
 چىیذٌ

 عزاحی خاوٍ وًدن با ريیىزد رياوطىاسی محیظ در راستای افشایص خاللیت آوان

گذراوىدذ   َای مصىًعی ي ساختٍ دست بطز می در سوذگی مذرن امزيسی، اوساوُا بیطتز يلت خًد را در محیظ

 مذرسٍ گزفتٍ تا محیظ وار؛ بغًر مذايً با محیظ واىبذی در ارتباط َستىذ.ي اس خاوٍ ي 

بخطی سودذگی اي دارودذ. در ایده میدان،      َای فیشیىی اعزاف اوسان ومص مُمی در معىادَی ي ساسمان محیظ

َدای سسدمی ي رياودی     فضاَای يیضٌ وًدوان اَمیت بسیار سیادی داروذ، چزا وٍ وًدوان بٍ سبب محذيدیت

گیزودذ ي در عدًت تاثیزگدذاری ومتدزی بدز       لیاط با بشرگساالن بیطتزیه تاثیز را اس محیظ خًد میخًد در 

اوذ. بٍ سُت تاثیزپذیزی وًدودان   محیظ داروذ ي بٍ ایه تزتیب بیص اس بشرگساالن اسباراً تابع ضزایظ محیغی

ستمداعی وًدودان بدزای    َای رضذ سسمی، ضىاختی، عاعفی ي ا اس محیظ پیزامًن، السً است ویاسَا ي لابيیت

َای خاللاوٍ آوُا را ضىاخت ي تذابیزی در حًسٌ واىبذی بزای افشایص ي ارتماء خاللیدت آوُدا    ضىًفایی تًاوایی

اوذیطیذ ي اس آوُا در عزاحی فضاَای آمًسضی بُزٌ سست. َذف اس پضيَص حاضز، دستیابی بدٍ راَبزدَدا اس   

ی وًدن با فزآیىذ افشایص رضذ  ساسی مجمًعٍ سُت مىاسب َا ي راَىارَای اسزایی، َا، بزوامٍ عزیك سیاست

 خاللیت وًدن است.

آيری اعالعات  ساخت بزای سمع -محمك  وتابخاوٍ ای ي پزسطىامٍ -در ایه مغاىعٍ اس ريش مغاىعات میذاوی 

ٍ    spssَای بذست آمذٌ بٍ ومده ودزً افدددشار     استفادٌ ضذ، دادٌ ی میدان متییزَدا    تجشیدٍ ي تحيیدو ي رابغد

َای واىبذی فضای آمًسضی، بز رضدذ ي ضدىًفایی خاللیدت     طخص گزدیذ. وتایج وطان داد وٍ بزخی يیضگیم

َای فزآیىذ خالق در وًدن )وىجىايی، اوگیدشش، تخیدو، ابتىدار،     وًدوان تاثیزگذار است. با ضىاسایی مًىفٍ

آمًسضدی ماوىدذ     باسی ي ...( ي ایجداد سدذيه َدذف ي محتدًا، اودًه ي راَىارَدایی بدزای عزاحدی فضداَای         

پذیزی، سذابیت، تىًع، ضایستگی ي پاسخگًیی، فزً ي يسعت فضا، استفادٌ اس عىاودز عبیعدت ي ... در    اوعغاف

 سُت افشایص خاللیت آوان ارائٍ گزدیذ.
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