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 اسالمی –بر سبک زندگی ایرانی  تأکیدفرهنگی با  آوری تابراهبردهای ارتقای 
 

 5، افشین منتظرالقائم4مهری اذانی،  3، نصیرالدین جوادی2 ، صحبت اهلل حسنوند1مریم منتظرالقائم

 (مسئول)نویسنده کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشگاه اصفهان  دانشجوی 0

 صفهاناستادیار علوم قرآنی دانشگاه ا 2

 مدرس علوم قرآنی دانشگاه علوم قرآن و عترت 3

 آباد نجفشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ریزی برنامهاستادیار جغرافیا و  0

 آباد نجفشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ریزی برنامهدانشجوی دکترای جغرافیا و  5

 

 چکیده

در بین برنامه ریزان سبک زندگی اهمیت باالیی پیدا کرده است و در اجتماعی و فرهنگی شهروندان  آوری تابامروزه استحکام 

شده است. در این راستا، مطالعه حاضر  تأکیداجتماعی و فرهنگی  آوری تابفردی و  آوری تاباسالم و قرآن کریم هم موضوع 

نظری علوم اجتماعی و فرهنگی و فرهنگی و سایر منابع  آوری بر تاباز مبانی ناظری قرآنی ناظر  گیری بهرهتالش کرده است با 

بر  تأکیدفرهنگی با  آوری تابراهبردهای ارتقای  به« تحلیلی -توصیفی» شناسی روشو با هدف شناسی کاربردی و  ای رسانه

منظور و  به همین بپردازد. (البالغه نهجاسالمی و برگرفته از اسناد باالدستی معارف اسالمی)آیات قرآن و  –سبک زندگی ایرانی 

تحلیلی ی رسیدن به راهبردهای الزم، به روش طوفان فکری از بین خبرگان پرسشنامه طراحی گردیده است، و از مدل برا

مجازی و  های رسانه های حوزه نظران صاحبسوات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش جمعی از نخبگان و 

فرهنگ سازی و آموزش  دهد میپژوهش هم نشان  فرهنگی و شهری هستند. و نتایج های حوزهو اساتید  نظران صاحب

مجازی، تقویت شورای عالی فضای مجازی و ارتباط ستادی و عملیاتی با برنامه ریزان و مدیران شهری، و نیز تربیت  های رسانه

 گیرد. اسالمی قرار  -سبک زندگی ایرانی های ریزی برنامهراهبردی در  های اولویتنخبگان عرصه فضای مجازی، باید در صدر 

 

 راهبردی فرهنگی ریزی برنامهفرهنگی،  آوری تابسبک زندگی، های کلیدی:  واژه
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