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 تقدیم به پدرم

 کوهی استوار و حامی من در تمام طول زندگی

 

 تقدیم به مادرم

 سنگ صبوری که الفبای زندگی به من آموخت

 

 تقدیم به همسرم

 رسیدم...، خواستم می ی همیاری و همدلی به هر آن چهکه در سایه

 

 تقدیم به دختر صبور و دلبندم

 ه آسایش او آرامش من است.امید بخش جانم ک

 

 تقدیم به خواهر و برادرهایم

 دوزیم. می و به امید هم به آینده چشم، در کنار هم آموختیم، که با هم آغاز کردیم





 تشکر و قدردانی

 
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اين جا برر خرود   

ید بزرگوار به ويژه اساتید دوره کارشناسی ارشد کره در طرول سرالیان    دانم از تمامی اسات می الزم

   .تقدير و تشکر نمايماند  ری نمودهتحصیل علم و معرفت و فضائل اخالقی يا گذشته مرا در

 حسن   مهندس آقای جناب، جناب آقای دکتر محمد راستگوفرگرامی و بزرگوار اساتید از 

که راهنمرايی   علوی اب آقای مهندس صالحجنو  ستار حسي  دکتر آقای جناب، عزیزی

 قرار لطف مورد مرا خود راهنمايی و بااند  ل نمودهبتقراپژوهش و  تحقیقاين اينجانب را در انجام 

 اری را دارم.نهايت تشکر و سپاس گذ اندداده
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 چکیده

 

در نظر دارد   «کاربرد تصويرسازی در آموزش قرآن به کودکان دبستانی»ی حاضر با عنوانرساله

های آموزشی های مصور قرآنی و کتابی مفاهیم و نظريات و نقد و بررسی برخی کتابتا با ارائه

به اين نتیجه ، يی که توسط خود کودکان انجام شدههاويرسازیقرآن و هم چنین با تحلیل تص

دست يابد که آموزش قران به کودکان پايه ابتدايی به وسلیه تصوير سازی موجب فهم عمیق تر 

 با میل و اشتیاق بیشتری به سوی کتاب الهی روی، هاشود و ضمن اين که آن می یم قرآنیمفاه

ی او در حافظه، هر کودکی برای خود ساختهآورند و در نهايت نیز اين تصاوير ذهنی که  می

 ماند. می ماندگار

ايی از تصويرسازی جهت انتقال آيد؛ آمیزهزی قرآنی؛ چنان که از نامش بر میتصويرسا

مفاهیم و قصص قرآنی است و به بیانی ديگر؛ تصويرسازی در پیوند با قرآن است. لذا برای نهادن 

تصوير سازی و قرآنی بودن و عناصر رابط  ای شاخصهويژگیايد ب« تصوير سازی قرآنی»نام 

بايد نسبت میان ، رودهنر به شمار می، ناسايی کرد. و از آن جا که تصويرسازیمیان اين دو را ش

دوم و سوم( و قرآن و آموزش آن را ، هنرمند تصويرگر که به نوعی همان کودکان دبستانی )اول

ر آمیزش با متن است و از طرف ديگر رو به بازشناخت. هم چنین تصويرسازی از يک نظر د

، مخاطب دارد لذا بايد نقش اين دو را در چگونگی خلق اثر در نظر گرفت و در همین جهت

 ای دانست.تصويرسازی برای آموزش قرآن به کودکان دبستان را بايد دانش و هنری میان رشته

ای و با ری از روش کتابخانهگیو ضمن بهره هی توصیفی پیمايشی بودبه شیوه، تحقیق حاضر

ه با معلمان تاريخی با مشاهده )رفتارنگاری( در محل کالس و مصاحب -ی اسنادیکمک از شیوه

و حجم نمونه  ایشده است. روش نمونه گیری خوشه بررسیهای موجود خالء، و دانش آموزان

ی قرآنی به وسیلههای که تصويرسازی آيههای پژوهش نشان دادند يافتهنفر برآورد شد. 36۲

 دهد.قرآن به مراتب افزايش می را در آموزش هاآنتمرکز ذهنی  یدبستان انکودک
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