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 چکیده

های اقتصرادی ررا نطرا  پژوهش حاضر،  ر،سیرر سار را صرا  دادن هدف از انجام

تحلیر  اانوهرا  سوشررا رود کا ایتان(  03فکیک ایتانر )اجتماعر دس مقیاس کطوسی را ت

( و 1031های م،رو  را نطرا  اجتمراعر از م اه را مرت ر،ی و همکراسان )انجام صد. داده

نفر،  13 رصرر ت یهراکاس راه ی،یآمراس  هجنتاهای اقتصادی از های م،رو  را صا  داده

هرا از تحلیر  مر روس تحلیر  داده( ا ذ صده رود. ررا1031آماس اه،ان )م،کز  یطت،کاسکن و ر

( و تحلیر  ایرترطا ر )ضر،ه  نمر،ه حداکث، نم،ه  حداق  م یاس  انح،اف میانگین توصیفر )

 30/0 میانگین صا   کلر صرادکامرها نطان داد کا هافتا همطستگر پی،یون( ایتفاده صد.

ررا ایرتان  93/0ریطت،هن میانگین نطا  اجتمراعر ررا  دس ی ح متوی ر ق،اس داسد. ایت و

ایرت کرا ررا ایرتان هرزد ت لرق داسد   11/0زنجان مت لق ایت و کمت،هن مقداس اهن متغی، 

ر،  طرق نتراهج  ر، اهن  . علاوهصودایتان زنجان  صادت،هن ایتان کطوس محسوب مر هناررار،

های اقتصادی مختلف ن یر، ضر،ه  جیررر  نر،ا مطراسکت  رین صا   مطخ  صد کا

ال ناق   ن،ا ریکاسی  ی،انا توهید  یر،انا اسزش افرزوده و یر   اسزش افزوده  ن،ا اصتغ

سغ  را هناررار،داس وجود نداصت  اصتغال صر ت از ک  اصتغال را نطا  اجتماعر سار ا م را

های اقتصادی ر، نطا  اجتماعر ص ،وندان ض یف میزان اا، ذاسی صا   عمومر  تصوس
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تروان نررین تطر،هح کر،د کرا عر مرایت و یر   ضر یف آن سا دس تطیرین نطرا  اجتمرا

هاهر نون اصتغال کام   ن،ا ریکاسی پاهین  ض،ه  جیررر راهرا و مرواسدی از اهرن صا  

 توانرد دس صادکامر اف،اد اا، داصتا راصرد.دیت را تر اهر نمر

 های اه،ان.های اقتصادی  نطا  اجتماعر  اصتغال  ریکاسی  ایتانصا  : هاکلیدواژه

 . مقدمه1

ای عمرده ترثای،ا  دهی رط،  را سوانر ت،هن نیازهایم   از هکر عروانرا نطا  و نرادماص

ذهرن  داسد  همیطرا انسران زنرد ر مجموعا کلام هک دس و آدمر صخصیت  ی،یصک  ر، کا

 ایت ایواژه صادمانر ها نطا ( 11  ص. 1331  1 یآس )ایت  ک،ده مطغول  ود را سا انسان

صرود مرر زنرد ر کر  از هرذ  و مد  وهانر هذ  آنر  ن هذ نو مختلفر م انر صام  کا

 انردعقیده ر، اهن صرایانسوان از رسیاسی(. 90  ص.  1033یوکر  تق،رر و اکط،ی  ص،هفر  )

 زند ر از و سضاهت  ،یردی هذ   ایایر عرص، یا حاوی کا ایت هیجان مثطت نطا  کا

 پاهرداس تویر ا مح،کرا (. موتوس15  ص. 1033    جواه،ی  غلامر و ف،هادیایت )ف،هادی

 و دهدمر افزاهش سا امریت اجتماعر کاهد مر اجتماعر انح،افا  از کا اجتماعر ایت نطا 

  1031دهرد )رطری،نژاد  کاهش مر سا جام ا را ریگانگر و کردمر زهاد سا اجتماعر همطستگر

 (. 93ص. 

ان ملر  رر،ای ت یرین را ر رد  یرازم 1333دس سایتای ض،وس  نطا  دس جام ا  از یال 

هافتگر کطوسها متغی، نطا  اجتماعر  امید را آهررده   طررودی و سضراهتمردی ی ح توی ا

عروان هک متغی، کلیدی واسد محایطا  ک،ده ایت  را اهن صوس  کرا ا ر، اف،اد جام ا سا را

تروان آن جام را سا م،دم هک جام ا احساس نطا  و  طررودی و سضراهتمردی نکرررد  نمر

(  اهرن دس 11  ص. 1031وهژه دس حوزه توی ا اجتماعر قلمداد ک،د )زهطراهر  هافتا راتوی ا

هرای فر،اسوی انسران دس دنیرای امر،وز  احسراس ر زهسرتر و حاهر ایت کا هکر از ناهش

                                                      
1. Argyle 
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های نطمگی، دس فرراوسی و ترثمین آیراهش انسران صادکامر ایت  ن،اکا را وجود پیط،فت

( و وض یت عمومر نطا  3  ص. 1031ای  ایت )ق ،ه احساس صادمانر وی افزاهش نیافتا

رخش نیست و ر،ایاس ص،اهط جام ا  نطا  دس اه،ان را ایتراد صواهد و آماس نردان سضاهت

آرادی  مطراسکر و اجتماعر دس اه،ان دس م،ز رح،ان و هطرداس عرروان صرده ایرت )زاسه صراه

(  ی ح 1319همللر )ای ح رین(. ر،ایاس پژوهطر دس 139  ص. 1033زاده ناهیرر  ف،دویر

و انح،اف م یاس آن ر،ار،  310/3( دس اه،ان ر،ار، را 3نطا  و صادی دس دامرا تغیی،ا  )صف، تا 

 ر، رر را مقاهسا دس روده ایت کا 131 صده کطوس م اه ا 115و ستطا اه،ان دس رین  113/1را 

ول  ت،ی ق،اس داسد )هلیس حد پاهیننیج،ها  تانزانیا  وهترام و... دازجملا هردوساس   کطوسها از

ای ن ادن دس مسی، توی ا و اهجاد جام را  اهن دس حاهر ایت کا  ام(1319  1هاهاسد و یاکس

کا دس آن آسامش و ی اد  محقق صود  را زمیرا ها مقدماتر نیاز داسد کا را اتکاء را آن  اهرن 

و اجتمراعر ایرت )کیرا و  وایت تحقق هارد. از جملۀ اهن مقدما   صادی و نطا  فر،دی 

ای از عوام  فر،دی (  اما اهن صادکامر  ود حاص  و پیامد مجموعا133  ص. 1031امی،ی  

و ف،اف،دی ایت کا دس تقوهت ها کاهش آن تثای، ذاسند و دس اهن تحقیق تلراش صرد از ررین 

 عروان هکر از عوام  اا، ذاس ر،سیر صود.عوام  مختلف صا   اقتصادی  را

صدن را تحوها  یا تاسی همانررد افرزاهش یراهانا جم یرت  ،ان را هحاظ مواجاجام ا اه

اجتماعر و ییایر و همچرین  ذس از جام ا یرتر ررا جام را مردسن و دس مسائ  اقتصادی  

صر،اهط های مختلفرر دسحروزه صراهد رر،وز پدهرده  آیتانا وسود را ع،صا دنیای تکروهوژی

ای، ثترنطا  و صادی جام را اهر،ان ریطرت، از  ذصرتا  ر، ایت کا اهن موضوه اقتصادی صده

های اقتصرادی ررا صرادکامر مر،دم از صا  را وجود آنکا پ،دا تن را سار ا  . ذاصتا ایت

های صود  ر،سیررصرایر اقتصادی محسوب مرموضوعا  دس وس توجا دس م اه ا  جام ا

طرا  دس اهر،ان دس ای اجتمراعر نرون نو پدهردههای اقتصرادی صرا  محدودی دسمروسد 

هرای ه صرا  صرددیت،س ایت. و پژوهش حاض، را توجا را واحد تحلی  و ار راد ر،سیر

                                                      
1. Helliwell, Layard & Sachs 
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هاهر ایت کا دس اهن زمیرا انجام صده ایرت و یر ر داسد اقتصادی  هکر از م دود پژوهش

سار را تفکیرک ایرتان سا نطران دهرد و ررا س ر از وض یت نطا  اجتماعر دس اه،ان ررانی 

  رپ،دازد. های مختلف اه،اندس رین ایتاننطا  اجتماعر  را صادیهای اقتصا  

 . مبانی نظری تحقیق2

 . پیشینۀ تحقیق1. 2

هرای پرژوهش کرا دهردنطان مر کطوس از  اسج و دا   دس صدهانجام هایپژوهش م،وس

های اقتصرادی حاض، ه رر تحلیر  سار را ررین صرا   پژوهش دس زمیرا موضوه محدودی

   ن،ا ریکاسی  ض،ه  جیرر ص ،ی  ض،ه  جیرر سویرتاهر  نر،ا مطراسکت  )اصتغال ناق

 نا راه  محصرول دس ایرتان ررازاس  یر   قیمت را دا لر نا اه  اسزش افزوده  محصول

 اصرتغال افزوده و یر   اسزش توهید  ی،انا کطوس  ی،انا ک  جم یت دس ایتان دا لر  ی  

ت، اهرن اند و دس نتیجا هزوم ر،سیر عمیرقهاصتغال( و نطا  اجتماعر انجام صد ک  از صر ت

 صود.موضوه احساس مر

( دس پژوهش  ود را اهن نتیجا دیت هافترد کا ی ح توهید نا راه  1313) 1نیو و وانگ

دا لر ی،انا تثای، مثطت  اما ض یفر ر، صادکامر جوانران نسرطت ررا افر،اد یراهخوسده داسد. 

تن پایرخر رر،ای اهرن پ،یرش ایرت کرا آهرا ررین دنطال هافای را( دس م اه ا1313) 2آهوهس

های اهرن پرژوهش ررا ایرتفاده از سوش ای وجرود داسد  هافترانار،ار،ی دسآمد و صادی سار ا

کطوس حاکر از آن ایت کا نار،ار،ی دسآمد اا، مرفرر رر،   03اقتصادیرجر اا،ا  اارت ر،ای 

اضر از زند ر ریطت، از اف،اد داسد و صد  اهن اا، ر،ای اف،اد ناس صدهصادی کطوسهای م اه ا

اقتصراد آزاد و »ای ررا عرروان ( دس م اه را1311) 3ساضر از آن ایت.  ،هف،  هاویون و توسن

نطان دادند کا سار ا مثطتر رین صادی و اقتصاد آزاد وجرود داسد. همچررین توهیرد « صادکامر

                                                      
1. Chiu & Wong 

2. Alois  

3. Gropper, Lawson & Thorne 
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 ( دس1311) 1ونگراسنا اه  دا لر ی،انا اا، قوی و مثطتر ر، صادی داصتا ایت. ساپر،ا و هی

دوسه   ر التین یم،هکاکطررررروس از آ 15دس  مانردصا و پوهر ییایت یرسر، را د و م اه ا

ها را اهن نتیجا سییدند کا توسم و ریکاسی ه، دو راعر  کراهش پ،دا ترد. آن 1339تا  1335

از دهد کا ریکاسی راع  نا وصرودی ریطت، م،دم حال صواهد نطان مراند  رااهنصادمانر صده

 رر، دسآمرد یر ح و مراهر ( ررا ر،سیرر ترثای، ر، روسداسی1333) 2توسم صده ایت. پ،نگر،

پ،دا رت. نتراهج حراکر از آن ررود کرا  صرادکامر زنرد ر و از محی ر  سضاهت ف،اهردهای

داس و صرادکامر سار را م ررا زند ر از سضاهت میزان را ف لر دسآمد میزان و ماهر ر، وسداسی

 داسد.

انجام داد. نتاهج حراکر از آن ررود  اسوپا و م،دم آم،هکا  کانادار،  هطرپژو( 1333) 3ماه،ز

 داسد.  وجود ض یف همطستگر صادی و دسآمد ی ح رینکا 

مر وس اسزهارر تثای، فق، م لق و نسرطر رر، ای سا را( م اه ا1035کامجو ) جلیلرو  نادمر

وهش نطان داد کا فق، م لرق های پژنار،ار،ی صادی انجام دادند. نتاهج حاص  از ر،آوسد مدل

ارونروسی و  و نسطر تثای، مثطت و م راداسی ر، نار،ار،ی صادی دس جام ا اهر،ان داصرتا ایرت.

 یهاسکطواا، توسم و ریکاسی ر، صادکامر دس  مر وس ر،سیرپژوهطر سا را( 1031ایکردسی )

 مانردصا ر، سمتو ان انجام داد. نتاهج نطان داد کرا اار،ا  ریکراسی وه،ا و پااسو هادتحاا عضو

( دس هک پژوهش مق  ر دس ص ، مط د نطان داد کا ررین 1033ذهطر )یت. ا داسم را و مرفر

عرط،ی و حقر  میزان دسآمد و وض یت اصتغال را نطا  اجتماعر سار ا م راداسی وجود نداسد.

عوام  ف،دی و اجتماعر مؤا، ر، نطا  اجتمراعر زنران  مر وس ر،سیرسا را پژوهطر( 1030)

استقرای پاهگراه اجتمراعر و کا . نتاهج اهن پرژوهش نطران داد ص ،ی و سویتاهر انجام دادند

( ررا ر،سیرر 1031اقتصادی دس افزاهش میزان نطا  اجتماعر زنان مؤا، روده ایرت. کیرانر )

                                                      
1. Luengas & Ruprah  

2. Perneger et al 

3. Myers 
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هرا تحلیر های اه،انر دس اصف ان پ،دا تا ایت. استطا  رین دسآمد و صادکامر دس رین  انواده

ا  رین دسآمرد و صرادکامر داصرتا ایرت  امرا اهرن سار را از نروه مرفرر ایرت. نطان از استط

مغان آراد ای ر، دانطجوهان دانطگاه آزاد واحد پاسس( م اه ا1033زاده  آسام و پراهر )ار،اهی 

انجام دادند. نتاهج حاکر از آن رود کا از رین متغی،های موجود دس پژوهش )امیرد ررا آهررده  

-اقتصرادی( صر،فاپ پاهگراه اجتمراعر-هرا و پاهگراه اجتمراعراسضای نیاز مقطوهیت اجتماعر 

( دس 1033فطان )داسی نداصت. هزاسج،هطر و آیتیناقتصادی را نطا  سار ا و همطستگر م را

نطران « عوام  مؤا، ر، نطا  اجتماعر )را تثکید ر، ایرتان ت ر،ان( »ر،سیرای را عروان م اه ا

 و اجتماعر و نطا  سار ا م راداس وجود داسد. دادند کا رین پاهگاه اقتصادی

 وس عمیرق ررا صده  ررام اه ا  م دود انجامصود کا دس ها مطخ  مررا م،وس پژوهش

های اقتصادی )را ار اد م ،ح دس پژوهش حاض،( پ،دا تا نطرده ایرت و ررا موضوه صا  

ت، اهن پدهده دقیق م   دس جام ا  ض،وس  ر،سیر عروان هک پدهدهتوجا را اهمیت نطا  را

و دا ر  کطروس دسرراسه  دس  اسج صدهانجام هایصود. ر،سیر پژوهشاجتماعر احساس مر

های اقتصادی ریرانگ، اهرن ایرت کرا نطرا  اجتمراعر اجتماعر و صا   نطا  استطا  رین

های اقتصرادی( ای نردر دی و پیچیده ایت کا ص،فاپ را ر،سیر هک صا   )صا  مقوها

اذعان داصت  انتومر هصدمنجاا  م اه ا پاهۀ ر،  کلر هنگا هک پذه، نیست. دسنتطیین آن امکا

 اارت و نهکسا دی صا ی ح ر، های اقتصررادیصررا   اسیا، ذان ازرررمی و ر اسا هنو کررا

سویت کا دس ر، ر از م اه ا  سار ا رین اهرن دو متغیر، م رراداس ایرت و دس   ازاهنسترنی

 نیست. داسر، ر دهگ، اهن سار ا م را

 . چارچوب نظری تحقیق2. 2

کرررده متغیر، وارسرتا پرژوهش های اقتصادی تطیینصده دس زمیرا صا  های م ،حن ،ها

ها پ،دا تا صده ایت. هازم ایت ذک، صرود کرا دس )نطا  اجتماعر( هسترد کا دس اداما را آن

ن،ا  ض،ه  جیرر ص ،ی  ض،ه  جیرر سویتاهر های اقتصادی نون ع،صا استطا  صا  

 محصرول دس ایرتان رازاس  یر   قیمت را دا لر نا اه  محصولمطاسکت  اسزش افزوده  
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 افزوده و یر   اسزش توهید  ی،انا کطوس  ی،انا ک  جم یت دس ایتان دا لر  ی   نا اه 

 سو هستی .راض ف تئوسهک زهادی سواصتغال را نطا   را  ک  از صر ت اصتغال

 حیرا  نراسنوب دس م مرر نقش و ایت زند ر ف،د سد ایایر  لقیا  از هکر نطا 

 ر،سیرر دس (.119  ص. 1033زاده و همکراسان  )ارر،اهی  کرردمر رازی او و اجتماعر سوانر

 و کررد حر  سا مر،دم مطرکلا  تواندمر پول و ا،و  کا ایت آمده م،دم اجتماعر تماهلا 

 کرا افر،ادی دهردمرر کا نطانایت  آمده دیت را نیز دهگ،ی هایهافتا اما کرد  توهید نطا 

و  هسرترد صراد کمتر،  کررردمرر اسزهارر آن را سا موفقیتطان ایت و م   ا،و  کرردمر تصوس

 .هسترد مثهوس ا،و  داصتن را حتر

نیز م تقدند کا نطا  مطترر ر، ت داد وقراه   2و ج،مر ررت ام 1اقتصاددانانر نون جان هاک

 احسرراس آن و زنرد ر از ر،دنهررذ   روب احسرراس نطرا   از رخش ایرت. مر رروسهرذ 

(. 15  ص. 1331  3اسدهرهاایرت ) متفراو  ررد احسراس ه ررر ردرختر را ایت و اه ادهفوق

فقط دسآمد ها ا،و  نیست  رلکا ت،کیطر از سفاه  کا نطا  ایت ک،ده ایتدهال ررت ام همچرین

 (.1  ص. 1333  4ف،دی و اجتماعر نیز ایت )متا  ت،هگو و پ،ه،ا

  7)فرانتز و سوجراس 6(  مراسکس1033) 5و محققانر نون روسدهرو پ،دازان ،هار، ر از ن

( نیز دس حوزۀ صادمانر را میزان 33  ص. 1031( )عاردی  1333) 8( و اهرگل اس 130: 1331

. ریطرت، اندو نگونگر تثای، عوام  عیرر و ر طود ص،اهط مادی ر، ی ح صادمانر اف،اد پ،دا تا

ای دس ی ح کرردهداده ایت ص،اهط عیرر را  ودی  ود نقش ت ییننتاهج اهن م اه ا  نطان 

                                                      
1. John Locke 

2. Jeremy Bentham  

3. Layard 

4. Mota, Trigo & Pereira 

5. Bourdieu 

6. marx 

7. Fuentes & Rojas 

8. Englehart 
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( ایت کا اعتقاد داسد تثکیرد رر، 1333) 1صادمانر اف،اد نداسد. هکر از پی،وان اهن دهد اه  هین

های  صوصر و  ودمانر و دسنتیجا تطدهد اضر ،اب صدن حوزهپول راع  را حاصیا سانده

وایر ا کررد رااما او  دس نقد ن ، هین اظ اس مر صود و کاهش سضاهت و صادمانر مرج، مر

صرود کرا اهرن امر، نیرز ررا ها  اا،ا  مرفر رازاس و پول ر، صادمانر جط،ان مر ست،ش آزادی

صود. اهرگل اس  دس اهرن سار را تغییر، دس صر،اهط حیرا  ماندن ی ح صادمانر مرج، مراارت

کررد تغییر، سری  کر،ده و ایرترطا  مرمد  تقمد  و رلردها سا را دو رخش کوتاهعیرر انسان

دنطال داصرتا مد  ممکن ایت احساس آنر سضاهت ها ناسضراهتر رراوض یت عیرر دس کوتاه

مد  و را افزاهش امریت اقتصادی و جانر اف،اد دس جوام  را مر،وس اهرداف راصد  اما دس رلرد

د نقرش  رود سا دس  ی،د و دس اهن اوضاه  ی ح راهای دسآمف،امادی جای اهداف مادی سا مر

(. از یروی 09  ص. 1035دهد )نلطر و مویروی  راهار،دن ی ح صادمانر اف،اد از دیت مر

مررار   تر،هنررزس  از هکرر صغ   نداصتن از ت،س و ریکاسی کا ایت م تقد 2 آس اهدهگ،  

پول کمتر،ی  صغ  ردون هایآدم کا دهی  اهن را ص،فاپ نا اهطتاناصادی دس دنیای مدسن ایت  

 نون  کردمر نزول صد ار ریکاس آدم زند ر کیفیت کا دهی  آن را رلکا سند تا  ،ج کرردغدا

 دهرده ه مرا او نفسعز  و کردنمر اعترا وی را صده ایت و کسر سانده جم  میان وی از

3نانگ (.153-193  ص . 1030)آس اه    ایت
 وسی ر ،ه کا ایت راوس اهن( نیز ر، 1333) 

 نطرا  افزاهش را حدودیات ایه،جام ا دس اصتغال ض،ه  افزاهش و دا توهی میزان افزاهش

 (.305  ص. 1333صود )نانگ  مرج، مر جام ا آن اجتماعر

                                                      
1. Lane 

2. Argyle 

3. Chang 
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دسراسۀ تثای، پول رر،  پ،دازن م ،ح دس اهن حوزه ( از دهگ، ن ،ها1335) 1می اهاهرییکزنت

ررد  ریطت، م،دم دسآمد کصادی م تقد ایت کا اف،اد  یلر زود را ی ح دسآمد  ود عاد  مر

کررد و ا،و  صاهد ر،ای زند ر مفیرد و داساهر  ود سا را دسآمد و داساهر دهگ،ان مقاهسا مر

صردنر و قارر   ،هرداسی نیسرترد راصد  اما انسان نیازهای دهگ،ی نیز داسد کا را پول مقاهسا

 (. 11  ص. 1031)می،صاه ج ف،ی  

کرررده ت یین عامر  تر را ار،و   مسرررتقی  ثای،( نیز تر1333) 2و صومن رگتونهاداز نگاه 

 از مرراف  یراه، از مترثا، تاحدی تواندمر صادمانر و ملر ا،و  رین سار ا نیست. دسحقیقت 

 دسمرانر ییسرت  از ر، روسداسی همچررین و انسرانر حقروق و دموک،ایر راهای کیفیت قطی 

 (.11: 1333 و صومن  رگتونهدار، وسداسند ) آن از ا،وتمرد مل  اف،اد راصد کا ت،یپیط،فتا

جران هراک و ج،مرر   آس اهر ز نگاه روسدهرو  مراسکس  توان  فت کا ارردی مردس جم 

های اقتصرادی رر، صرادکامر افر،اد اا، رذاس هسرترد  امرا از نگراه  وسکلر صرا  ررت ام  را

سد  آو  فقدان ا،و   ردرختر و ناصادی ررا همر،اه مررو صومن رگتونهادمی اهاهر و ییکزنت

های اقتصرادی وهر داصتن آن هیچ ضمانتر ر،ای  وصطختر را هم،اه نداسد. دس کراس صرا  

از  هاریکاسی  وض یت اصتغال و پاهگاه اقتصادی  دس یاه، پژوهشم مر نون دسآمد  ا،و   

صده ایرت و همرین امر، تثای، رسیاسی از متغی،های م ،ح دس پژوهش حاض، ر، نطا  غفلت 

   وس وهژه  نیازمرد ر،سیر ایت.دهد و رااهن موضوه سا افزاهش مر ض ف ن ،ی و پژوهطر

 اند از: های اهن پژوهش عطاس ت،هن ف،ضیار،ایاس ناسنوب ن ،ی و مدل تحلیلر م  

 و صادکامر سار ا وجود داسد. اصتغال ناق رین  -1

 و صادکامر سار ا وجود داسد. ن،ا ریکاسیرین  -1

 دکامر سار ا وجود داسد.و صا ض،ه  جیرر ص ،یرین  -0

 و صادکامر سار ا وجود داسد. ض،ه  جیرر سویتاهررین  -3

                                                      
1. Csikszentmihalyi 

2. Eddington & Shuman 
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 و صادکامر سار ا وجود داسد. ن،ا مطاسکترین  -1

 و صادکامر سار ا وجود داسد. افزوده اسزشرین  -9

 و صادکامر سار ا وجود داسد. رازاس قیمت را دا لر نا اه  محصولرین  -5

 
 هشمدل تحلیلی پژو -1شکل 

 

 و صادکامر سار ا وجود داسد. دا لر نا اه  محصول دس ایتان ی  رین  -3

 و صادکامر سار ا وجود داسد. کطوس ک  جم یت دس ایتان ی  رین  -3

 و صادکامر سار ا وجود داسد. توهید ی،انارین  -13

 و صادکامر سار ا وجود داسد.افزوده  اسزش ی،انارین  -11
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 و صادکامر سار ا وجود داسد. اصتغال ک  زا صر ت اصتغال ی  رین  -11

 روش تحقیق .3

های اقتصادی را نطا  اجتماعر را تحلیر  پژوهش حاض، را هدف صرا ت سار ا صا  

های موجود دس مقیاس کطوسی را تفکیک ایرتانر دس اهرن زمیررا پ،دا ترا ایرت. اانوها داده

های م،ررو  ( و داده1031اسان )های م،رو  را نطا  اجتماعر از م اه ا مرت ،ی و همکداده

م،کرز  یطرت،نف، کاسکن و ر 13 رصر ت یهاکاس اه ی،یآماس  هجنتاهای اقتصادی از را صا  

هرا از ( ا ذ صده ایت. سوش اهن تحقیق از نوه تحلی  اانوها ایرت و داده1031آماس اه،ان )

هرای تحلیر  دادهپژوهطر ایتخ،اج صده ایت. رر،ای -مرار  م،کز آماس اه،ان و مجلا  علمر

هرا از جرداول ف،اوانرر  ایتفاده صد. رر،ای توصریف داده  SPSSافزاسآوسی صده از ن،مجم 

دامرا تغیی،ا   حداق  نم،ه و حداکث، نم،ه و ر،ای تحلیر  ایرترطا ر  میانگین  انح،اف م یاس 

 ایتفاده صد.ها از آزمون همطستگر پی،یون داده

 . تعریف نظری مفاهیم1. 3

 نشاط اجتماعی .1. 1. 3

نطا  عطاس  ایت از رطاش رودن و مس،وسرودن کا دس سفتاس فیزهکر و تج،ررا هیجرانر 

  1ایت و اهن حاهت را واژه تطس   ی،وس و وجد نزدهک ایت )یلیگمن و دان، صدنرمطاهده

1331 :131.) 

 اشتغال ناقص. 2. 1. 3

هرا هرا تمرامر ایرت دادها  ظ،فیت رر،داسی ازکاس ی،ی هرا ر ر،هااصتغاهر ایت کا دس آن امکان ر

اصرتغال نراق   های ف،د ف،اه  نطاصد و صام  اصتغال ناق  زمانر  اصتغال ناق  م راستر وتواناهر

 (.1031)م،کز آماس اه،ان   دسآمدی ایت

 

                                                      
1. Seligman & Danner 
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 بیکاری نرخ. 3. 1. 3

 133ایت از نسطت جم یت ریکاس را جم یت ف ال )صراغ  و ریکراس( ضر،ب دس  عطاس 

 (.1031  س اه،انم،کز آما)

 ضریب جینی. 4. 1. 3

اهن ض،ه  ررا . دس میان م،دم ایت،و  و دسآمد ا توزه صا صر اقتصادی ر،ای محایطا 

 .(1031  م،کز آماس اه،ان) صود کا اسزصر رین صف، و هک داسدنسطتر ت ،هف مر

 نرخ مشارکت اقتصادی )نرخ فعالیت(. 5. 1. 3

تر، ررا جم یرت دس یاها و ریش 13و ریکاس(  عطاس  ایت از نسطت جم یت ف ال )صاغ 

 (.1031  م،کز آماس اه،ان) 133ت، ض،ب دس یاها و ریش 13ین کاس  

 ارزش افزوده. 6. 1. 3

 .اسزش اضافر اهجاد صده دس ج،هان توهید ایت 

 محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار. 7. 1. 3

هک کطوس دس دوسه زمانر م ین های اقتصادی واحدهای توهیدی مقی  نتیجا ن اهر ف اهیت

 ایت.

 . سهم استان در محصول ناخالص داخلی8. 1. 3

عطاس  ایت از نسطت محصول نا اه  دا لر ایتان را محصول نا راه  دا لرر کر  

 .(1031  م،کز آماس اه،ان) 133کطوس ض،ب دس 

 . سهم استان در جمعیت کل کشور9. 1. 3

م،کرز آمراس ) 133ت ک  کطوس ض،ب دس عطاس  ایت از نسطت جم یت ایتان را جم ی 

 .(1031  اه،ان
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 . سرانه تولید صنعت11. 1. 3

نف، کاسکن و ریطت، را جم یت ض،ب  13های صر تر عطاس  ایت از نسطت توهید کاس اه

 .(1031  م،کز آماس اه،ان) 133دس 

 . سرانه ارزش افزوده صنعت11. 1. 3

نفر، کراسکن و ریطرت، ررا  13ر تر هرای صرعطاس  ایت از نسطت اسزش افرزوده کاس راه

 .(1031  م،کز آماس اه،ان) 133جم یت ض،ب دس 

 . سهم اشتغال صنعت از کل اشتغال12. 1. 3

م،کرز )نف، کاسکن و ریطت، را کر  صراغلان  13های عطاس  ایت از نسطت صاغلان کاس اه

 .(1031  آماس اه،ان

 های تحقیق. یافته4

کرد کا ریطت،هن ن،ا اصرتغال نراق  ررا ایرتان ن مرمقاده، اصتغال ناق  ریا 1دس جردول 

ها دس جاهگراه اول قر،اس  لستان مت لق ایت کا را ا تلاف زهادی دس مقاهسا ررا یراه، ایرتان

میزان اهن صرا   دس  اس را ایتان ک،دیتان ا تصاص هافتا ایت.درمقکمت،هن  و  ،فتا ایت

ها ریطرت، ایرت. ین ایرتانایرت کرا از متویرط اهرن صرا   دس رر 0/1ک  کطوس ر،ار، ررا 

 کررد.های کطوس ن، ر کمت، از هک دسصد سا تج،را مریوم ایتان وسکلر  حدود هکرا

های مرفر اقتصادی ایت کا ه،نا اهن میزان راهرا راصرد  ن،ا ریکاسی نیز ازجملا صا  

ها نر،ا دسصرد ایرتان 10 وهای عملک،د ض یف دس تثمین صغ  ایت. دس اهن صا    تر ا 

( و ایرتان دسصد 3/13سقمر سا داسا هسترد. ایتان ه،یتان ریطت،هن ن،ا ریکاسی )سی تکریکا

هرای کطروس داسد. نر،ا ( سا دس میان ایرتاندسصد 0/9 ،ایان جرورر کمت،هن ن،ا ریکاسی )

های کطوس ن،ا راهات،ی ایت کا دس مقاهسا را ریطت، ایتان 1/11ریکاسی دس ک  کطوس ر،ار، را 

 داسد. 
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دهرد کرا ض،ه  جیرر  نگونگر توزه  دسآمد سا دس رین  انواسها نطان مر 1جدول  دس

کرد ض،ه  جیرر ص ،ی دس ک  کطروس داسای مقرداسی ر،ارر، ررا مقاده، اهن صا   ریان مر

کا ت رداد م ردودی  وسیهای کطوس مقداس ریطت،ی ایت  راایت کا از ریطت، ایتان 0131/3

ک  کطوس سا داسا هسترد. نتاهج ر،سیر دس ض،ه  جیرر سویتاهر ها مقداسی ریطت، از از ایتان

دهد. ایتان اهلام دس ه، دو صا   داسای ر ت،هن عملک،د رروده نیز نتاهج مطار ر سا نطان مر

ایت. دسمجموه  دامرا تغیی،ا  ض،ه  جیرر ص ،ی کمت، از ض،ه  جیرر سویتاهر ایرت و 

 ده ایت.ت، توزه  صا،و  دس میان مرا ق ص ،ی متوازن

 5/19دسصرد و  5/31ت،تیر  میزان ن،ا مطاسکت را کمت،هن و   ریطت،هن1ر،  طق جدول 

دسصد سا داسا هسترد کا همین راع  صرده  33تا  03ها ن، ر رین ریطت، ایتاندسصد ایت و 

دسصد داصتا راصی . دامرا تغیی،ا  دس اهن  1/05ایت دس ک  کطوس نیز مقداسی مطارا ر،ار، را 

غ،رر ریطرت،هن و ایرتان ییسرتان و رلونسرتان دسصد ایت و ایتان آذسراهجان  19صا   

 کمت،هن مقداس سا داسد.

دس سار ا را اسزش افزوده  ایتان ت ،ان را ا تلاف فاحطر دس صدس ق،اس داسد و پس از آن  

انرد. پ،اکررد ر های ر دی جای  ،فتاهای  وزیتان اصف ان و  ،ایان سضوی دس سدهایتان

ها ن صا   رسیاس زهاد ایت و صاهد رتوان اهن پ،اکرد ر سا را توجرا ررا جم یرت ایرتاناه

 توجیا ک،د. 

ریانگ، اهن ایت کا هر، ایرتان نقردس از کر   1ی   محصول نا اه  دا لر دس جدول 

ن راسم محصرول نا راه  دا لرر سا توهیدا  کطوس سا داصتا ایت. ایتان ت ،ان تق،هطراپ هک

 11کرا ا ر، توهیرد  وسیها زهراد ایرت  راا تلاف را میزانر را یاه، ایتانکرد. اهن توهید مر

 کرد. ایتان کطوس سا دس ن ، رگی،ه   راز ه  را ی   ت ،ان ر،ار،ی نمر

 13هرای دهد را ازای ه، ف،د نا میرزان توهیرد دس کاس اهی،انا توهید صر ت نیز نطان مر

 13/133133ن میرزان ررا ایرتان روصر ، )نف، کاسکن و ریطت، صوس   ،فتا ایت کا ریطرت،ه

میرزان  دسصد( ت لرق داسد. 31/1193کمت،هن مقداس را ایتان ییستان و رلونستان )( و دسصد
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ر،ار، متویط کطوس ایت. ی   ی،انا ایتان روصر ، از مجمروه  5اهن ی،انا دس ایتان روص ، 

اهج مطرار ر ررا یر،انا های کطوس ریطت، ایت. ی،انا اسزش افزوده نیز نتی،انا دویوم ایتان

 توهید داسد. 

هرای کرد نا میزان از اصتغال ایرتان ررا کاس اهی   اصتغال صر ت از ک  اصتغال ریان مر

دسصرد  1های کطوس ن، ر زهر، نف، کاسکن و ریطت، مت لق ایت کا ریش از دویوم ایتان 13

ت،هن یر   اصرتغال ررا دسصد ایت. ریط 1سا داسا هسترد. دس ک  کطوس نیز اهن مقداس ر،ار، را 

  ت لق داسد. ییستان و رلونستانایتان  کمت،هن ی   راو  ا تصاص داسدایتان یمران 

ایتان هن ا هناررار،را زنجان مت لق ایت   93/0 را ر،ار، نطا  اجتماعر نیز اسمقدریطت،هن 

ا ررا ایت ک 11/0ان صادت،هن ایتان کطوس را حساب آوسد. کمت،هن مقداس اهن متغی، تومرسا 

از هحاظ صادکامر دس ی ح متویط قر،اس  30/0ایتان هزد ت لق داسد. ک  کطوس نیز را میانگین 

  داسد.

ها سا نطران های اقتصادی ایتانوض یت صادکامر و صا  های توصیفر آماسه 1جدول 

میانگین صا   کلر کا  دصومر مالح ا متغی، صادکامرتوصیفر  یهاسهماآ وسم، رادهد. مر

ررررار،اهن ایررت   11/0و  93/0ت،تی  ریطررت،هن و کمترر،هن مقررداس آن ررراو  30/0 صررادکامر

  دس ی ح متویط ق،اس داسد. وسکلر میانگین نطا  اجتماعر را

ت، از یر ح آمده پراهیندیرتمطخ  صد کرا میرانگین رااصتغال ناق   دس ر،سیر ن،ا

 ن،ا ریکراسیسموسد صا   (. د1/3تا  0/3دس دامرا نم،ا   11/1متویط ق،اس داسد )میانگین 

ایت کا اهن صا   راهرات، از یر ح متویرط قر،اس داسد. دس ر،سیرر  33/11میانگین م ادل 

( 09/3ترا  10/3دس دامررا نمر،ا   01/3)میانگین میانگین ض،ه  جیرر ص ،ی مطخ  صد 

 میرانگین ض،ه  جیررر سویرتاهر رراراهات، از ی ح متویط ق،اس داسد و ض،ه  جیرر ص ،ی 

 ( ق،اس داسد.15/3ت، از ی ح متویط )ینپاه 03/3

ترا  03113دامرا نمر،ا    101331/10ها )میانگین افزوده ایتان اسزش محایطا و اسزهارر

 ( نطان داد کا ن،ا اسزش افزوده راهات، از ی ح متویط ق،اس داسد. 1331301
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ت و دس نویران ایر 1319301تا  03113ها رین دا لر ایتان نا اه  محصول نم،ه دامرا

و راهات، از میانگین ایت  ر، اهرن ایراس  315133ایت. میانا توزه   103310/10میانگین آن 

 دا لر دس مجموه راهات، از ی ح متویط ق،اس داسد. نا اه  توان  فت کا محصولمر

و کمت،هن و ریطرت،هن مقرداس  11/0ی   محصول نا اه  دا لر  میانگین صا   کلر 

یر   محصرول نا راه  صا   کلر  وسکلر میانگین ،اهن را  ررارایت 35/13و  11/3آن 

 میرانگین م رادلتوهیرد نیرز  یر،انا . دسمروسد صرا  ایرتدا لر ریطرت، از حرد متویرط 

 صود.( اسزهارر مر13913/51کا اهن صا   کمت، از حد متویط ) ایت 15335/90

توجا را را صده دس پژوهش حاض، ایت. های ر،سیری،انا اسزش افزوده هکر از صا  

دسموسد صا    ت، از ی ح متویط ق،اس داسد.ی،انا اسزش افزوده اهن صا   پاهینمیانگین 

کا اهن صرا   نیرز دس کمتر، از یر ح متویرط ایت  31/3 میانگین م ادل نیز ی   اصتغال

 . ایت
 

 ها و کشورهای اقتصادی استانوضعیت شادکامی و شاخص های توصیفی. آماره2جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره دامنه تغییرات انحراف معیار نمیانگی متغیر

 93/0 11/0 15/3 13/3 30/0 صادکامر

 1/3 0/3 3/5 51/1 11/1 اصتغال ناق 

 3/13 0/9 5/10 39/1 33/11 ن،ا ریکاسی

 09/3 10/3 10/3 30/3 01/3 ض،ه  جیرر ص ،ی

 01/3 13/3 19/3 30/3 03/3 ض،ه  جیرر سویتاهر

 5/31 5/19 3/19 93/0 55/09 ن،ا مطاسکت

 1331301 03113 1591333 001191/01 101331/10 افزوده اسزش

 1319301 03113 1555133 103310/13 103310/10 رازاس قیمت را دا لر نا اه  محصول

 35/13 11/3 31/10 11/3 11/0 دا لر نا اه  محصول دس ایتان ی  

 13/19 53/3 31/11 13/0 11/0 کطوس ک  جم یت دس ایتان ی  

 133133/13 1193/31 139353/11 13350/11 15335/90 توهید ی،انا

 30/33131 31/350 13/03993 31/5193 31/3301 افزوده اسزش ی،انا

 11/3 333/3 13/3 31/3 31/3 اصتغال ک  از صر ت اصتغال ی  
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ن ضر،ه  از آزمرو های اقتصرادیر،ای ر،سیر سار ا میزان نطا  اجتمراعر ررا صرا  

  زاسش صده ایت. 0ها دس جدول همطستگر پی،یون ایتفاده صده و نتاهج اهن آزمون

پرذه،د و نطا  اجتماعر ازجملا متغی،های اجتماعر ایت کا از عوام  مت ددی ترثای، مر

های متفاوتر از متغی، ملاک ررا رین عاملر ر،ای ر،آوسد و تطیین جرطاه،هک از متغی،های پیش

اصتغال ناق   ض،ه  جیررر  های اقتصادی نون )س اهن پژوهش از صا  سود. دصماس مر

دهرد نطان مر 0های جدول ( ر،ای تطیین نطا  اجتماعر ایتفاده صد. هافتان،ا مطاسکت و...

های مختلف اقتصادی و نطا  اجتماعر سار را م رراداسی وجرود نرداسد  ررا کا رین صا  

های اقتصادی  میزان نطا  اجتماعر افرزاهش عطاس  دهگ، را افزاهش ی ح ه،هک از صا  

 کرد. پیدا نمر

 03رودن حجر  نمونرا )اهطتا راهد دس تفسی، نتاهج را اهن نکتا م   توجا ک،د کرا کونرک

کا دس رسریاسی از داسنطردن سواررط کمرک کر،ده ایرت  دسصروسترایتان( تاحدودی را م را

 د.انداس صدهم را 0/3و  1/3های اجتماعر ض،اه  پژوهش

 گیری و پیشنهادها. نتیجه5

صرایرر صادی و نطا  ازجملا مفاهیمر ایرت کرا دس نررد یرال ا یر، دس ع،صرا سوان

عروان هکرر از صرایر نیرز ررا ست،ش و سصد زهادی داصتا ایت و مدتر ایت کا دس جام ا

( و امر،وزه دس 11  ص. 1031های توی ا انسانر مدن ، ق،اس  ،فتا ایرت )زهطراهر  صا  

  1صرود )اهواهراعروان هکر از پیامدهای سصد و توی ا اقتصرادی محسروب مراقتصاد راعل  

 (.13  ص. 1331

 صرده هاافسر،د ر و هرا ،فتاسی دنراس کا کسر ر،ای آن اسزش کا ایت موهطتر صادی

 جام را  رواص از هکرر تاحدودی و نیست ف،دی کاملاپ صادی موضوعر. ایت ریطت، ایت 

هارررد )آس اهر   ها دس جم  تجلر مرریطت، آن کا ایت عواملر از تار ر جام ا صادی. ایت

                                                      
1. Ahuvia 
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های م مر هسرترد کرا های اقتصادی هکر از مؤهفا(. از یوی دهگ، صا  115  ص. 1030

های ررار،اهن دس اهن پژوهش ررا ر،سیرر استطرا  صرا  دس تحلی  نطا  اجتماعر مؤا،ند  

 پ،دا تا صده ایت.  اه،ان های مختلفدس رین ایتاناقتصادی و نطا  اجتماعر 

دس ی ح متویرط قر،اس داسد  صادکامر دس ک  کطوسهای تحقیق نطان داد کا میانگین هافتا

ریطت،هن میزان صادکامر را ایتان زنجان ا تصاص هافتا ایت و کمت،هن مقرداس ررا ایرتان و 

سار را ر،سیرر مطررر رر، هزد مت لق ایرت  اهرن دس حراهر ایرت کرا یرؤال اصرلر تحقیرق 

 روده ایت. های مختلف اه،ان دس رین ایتاننطا  اجتماعر  را های اقتصادی صا 

های هرک از صرا  تروان  فرت کرا ررین هریچیؤال تحقیق مرت،هن دس پایخ را اصلر

ای سا  اناهای ن ،ی دهد اه دوداسی وجود نداسد. هافتااقتصادی و نطا  اجتماعر سار ا م را

دسواقر  ر، رر  انرد:های اقتصادی اتخراذ ک،دهایاس صا  دسراسۀ تطیین نطا  اجتماعر ر،

های اقتصادی ریطت،هن تثای، ذاسی سا ر، متغی، نطا  داسد و ر، ر م تقدنرد م تقدند صا  

توزه  دسآمد )ض،ه  جیرر( دس رین اف،اد را نطا  سار ا م رراداسی نرداسد   روهر دسآمرد ترا 

از ر، نطا  تثای، داسد  وهرر دسآمرد رریش  کرد مر ر، ،ف سا اف،اد مادی هاینیازای کا اندازه

(. اهرن دهرد اه ررا نتیجرا 113  ص. 1030هد )آس اه   دحد موسد نیاز نطا  سا افزاهش نمر

عروان نمونرا  دس ررین سایتایرت  رراحاص  از ر،سیر ضر،ه  جیررر و نر،ا ریکراسی هر 

،ه  جیرر  نم،ۀ کمر دس نطا  ت،هن ن،ا ریکاسی و ریطت،هن ضهای اه،ان  هزد را پاهینایتان

 کس  ک،ده ایت. 

(  ذهطرر 1033زاده و همکراسان )هرای ارر،اهی های پژوهشآمده نیز را هافتادیتنتاهج را

های مختلرف اقتصرادی و ( کا م تقدند سار ا م راداسی رین صرا  1333( و ماه،ز )1033)

 نطا  اجتماعر وجود نداسد  همسویت.

های اقتصرادی و نطرا  اجتمراعر م اه را  ه صد  دسراسۀ صا   ونا کا قطلاپ اصاسهمان

های اقتصرادی ها از ر،سیر صا  محدودی انجام  ،فتا ایت کا متثیفانا دس رسیاسی از آن

صده دس پژوهش حاض،  غفلت صده ایت و همرین امر، امکران مقاهسرا صده و ایتفادهم ،ح



 همهجدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد                     سال علوم اجتماعي د لّۀمج                          77

 

 

صردنر ایرت  ها ایترطا وسکلر آنچا از هافتا سو ک،ده ایت  اما راها سا را دصواسی سوراهافتا

اهن ایت کا توهید  سونق  اصتغال و مواسدی از اهن دیت صاهد ر،ای م،دم هک جام را مفیرد 

صردنر ی اقتصرادی  روب مقاهساهاراصرد  اما انسان نیازهای دهگ،ی نیز داسد کا را صرا  

نا توهید دس ص،اهط م لوب قر،اس عروان نمونا  ص ، هزد را هحاظ ن،ا ریکاسی و ی،انیسترد  را

های ه،یرتان و کرا دس ایرتانداسد  اما کمت،هن میزان نطا  را اهرن صر ، ت لرق داسد  دسحاهر

 زنجان ر،عکس ایت.

جاهگراه  رود دس  ررا زود  یلرر م،دم اول اهرکا  کا م تقدند سار ا تطیین اهن دس محققان

دهگر،ان  جاهگراه ررا جاهگاه  رود سا م،دم ریطت، دوم اهرکا  کررد ومر عاد  ع،صا اقتصادی

 ،فتا از ار،و  و موق یرت صروس و نطرا  نطرئت پاهرد کراکررد  پس ده،ی نمرمقاهسا مر

آمدن یرن  ودکطرر  موج فزاهرده افس،د ر  پاهیناقتصادی ف،وکش  واهد ک،د و ما صاهد 

)ریا   افزاهش  لاق و رزهکاسی و رسیاسی از مطکلا  سوحر و اجتماعر دهگ،  واهی  رود 

های اقتصادی داس نطدن سار ا صا  (. را توجا را م را13  ص. 1031  ف،ن امر و ایماعیلر

دنطال استقرای های دهگ،ی را غی، از ع،صا اقتصادی ررارا نطا  اجتماعر نیاز ایت دس حوزه

 صادکامر م،دم راصی .

و اجر،ا صرود   هاهر تردوهنی استقرای صرادکامر مر،دم  ر،نامراصود دس سایتاپیطر اد مر

 عروان نمونا را

هر،هرای دیرتر دس  و صری،هرر وهای م استر مانرد جطن پخت غذا ر، زاسی جطرواسه -

  تمامر اهام یال را وهژه اهام  ،دصگ،ی

   جطرواسه میوه هاهر ن ی،جطن ر، زاسی -

    محلا  و مطاغ  مختلف مده،هت  ودصوس  هکپاسنا را جطن اعیاد را یر، زاس -

-یواسی   ،وه ی،ود   ر،وههاهر ن ی، نماهش را دون، ا  ایکیت  ای ر،نامای ج،اا -

های وسزصر مانرد تکواندو و کاساتا  زدن مایک و کطیدن نقاصر ر، صوس   صر طده ررازی  

  نوسافطانر و م،ای  تئات،
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های ف،هرگر را یا تاس جدهرد مانررد جطررواسه زوج  وصرطخت ررا ر، زاسی جطرواسه -

ها  تئرات،  رانواد ر و غیر،ه ررا همکراسی ی موفق  ر، زاسی مسارقا رین زوجهاحضوس زوج

  ها و رخش  صوصراداسا  دوهتر  یمن

هرای محلرر مخرت  هر، مر قرا  های عمومر صام  جطنافزاهش کمر و کیفر جطن -

   وانرهای مذهطر مانرد موهودیهای ملر مانرد م ، ان  جطنجطن

ن اد مانرد  انا سهاضیا  دس زمیرا رازی و یر، ،مر م،دمهای حماهت از اهجاد یازمان -

  ها و...ها  مداسس  دانطگاههای مساجد  پاسکها مانرد کانونو م ،فر آنان را دهگ،ان اس ان

-هرای اجتمراعرفضاهای وسزصر وهژه رانوان را توجرا ررا محردودهت اهجاد و توی ا -

  هف،هرگر و قدس  تثای، ذاسی اهن  ،وه ر،  انواد

های جذاب  مف،ح  متروه )وسزصر  ی، ،مر  علمر   لاقانا  دهجیتراهر ر، زاسی رازی -

هرای ایرتان( و تیمرر رر،ای  ر،وه هر، های توی او...(  هدفمرد )مترای  را نیاز و اوهوهت

مختلف ) ،دیال  کودکان  جوانان  رانوان  یاهمردان( را اساها جواهز مترروه و  لاقانرا و نرا 

  ن ،ا اهزاماپ

هم،اه استقای امکانرا  ت،  راها را ویاه  وسزصر و تف،هحر مدسن و متروهتج یز پاسک -

  سفاهر و ر داصتر

هراهر از قطیر  ها )را انجام ف اهیرتهای تردسیتر دس پاسکاستقای کمر و کیفر اهستگاه -

  (...های زند ر ویرجش فطاس  ون  تست افس،د ر و آموزش م اس 

هرای وسزصرر مانررد واهیطرال  فوتطرال های راه، ررا زمرینتطده  زمین ایر،سهزی ر،ناما -

  یاحلر  رسکتطال و زمین فوتسال

  جم رصوس  دیتارا مختلفر، زاسی توسهای  -

  سفتن را مساف،  و پذه،ش  ،دصگ، ر،ایاستقای ی ح ف،هرگ عمومر  -

ها را وهژه دس اعیاد اهآوس مساجد  مداسس و دانطگهای نطا استقای کمر و کیفر ر،ناما -

 تطط.های م،را همکاسی اس ان
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