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بررسی وقص تعامالت اجتماعی در میسان رضایتمىدی ساکىیه در تًسعٍ 

 َای وًیه ضُری ،ومًوٍ مًردی:محلٍ مالصدرای ضُر 

 
1مُسا کریمی 

*  

  سیضی ؿُشی،داوـگبٌ آصاد اػالمی،ياحذ لضيیه داوـدًی وبسؿىبػی اسؿذ ثشوبمٍ -1

 

 

  چكیدٌ
وبمٍ سیضان ي مذیشان ؿُشی سا وبگضیش ثٍ ایدبد تًػؼٍ َبی ؿُشی ثشای اػىبن ػرشسیض خمؼیرت   افضایؾ خمؼیت ؿُشی ،ثش

ؿُشَبی ثضسي ومًدٌ اػت.ایه سؿذ ؿتبثبن ؿُشَب ثبػر  وبساربیتی ؿرُشيوذان اص ػیبػرت َربی تًػرؼٍ ؿرُشی ؿرذٌ         

ػی ثریه ػربوىیه مترالت    تؼبمالت اختمرب  ٍ ثشسػی مـىالت دس تًػؼٍ َبی وًیه ؿُشی ثب تبویذ ثش اػت.ممبلٍ حباش ث

وًػبص ؿُشی می پشداصد.متلٍ مالكذسا خض متالت وًػبص ؿُش لضيیه می ثبؿذوٍ دس ػبل َبی اخیرش ثرٍ دلیرح تترً ت     

وبلجذی خمؼیت صیبدی سا ثٍ خًد خلت وشدٌ اػت.ثش اػبع یبفتٍ َبی حبكح اص پظيَؾ ثیه سياثظ ي تؼبمالت اختمربػی  

مىذی ػبوىبن اص متلٍ ساثغٍ مؼىبداسی يخًد داسد ثٍ عًسی وٍ ثب افضایؾ سياثرظ ي  دس دسين متلٍ مالكذسا ي میضان سابیت

تؼبمالت اختمبػی ثیه ػبوىبن ایه متلٍ سابیتمىذی اص متلٍ ویرض افرضایؾ مری یبثرذ. ثرشای ااجربت ایره فشاریٍ اص ورش           

دسين ػًا ت پشػؾ وبمرٍ   ثُشٌ گشفتٍ ؿذ تب دلت تتمیك افضایؾ یبثذ.خُت ػىدؾ پبیبیی ي ػبصگبسی spssافضاسآمبسی 

ثب اودب  یه پیؾ آصمًن ممذاس ولی اشیت آلفبی وشيوجبخ    ثٍ دػت آمذ وٍ وـبن دَىذٌ سيایی ي اػتجبس ثرب ی پشػرؾ   

ثشسػی ومؾ تؼبمالت اختمبػی دسمیضان سابیتمىذی ػبوىبن مترالت دس تًػرؼٍ َربی خذیرذ      وبمٍ اػت.دس ایه ممبلٍ ثٍ

اسائٍ ساَىبسَبی مفیذ ي وبسثشدی ثشای افضایؾ تؼبمالت اختمبػی دس متلٍ مالكذسای ؿُش  ؿُشی پشداختٍ ي دس وُبیت ثٍ 

 . می پشداصیم.  لضيیه

 تؼبمالت اختمبػی،تًػؼٍ َبی وًیه،سابیتمىذی ،متلٍ مالكذسا   کلیدی: َای ياشٌ
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  مقدمٍ -1
اكلی ثشای ػذ  تمشوض وبسثشی َبی  ثٍ عًس ولی سؿذ ؿُشوـیىی دس ایشان سي ثٍ افضایؾ ثًدٌ اػت.یىی اص ساَىبسَبی

مختلف دس مشاوض ؿُشی ایدبد متالت خذیذ ؿُشی می ثبؿذ .ؿُش لضيیه َمبوىذػبیش ؿُشَبی وـًس ثؼذ اص اومالة ؿبَذ 

اخشای ػیبػت َبی مشثًط ثٍ صمیه ثًدٌ اػت وٍ تبایشاتی ثش گؼتشؽ متذيدٌ ؿُش ي خُبت تًػؼٍ داؿتٍ اػت . یىی اص مُم 

ؼٍ ػمت ؿمبل ؿُش ي ایدبد صمیىٍ ثشای ؿىح گیشی ایه متلٍ ،متذيد ثًدن ؿُش اص ػٍ خبوت غشة،ؿشق ي تشیه مًاسد تًػ

خىًة یب ثبؽ َبی ػىتی می ثبؿذ. َم چىیه ایدبد صمیىٍ َبی  ص  ثشای تمًیت ػبختبس فضبیی چىذ َؼتٍ ای خُت وبَؾ 

ػت.دس تًػؼٍ َبی خذیذ ؿُشی حیبت خمؼی يخًد فـبس ثش ثخؾ مشوضی ؿُشی ،خض ػیبػت َبی ایدبد متلٍ مالكذسا ثًدٌ ا

وذاسد یؼىی دس يالغ مىبوی یب مًلؼیتی ثشای سَب ؿذن اص تىؾ َبی سيصمشٌ ،گزسان ايلبت فشاغت،تؼبمالت اختمبػی،مـبسوت ي 

گشدَم آیی افشاد ویؼت.ثٍ عًس ولی احؼبع خمؼی اختمبع َبی متلی ي ياثؼتگی َبی احؼبػی ثٍ یه مىبن دس تًػؼٍ َبی 

ػجًس اص متلٍ مالكذسا متًخٍ ػذ  كمیمیت ثیه ػبوىیه ایه متلٍ ي حتی خذیذ ؿُشی دس حبل وبپذیذ ؿذن اػت .ثب 

َمؼبیگبوی وٍ دس یه آپبستمبن َؼتىذ می ؿًیم.دس ایه تتمیك ثشآویم تب ومؾ تؼبمالت اختمبػی سا دس میضان سابیتمىذی 

 .ػبوىیه دس متالت وًػبص ثب خق متلٍ مالكذسا ثؼىدیم 
 

 ريش تحقیق-2
وبسثشدی می ثبؿذ.چشا وٍ تالؽ داسد ثب اػتفبدٌ اص صمیىٍ َب ي مجبوی وظشی مًخًد ثٍ مغبلؼٍ ی –تتمیك حباش اص وًع ثىیبدی 

یىی اص مؼبئح ؿُشی ي اسائٍ ی پیـىُبدَبیی دس ایه خلًف می پشداصد.اص وظش مبَیت ي سيؽ ایه تتمیك خض دػتٍ ی 

ؽ می وىذثب اسائٍ ی  اعالػبت ثٍ تًكیفی اص مًاًع ي ياؼیت متیظ ثرشداصد ي پغ اص ان ثب تتلیلی  اػت.چشا وٍ تال-تًكیفی

اػتفبدٌ اص سيؽ َبی مختلف ثٍ تدضیٍ ي تتلیح اعالػبت گشد آيسی ؿذٌ الذا  وىذ.گشد آيسی اعالػبت دس ایه تتمیك ؿبمح 

اوض اعالػبتی ,پشوشدن پشػؾ وبمٍ ،َمچىیه ثشسػی َبی اػىبدی ي مغبلؼبت میذاوی َمچًن مشاخؼٍ ثٍ وتبثخبوٍ َب ,مش

ثشای تؼییه تؼذاد اػضبی خبمؼٍ ی آمبسی پظيَؾ اص  ملبحجٍ ثب افشاد كبحت وظش ي ػبوىبن متلٍ مالكذسا اودب  می ؿًد.

وفشی ایه متلٍ,تؼذاد اػضبی   5640فشمًل وًوشان اػتفبدٌ می ؿًد.ثب فشم ػغح اعمیىبن وًد ي پىح دسكذ ي خمؼیت     

وفش  ثٍ دػت میآیذ.پشػؾ وبمٍ َب ثبیذ دس ػبػبت مختلف سيص تًصیغ ؿًوذ .تدضیٍ ي تتلیح اعالػبت گشد  360ٍ ی آمبسی خبمؼ

 اودب  ؿذ. spssآيسی ؿذٌ ثب اػتفبدٌ اص وش  افضاس 

 

 مباوی وظری -3
دس امًس متلٍ ،ؿُش ي مـبسوت اختمبػی ػجبست اػت اص آن دػتٍ فؼبلیت َبی اسادی وٍ اص عشیك آن َب اػضبی یه خبمؼٍ ،

:سيػررتب ؿررشوت وررشدٌ ي ثررٍ كررًست مؼررتمیم یررب غیررش مؼررتمیم دس ؿررىح دادن ثررٍ حیرربت اختمرربػی مـرربسوت داسوررذ   

مـبسوت اختمبػی د لت ثشگؼتشؽ سياثظ ثیه گشيَی دس لبلت اودمىُب ،ػبصمبتُبی مزَجی،اتتبدیرٍ  108:1369.)تجشیضی،

تی متلی یب غیش ديلتی داسوذ ي افشاد ثرٍ كرًست آگبَبورٍ ي ثرب دس وظرش      َبی يسصؿیدًاوبن يگشيَُبیی داسد وٍ مؼمً  خلل

وـرربن   گررشفته َررذي َرربی مؼرریه ي مـررخق وررٍ مىدررش ثررٍ ػررُیم ؿررذن دس مىرربثغ لررذست مرری گررشدد اصخًدؿرربن   

ػشمبیٍ اختمبػی يیظگی َبیی اص یه خبمؼٍ یب گشيٌ اختمبػی اػت وٍ ظشفیت ػبصمبن دَی (:171:1386)مشادی،  میذَىذ

دايعلجبوٍ ثشای حح مـىالت متمبثح یب مؼبئح ػمًمی سا افضایؾ می دَذ .اص خملٍ می تًان اص مؼیبس ساثغٍ متمبثح خمؼی ي 

(ولمه مدمًػرٍ  10:1384یب سفتبس غیش خًدخًاَبوٍ یب مؼیبسَبیی وب  ثشد وٍ اخشای لشاسدادَب سا تؼُیح می وىذ.)تبخجخؾ،
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وٍ می تًاوذ مىبثغ ػشمبیٍ ای ػرًدمىذ ثرشای افرشاد تـرىیح دَرذ.ایه       گًوبگًوی اص يیظگی سياثظ اختمبػی سا روش می وىذ

يیظگی َب وٍ ثٍ ػىًان مىبثغ ػشمبیٍ ای ؿىبختٍ می ؿًوذ ػجبستىذ اص تؼُذات ي اوتظبسات،ظشفیت ثربلمًٌ اعالػبت،َىدبسَرب   

ثٍ ومرح اص ورًاثخؾ    467:1377ي امبوت اخشایی مًاش،سياثظ التذاس،ػبصمبن اختمبػی اوغجبق پزیش ي ػبصمبن تؼمذی.)ولمه،

(وظب  اختمبػی ثبیذ ویبصَبی مُم وىـگشان خًد سا ثرشآيسدٌ ػربصد ي َرم چىریه ثبیرذ مـربسوت وربفی اػضربیؾ سا         1391

 (135:1374ثشاوگیضاوذ تب ثتًاوذ ثمبیؾ سا تضمیه ومبیذ.)ستیضس،

 

 محديدٌ مًرد مطالعٍ -4
ؿُش لضيیه يالغ ؿذٌ اػت.ثب تًخرٍ   3ش دس خىًة ؿشلی مىغمٍ وف 5640َىتبس يخمؼیت  4/67متلٍ مالكذسا ثب يػؼتی مؼبدل 

ثٍ تًػؼٍ ؿُش دس خُت ؿمبل ایه متلٍ  دس ساػتبی ػیبػت َبی مشثًط ثٍ صمیه تـىیح یبفتٍ  اػت..یىی اص مُم تشیه مًاسد 

يخىًة یب ثربؽ  تًػؼٍ ثٍ ػمت ؿمبل ؿُش يایدبد صمیىٍ ثشای ؿىح گیشی ایه متلٍ ,متذيد ثًدن ؿُش اص ػٍ خبوت غشة,ؿشق 

َبی ػىتی می ثبؿذ.َمچىیه ديس ومًدن ؿُشيوذان اص مىبعك مشوضی ؿُش ثٍ دلیح تمشوض ثیؾ اص اوذاصٌ فؼبلیت َبی التلبدی 

َىتربسی مالكرذسا    4/67ي تدبسی دسآن  ,ػیبػت ایدبد مىبعك خذیذ ؿُشی سا  ص  ومًد. وربسثشی َربی مًخرًد دس مترذيدٌ     

دسمبوی,اداسی,حمرح ي ومح,مرزَجی,فشَىگی ي يسصؿری مری ثبؿرذ.وبسثشی مؼرىًوی       -تیؿبمح مؼىًوی,تدبسی,آمًصؿی,ثُذاؿر 

مترش مشثرغ    285/14متش مشثغ ,آمًصؿی 353/14متش مشثغ,حمح يومح 315/26متش مشثغ,اداسی  509متش مشثغ,تدبسی  266/377

متش مشثغ ثٍ متلرٍ   50/1سصؿی متش مشثغ ي ي 616/1دسمبوی –متش مشثغ ي ثُذاؿتی  238/1متش مشثغ ,فشَىگی  021/5,مزَجی  

(.وتبیح حبكح اص تتمیك ي ملبحجٍ ثب افشاد ػبوه دس متلرٍ ثرٍ ورًػی تبویرذ ثرش تؼرلظ       76:1391اختلبف داسد.)كبلتی ثشصگش,

عجمٍ اختمبػی خًة ي مذسن دس متلٍ اػت .اوثش افشاد ػبوه دس ایه متلٍ داسای مذسن لیؼبوغ ي ثب تش َؼتىذ وٍ ثشػرىًوت  

دٌ خبمؼٍ ثش متذيدٌ مًسد مغبلؼٍ د لت داسد. . فمذان فضربَبی ػمرًمی ؿرُشی َمچرًن پربسن ي فضربَبی       عجمٍ تتلیح وش

فشَىگی يسصؿی دس ایه متلٍ ثٍ چـم می خًسد. ثٍ دلیح ػذ  پیؾ ثیىی فضبَبی تدمغ ي گشد َم آیی دس  متلٍ اوثش ػبوىبن 

تىذ. ػرذ  يخرًد وربسثشی َربی مخرتلظ دس ایره متلرٍ ي        متلٍ اص ویفیت تؼبمالت ي سياثظ اختمبػی دس ػغح متلٍ وبساای َؼ

 .َمچىیه يخًد ػبختمبن َبی ویمٍ وبسٌ,امىیت ایه متلٍ سا تتت الـؼبع لشاس دادٌ اػت
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 یافتٍ َای تحقیق -5
 5640یت ثشای  تدضیٍ ي تتلیح دادٌ َب اص تىىیه َبی آمبس تًكیفی ي آمبس اػتىجبعی اػتفبدٌ ؿذٌ اػت. ثب تًخٍ ثٍ خمؼ  

پشػؾ وبمٍ ثیه ػبوىیه  360ثٍ دػت می آیذ یؼىی ثبیذ  360وفشی متلٍ مالكذسا ي ثب اػتفبدٌ اص فشمًل وًوشان تؼذاد ومًوٍ 

 .ایه متلٍ تًصیغ ؿًد . پبیبیی ي سيایی ػًا ت پشػؾ وبمٍ ثب آلفبی وشيوجبخ تبییذ ؿذٌ اػت.

وفش داسای تتلیالت  77وفش متبَح می ثبؿىذ. 245وفش مدشد ي  98وفش مشد َؼتىذ. 182وفش اص پبػخ دَىذگبن صن ي  161

ش وف 14وفش اص پبػخ دَىذگبن ؿبغح ، 245وفش فًق لیؼبوغ می ثبؿىذ .تؼذاد  77وفش لیؼبوغ ي 133وفش فًق دیرلم، 56دیرلم،

وفش ثبصوـؼتٍ َؼتىذ.دس ساثغٍ ثب ػه پبػخ دَىذگبن َم ثب ثشسػی پشػؾ وبمٍ َبی  28وفش داوؾ آمًص ي داوـدً، 56خبوٍ داس،

وفش ػی ي پىح تب چُح  105وفشثیؼت ي پىح تب ػی ي پىح ػبل، 119وفش پبوضدٌ تب ثیؼت ي پىح ػبل داسوذ، 56حبكح اص پظيَؾ 

 ثٍ ثب  َؼتىذ .وفش پىدبٌ ي پىح ػبل  14ي پىح ػبل،

 

  بررسی فرضیٍ پصيَص -6
      به نظر می رسد بین روابط و تعامالت اجتماعی در محله مالصدرا با رضایتمندی ساکنین از محله رابطه وجود

 دارد.

 

ػغح سياثظ اختمبػی ي تؼبمالت دسين متلٍ ای اص خملٍ ممً تی اػت وٍ می تًاوذ ثش وگشؽ افشاد ي ػغح ویفیت صوذگی 

ااشگزاس ثبؿذ. اصیه سي پیؾ ثیىی می ؿًد ثیه تؼبمالت اختمبػی افشاد ي ػغح سابیتی وٍ اص متلٍ داسوذ ساثغٍ  آوبن

 مؼىبداسی يخًد داؿتٍ ثبؿذ. 
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 :رضایت از تعامالت اجتماعی1جديل

 

 سابیت اص تؼبمال اختمبػی متلٍ

 

 

 سابیت اص متلٍ

 مدمًع خیلی صیبد صیبد متًػظ وم خیلی وم

 24.4 0 2.2 2.2 15.6 4.4 خیلی وم

 40 0 0 11.1 17.8 11.1 وم

 17.8 0 2.2 4.4 4.4 6.7 متًػظ

 8.9 2.2 2.2 2.2 2.2 0 صیبد

 8.9 4.4 2.2 0 2.2 0 خیلی صیبد

 100 6.7 8.9 20 42.2 22.2 مدمًع

 

 مبخز:وگبسوذٌ

 :آزمًن َای ريابط ي تعامالت اجتماعی درين محل2ٍجديل

 متغیش مؼتمح

 

 ٍمتغیش ياثؼت

 سياثظ ي تؼبمالت دسين متلی

1آصمًن اتب ػغح مؼىبداسی دسخٍ آصادی وبی اػىًئش 2آصمًن ػبمشص   

691/190 سابیت اص متلٍ  16 000/0  587/0  284/0  

 مبخز:وگبسوذٌ

 

% ساثغٍ 99می تًان ایه گًوٍ اػتىجبط وشد وٍ ثب اعمیىبن  000/0( ي ػغح مؼىبداسی 691/190ثب تًخٍ ثٍ ممذاس آصمًن )

ىبداسی ثیه دي متغیش چگًوگی يػغح سياثظ اختمبػی دسين متلٍ ای ثٍ ػىًان متغیش مؼتمح ثب سابیت اص متلٍ ثٍ ػىًان مؼ

مجىی ثش يخًد ساثغٍ مؼىبداس ثیه دي متغیش مًسد تبییذ می  H1متغیش ياثؼتٍ يخًد داسد.ثٍ ایه تشتیت می تًان ثیبن داؿت وٍ 

   ثبؿذ.

جبط ثیه ایه دي متغیش اص اشیت َمجؼتگی اػریشمه اػتفبدٌ ومًدٌ ایم. ثب ایه آصمًن امه ثشای متبػجٍ دسخٍ ي میضان است

تبییذ ساثغٍ لبدس خًاَیم ثًد ؿذت ي خُت ساثغٍ سا ویض مـخق ومبییم.  مثجت ثًدن ممذاس آمبسٌ ی اػریشمه ثٍ مؼىبی ساثغٍ 

سياثظ اختمبػی ثیه َمؼبیگبن ي ثب ثب  سفته ویفیت  مؼتمیم ثیه متغیش مؼتمح ي ياثؼتٍ اػت. ثٍ ایه تشتیت ثب افضایؾ ػغح

                                                 
5. 

Eta  
2
 . Somers’d 
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سياثظ اختمبػی افشاد، سابیت افشاد اص متلٍ مؼىًوی ؿبن ي ویفیت صوذگی ؿبن افضایؾ می یبثذ. دس وتیدٍ فشایٍ مزوًس مًسد 

 تبییذ می ثبؿذ.

 :َمبستگی پیرسًن3جديل

 متغیش مؼتمح

 

 متغیش ياثؼتٍ

 سياثظ ي تؼبمالت دسين متلی

3گی پیشػًنَمجؼت  تؼذاد ػغح مؼىبداسی 

497/0 سابیت اص متلٍ  000/0  343 

 مبخز:وگبسوذٌ

 . 
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 گیری وتیجٍ -7
وترربیح تتمیررك وـرربن داد وررٍ میررضان سارربیت ػرربوىبن اص متلررٍ مالكررذسای ؿررُش لررضيیه ثررش خررالي تلررًس اػررم ؿررُشيوذان  

متلرٍ مالكرذسا ي ثرب تًخرٍ ثرٍ ثشسػری َربی         لضيیىی دس ػغح پبییه لشاس داسد. ثرب تًخرٍ ثرٍ پربییه ثرًدن میرضان ساربیت اص       

میذاوی مـخق ؿذ ػبوىبن وؼرجت ثرٍ تؼرذادی اص يیظگری َربی مرًاش ثرش ساربیتمىذی اص متلرٍ َربی وًػربص وبسااری اورذ ي              

یب دس ثشخرًسداسی اص آوُرب ثرب مـرىالتی سيثرٍ سي َؼتىذ.مؼربئلی َمچرًن ػرذ  يخرًد كرمیمیت ثریه ػربوىیه متح،پربییه              

ًد حررغ تؼلررك ثررٍ متلررٍ ،َمچىرریه ومجررًد ؿررذیذ فضرربی ػررجض ي وجررًد فضرربَبیی ثررشای گررزسان ثررًدن امىیررت اختمرربػی،وج

ايلبت فشاغت  دس پبییه ثًدن  ساربیت ػربوىبن اص ایره متلرٍ تربایش ثؼرضایی داؿرتٍ اػرت.مًاسد ثرب  ومربیىگش ایره اػرت ورٍ              

   ً ة صوررذگی ثشخررًسداس ؿررُشيوذاوی وررٍ دس مىرربعك تًػررؼٍ یبفتررٍ ؿررُشی صوررذگی مرری وىىررذ ثررشای ایىىررٍ اص ویفیررت مغلرر

ثبؿىذ تىُب خًاَربن خبورٍ َربی مرذسن ي ؿریه ویؼرتىذ ثلىرٍ دس وىربس ياحرذَبی مؼرىًوی وًػربص ثبیرذ ثرٍ ساٌ َربیی ثرشای                

   افضایؾ مـبسوت ي تؼبمالت اختمبػی دسثیه ػبوىیه  ایه متالت ویض تًخٍ وشد.

 پیطىُادَای تحقیق  -8

ان مـبسوت َبی مشدمی دس پشيطٌ َربی متلری ي ػرىدؾ میرضان وفرًر      پیـىُبد می گشدد آمبسَبی دلیمی مبوىذ ػىدؾ میض-

ػشای متلٍ دس متالتی وٍ چىیه عشح َبیی اخشا ؿذٌ تُیٍ گشدد  تب ثشای متالت وًػبص ثب خق متلرٍ مالكرذسا لرضيیه ویرض     

 امىبن ػىدی ؿًد.

وت اخشایی خُت ثٍ امش وـؼته پیـىُبد می ؿًد پظيَـگشان ي مذیشان ؿُشی دس خلًف تبمیه ساٌ َبیی ثشای ایدبد امب-

عشح َبی متلٍ متًس ي مـبسوت مشدمی دس متالت ي خُت تمًیت تؼبمالت اختمبػی دس متالت ثٍ خبی پشداخته ثٍ حًصٌ 

 َبی وظشی ثٍ حًصٌ َبی ػملی ثرشداصوذ.

یه متالت، اثتذا ثٍ پیـىُبد می گشدد ثٍ مىظًس ثُجًد ویفیت صوذگی ػبوىبن دس متالت وًػبص ي اتخبر الذامبت  ص  دس ا-

 تؼییه ثشوبمٍ صمبوی وًتبٌ مذت ي ػرغ ثشوبمٍ َبی ثلىذ مذت پشداختٍ ؿًد.

پیـىُبد می ؿًد دس ثشوبمٍ سیضی ثشای متیظ َبی ػىًوتی خًاػتٍ َب ،وظشات ي ايلًیت َبی ػبوىیه ثشای مًفمیت َش چٍ -

 ثیـتشچىیه پشيطٌ َبی ؿُشی  مجىبی وبس لشاس گیشد .

د دس آیىذٌ اص ایدبد متیظ َبی ػىًوتی خذیذی وٍ  دس آوُب تىُب تًخٍ كشي ثٍ ياحذ َبی مؼىًوی می ؿًد پیـىُبد می ؿً-

 ي ثب اػتبوذاسدَبی ؿُشػبصی ي صوذگی ؿُشی . مغبثمتی وذاسوذ ،خلًگیشی ؿًد.

 ی تتمیكساَىبسَب-9

د ایرره مىرربن َررب دس متلررٍ  ػرربخت فضرربَبیی وررٍ لبثلیررت ثشگررضاسی مشاػررم مختلررف ي تدمؼرربت َمگرربوی سا داسوررذ ،ایدررب  -

 ثبػ  افضایؾ سياثظ اختمبػی دس ػغح متلٍ می ؿًد.

خزة مشد  اص عشیك ایدربد مىربن َربیی ثرشای فؼبلیرت َربی پرش مخبعرت ورٍ ػربوىبن دس ایره مترح َرب ثتًاوىرذ ثرب َرم                  -

 زَجی ي ػىتی  سياثظ اختمبػی مثجتی داؿتٍ ثبؿىذ اص لجیح ایدبد مىبوی ثشای تئبتشَبی خیبثبوی ،ثشگضاسی مشاػم م
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تـىیح گشيٌ َربی متلری دس ثریه سدٌ َربی ػرىی مختلرف ي ثشگرضاسی  مؼربثمبت مُریح متلرٍ ای ثریه ایره گرشيٌ َرب دس               -

 سيصَبی تؼغیح َفتٍ ثبػ  می ؿًد وٍ تؼبمالت سي دس سي ثیه  ػبوىیه ایه متلٍ  ایدبد ؿًد.

بختٍ ؿرًد ثرٍ عرًسی ورٍ  داسای ویمىرت َربیی       ایدبد ثًػتبوی ثب ورب  ثًػرتبن گفتگرً ورٍ دس مىربن مىبػرجی اص متلرٍ  ػر        -

مىبػررت ي دس وىرربس َررم  ثبؿررذ وررٍ ػرربوىیه متررح دس ایرره ثًػررتبن ديس َررم خمررغ ؿررًوذ ي ثررب َررم ثررٍ ثترر  ي گفتگررً      

 ثرشداصوذ ي ثٍ وًػی پبتًق متلٍ ثبؿذ.  

لررٍ ي تـررىیح ػررشای متلررٍ ثررشای متررذيدٌ مررًسد مغبلؼررٍ ،ثررشای خلررت مـرربسوت ػرربوىبن ،فررشاَم آيسدن صمیىررٍ مذاخ     -

 حضًسآگبَبوٍ ی آوُب ػشكٍ ویبص ػىدی ،تلمیم گیشی ي ثشوبمٍ سیضی ي وظبست ثش مؼبئح مختلف دس متلٍ.

ػُیم ورشدن مرشد  دس ثشوبمرٍ سیرضی ثرشای متلرٍ ،صمربوی ورٍ مرشد  ثرشای ثشوبمرٍ سیرضی دس متلرٍ خرًد مـربسوت ومبیىرذ                 -

مفیرذ ثرًدن ثرشای مترح ػرىًوت مری ؿرًد        حضًس خًد سا دس عرشح َرب احؼربع مری وىىرذ ي ایره امرش ثبػر  استمرب حرغ           

.ثىرربثشایه مررشد  خررًد سا اص متلررٍ خررذا ومرری داوىررذ ي دس وتیدررٍ احؼرربع تؼلررك ثررٍ متلررٍ ؿررىح مرری گیررشد ي ایرره ثبػرر     

 افضایؾ سياثظ ي تؼبمالت اختمبػی دس متلٍ می ؿًد.

ثرظ ػربصوذٌ میربن آوُرب مری      ایدبد فضبَبی ثؼتش ػبص تؼربمالت اختمربػی ثبػر  ایدربد ي تمًیرت گرشيٌ َربی اختمربػی ي سيا        -

 ؿًد.ثشای تتمك ایه امش می تًان اص پتبوؼیح َبی مًخًد دس ثبفت اػتفبدٌ وشد.

ایدبد پربتًق َربی متلری ثرشای متلرٍ مالكرذسا مری تًاورذ فضربی تؼبمرح ثیـرتش اَربلی سا ثرٍ دوجربل داؿرتٍ ثبؿرذ.)پبتًق                 -

      ُ ذاؿرتی ،متًعرٍ ػربصی ي ثُؼربصی مؼریش ترشدد       َبی متلی ،ومبعی َؼتىذ ورٍ دس آوُرب ػربمبن دَری ػىبكرش متیغری ي ث

ؿرررُشيوذان ،ػىبكرررش اعرررالع سػررربوی )تبثلًَررربی فشَىگررری ي آمًصؿی(،تبػیؼررربت ي تدُیرررضات ؿرررُشی ،ایدررربد امىیرررت  

متیغی،ایدبد غشفٍ َربی متلی،ػشكرٍ فؼبلیرت َربی َىرشی خربف تًػرظ خرًد اَربلی متح،اودرب  فؼبلیرت َربی َىرشی ي              

 مبػی لتبػ می ؿًد.ایدبد تًػؼٍ يػبمبن دَی تؼبمالت اخت

 تمًیت امىبوبت فشَىگی ي اختمبػی خُت ثب  ثشدن سيحیٍ ػبوىبن ایه متلٍ - 

ساٌ اوررذاصی تًسَرربی گشدؿررگشی لررضيیه گررشدی دس متلررٍ ثررشای آؿررىبیی َررش چررٍ ثیـررتش  ي سياثررظ وضدیرره ػرربوىیه ایرره   -

 متلٍ ثب َم  

 ثشگضاسی مؼبثمبت فشَىگی ي َىشی دس متلٍ -
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