
 

 
 

 
   

 پژوهش هنرگروه آموزشی 
  

 پژوهش هنررشته در  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
 

 عنوان: یدر آموزش قرآن به کودکان دبستان يرسازیکاربرد تصو
 :اول استاد راهنما دکتر محمد راستگوفر

  :راهنما دوماستاد   يزیمهندس حسن عز
  دانشجو: ندا روحانی
    93اردیبهشت

  واژه هاي کلیدي: کودکان دبستان ،یقرآن يرسازیآموزش، قرآن، تصو ،يرسازیتصو
  چکیده: 

و  میمفاه ي¬در نظر دارد تا با ارائه  »یدر آموزش قرآن به کودکان دبستان يرسازیکاربرد تصو«حاضر با عنوان يـرساله
 هاییـيرسازیتصو لیبا تحل نیقرآن و هم چن یآموزش هايـو کتاب یمصور قرآن هايـکتاب یبرخ یو نقد و بررس اتینظر

 يساز ریتصو هیبه وسل ییابتدا هیکه آموزش قران به کودکان پا ابدی ستد جهینت نیبه ا  که توسط خود کودکان انجام شده،
 یم يرو یکتاب اله يبه سو يرشتیب اقیو اشت لمی با ها،که آن نیشود و ضمن ا یم یقرآن میتر مفاه قیموجب فهم عم
 يرسازیتصو. ماند یماو ماندگار  ي خود ساخته، در حافظه يبرا یکه هر کودک یذهن ریتصاو نیا زین تیآورند و در نها

 گر؛ید یانیاست و به ب یو قصص قرآن میجهت انتقال مفاه يرسازیاز تصو ایی زهیآم د؛آی یچنان که از نامش بر م ؛یقرآن
 یو قرآن يساز ریشاخص تصو هاي یژگیو دیبا »یقرآن يساز ریتصو«نهادن نام  يبا قرآن است. لذا برا وندیدر پ يرسازیتصو

هنرمند  انینسبت م دیبا رود، یهنر به شمار م ،يرسازیکرد. و از آن جا که تصو ییدو را شناسا نیا انیبودن و عناصر رابط م
از  يرسازیتصو نیو سوم) و قرآن و آموزش آن را بازشناخت. هم چن(اول، دوم  یهمان کودکان دبستان یکه به نوع رگریتصو

خلق اثر در نظر  یدو را در چگونگ نینقش ا دیرو به مخاطب دارد لذا با گریبا متن است و از طرف د زشینظر در آم کی
 دانست. اي رشته انیم يدانش و هنر دیآموزش قرآن به کودکان دبستان را با يبرا يرسازیتصو  جهت، نیگرفت و در هم

 -ياسناد ي وهیو با کمک از ش اي از روش کتابخانه يرگی بوده و ضمن بهره یشیمایپ یفیتوص ي وهیبه ش  حاضر، قیتحق
شده است.  یموجود بررس هاي ) در محل کالس و مصاحبه با معلمان و دانش آموزان، خالءيبا مشاهده (رفتارنگار یخیتار

 هاي¬هیآ يرسازیپژوهش نشان دادند که تصو يها-افتهیشد. آوردنفر بر 362و حجم نمونه  اي خوشه يریروش نمونه گ
 .دهد¬یم شافزای مراتب به قرآن آموزش در را هاآن یتمرکز ذهن یکودکان دبستان ي لهیبه وس یقرآن

  

 
  
 

 


