مأخذ: 
نگارنده.

عکس 2. توجه به تفاوت دو نوع بدنه سازی در تعدیل شیب 
بدنه ها برای تثبیت خاک و درعین حال انطباق هر چه بیشتر با 
فراز و نشیب زمین قابل مالحظه است؛ مأخذ: غالمرضا پاسبان 

حضرت، 1389
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شمالی- جنوبی شهر تهران می باشد، که جداره های سبز 
بزرگراه های  و  خیابان ها  با  مناسب  ارتباط  آن،  حاشیه 
با  ساختمان هايی  مجاورت  در  قرارگیری  ديگر، 
فضاهای  و  مسکونی،  و  دولتی  متفاوت  کاربری های 
سبز با دانه بندی های درشت، تنوع زيادی از لحاظ ديد 
با  بزرگراه  جنوبی  قسمت  در  کرده است.  ايجاد  منظر  و 
به محدوده مرکزی شهر، شمار بخش های  نزديک شده 
سازمانی و مؤسسات دولتی افزايش پیدا می کند )پاسبان 

حضرت، 1391(.
به  پارک وی  پل  و  مدرس  بزرگراه  ساخت  تاريخ 
سال 1349 بازمی گردد اين بزرگراه دارای طول تقريبِی 
از  خود  مسیر  درطول  بزرگراه  اين  است.  کیلومتر   9
کاوسیه،  زرگنده،  الهیه،  محله های  از  جنوب،  به  شمال 
هم چنین  بزرگراه  اين  می کند.  عبور  عباس آباد  و  ونک 
بزرگراه های  با  جنوب،  به  شمال  از  مسیر خود  درطول 
رسالت  و  همت  شهید  حقانی،  شهید  صدر،  آيت اهلل 
غیرهمسطح  تقاطع های  و  پل ها  به وسیله  که  دارد  تقاطع 
در  مدرس  بزرگراه  از  عمده ای  بخش  می کند.  عبور 
که  می باشد،  مسکونی  و  خصوصی  مالکیت  اختیار 
البته به طور پراکنده واحدهای خدماتی و اداری تحت 

مالکیت دولت در آن شکل گرفته است. 

تحلیل یافته ها
راه حل های  ارائه  و  نظری  چارچوب  آزمون  به منظور 
حاشیه های  مطلوب  طراحی  خصوص  در  کاربردی 
اجمالی  توصیف  از  پس  درون شهری  بزرگراه های  سبز 
کالبدی،  مشخصه های  شناخت  و  مدرس  بزرگراه  از 
فضايی، اجتماعی و نمادين  پارک آب  و آتش تا پارک 
به  متصل  محله های  ساکن  شهروندان  نظرات  بیهقی 
مطالعه  اين  تجربی  داده های  است.  شده  اخذ  بزرگراه 
تحلیل  قرارگرفته اند،  تحلیل  مورد  سطح  دو  در 
هر  تفصیلی  به طور  ادامه  در  تبیینی.  تحلیل  و  توصیفی 
تحلیل ها  قرارگرفته اند.  مطالعه  مورد  تحلیل  سطح  دو 
و  مستقل  متغیرهای  و  زمینه ای  متغیرهای  بعد  دو  در 

شده اند.  بررسی  وابسته 

زمینه ای متغیّرهای  توصیفی  تحلیل 
متغیّرهای  توصیف  شامل  توصیفی،  تحلیل های 
متغیّرهای  است.  وابسته  و  مستقل  متغیّر  زمینه ای،  
رشته  تحصیالت،  میزان  سن،  جنسیت،  شامل  زمینه ای 
تحصیلی و سابقه سکونت در بخش مورد مطالعه است. 
به شرح  زمینه ای  متغیّرهای  از  هريک  توصیفی  تحلیل 
پژوهش  زمینه ای  متغیّرهای  ازجمله  زير است: جنسیت 
اسمي و در دو طبقه زن و  است که در سطح سنجش 
داده های  اساس  بر  مرد مورد سنجش واقع شده است. 
پاسخ دهندگان   %38/6 حدود  و  مرد   %61/4 آمارهای 
زمینه اي  متغیرهاي  از  ديگر  يکی  سن  بوده اند.  زن 
پژوهش حاضر است که در سطح سنجش نسبی مطالعه 
30-20سال  بین  افراد  دسته بندی  اين  در  است.  شده 
 ،%18/33 50-40سال   ،%26/67 سال   30-40  ،%35
قرار   %6/67 سال   60-70 و   %11/67 سال   50-60
از دسته بندی های  در هرکدام  میزان تحصیالت  گرفتند. 
در  کلی  به صورت  و  بررسی  پژوهش)ساکنین(  مورد 
دسته بندی  اين  در  شده است.  داده  نشان  زير  جدول 
فوق ديپلم،  از:  عبارت اند  که  است  شده  بیان  مقطع   4
فراوانی  میزان  که  دکتری،  و  فوق لیسانس  لیسانس، 
است  اين  نشان دهنده  و  آمده  زير  جدول  در  آن ها 
دارای  افراد  را  شرکت کنندگان  بیشتر  پژوهش  اين  که 
کرده  انتخاب  ديپلم  مقطع  از  باالتر  تحصیلی  مدارک 

است.
شکل 1. مسیر بزرگراه مدرس و خروجی های آن؛ مأخذ: آرشیو 

مهندسین مشاور بافت شهر
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مورد  ساکنین  آماری  جامعه  برای  پژوهش  اين  در 
بررسی، سؤالی درزمینه سابقه سکونت و نوع مالکیت در 
نظر گرفته شد. زيرا اين امر می تواند در شناخت عامل موثر 
در شکل گیری طرحواره های مکانی- اجتماعی و همچنین 
بزرگراه  حاشیه  محالت  و  بافت ها  ساکنین  آرامش  میزان 
که  افرادی   ،3 به جدول  توجه  با  باشد.  مؤثر  منطقه  بهتر 
سال های  تعداد  اساس  بر  دارند،  سکونت  منطقه  اين  در 
به چهار  تقسیم بندی  اين  تقسیم بندی شده اند.  سکونتشان 
دسته زير 5 سال، بین 5 تا 10 سال، بین 10 تا 15 سال و 

باالی 20 سال در نظر گرفته شد.
وضعیت مالکیت ديگر متغیّر زمینه ای پژوهش است که 
در سطح سنجش اسمي و در دو طبقه مالک و مستأجر مورد 
درصد  که  می دهد  نشان  پیمايش  واقع شده است.  سنجش 
مالکین 68/8% و درصد مستاجرين برابر 31/4% می باشد، 

که نشان دهنده بیشتر بودن درصد افراد مالک است. 

و  زمینه ای  متغیرهای  بین  رابطه  توصیفی  تحلیل 
احساس آرامش ساكنین

در اين بخش پاسخ ساکنین منطقه به سؤاالتی که برای آن ها 
قرار  بررسی  بود، مورد  مربوطه طراحی شده  پرسشنامه  در 
گرفت. زيرا برای درک چنین احساسی نیاز به گذراندن زمانی 
طوالنی در منطقه است. سؤاالت به گونه ای طراحی شده که 
موارد مهم و تأثیرگذار در آرامش را مورد نظر قرار داده است. 
اين نکات شامل: تأثیر وجود جداره های سبز آرامش دهنده، 
تسلط ديد بر محیط سبز پیرامون، تراکم مناسب ساختمان های 
پیرامون بزرگراه، اعتماد به همسايگان، وجود امنیت در شب، 
وجود امنیت در روز، وجود عناصر زيبا و هويت بخش و تعلق 
آفرين، سازگاری فعالیت ها، عدم وجود آلودگی های بصری و 

شنیداری را مورد بررسی قرار داده است.

جدول 2. فراوانی میزان تحصیالت افراد مورد پژوهش؛ مأخذ: 
نگارنده.

فراواني معتبر درصد

فوق دیپلم 41.1

لیسانس 16.7

فوق لیسانس 33.3

دكتری 8.3

كل 100

جدول 3. فراوانی سابقه سکونت در محل برای ساکنین؛ مأخذ: 
نگارنده.

فراوانی درصد درصد 
معتبر

درصد 
تجمعی

فراوانی 
معتبر

5< 25 41.6 41.6 41.6

10-5 20 33.3 33.3 74.9

15-10 10 16.7 16.7 91.6

20> 5 8.3 8.3 100
Total 60 100 100

دیاگرام 3. تأثیر عوامل مختلف در آرامش روانی ساکنین بزرگراه های سبز درون شهری؛ مأخذ: نگارنده.
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مشاهده  باال  دياگرام های  در  که  نتايجی  به  توجه  با 
ساختمان های  کمتر  تراکم  و  سبز  جداره  وجود  می شود، 
آرامش  احساس  موجب  توانسته  زيادی  حد  تا  مسکونی 
از  بیشتری  درصدی  به طوری که  شود.  منطقه  ساکنین  در 
پاسخ دهندگان باالی 50% از اين دو مورد رضايت داشتند 
اما در تقابل با آن احساس امنیت و اعتماد به دلیل کم بودن 
شبانه  عملکرد  با  فعالیت هايی  و  مسکونی  کاربری های 
روزی، در شب از بین می رود و ساکنین احساس مناسبی را 
ازلحاظ امنیت ندارند. همان طور که وجود فضای گسترده 
سبز در روز می تواند باعث ايجاد احساس آرامش و حس 
مطلوب گردد، در شب در صورت عدم نورپردازی کافی 
و عدم ايجاد محیط های ناامن می تواند باعث از بین رفتن 
حس امنیت در ساکنین منطقه گردد. يکی ديگر از داليلی 
که وجود جداره سبز و همچنین فضای سبز گسترده باعث 
در  امروزه  که  آن است  شده است،  منطقه  ساکنین  رضايت 
بزرگراه ها،  و  راه های شهری  ايجاد  با  زندگی شهرنشینی، 
شهرها را به محیط های خشک و بی روحی تبديل کرده اند 
مخاطبین  جذب  باعث  سبز  فضاهای  اينگونه  وجود  که 

بسیاری می گردد.

نتايج حاصل از رگرسیون را نشان  در جدول باال که 
 -1 1و  بین  مقداري  داراي  همبستگي  ضريب  می دهد. 
است. چنانچه ضريب همبستگي برابر با صفر باشد، نشان 
دهنده عدم ارتباط خطي دو متغیر با يکديگر بوده و اگر 
يک  وجود  دهنده  نشان  باشد  يک  با  برابر  آن  قدرمطلق 
همبستگي  ضريب  اگر  است.  متغیر  دو  بین  قطعي  رابطه 
مثبت باشد نشان دهنده يک رابطه تقريبي مستقیم بین دو 
متغیر و اگر ضريب همبستگي منفي باشد نشان دهنده يک 
بررسي  براي  است.  متغیر  دو  بین  معکوس  تقريبي  رابطه 
همبستگي بین دو متغیر کمي از آزمون همبستگي استفاده 
مي شود. عددR )همبستگی پیرسون بین دو متغیر(اشاره 
دارد به همبستگی ساده بین دو متغیر و به عبارتی شدت 

همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد. مقدار R2  نشان 
می دهند که چه مقدار از متغیر وابسته يعنی آرامش روانی 
مانند سن،  مستقل  متغیر  توسط  می تواند  استفاده کنندگان، 
تبیین شود. در اينجا میزان همبستگی بین سن و احساس 
آرامش روانی برابر 0.266a است که نشان می دهد میزان 
همبستگی آن کم می باشد)توان a که در مقدار R نمايش 
داده می شود، مقدار ثابت سن می باشد(. همبستگی بین 
دار  معنی  است  ممکن  آماری  نظر  از  هر چند  دامنه،  اين 
می  نشان  متغیرها  بین  را  ضعیفی  نسبتا  رابطه  تنها  باشد، 
تنها چهار درصد  نشان می دهد که  دهد. همبستگی 0.2 
آرامش  بین  ارتباط  متغیر مشترک است.  بین دو  واريانس 
روانی استفاده کنندگان تنها حدود 7/1% با سن در ارتباط 
است و اين نشان دهنده اين است که سن اهمیت و تأثیر 
نداشته  افراد  روی  بر  آرامش  احساس  ايجاد  در  خاصی 

است. 

روانی  آرامش  و  جنسیت  بین  ارتباط   5 جدول  در 
ساکنین حاشیه سبز بزرگراه های درون شهری، مطرح شده 
است. میزان R که برابر 0.285a  نشان می دهد که میزان 
ناچیزی  میزان  روانی  آرامش  و  جنسیت  بین  همبستگی 
است. همبستگی 0.2 نشان می دهد که تنها چهار درصد 
 R2 مقدار  متغیر مشترک است. همچنین  بین دو  واريانس 
ارتباط بین جنسیت و آرامش و آسايش را به میزان %8/1 
تأثیر زيادی  نشان می دهد که آن هم مانند سن نمی تواند 
برای روی آرامش روانی بگذارد. ارتباط بین تحصیالت و 
رشته های دانشگاهی با آرامش روانی ساکنین حاشیه سبز 
شده  مطرح  زير  جدول  در  درون شهری،که  بزرگراه های 
نشان   0.452a برابر  که   R میزان  است.  زير  به شرح  است 
می دهد که میزان همبستگی بین تحصیالت و آرامش روانی 
ارتباط  که  نشان می دهد   R2 میزان  است.  متوسط  به مقدار 
بین تحصیالت و رشته های دانشگاهی  و آرامش و آسايش 
تنها به میزان 20/4% می باشد که از سن و جنسیت تأثیر 

جدول 4. ارتباط بین سن و آرامش روانی ساکنین حاشیه 
بزرگراه های سبز درون شهری؛ مأخذ: نگارنده.

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate

1 0.266 0.071 0.22 2.47053

جدول 5. ارتباط بین جنسیت و آرامش روانی ساکنین حاشیه 
سبز بزرگراه های درون شهری؛ مأخذ: نگارنده.

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate

1 0.285 0.81 0.11 2.45628
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بیشتری دارد. پاسخ های داده شده نشان می دهد که افرادی 
که از میزان تحصیالت باالتری برخوردار هستند، حدوداً 
احساس آرامش و امنیت بیشتری را دارند. که می توان آن 
را يکی موارد مهم و تاثیر گذار در ادراک محیط بیان نمود.

تحلیل توصیفی گویه های طرحواره های ذهنی مکانی 
و اجتماعی ساكنین

شامل  است،  شده  مطرح  پرسشنامه  در  که  سواالتی 
مناسب بودن سبک و شیوه طراحی فضای بزرگراه، تنوع 
دور،  از  تجانس جزيیات  نزديک،  از  موجود  در جزئیات 
فضا،  کلیت  آسان  ادراک  فضا،  کلیت  با  جزيیات  تناسب 
توالی ادراکات فضا، وضوح سلسه مراتب تصاوير در ذهن 
ادراک را مورد بررسی  ساکنین و میزان توجه فرد هنگام 
طرحواره های  زمینه  در  که  سؤاالتی  پاسخ  داده اند.  قرار 
شده،  مطرح  منطقه  ساکنین  از  اجتماعی  و  مکانی  ذهنی 

به شرح جدول زير است:
و  مکانی  ذهنی  طرحواره های  بخش  سواالت  در   
مورد  در  که  می دهد  نشان  پاسخ ها  ساکنین،  اجتماعی 

جدول 7. ارتباط بین تحصیالت و آرامش و آسایش بصری 
استفاده کنندگان؛ مأخذ: نگارنده.

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate

1 0.452 0.204 0.125 2.27952

جدول 8. رابطه بین متغیرهای زمینه ای وطرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی ساکنین حاشیه سبز بزرگراه درون شهری؛ مأخذ: 
نگارنده.

سؤاالت
اصاًلکممتوسطزيادخیلی زيادطرح واره های ذهنی مکانی و اجتماعی مخاطبین

16/700 %75 %8/3 %آيا سبک و شیوه طراحی فضا را می پسنديد؟

ساختمان ها،کف  تزئینات  مانند  موجود  جزئیات  شما،  ازنظر   
سازی ها، تابلوها و چراغ ها با کّلیت بزرگراه تناسب دارند؟

% 41/7% 50% 8/300

16/700 %50 %33/3 %ازنظر شما، از دور جزئیات باهم تجانس دارند؟

25 %75000 %از نزديک در جزئیات تنوع مشاهده می کنید؟

در حالت سواره امکان درک فضا به صورت کّل يکپارچه برای 
شما وجود دارد؟

0% 91/700% 8/3

تصويرهايی  لحظه  هر  در  فضا  اين  در  حرکت  هنگام  به  آيا 
به صورت زنجیروار در ذهن شما به وجود می آيد؟

0% 83/3% 8/30% 8/3

نگاهتان،  تغیر  و  ديگر  نقطه ای  به  نقطه ای  از  حرکت  هنگام 
تصويری که از فضا در ذهنتان شکل گرفته است کمک می کند 

تا تصوير بعدی فضا را راحت تر درک کنید؟

0% 5000% 50

در مدت زمانی که نگاهتان را از جزئیات به کّلیات تغییر می دهید 
تصويرهای موجود از فضا در ذهنتان واضح هستند؟

0% 33/3% 33/30% 33/3

تغییر  جزئیات  به  کّلیات  از  را  نگاهتان  که  زمانی  مدت  در 
می دهید تصويرهای موجود از فضا در ذهنتان واضح هستند؟

0% 41/7% 33/30% 25

دقت  بیشتر  چیزهايی  چه  به  می کنید  تعیین  آگاهانه  خودتان 
کنید؟

0% 7500% 25

هنگام درک فضا همزمان به ياد می آوريد از چه نوع فضاهايی 
بیشتر خوشتان می آيد؟

% 8/3% 16/700% 75
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رضايت  میزان  بزرگراه،  فضای  طراحی  شیوه  و  سبک 
تناسب  مورد  در  همچنین  بوده است.  باالی %50  ساکنین 
جزئیات بزرگراه با کلیات، تجانس جزئیات با هم و تنوع 
در جزئیات آن، می توان از رضايت باالی 50% را مشاهده 
کرد. در ارزيابی پاسخ های داده شده، سوال مربوط به  ادراک 
تصاوير بعدی به کمک تصوير قبلی شکل گرفته در ذهن، 
طور  همان  يعنی  شد.  دريافت   50-50 پاسخگويی  میزان 
ادراک  افراد در  به  ايجاد طرحواره های ذهنی می تواند  که 
بهتر و سريع تر کمک کند، برای بعضی افراد هم می تواند 
سودمند نباشد. در مورد سوال توجه آگاهانه افراد به فضای 
که خودشان  بودند  کرده  بیان  بااليی  ادراک، درصد  مورد 
می توانند در انتخاب نگاه و میزان توجه شان موثر باشند 

و درصد کمی هم آن را نفی کردند. نکته قابل توجه در 
سواالت  پاسخ  اينکه  به  توجه  با  که  بود  اين  سوال  اين 
يا  تنها  دهندگان  پاسخ  بود،  شده  انتخاب  گزينه  پنج  در 
به نفی آن پرداختند و گزينه های  يا  آن را قبول کردند و 
که  سواالتی  در  نداشت.  جايی  جواب ها  بین  در  مابین 
مطرح  اجتماعی  و  مکانی  ذهنی  طرحواره های  بخش  در 
شده بود، تنها سوالی که پاسخ آن به مقدار زيادی منفی بود، 
گزينه يادآوری فضای مطلوب به هنگام درک فضا بود. که 
میزان پاسخ منفی به اين سوال حدود 75% ذکر شد. اين 
میزان پاسخ نشان دهنده اين است که افرادی که در فضای 
به دلیل موقعیت و  دارند  قرار  بزرگراه شهری  سبز حاشیه 
که  همزمان  زيادی،  میزان  به  نمی توانند  ديگر  عواملی  يا 

سؤاالت
اصاًلکممتوسطزيادخیلی زيادطرح واره های ذهنی مکانی و اجتماعی مخاطبین

16/7 %25 %500 %8/3 %اگر فضا آن طور که دوست داريد، نباشد ديگر توجه نمی کنید؟

هر بار که در اينجا حاضر می شويد میزان توجهتان به جزئیات 
کمتر از دفعه قبل است؟

% 16/7% 41/7% 16/7% 8/3% 16/7

آن  به  که  هستند،  ساختمان هايی  از  بسیار،خیلی  تردد  باوجود 
دقت نکرده باشید؟

% 25% 58/30% 8/3% 8/3

دیاگرام 4. تحلیل دیاگرامی گویه های مربوط به متغیر طرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی ساکنین؛ مأخذ: نگارنده.
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فضا را می بینند، يادآوری فضايی ديگر را در ذهن خود 
داشته باشند. همچنین سه سوال آخر در بخش طرحواره های 
ذهنی مکانی و اجتماعی در مورد میزان توجه فرد در هنگام 
ادراک بوده است. به صورت کلی، پاسخ ها نشان دهنده اين 
است که افراد احساس می کنند که هنگام ادراک فضا توجه 

زيادی به محیط خود دارند. 

با  زمینه ای  متغیرهای  بین  رابطه  توصیفی  تحلیل 
طرحواره های ذهنی مکانی- اجتماعی

همان طور که گفته شد، در جدول زير که نتايج حاصل از 
ساده  همبستگی  به   R عدد   ، می دهد  نشان  را  رگرسیون 
بین دو متغیر اشاره دارد و به عبارتی شدت همبستگی بین 
دو متغیر را نشان می دهد. ارتباط بین سن و طرحواره های 
 0.138a ذهنی مکانی - اجتماعی مخاطبین در اينجا برابر
داده می شود،  نمايش   R مقدار  در  که   a )توان  می باشد 
مقدار ثابت سن می باشد(.اين میزان از ارتباط بین سن و 
که  می دهد  نشان   R2 مقدار  می باشد.  کمتر  روانی  آرامش 
چه مقدار از متغیر وابسته يعنی طرحواره های ذهنی مکانی 
مستقل  متغیرهای  توسط  می تواند  مخاطبین،  اجتماعی   -
تبیین شود. در اينجا طرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی 
مخاطبین تنها می تواند توسط 1/9% توسط سن آنها تبیین 
 شود که به میزان بسیار کمی است و می توان گفت تقريبًا 

اين دو هیچ اثری بر روی يکديگر ندارند. 

طرحواره های  و  جنسیت  بین  ارتباط  جدول10  در 
ذهنی مکانی - اجتماعی مخاطبین حاشیه سبز بزرگراه های 
  0.114a که برابر R درون شهری، مطرح شده است. میزان
طرحواره های  و  جنسیت  بین  همبستگی  میزان  که  است 
ذهنی مکانی - اجتماعی مخاطبین حاشیه سبز بزرگراه های 
درون شهری را میزان ناچیزی نشان می دهد و تقريبًا می توان 
گفت که تأثیری بر روی يکديگر ندارند. همچنین مقدار 
بین جنسیت و طرحواره های ذهنی مکانی -  ارتباط   R2

اجتماعی مخاطبین حاشیه سبز بزرگراه های درون شهری را 
به میزان 1/3% نشان می دهد که آن هم مانند سن نمی تواند 
تأثیر زيادی بر روی طرحواره های ذهنی مکانی - اجتماعی 

مخاطبین حاشیه سبز بزرگراه های درون شهری بگذارد.

با  دانشگاهی  رشته های  و  تحصیالت  بین  ارتباط 
در  که  مخاطبین،  اجتماعی  و  مکانی  ذهنی  طرحواره های 
جدول زير نشان شده است به شرح زير است. میزان R که 
میزان همبستگی  نشان می دهد که  0.361a  است و  برابر 
اجتماعی  مکانی-  ذهنی  طرحواره های  و  تحصیالت  بین 
می دهد  نشان   R2 میزان  است.  متوسط  به مقدار  مخاطبین 
و  دانشگاهی  رشته های  و  تحصیالت  بین  ارتباط  که 
به  تنها  مخاطبین  اجتماعی  و  مکانی  ذهنی  طرحواره های 
بیشتری  تأثیر  جنسیت  و  از سن  که  می باشد   %13 میزان 
از  که  افرادی  که  می دهد  نشان  داده شده  پاسخ های  دارد. 
ادراک  در  هستند،  برخوردار  باالتری  تحصیالت  میزان 
توانايی  اجتماعی  و  مکانی  ذهنی  طرحواره های  ايجاد  و 
و  مهم  موارد  يکی  آن را  می توان  که  دارند،  را  بیشتری 

تاثیرگذار در ادراک محیط بیان نمود.

تحلیل تبیینی
با  آرامش  بین  که  است  آن  مقاله  اين  تبیینی  تحلیل 
طرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی ساکنین در حاشیه 
اين  سبز بزرگراه های درون شهری همبستگی وجود دارد. 

جدول 9. رابطه بین سن وطرحواره های ذهنی مکانی و 
اجتماعی مخاطبین؛ مأخذ: نگارنده.

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate

1 0.138 0.19 0.079 0.47083

جدول 10. رابطه بین جنسیت وطرحواره های ذهنی مکانی و 
اجتماعی مخاطبین؛ مأخذ: نگارنده

جدول 11. رابطه بین تحصیالت و طرحواره های ذهنی 
مکانی و اجتماعی مخاطبین؛ مأخذ: نگارنده

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate

1 0.114 0.13 0.86 0.478539

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate

1 0.361 0.130 043 4.49166



61

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 52 پاییز 1397
No.52 Autumn 2018

مدعای تبیینی ازطريق تعیین ضريب هم بستگی میان متغیر 
آرامش و متغیر معلوم طرحواره ذهنی مکانی و اجتماعی 
مورد مطالعه قرار می گیرد. با استفاده از تحلیل همبستگی 
فازی بین آرامش با طرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی 
ساکنین در حاشیه سبز بزرگراه های درون شهری اين ادعیا 
تبیینی داده های  قابل بررسی است. در جدول زير تحلیل 

تجربی ارايه شده است.

و  روانی  آرامش  بین  رگرسیون  جدول  اساس  بر 
طرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی ساکنین بافت ها و 
محالت حاشیه بزرگراه مدرس، میزان همبستگی بین اين 
قرار  پايینی  حد  در  نسبتا  که  باشد  می   285a. معادل  دو 
تاثیرگذاری طرحواره های ذهنی مکانی-  دارد. ولی میزان 
روانی  ارامش  میزان  بر  کننده  تقويت  و  همگرا  اجتماعی 
اين  می باشد.   81. حد  در  و  باال  بسیار  میزان  به  ساکنین 
موضوع بر اهمیت توجه به نقش طرحواره ها در طراحی 

محیطی مطلوب و آرامش دهنده تاکیددارد. 

خصوصیات  رابطه  میزان  باال،  جدول  داده های  طبق 
آرامش روانی و طرحواره های ذهنی مکانی و اجتماعی در 
حاشیه سبز بزرگراه های شهری معادل 0.285a ، نسبتي از 
واريانس مشترک پیوستگی آرامش روانی و طرح واره های 
ذهنی برابر 0.081 می باشد. با توجه به ضريب معنی داری 
)0.369( بین دو متغیر، همبستگی بین آنها معنی دار نمی باشد.

نتیجه گیری و جمعبندي
تجربی  يافته های  تحلیل  از  حاصل  نتايج  به  توجه  با 
بزرگراه های  طرحی  در  می رسد  به نظر  پژوهش،  اين 
اجتماعی  مکانی-  به طرحواره های  توجه  درون شهری 
هايی  محیط  ايجاد  برای  مولفه ها  اصلی ترين  از  يکی 
متصل  محالت  و  بافت ها  ساکنین  برای  آرامش بخش 
تشکیل  به  منجر  الزما  آرامش  ولی  است.  بزرگراه  به 
و  ذهن  در  تقويت کننده  و  همگرا  طرحواره های 
طرحواره های  تشکیل  يعنی  نمی گردد،  ساکنین  روان 
سبز  بزرگراه های  در  همپوشان  و  کننده  تقويت  ذهنی 
حاشیه  ساکنین  آرامش  میزان  از  متاثر  خیلی  شهری 
الزم  شرط  طرحواره ها،  ديگر،  عبارتی  به  نیست.  آن 
برای ايجاد آسايش برای شهروندان هستند ولی ارامش 
ذهنی  طرحواره های  ايجاد  علت  شرط  ارامش  وجود 
آنچنانی  تاثیر  جنسیت  و  نیست. سن  اجتماعی  مکانی- 
اجتماعی  مکانی-  ذهنی  طرحواره های  نوع  و  نحوه  بر 
اين  و  ندارند  شهری  درون  بزرگراه های  طراحی  در 
مشترک  تقريبا  معیارهای  داشتن  در  می تواند  موضوع 
بین گروه های مختلف شهروندی برای طراحی بزرگراه 
که  افرادی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آرام بخش  و  سبز 
بهتر محیط  توانند  باالتری هستند می  دارای تحصیالت 
آسانتر  آنها  برای  محیط  زيبايی های  و  کنند  درک  را 
لینچ است که  درک می شود و اين تايید کننده نظرات 
ببینند.  زيباتر  که  بگیرند  ياد  می توانند  مردم  می گويد 
مهمترين  شهری  درون  سبز  بزرگراه های  طراحی  در 
تناسب  بزرگراه،  فضای  طراحی  شیوه  و  سبک  معیارها 
درختان،  گونه های  مانند  بزرگراه  در  موجود  جزئیات 
شاکله  و  کلیات  با  شهری  مبلمان  و  المان ها  و  عناصر 
در  تنوع  و  هم  با  جزئیات  تجانس  وجود  آن،   کلی 
به  می باشد.  طراحی  تدابیر  مهمترين  از  آنها  جزئیات 
تجسم  و  ياداوری  برای  زمانی  کمتر  افراد  اينکه  دلیل 
بزرگراه  در  نشانه ای  و  نمادين  عناصر  به  سازی 
نوع  بر  کمتری  تاثیر  عناصر  اينگونه  از  استفاده  دارند 
آرامش  میزان  همچنین  و  آنها  ذهنی  طرحواره های 
و  متعدد  کاربری های  وجود  دارد.  محیط  از  دريافتی 
توزيع  که  به گونه ای  شبانه روزی  فعالیت های  با  متنوع 
و  شب  در  امنیت  احساس  موجب  مسیر  طول  در  آنها 
کلیدی  نکات  از  باشد  روز  در  هماهنگی  و  خوانايی 

است.  بین ساکنین  در  آرامش  احساس 

جدول 12. رگرسیون بین آرامش روانی و طرحواره های 
ذهنی مکانی و اجتماعی مخاطبین؛ مأخذ: نگارنده

جدول 13. میزان همبستگی بین آرامش روانی وطرحواره های 
ذهنی مکانی و اجتماعی مخاطبین؛ مأخذ: نگارنده

Model R  R
Square

 Adjusted
R Square

 Std. Error
 of the

Estimate
1 0.285 0.81 0.11 3.91613

همبستگی فازی آرامش و طرحواره های ذهنی مکانی و 
اجتماعی ساکنین حاشیه سبز بزرگراه شهری

NSigR2R منطقه مورد مطالعه

حاشیه سبز بزرگراه 600.3690.0810.285
مدرس
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