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 چکیده
گیی  برنامه های  تاثیر سلسله تعیینمطالعه  ،این پژوهشهدف  :هدف   نید ی"آموزشی و فرهن  "سیک  ز

نید انان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهردارسازم شیرکن کن نید ی  سیک  ز سین   ی نجف آباد بر  ا

ظیر  کاربردی وبر حسب هدف ی  تحقیق این پژوهش  ها:مواد و روش سیتگ روشاز ن سین  یهمک  ا

 حجم نمونه بر اساس اسن و برنامه هادر این نفر از شرکن کنند ان  1634جامعه آماری این تحقیق شامل 

محقق  تعیین شده اسن  ابزار  ردآوری اطالعات در این پژوهش تهیه پرسشنامه نفر 311انجدول مور 

ییی پ ساخته می باشد که به روش اسنادی و تحلیل محتوا تهیه شد  شینامهروا تیوایی و  بیه رس صیورت مح

یید  محاسکصوری توسط متخصصین تائید و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونکاخ  ظیور ه  رد بیه من

سیتفاده از با داده ها از آزمون ضریب همکستگی پیرسون و آزمون ر رسیون  زیه و تحلیلتج فیزار نیر  ا  ا

میه بین سلسلهکه اد نشان د ن تحقیقای :یهایافتهاسن   استفاده شده 23نسخه   SPSS آماری  هیای برنا

گیی، سازمان "زند ی سک " فرهنگی و آموزشی میاعی فرهن شیی و اجت جیف شیهرداری ورز بیاد ن  بیا آ

طییه  سیک  نیید ی راب کیین و ز نییامث جییود دارد   یدار مع جهههو یههرینتی شییی و  :گ هییای آموز مییه  ا ییر برنا

 ن اهد یافسترش خواسالمی   –فرهنگی)سک  زند ی( تقوین شود، سک  زند ی ایرانی 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to determine the effect of a series of 

educational and cultural programs "lifestyle" of the Cultural, Social and 

Sports Organization of Najafabad Municipality on the lifestyle of 

participants. Materials and Methods: This research is an applied research 

in terms of purpose and in terms of correlation method. The statistical 

population of this study includes 1634 participants in these programs and 

the sample size is 311 based on Morgan table. The data collection tool in 

this study is a researcher-made questionnaire that was prepared by 

documentary method and content analysis. The validity of the questionnaire 

was used in terms of content and face by experts and the reliability of the 

questionnaire was used with Cronbach's alpha coefficient. In order to 

analyze the data, Pearson correlation coefficient test and regression test 

were used using SPSS software version 23. Findings: This study showed 

that there is a positive and significant relationship between the series of 

educational and cultural programs "lifestyle" of the Cultural, Social and 

Sports Organization of Najafabad Municipality with lifestyle. Conclusion: 

If educational and cultural programs (lifestyle) are strengthened, the 

Iranian-Islamic lifestyle will expand. 

Keywords: culture, cultural educational programs, lifestyle, organization. 

 

 
1 . Master student, Department of Cultural Affairs, Shahinshahr, Islamic Azad University, Shahinshahr, 

Iran Branch.                               ashokrollahi91@yahoo.com 
2 . Assistant Professor, Department of Cultural Affairs, Shahinshahr Branch, Islamic Azad University, 

Shahinshahr, Iran. 

mailto:ashokrollahi91@yahoo.com


 

 

 

 

  ۲۳7 ...یبر اضطراب ورزش یو ذهن آگاه یازرسيتصو ناتيتمر یبررس
 

 مقدمه

 شكل می سک  زند ی، به تمامی مکانی و اصولی که متن و بطن حیات اجتماع و انسان را

شییود،  یرد می تأو از ارزش های دینی و عرفی جامعه نش دهد مییی  تییه  نیید ی سییک     ف ز

مییدن ، آغاز و مقدمه ای برایاسالمی -ایرانی  سییالمی نییوین سییازی ت ییین و ا قییق درنها  تح

نییی ن اس میالسا -ایرانی توسعه و نپیشرف سییازی  پیروی از سک  زند ی اسالمی و درو

سییالمی  آن در بطن جامعه، آغازی برای اجرای هییداف ا هییا و ا اصول دینی و تحقق آرمان 

بییی  ، تکعینر  الزمه این امدر جامعه اسن از احكا  و فرهنگ دینی و پرهیز از الگوهای غر

سییالمی، نییوین زیاسیی تمدن به نیاز دالیل ترین مهم از یكی  سک  زند ی اسن هییاجم ا  ت

سیین اسالمی جوامع در غربی زند ی سک  تحمیل و فرهنگی غرب نییگ .ا عییه فره  مجمو

 نقش آن نسکن به عمیق باور و حفظ که اسن جامعه هر خاص باورهای و ها ارزش از ای

نیید مییی ایفا جامعه آن ثکات و بالند ی و رشد در کننده تعیین و حیاتی کییه  ای نییه و بییه ک

ییید مییی خییود سیاسی -الهی نامه وصین 41 درصفحه(ره)خمینی اما  نییگ  :فرما کیید   فره م

نییگ سییازد مییی را ها ملن که چیزى آن ...اسن ملن های بدبختی و ها خوشکختی  صییحی  فره

سییان،  شود می اصالح مملكن ی  شود، درسن فرهنگ ا ر...اسن   بر اساس نظر کارشنا

کییال برنامه های آموزشی فرهنگی ر هییم را دن نییش،  یمییسییالتی م طییه دا سییه حی کییه در  نیید  کن

ییین  نگرش و رفتار می بایسن تغییر ایجاد کنند، این که تا چه اندازه فعالیتهای فرهنگی در ا

تییاثیر  یی ار  ،راستا موفق عمل کرده اسن تا چه اندازه توانسته اسن در حیطه های سه  انه 

شییغول  استگ اران سط  کالن رباشد، مسئله ای اسن که ذهن برنامه ریزان و سیا خییود م به 

مییه نییین برنا هییای کرده اسن  همچ گییی هییا و فعالیت لییوب فرهن ییید اه از مط سییان د  و کارشنا
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 باشد،  ونا ون باید ای برنامه چنین که این اسن  ازجمله هایی ویژ ی دارای اندیشمندان

 واقع باشد، نهداوطلکا باشد، داشته پی را در مردمی مشارکن باشد، داشته ساختاری ویژ ی

لییی و ای منطقه به نگر باشد، آینده باشد، عمومی وجدان با منطکق باشد، هن رایا حییدود  م م

مییر بییه بر یرد،  در را اجتماعی و اقتصادی  های سیاسن از نشود، بخشی نییوع ا گییی ت  فرهن

شیید   ار اولوین مشكالت به توجه با بدهد، اهمین سییاس و با شیید برا جییاع با نییه و ار ) فرزا

سییک   1آدلر راز نظ  (1395زاده،  امیریان یكی از مفاهیمی که اهمین فروانی دارد، مفهو  

لییر  ییید  آد زند ی اسن  او رویه و روش مشخص فرد در زند ی خود را سک  زند ی نام

هییا،  سک  زند ی را بیش از هرچیز خالقیتی می داند که حاصل کنار آمدن با محدودین 

بییهموانع، تضادها و بحرانهایی اسن که فر شییرفن  سیییر پی مییی  د در م بییروز  مییانش  سییوی آر

كییاران، هیید)فرزعلیان و هم بییر1398د سییاس (   عییاریف ا ئییه ت صییوص در شییده ارا  سییک  خ

نییی سک  از منظور زند ی، ظییر ایرا نیید ی از ن سییالمی ز سیین آن ا سییلمانان کییه ا مییامی م  ت

عییاد همه حقیقن در و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، فردی، رفتارهای و حرکات  اب

نییابراین کنند؛ منطکق اسالمی های آموزه و وتعالیم ترابردستو را خود ید زن  تییوان مییی ب

 شناسی زمان امنیتی، تفكر، سالمن، خانواد ی، اخالقی، باورها، اجتماعی، عکادی، بعد ده

یییری،  رادر آن مالی و صییالحی ام فییر و  شییتری  هییایفعال ( 1395نظر رفن )ا هییا ت مییه   یو برنا

مییاع یهییا نیییدر زمره فعال یفرهنگ میی یاجت فییارع از فعال ردییی  یقییرار  فییرد   یهییا نیییکییه 

بییه ابدی یکار به فراغن دسن م میشده در نظا  تقس فیتعر یاقتصاد غیین  مییان فرا فییرد، ز   

 یفرهنگ دهیو خلق پد دیبه تول انهیتواند به صورت فعال و مشارکن جو یدسن آمده را م
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شییده توخیید از یبا سهم مشارکن کمتر به بهره بردار ایو  دبپرداز ئییه  لییدان  طسییمات ارا مو

نیید ی سییک  از بر اساس مطالب ذکر شده نوعی ( 1395،یگدلیفرهنگ مشغول شود)ب  ز

بییرای اسالمی-ایرانی  زند ی سک  دارد؛ ایران جامعه با زیادی تناسب که سیین  یییل ا  بییه ن

سییی، و اقتصادی زمینه در و موفقین جامعه های آرمان و اهداف ییید سیا نیید ی سییک  با  ز

بییودن،  داد  شهر  سترش  مرد بین در را دینی و بومی پیی یر  هییاجر  بییه م نجف آباد با توجه 

جییهتنوع جمعیتی و قومی و عوامل دیگر دارای سک  های زند ی مختلفی اسن   بییه  با تو

گییی  هییای فرهن مییه  یییدی در برنا آ اه سازی و معرفن دهی به عنوان ی  وظیفه اصلی و کل

بییاد  یشماعی و ورزهنگی، اجتسازمان فرچشمگیر  تالش های سازمان و شهرداری نجف آ

بییه  94، این سازمان طی سالهای فرهنگی در بر زاری برنامه های آموزشی و قییدا   تاکنون ا

سیین   مییوده ا بر زاری برنامه های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی با عنوان سک  زند ی ن

نییدی مختلف سک  زند ی که خود در پنج عنوان قادر بخش های این برنامه ها  بل دسته ب

سییازی  -1ار شده اسن که عکارتند از: ز اسن بر مهارتهای زناشوئی: )هنرعشق بازی، زیکا 

سییران،  بییط هم ییین در روا هییای موفق سییران، رمز نیید ی هم نییو در ز صییلی  روابط همسران، ف

حییی زوایای ویژ ی های زن و مرد، شناخن گییی:  -2مییرد و   (  و زن رو مییاعی و فرهن اجت

سییانه جا های شکكه های )آسیب سییواد ر مییاعی،  سییمیتئاتریات نییی،  سییمی و روا سییالمن ج  ، 

شییادی -3باشیم، هوش افزایی و   ( بهتری مادر و پدر آسانسور، چگونه نییدان، تربیتی:)   فرز

 م هکی:) نقش -4زودرس و    ( جنسی، تربین بدون داد و فریاد، بلوع تربیتی، تربین امور

هییای ییین کارکرد ییین در د جییاب، اهم نیید ی، ح نییگ شییناخن ز شییورا فره  طبییروا در عا

هییرا فاطمه و( ع)علی حضرت های غدیر، ویژ ی خانواده، اهمین و اجتماعی و    (  (س)ز
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مییاه  تغ یه و تندرستی:) تغ یه، -5 یییه در  شیییوه تغ  سیینتی،  طییب  سییتن،  شییاد زی دیابن، راز 

بررسی تاثیر این برنامه ها در سک  زند ی شرکن کنند ان می تواند به ادامه  رمضان   (،

نیید ی  ها کم  فراوانی کند  هیفین برنامو بهکود ک چییالش ز كییی از  كییه ی بییه این جییه  بییا تو

گییوی  ئییه ال عییه و ارا قییی جام شییی و اخال صییر ارز بییا عنا امروز، معرفی سک  زند ی مناسب 

بییه  عییه ) فییراد جام شییتگی ا عییت سر  ضییوع با ییین مو مناسب برای روش زند ی می باشد و ا

سیین   دد ی و انتخاب روش زنخصوص جوانان( برای درک معنا و مفهو  زن ی مناسب ا

عیید   یییل  این امر موجب انتخاب و تسلط الگوهای زند ی غربی شده اسن که عمدتا به دل

مییا، من عییه  جییاری تناسب این الگوها با عناصر ارزشی، فرهنگی و ملی جام بییروز ناهن بییه  جییر 

خییالهای اجتماعی  شییپژ ءو فرهنگی شده اسن  با توجه به نفوذ سک  زند ی غربی،  ی وه

شییی و فرهنگی) یاراج یزمینه در  هییای آموز سییک  برنامه  بییر  تییاثیر آن  نیید ی( و  سییک  ز

مییروزه فرهنگی های ضعف و ها ناهنجاری زند ی احساس می شود  همچنین وجود  کییه ا

نییی جامعه  یر دامن سیین شییده ایرا نیید  ا نییگ مان یییی رواج فره عیین یییا فرد را  مییداری منف

یییایی نادفق  ریزی، قانون گهنفر رواج ملی، هوین تعلق به ضعف شخصی، شییا  پو  و ن

جییار تعارض  فرهنگی، گییی، هییای ارزش و هییا هن گییی فرهن یییدات فرهن شییی تهد یییده از نا  پد

نییوان بییه جوان و   ، نسل هویتی ابهامات  رایی مفر ، مصرف سازی، جهانی تییرین ع  مهم

 های سازمان میان در دیگر سوی از .آید می حساب به فرهنگی )سک  زند ی( مشكالت

گییی کییالن راهکردهای تحقق وظیفه که روکش فرهنگی، اجتماعی سییعه فرهن هییده را تو  برع

ییین مقد  خط در نجف آباد شهرداری فرهنگی، اجتماعی  سازمان خاص، طور به دارند،  ا

خییاطکین به شهروندان با تنگاتنگ و مستقیم ارتکا  ودر عظیم رسالن هییای عنوان م مییه   برنا
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هییای توسعه  نیازمند ها، زمانرسادیگ از بیش دارد، قرار فرهنگی شییی و و تقوین برنامه  آموز

پییی فرهنگی پییژوهش در  ییین  کییه ا جییا  سییاس، از آن ) سک  زند ی( آنها می باشد  بر همین ا

شییی و  هییای آموز مییه  نیید ی فرهنگی)بررسی تاثیر سلسله برنا سییک  ز بییر  نیید ی(  سییک  ز

کییاربردی شرکن کنند ان و استفاده کنند ان از این برنامه می باشد، به نو عی به صورت 

گییی و  یم سییازمانهای فرهن سییط  هییا تو تواند در ترسیم نقشه راه برای اجرای بهتر این برنامه 

شییود  - ی ایده آل ایرانی درنهاین توسعه سک  زند سییالمی  ضییر  ا پییژوهش حا نییین  همچ

سییک   بییا  سییازمان   نیید ی(  درصدد اسن تا با مطالعه رابطه استفاده از برنامه های )سک  ز

هییا در  رکن کنند ان شهر نجفزند ی ش مییه  ییین برنا یییا ا کییه آ هیید  آباد بپردازد و نشان د

  تعیین سک  زند ی آنها نقش داشته اسن 

 پیشینه تجربی پژوهش

كییاران   پژوهشگران زیادی در زمینه سک  زند ی توجه داشته اند : یافته های غالمی و هم

فییزایش جبمو اسالمی زند ی سک  برنامه در شرکن ( نشان داد که1398)  آ ییاهی از ا

عییان  الگوی در تغییر همچنین زند ی و سک  عادبا رفتاری می شود  نتایج مطالعه های زار

سییک  1398و فاضلیان) بییه  سیییدن  بییرای ر مییل  مییوثرترین عا خییانواده  کییه  کییرد  ( نیز تاکید 

زند ی اسالمی اسن و عناصری مانند: روحانین، مساجد و مراکز دینی، کتب و نشریات، 

هییای ا هییای جدنهاد مییاعی، ابزار سیییما و  دیییجت صییدا و شییكاران،  نییدان، ورز کییاطی، هنرم ارت

تییی  هییای تربی نهادهای آموزشی در رتکه های بعدی قرار می  یرند  بنابراین در برنامه ریزی 

نییوان  بییه ع نییی  کییز دی سییاجد و مرا ییین، م خییانواده، روحان بییرای  یییب  بییه ترت و فرهنگی، باید 

انجا   یرد  محمدی و  یرک  زند ی، توجه بیشتموثرترین عوامل تاثیر   ار در تحقق س
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قییش که ( هم طی مطالعه ای به این نتیجه رسیدند1397هزار جریکی) هییای ن فییه  گییاه مول  پای

سییک  تعیین در اجتماعی اقتصادی نیید ی نییوع  نییان ز یییوان شییهر جوا گییاهجا مر کیین ی  و مث

کییه (، نیز در ی  مطال1396دارد  کریمی و همكاران ) مستقیمی ارتکا  همچنین عه میدانی 

شییكی دانشگاه کارکنان از نفر 186 بر روی لییو  پز نییدران ع جییه   ماز ییین نتی بییه ا جییا  دادند ان

سییط سط  کارکنان در بیشتر زند ی سک  وضعین میانگین نمره ا ر چه رسیدند که  متو

شیین،  مناسکی وضعین تغ یه و وزن تندرستی، و ورزش های حیطه در اما بود، خوب و ندا

نییان منالسیی ارتقای جهن مداخالت انجا  رو این از ییین در کارک طییه ا صیییه هییا حی مییی  تو

 نیاز زند ی سک  ( طی مطالعاتی نشان دادند که اصالح1396شود  محمدی و همكاران )

 تاثیر بر حاضر کنند ان مطالعه مشارکن تاکید دارد  مدت طوالنی و جامع ریزی برنامه به

شیی هدف با مدت کوتاه و مقطعی مداخالت که دهد می نشان فردی، عوامل صییی، در  شخ

 جوانانی سالمن بهکود در  ا  ی  عنوان به باید نیز مهارت و دانش افزایش و هوین یابی

ظییر در اسن، نگرفته صورت مدت بلند برنامه ریزیهای قکل از آنها برای که تییه ن  .شییود  رف

سییالمی و 1396یافته های درخشه و صفائیان ) نییی و ا نیید ی ایرا سییک  ز شییان داد  ارزش ( ن

بییه  رنهادن و تكیه ب یییران را  عییه ا بییود جام هیید  قییادر خوا تییه  یییق مدرنی بییا تلف ارزش های بومی 

تییه  1404اهداف سندچشم انداز ایران  خییاذ مدرنی یییی و ات نزدی  کند و با ح ف سنن  را

بییود  خییواهیم  قییادر ن یییان  محض و نادیده  رفتن ریشه های تاریخی و ارزش های سنتی ایران

 رد اهداف سند را محقق ک
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سییی (2019) 1راجندران هییدف برر بییا  سییتقیم تییأثیر طی مطالعه ای  یییر و م سییتقیم غ  سییک  م

ییین هییای انجا  داده اسن  یافته دبیرستان آموزان دانش برای تحصیلی درعملكرد زند ی  ا

كییرد تییوجهی قابل طور به مستقیم چه غیر و زند ی مستقیم سک  که داد نشان مطالعه  عمل

كییار 2ریدزوان د کن می بینی پیش را تحصیلی کییه 2018) ناو هم سیییدند  جییه ر ییین نتی بییه ا  )

تییرین  مرد  از اهمین ی  سک  زند ی سالم آ اه هستند  همچنین عامل اجتماعی را مهم

و همكاران) 3دلیل تأثیر  ار بر افراد برای داشتن ی  سک  زند ی سالم می داند  نارایان

میین دانشجوی پزشكی علو   200( نیز مطالعه ای روی  2016  200 وپزشكی موسسه ورده

شییجویان  شییان داد دان تییایج ن کییه ن نیید  جییا  داده ا نییا ان نییدا و پات شییكی ناال کییالج پز دانشجو از 

نیید ی  سییک  ز نیید و پزشكی تالش بیشتری برای انتخاب سک  زند ی سالم انجا  می داد

شییتری  ییین بی سیین از اهم نییده ا شیی  آی کییه پز جییا  شییكی از آن شییجویان پز یییان دان سالم در م

نیید،  بود و دانشجویانی کهبرخوردار  مییی کرد شییی  شییم پو سییالم چ شخصاً از سک  زند ی 

بییوزالر  4احتماالً موفق به ایجاد فرصن های ارتقا سالمن برای آنها و بیمارانشان نمی شود  

سییط  2016و همكاران) نیید ی  سییک  ز هییای  کییه رفتار تییی  سیییدند وق جییه ر ییین نتی ( نیز به ا

سییالم هییا از  بیید، آن مییی یا فییزایش  شییجویان ا خییوردار دان بییاالتری بر عییه سییهن  ییین مطال تند  ا

 رفتارهای سک  زند ی سالم دانشجویان را با سایر متغیرهای سالمتی بررسی کرد 

 پژوهش فرضیه های

 
1. Rajendran 
2.  Ridzuan 

3   . Narayan 
 .3 Bozlar 
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نیید ی"سلسله برنامه های آموزشی و فرهنگی : فرضیه اصلی گییی،  "سییک  ز سییازمان فرهن

 .تاثیر دارد اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد  بر سک  زند ی شرکن کنند ان

 ی فرعیاهفرضیه 

شییهرداری  شییی  مییاعی و ورز گییی، اجت فرضیه اول برنامه های مهارت زناشویی سازمان فرهن

 نجف آباد بر ابعاد سک  زند ی شرکن کنند ان تاثیر دارد 

بییاد  جییف آ فرضیه دو  برنامه های تربیتی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ن

 نند ان تاثیر دارد بر ابعاد سک  زند ی شرکن ک

بییاد ضیه سو  رف برنامه های م هکی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آ

 بر ابعاد سک  زند ی شرکن کنند ان تاثیر دارد 

هییار   ضیییه چ شییی فر مییاعی و ورز گییی، اجت سییازمان فرهن سییتی  یییه و تندر هییای تغ  مییه  برنا

 تاثیر دارد  شهرداری نجف آباد بر ابعاد سک  زند ی شرکن کنند ان

ضیییه  شییی جم نپییفر مییاعی و ورز گییی، اجت سییازمان فرهن گییی  مییاعی و فرهن هییای اجت مییه  برنا

         شهرداری نجف آباد بر ابعاد سک  زند ی شرکن کنند ان تاثیر دارد 

 ابزار پژوهش

سیین  این پژوهش  ظییر به لحاظ استفاده از داده های عددی از نوع پژوهش های کمی ا از ن

نییوع روش جمع رقات کاربردی و از نظهدف، از نوع تحقی عییات از  سییتگیآوری اطال  همک

سیین  در شهر نجف آباد 1400در بازه زمانی نیمه نخسن سال  اسن  شییده ا جییرا  جییا  و ا  ان

مییده جامعه آماری این پژوهش همان طور یییق آ نییوان تحق نیید ان در  ،کییه در ع شییرکن کن

نیید ی  سییک  ز شییاملبرنامه های فرهنگی با عنوان  کییق  را  عییات کییه ط عییداسییازمان اطال  دت
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 یو ورزش یاجتماع ،یسازمان فرهنگ یبرنامه بر زار شده سک  زند  727نفر از  73014

عییداد  سییازمان ت بییا م 1634استفاده نموده اند  با توجه به اطالعات ثکن شده در  فییر   نیانگییین

سییت نیاز دو برنامه، از ا شیشرکن در ب ظییور د بییه من لیی ا  بییه  یابیبرنامه ها استفاده کرده اند  

عییه  شیب نیانگیکه بطور م یافراد رت قیقد جینتا نییوان جام از دو برنامه استفاده کرده اند به ع

 قیییاز طر ق،یییتحق نیییدر ا باشد  ینفر م 1634افراد  نیدر نظر  رفته شد که تعداد ا یآمار

سیین   311جدول مور ییان ، حجم نمونه بر اساسجدول مور ان شییده ا یییین  فییر تع سییپ  ن

جییا شتریب سط  دقن با یا به حجم نمونه یابیدست یبرا عییه  ییو از آن جییم جام عییداد ح کییه ت

سییک    مشخص اسن از فرمول کوکران اسن یآمار بییر  هییا  مییه  به منظور سنجش تاثیر برنا

 سییه دارای پژوهش این نهایی پرسشنامهسوالی استفاده شده اسن   60از پرسشنامه زند ی 

گیییزوبرنامه های آم مهشناپرس دمو رافی ، اطالعات می باشد  صبخش شاخ  شی و فرهن

بییرای و مستقل متغیر با مرتکط یییر پرسشنامه سک  زند ی  سییته متغ بییا  ییییروا .واب شیینامه  پرس

شیید  خوباجماع نظر متخصصان امر در حد  عییال   بییرای   ییزارش و ا یییین و  یییاییتع یییز پا  ن

نییده اسن این مقدار نشان   /711استفاده شده اسن میزان آن  ضریب آلفای کرونکاخ  و ده

نییی داری عد  یا معنی داری وکیفین کمین  ل قکول بودبااین مقدار ق سییتفاده از بییا آن مع  ا

 اسن شده ارائه 23نسخه   SPSS آماری افزار نر 

 پایایی سواالت پرسشنامه: 1جدول

عهههههداد  سواالت پرسشنامه بعد متغییر ت

 سواالت

فها  ضریب آل

 کرونباخ

هییای  مییه   /731 7 7-1 ئیی زناشومهارتهابرنا
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 یافته هاتجزیه تحلیل 

 توصیفیهای یا فته الف : 

تمل بر دوقسمن مش، یافته ها و نتایج بدسن آمده در بخش آمار توصیفی این پژوهش      

نییتج  اسن صیییفی م : یافته توصیفی حاصل از  ویه ها و سوال های پرسشنامه و یافته های تو

خییش از داده های دمو رافی  و جمعین شناختی   پییژوهش در ب بر این مکنا، یافته های این 

فییر ) 203(مرد و 2/32نفر) 97توصیفی، نشان دادند که از نظر جن ،  صیید(زن، از 4/67ن در

درصد( کارشناسی 3/12نفر )   37کارشناسی، درصد( 2/44)نفر  133طع تحصیلی، نظر مق

فییر ) 10درصد( فوق دیپلم و 3/24نفر ) 73درصد( دیپلم، 15نفر )  45ارشد،  صیید( 3/3ن در

یییز  آمار توصیفیدکترا داشته اند  سوال های پرسشنامه، بر حسب متغیرهای اصلی پژوهش ن

شیییی و  آموز

 فرهنگی

 /796 5 12-8 یو فرهنگ یاجتماع

 /584 3 15-13 تربیتی

 /763 5 20-16 م هکی

 /726 6 26-21 تغ یه و تندرستی

سیییییییییک  

 زند ی

 746/0 8 34-27 بعد حوزه فكر و اندیشه

 8/0 11 45-35 بعد خلقیات فردی

 603/0 4 49-46 بعد خانواده

 713/0 7 56-50 بعد خلقیات اجتماعی

 697/0 4 60-57 و کار ببعد کس

 /720 26 26-1 مقدار آلفای کل برای قسمن اول پرسشنامه

 /711 34 27-60 پرسشنامه دو قسمن  یکل برا یمقدار آلفا
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   متوسط پاسخ داده اند یه ها، باالتر از حدنشان داد اکثر پاسخ دهند ان به  و

 شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش :2جدول

 میانگین بیشترین کمترین متغیر
حههههههههراف  ان

 استاندارد

 15/4 3/22 35 7 مهارت های زناشویی

 1/3 14/16 25 5 اجتماعی و فرهنگی

 96/1 03/10 15 3 تربیتی

 06/3 38/16 25 5 م هکی

 63/3 91/19 30 6 تغ یه و تندرستی

 32/4 03/29 40 8 و اندیشه ركف

 96/5 16/39 55 11 خلقیات فردی

 34/2 41/14 20 4 خانواده

 /9 23/25 35 7 خلقیات اجتماعی

 45/2 66/14 20 4 کسب و کار

 82/15 48/122 170 40 سک  زند ی

 

 استنکاطییافته های ب: 

 فرضیه ها آزمون 

نیید " یو فرهنگ یآموزش یا: سلسله برنامه هیفرضیه اصل گیی "یسییک  ز  ،یسییازمان فرهن

 دارد  ریشرکن کنند ان تاث ینجف آباد بر سک  زند  یشهردار یو ورزش یاجتماع

سییله بییین سل سییتگی  ضییریب همک صییلی  ضیییه ا بییرای فر مییده  مییه برابر نتایج بدسن آ  هییای برنا
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نیید ی سک " فرهنگی و آموزشی گییی، سییازمان "ز مییاعی فرهن شییی و اجت  شییهرداری ورز

 معنی دار اسن  ی زند سک  با آباد نجف

گههی و آموزشی های برنامه ضریب همبستگی بین سلسله :3جدول نههدگی سههب " فرهن  سههازمان "ز

 زندگی سب  با آباد نجف شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی،

شهی ههای برنامه سلسله                           متغیر پیش بین                    گه و آموز  یفرهن

 "زندگی سب "

 آماریشاخص 

 متغیر مالک

 

 سط  معناداری مج ور ضریب همکستگی ضریب همکستگی

 001/0 146/0 383/0 سک  زند ی

سییونیپ یهمکستگ بیل از محاسکه ضرصحا جینتا 4در جدول  عییی  ر هییای فر ضیییه  بییرای فر

سییط بیضرا ی  تماماسن نشان داده شده قییاد دییی% تائ 99 نییانیاطم  در  تیی ریشییده و م  یمثک

 تییوانیم نیبنابرا شود؛ یرد شده و ادعا حفظ م یبر نکود همکستگ یمکن صفر فرض دارد  ل ا

میی ای شیافزا گرید ریغمقدار مت ر،یغمت ی کاهش مقدار  ای شیافزا  فن با بییدی یکاهش    ا

 و معنادار اسن  میمستق یروابط همگ گرید تعکار به

 

 

 

 هانتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در فرضیه  :4جدول

 دابعا
ضههرایب 

 پیرسون

مهههههههه  برنا

هههههههارت  م

 زناشوئی

مههه  برنا

هههای 

 تربیتی

مهههه  برنا

هههههای 

 مذهبی

هههای  مههه  برنا

یهههههههه و  تغذ

 تندرستی

 برنامه های

گههههی  فرهن

 اجتماعی
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کههههر و  ف

 اندیشه

 بیضییییر

 247/0 360/0 363/0 341/0 283/0 یهمکستگ

 سیییییییط 

نییییییی  یمع

 یدار
001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

یههات  خلق

 فردی

 بیضییییر

 313/0 325/0 382/0 341/0 244/0 یهمکستگ

 سیییییییط 

نییییییی  یمع

 یدار
001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

 خانواده

 بیضییییر

 251/0 255/0 249/0 214/0 159/0 یهمکستگ

 سیییییییط 

نییییییی  یمع

 یدار
006/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

یههات  خلق

 اجتماعی

 بیضییییر

 232/0 263/0 303/0 229/0 150/0 یهمکستگ

 سیییییییط 

نییییییی  یمع
009/0 001/0 001/0 001/0 001/0 



 

 

 

 

۲۵۰  ۱۴۰۰ تابستان بهار و ،هفدهم شماره ،هفتم ، سالرزشو شناسیجامعه 

 

 یدار

سههب و  ک

 کار

 بیضییییر

 177/0 155/0 196/0 134/0 099/0 یهمکستگ

 سیییییییط 

نییییییی  یمع

 یدار
086/0 02/0 001/0 001/0 002/0 

 

 نتیجه گیری 

بییو   نسک  زند ی، بیشترین میانگیابعاد پنجگانه از بین  ،ی پژوهشیافته ها با توجه به مر

سییاس امکه ش  16/39به متغیر خلقیات فردی با مقدار  ل مولفه های)ورزش و نرمش(، ) اح

لیی ت از  سییات(، ) یییان احسا تندرستی(، )مقاومن بدنی(، )برنامه غ ایی(، ) وزن متعادل(، )ب

مییه  کییه برنا شیید  مییی با هنر(، )صرفه جویی در انرژی(، )سفر کردن( و )نوع لکاس پوشیدن( 

سییایر بیی نسکن سازمان در این نوع از سک  زند ی شرکن کنند ان،های سک  زند ی  ه 

نییان  بییا اطمی  99ابعاد سک  زند ی تاثیر بیشتری داشته اسن  نتایج این تحقیق نیز نشان داد، 

شییرکن درصد نیید ی  سییک  ز عییاد  ، برنامه های آموزشی و فرهنگی )سک  زند ی( در اب

شییه«، ترتیب،   ار اسن و به کنند ان در این برنامه ها تاثیر كییر و اندی »خلقیات فردی«، »ف

نیید و »کسب و کار« و »خانواده« و عی« ما»خلقیات اجت یییزان تاثیر یی اری را دار تییرین م مهم

سییازمان و ها نشان میمجموع ضرایب تاثیر  اری آن نیید ی  سییک  ز دهد بین برنامه های 

نیید ان  شییرکن کن طییهسک  زند ی  جییود داردراب نییادار و نییابراین در ای مع جییه  و ب کییین نتی ت
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 سیینتها به پایکند هم )شهروندان نجف آبادی(نیجامعة ایرا ازآنجاکه فرضیه می توان  فن

عییرض در هییم و هستند عاطفی( و ابعاد اعتقادی در خصوص )به دینی موازین و تییه م  مدرنی

صیییات بییا امروزی دانش و  سترده تکلیغات سفر، اینترنن، طریق دانشگاه، از و بوده  خصو

ظییاهری مصرف و یخصوص ماد به تییه ت شیینا مدرنی نییابراین، مییی آ  حییال در مییاًائد شییوند  ب

نیید ی)ایرانی سک  نوع این به توجه و مرحله اند این   ر از و تعارض سییالمی(، -ز یییاز  ا ن

هییای  .می باشد شهروندان بین در فرهنگی و برنامه های به توسعه آموزش براساس جستجو 

كییاران) انجا   رفته از میان تحقیقات داخلی، این مییی و هم یییق کری بییا تحق ( 1396پژوهش 

سییویی دارد نیید ی   هم سییک  ز تییرویج  شییهری در  مییدیرین  بییاره)نقش  هییا در عییات آن مطال

عیید  مییاعی(، در ب اسالمی ایرانی( نشان داد مدیرین شهری در بعد اجتماعی)مولفه نشا  اجت

سیی سیین و تو حیییط زی عه فرهنگی)مولفه اوقات فراغن( و در بعد اقتصادی در مولفه)حفظ م

 رد داپایدار( در  ترویج سک  زند ی اسالمی ایرانی نقش 

عییه  311یافته ها نشان می دهد در بحت برنامه های مهارت زناشوئی،  دیگر نفر منتخب جام

بییین  صییمیمین  فییزایش  یییه »ا بییه  و بییودن را  ثییر  یی ار  آماری این تحقیق باالترین امتیاز و ا

شییه و داده اند که بیشت 32/3زوجین« با درصد فراوانی  كییر و اندی عیید ف یییز در ب رین تاثیر آن ن

مییه  خصدر  ویه»مش کییه برنا فیین  تییوان   مییی  بودن هدف و جهن زند ی« می باشد، ل ا 

گیی ارد  های آموزشی و فرهنگی سازمان توانسته در سک  زند ی شرکن کنند ان تاثیر ب

سییک یافتهو در ارتکا  با این  پییرداز  یییه  نیید ی می توان به دید اه آدلر روانشناس و نظر   ز

سییومین دااشاره کرد و آن را در مقوله اثکات شده جای  د، چرا که این محقق باور دارد که 

ییید  نیید ی تاک سییی در ز یییف اسا سییه تكل بعد از سک  زند ی که تكالیف زند ی اسن بر 
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ییید اه  ییین د سییاس ا بییر ا سییی   دارد که عکارت هستند از: دیگران، شغل و عشق و مسائل جن

ییین تحقابعاد تكلیف عشق و مسائ خییانواده ا عیید  شییوئی و ب هییای زنا هییارت  بییا م  یییقل جنسی 

شیید   مییی با شییوئی  ضییاین زنا همخوانی دارد  یكی از عوامل تعیین کننده سالمن خانواده ر

شییده و از  تییه  شییوئی پرداخ هییای زنا در برنامه های سازمان به این امر از طریق آموزش مهارت

شیینا سییران،  بییط هم مییرد و طریق برنامه هایی نظیر زیکاسازی روا حییی زن و  یییای رو خن زوا

یییز،  رفته جا ان جستجوهای اساس غیره  بر یییان از ن قییات م لییی، تحقی ییین داخ  بییا پییژوهش ا

اسن  مطالعات  همسویی ( دارای1395( و همچنین بهاری )1396قربانی و فیروزی) تحقیق

سییک   قییش  مییوزش و ن شییی آ آنها که در حوزه مهارت های زناشوئی متمرکز بود، )اثر بخ

نیی سک  آموزش که در رضاین زناشوئی( نشان دادزند ی  نیید ی وعزند ی و   سییک  ز

 شود  می زناشویی فرسود ی کاهش و زناشویی مندی رضاین افزایش باعت

فیین تاثیر برنامه های تربیتی بر سک  زند ی در تکیین نتایج قییاء  می توان   سییعه و ارت بییا تو

عییاد آن  ونحوه آموزش برنامه های تربیتی سک  زند ی، سک  زند ی  كییر و انداب  شییه،یف

مییی و کسب و کا یاجتماع اتیقخانواده، خل ،یفرد اتیخلق فییزایش  نییاداری ا طییور مع بییه  ر

مییه  كییی از برنا نییوان ی بییه ع یابد  در این خصوص سازمان با ارائه آموزش برنامه های تربیتی 

دون بیی نیییترب ،یجنس نیترب ،یتیفرزندان، امور ترب یشادهای سازمان با عنوان هایی نظیر)

مییه ال   ( پرداخته و با اعبلوع زودرس و اد،یداد و فر هییای برنا فییه  بییه مول سییخگویان    نظر پا

خییانواده و  نییدان،  ییین فرز های تربیتی طکق نتایج توانسته در حد خوبی به آموزش)نحوه ترب

نیید   مییل ک فییق ع پییردازد و مو نییدان و   ( ب بییا فرز نییدان  مییل فرز نییدان، تعا تعامل والدین و فرز

نییه  كییهکه تاکید دارد سک  زند ی یعنی این کنای نظریه پارنلهمچنین بر م فییر چگو ییی  ن
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نیید،  بدین این خود زند ی می کند، که مییی ک سییتفاده  معناسن که فرد از چه محصوالتی ا

بییه  جییع  نیید و را مییی ک شیوه استفاده اش از محصوالت چگونه اسن، در مورد آنها چه فكر 

فییردی آنها چه احساسی دارد  سک  های زند ی بیان ب رداشن فرد از خویش و ارزشهایی 

تییی، بهاند که در انتخا هییای تربی ا و رفتارهای مصرفی افراد انعكاس می یابند  چه بسا برنامه 

شیید   ثییر  یی ار با فییراد ا نیید ی ا سییک  ز فییردی  یییات  عیید خلق فییزایش ب بییه ا سییکن  می تواند ن

  دید اهی که در این تحقیق در این فرضیه مشهود اسن 

مییه بین داری معنی رابطهکه  ا نشان دادهمچنین یافته ه    عییاد بییا یمیی هک هییای برنا كییر اب  و ف

جییود کار و کسب و اجتماعی خلقیات خانواده، فردی، خلقیات اندیشه، یییزان هییر  دارد و  م

قییاد و پایکندی شود بیشتر  افراد در دین و م هب به باور م هکی، نگرش  هییای ارزش بییه اعت

ییین در کییه شییود می بیشتر نیز اسالمی سییتا ا مییه سییازمان، را گییی هییای برنا شییی  و فرهن  آموز

قییش قکیل از م هکی هییای ن ییین کارکرد نیید ی، در د جییاب، ز ییین ح نییگ شییناخن اهم  فره

هییرا فاطمه و( ع)علی حضرت های ویژ ی خانواده، و اجتماعی روابط در عاشورا  و( س)ز

ییین تییاثیر دهند ان پاسخ بیشتر نتایج به توجه با که نموده اقدا      مییه ا  سییک  در را هییا برنا

کییولی قابل حد در  فردی اتقیخل و اندیشه و فكر بعد در بخصوص زند ی عییال  ق  کییرده ا

 دهد، می قرار فرد اختیار در سرمایه نوع سه دین: که دارد تاکید این بر بوردیو دید اه  اند

ییین و اسن معنایی نظامی و بینی جهان ی  بر مشتمل م هب، و دین گییی سییرمایه ا  را فرهن

نیید می دین پ     ارد می افراد یاراخت در جییاد در توا کییایی و سییلیقه هییا، ارهو عییادت ای  زی

نییدای هییای سییک  از جییدای و کرده ایفا نقش زند ی های سک  در نتیجه در و شناسی  ز

هییم این که باشد دخیل نیز زند ی های دیگرسک   یری شكل در دینی، بخصوص یییز م  ن
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تییایج میی هکی شییده هارائ های برنامه به توجه با تحقیق این در سیین بییه ون مییده د  سییک  در آ

جییا  جستجوهای اساس بر   رفن قرار تایید مورد ند انکن شرکن زند ی تییه ان یییز،  رف  ن

   اسن همسویی دارای( 1394)همكاران و بنائیان تحقیق با پژوهش این

 مییی آمده بدسن نتایج و متون بررسی براساس تندرستی و تغ یه برنامه های درخصوص   

نیید ی سک  خصوص در اسال  دین نگاه در  فن توان سییالمی ز یییهت در ا سییتی و غ   تندر

 آنها مقایسه با که اسن شده نقل ائمه و کریم قرآن در خداوند جانب از هائی دستورالعمل

مییروز پزشكی علم با شییتن در ا نیید ی سییک  دا بییتال از دوری و سییالم ز نییواع بییه ا مییراض ا  ا

شیید می ستارا هم و همخوان اجتماعی و روحی جسمی، ییین در لیی ا  با سییتا ا  بییه  سییازمان را

یییه،) نظیر هایی عنوان با سازمان های برنامه از یكی عنوان به تندرستی و ه یتغ آموزش  تغ 

عییال  بییا و پرداخته   ( رمضان ماه در تغ یه شیوه سنتی، طب زیستن، شاد راز دیابن، ظییر ا  ن

 بییه خوبی حد در توانسته نتایج طکق تندرستی و تغ یه های برنامه های مولفه به پاسخگویان

 بییه توجه با  بپردازد     و زیستن شاد نحوه و تندرستی در ورزش قشن سالم، تغ یه آموزش

ییین کییه  رفن نتیجه توان می تندرستی و تغ یه برنامه در شده اشاره های مولفه مییوزش ا  آ

نیید  سک  اندیشه و فكر و فردی خلقیات بعد بر قکولی قابل میزان به ها ثییل)  یز  نییرمش م

شیید می   ار تاثیر   ( و دلعامت غ ایی برنامه تندرستی، احساس کردن، مییین بییه  با  سییان، ه

شییمندان از یكی زیمل زند ی سک  ابعاد با تحقیق این های یافته شد، مدعی توان می  اندی

یییی، خییود تغ یه، شیوه اسن معتقد که زند ی سک  کالسی  و اصلی سییكن، نییوع آرا  م

نیید ی سک  مفهومی فضای تفری ، و فراغن اوقات   ران های شیوه  او ییید اهد در را ز

سیین مشهود زند ی سک  ابعاد و چهار  فرضیه در و دارد همسویی بخشد می شكل  در  ا
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بییاره ای مطالعه در( 2016)همكاران و استویان خارجی، مطالعات بخش  عییادات یییازده) در

مییانی ، نبخارس از مدرسه سنین کودکان در زند ی سک  و غ ایی  صییورت بییه کییه(  رو

مییا کشور در موردی مطالعه جییا  نیرو سیین شییده ان ییینکییه  ا یییق ا سییویی تحق یییادی هم  بییا ز

  دارد حاضر پژوهش

 جامعه در می توان  فن، فرهنگی و اجتماعی در تکین نتایج بدسن آمده از برنامه های     

نییین و اسن م هکی و تاریخی پیشینه و بافن دارای که ایران عیید همچ قییررات و قوا نییی م  دی

سیین ردا ریشه بسیار آن مردمان زند ی سک  در ییید پیی   ا مییروزه با مییل ا گییی عوا  و فرهن

ظییر مد زند ی سک  بحت در دیگری زمان هر از بیشتر اجتماعی یییرد قییرار ن  سییک  در   

 به و داشن توجه(درونی)ذهنی و( رفتار و عمومی باورهای)عینی های جنکه به باید زند ی

سیین شییده فراوان تاکید ها آن بر اسال  ندی در که ای  ونه نییابراین  ا جییرای بییا مانازسیی ب  ا

مییاعی، هییای شییکكه هییای آسیب) مانند آموزشی های برنامه سییانه سییواد اجت  سییالمن ای، ر

 اعال  با و آمده بدسن نتایج طکق و   ( و افزایی هوش آسانسور، سمیتئاتر روانی، و جسمی

 باورها نوعان، هم به احترا ) فرهنگی و اجتماعی های برنامه های مولفه به پاسخگویان نظر

 خییوبی حیید در( تییاریخی فرهنگی ارزشهای انصاف، و عدالن داشتن دیگران، قاداتعتا و

 هییای برنامه در شده اشاره های مولفه به توجه با  باشد موفق و پرداخته مورد این به توانسته

فیین نتیجه توان می فرهنگی و اجتماعی ییین کییه  ر مییوزش ا یییادی حیید تییا اهیی آ عیید  بییر ز  ب

یییاتخل و خانواده و اجتماعی خلقیات نیید ی سییک  فییردی ق ثییل ز فییه م ضییکا ) هییای مول  ان

شیید می   ار تاثیر   ( و مداری قانون دیگران، به دوستی و عشق اجتماعی، نییین  با  در همچ

شییاره با توان می آن ابعاد و زند ی سک  و اجتماعی و فرهنگی های برنامه تاثیر تکیین  بییه ا
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 خود تاریخی ی  سترده عاتالمط در که زند ی، سک  کالسی  پرداز نظریه وبر، نظریه

مییاعی های کنش توان نمی که ساخن روشن كییاء بییا صییرفاً را اجت فییاهیم بییه ات صییادی م  اقت

تییی کییه چرا کرد، درک یییابی در ح نییافع ارز صییادی م یییز اقت شییه ن شییی هییای اندی  خییرده از نا

 بییاز هایی روش به نامد می زند ی سک  او را چه آن  موثرند زند ی سک  و ها فرهنگ

نیید ی از نوعی از رتکه هم های  روه و طکقات که  ردد می ییید ز نیید، مییی پد شییی آور  رو

گییر بییا را روابطش و خود ی ویژه اجتماعی تجربیات که زند ی به ازنگاه  هییای ه  ییرو دی

ییین در دید اه این که  کند می بیان اجتماعی یییق ا شییهود تحق سیین م تییه  ا خییش ییینا یاف  از ب

كییاران و باینگانی مطالعات با پژوهش شییان کییه( ( 1392) هم نیید ن مییوزش داد گییی آ  و فرهن

  دارد همسویی باشدمی موثر زند ی سک  بر اجتماعی

   

 پیشنهادات:

مییرد       مییاعی  با توجه به اهمین فراوانی که سازمان های فرهنگی در زند ی فردی و اجت

سییازمان  -سک  زند ی ایرانی نقش دارد، بدون تردید در شكل  یری قییش  اسالمی باید ن

جییه نگهای فره ی بسیار پر رنگ تر از شرایط فعلی و به عنوان ی  سرمایه بزرگ به آن تو

مییوزش و  حییل آ بییه م تییر  یییق  یییزی دق کرد  جایگاهی که می تواند با فعالین بیشتر و برنامه ر

به تربین نسل های مختلف تجمع بیشتر مرد  تکدیل شود و افزون بر برپایی جشنها و غیره، 

هییای  ییینو سک  زند ی بهتر شود  محور ییین  قییال فعال حییالت و انت گییی در م کییز فرهن مرا

بییل  سیییار قا میی  ب نیید ک مییی توا کییز،  ییین مرا بییه ا نیید ی  متعدد آموزشی و فرهنگی سک  ز

 ایرانی کند   –توجهی به ترویج سک  زند ی اسالمی 
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مییه بییین معنادار رابطه به توجه با شیی هییای برنا نیید ی( وآموز سییک  ز  سییک  ی و فرهنگی)

نیید ی؛ سییک  تغییرات در متغیر این نقش و اسالمی – ایرانی زند ی گییی،  ز سییازمان فرهن

ییی   قییه،  شییاد منط نییگ و ار كییاری فره بییا هم بییاد  جییف آ شییهرداری ن شییی  مییاعی و ورز اجت

نییی  نیید ی ایرا سییک  ز تییرویج  بییرای  تییر(  یییین  –کار روه قوی تر)تخصصی  سییالمی و تع ا

فییه برنمحتوای برنامه ها مییی قابل اجرا تشكیل بدهد  این کار  روه هم وظی میینظم ا یییزی  ه ر

جییر قییدامات برای تشكیل کالسها را به عهده داشته باشد و هم وظیفه نظارت بر حسن ا ای ا

یییروی فرهنگی   كییاری ن بییا هم بییاد  جییف آ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ن

مییوزش انتظامی و شهرداری می تواند از طریق استفاده  بییه آ از فضاهای آزاد مثل پارک ها 

سییخنرانی  –یرانی ا روش های زند ی اسالمی در حوزه های مختلف و از طریق بر زاری 

 با موضوعات مختلف سک  زند ی ،پرسش و پاسخ و مشاوره رایگان بپردازد 

لییف و  سییطوح مخت نیید ی  را در  صییورت سازمان فرهنگی و اجتماعی آموزش سک  ز بییه 

ارائه  یج تا سالمندواقکل از ازدواج، ازد ،یمانند نوجوان یمراحل اساسه برشد یبند میتقس

ییید شییاوره در   نما ئییه م سییی و ارا شییاوره  و روانشنا هییای م حیید  بییا وا شییارکن  مییاهنگی و م ه

هییای  لییه مهارت نیید ی منجم شیییوه ز فرهنگسرا ها و خانه های فرهنگ در زمینه های مختلف 

سییتگ اران و مییدیران پژوهش، آمده دسن به نتایج به توجه با زناشوئی  مییی سیا گییی،   فرهن

ییین برنامه کردن فراهم جمله از را جدیدی هایی سیاسن و ها مهنابر توانند  هییای ها و فعال

نییی سک  ارتقای جهن در فرهنگی،  سازمان توسط فراغتی نیید ی ایرا سییالمی - ز ئییه ا  ارا

هییای خانهبا مشارکن  .کنند مییه  جییرای برنا صییوص ا ثییربخش های سالمن درخ حییوزه  ا در 

 شهروندانسک  زند ی ایرانی و اسالمی 
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