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ارتقاء محتوا در آموزش طراحی خانو مبتنی بر آموزه 

 ىای اسالم

 چکیده
کاًْى اؿلی تْجَ ایي رطالَ، تزلزاری راتغَ هٌاطة تیي هذتْای 

تزگزفتَ اس آهْسٍ ُای اطالهی ّ عزادی هؼواری، در فزایٌذ آهْسع عزادی 

یکی اس  ،ؼذ هذتْا در آهْسع عزادی هؼواریهغفْل هاًذى ت  خاًَ اطت. 

ػذم تزلزاری راتغَ  تْدٍ اطت. ایي دْسٍ دغذغَ ُای ػوذٍ پژُّؼگزاى

هٌاطة هیاى هذتْا ّ عزادی، ّ ًیش فمذاى ّجْد هذتْای هٌاطة، هٌجز تَ 

کاُغ طغخ کیفی عزادی داًؼجْیاى ّ ػذم ارائَ عزدی پاطخگْ تزای 

اس هْضْػات گًْاگْى عزادی ػذٍ اطت. در ایي هیاى عزح خاًَ هظکًْی کَ 

عزح ُای اّلیَ داًؼجْیاى در دّراى کارػٌاطی اطت)عزادی یک ّ یا دّ(، 

کَ اس فمذاى ّجْد -در دال داضز تا ػذم تأکیذ تز جٌثَ ُای هذتْایی،

هذتْای ؿذیخ ّ هذّّى تزای عزادی خاًَ ّ ًیش تأکیذ تز جٌثَ ُای ظاُزی 

دطٌجی عزادی تزای تمْیت ّیژگی ُای خاللاًَ، کَ پیغ اس ایي در اطتؼذا

ّرّد داًؼجْ تَ رػتَ هؼواری ّ ًیش در درّص همذهاتی تکویل ًؼذٍ، 

تَ ارائَ جاهؼیت در عزادی داًؼجْیاى هٌتِی ًوی گزدد؛  -ًاػی هی ػْد

ّ ُوچٌیي سهیٌَ ای هٌاطة تزای ّرّد داًؼجْیاى تَ عزح ُای تؼذی را 

تَ ك تزًاهَ هـْب دّرٍ، داًؼجْیاى در ایي همغغ، عث فزاُن ًوی آّرد.

هثاًی ًظزی »درّص ًظزی دیگز ًظیز « هؼواری ،عثیؼت ،اًظاى»جش درص 

کَ هی -را« هؼواری اطالهی»ّ « آػٌایی تا هؼواری هؼاؿز»، «هؼواری

ًگذراًذٍ ّ  -تْاًذ تأکیذی تز تکارگیزی هذتْا در عزادی داػتَ تاػذ

تَ آهْختي ایي درّص ًیش هی پزداسًذ.  ،یا ُوشهاى تا عزح هؼواری

ي آى هیشاى آػٌایی کَ هْجة تؼخیؾ اُویت کارتزد هذتْا در تٌاتزای

وًَْ عزادی ّ ًیش ػٌاخت هْلفَ ُای هِن در عزادی خاًَ ّ یا تؼخیؾ ً

ًیاهْختَ ّ در هْاجَِ تا هْضْع اغلة تَ ُای تزجظتَ هْضْع هی ػْد را 

 ًوایٌذ.اػتٌا تَ هذتْا ػول هیؿْرت طغذی ّ تی

هثتٌی تز هذتْای  ،عزادی هؼواری ارتمای آهْسع ،ُذف پژُّغ داضز 

تزآهذٍ اس فزٌُگ اطالهی اطت ّ عزادی خاًَ هظتمل هظکًْی تَ ػٌْاى 

در ایي پژُّغ هذًظز تْدٍ اطت. آًچَ در ایي پژُّغ  ،هْضْع اؿلی آهْسع

تَ ػٌْاى کلیذی تزیي ػاهل در آهْسع عزادی هْرد تْجَ لزار گزفتَ 

ّ ًیاسُای اّ  ًظاى ّ رّاتظاطت، تثییي جایگاٍ هذتْا، یؼٌی هفِْم ا

ّ کارتزد آى در آهْسع عزادی ّ در  اس هٌظز آهْسٍ ُای اطالم

( تزای اًتخاب اجشاء ّ ػٌاؿز ّ اجزائی اجتِاد)تؼییي اّلْیتِای ػولی

 کالثذی ّ تثییي هزادل هٌتج اس آى اطت. 

رّع تذمیك ایي پژُّغ، تفظیزی ّ تذلیلی، تذلیل هذتْای کیفی ّ اطتذالل 

تا  در هزدلَ اّل پژُّغ، کَ تَ هذلظاسی اختـاؽ دارد، اطت.هٌغمی 

گیزی اس ػمل رّع اطتذاللی ّ تِزٍاس چارچْب ًظزی پژُّغ ّ تَ  اطتفادٍ

آهْسع عزادی  هؼواری ّ ی هذل ُا هزادل ّ هثاًی   ؼزیختّ طاخت  ّ ًمل،

. ًتایج پژُّغ در هزدلَ هذلظاسی ؿْرت گزفتَ اطتآهْسع عزادی خاًَ، 

فْق، در عْل یکذیگز ّ ُن افشایی هکول آًِا،  ُای داؿل رّعُا، اس 

تفظیزُای  ّ ای ّ هزاجؼَ تَ اطٌادهغالؼَ کتاتخاًَ داؿل ػذٍ اطت.

تا رّع تذلیل هؼتثز اس آیات ّ رّایات ّ طایز هٌاتغ هؼتثز دیٌی 

ُا، در تکویل طاختار ّ هذتْای هذل هذتْای کیفی ّ تذلیل ّ تفظیز، 

. تخغ دّم پژُّغ، تَ دٍ ُا را تَ دطت دادٍ اطتتخغ ػوذٍ ای اس دا

طٌجغ  تخؼی اس هذل تَ دطت آهذٍ تزای تَ کارگیزی تذّمك پذیزی اهکاى 



هذتْا در عزادی درّى خاًَ)راتغَ هیاى ػزؿَ تٌذی ُای درًّی خاًَ( 

، آى تخغ اس هذتْای هذل کَ تَ فزاُن آّردى تذیي هٌظْراختـاؽ دارد. 

رّاتظ خاًْادگی درّى خاًَ اختـاؽ دارد، تْای هذسهیٌَ السم جِت تذمك 

 ، در آتلیَ عزادی،تَ ػٌْاى هغالؼَ هْردی، تَ رّع آسهایغ کٌتزل ػذٍ

 .تَ اجزا گذاػتَ ػذٍ اطت

یافتَ ُای تذمیك ًؼاى هی دُذ تا اطتفادٍ اس هذل ُای هذتْاگزا، کَ 

هثتٌی تز طاختار فزایٌذُای اًظاى ّ آهْسٍ ُای اطالم ّ تَ جِت 

زاری ارتثاط هْثز هیاى ًظز ّ ػول ایجاد ػذٍ اطت، هی تْاى آهْسع تزل

خاؽ ارتماء تخؼیذ. تَ  عزادی هؼواری تغْر ػام ّ عزادی خاًَ را تغْر 

ػثارت دیگز تا کٌتزل تأثیز پیؼیٌی هذتْا تز عزح ّ تأثیز طٌجی پظیٌی 

عزح ًِایی در ایجاد هذتْا، هی تْاى راتغَ ای هْثز، هیاى هذتْا ّ 

دی در آهْسع عزادی هؼواری ایجاد ًوْد. ُوچٌیي تزای ارتمای ُْیت عزا

اطالم در آهْسع عزادی خاًَ، السم اطت هثاًی اطالهی در طَ الیَ هذتْایی  

تیٌغ ُا، ارسع ُا، ّ رّع ُا تٌظین ّ ػیٍْ ظِْر آًِا در عزح تؼزیخ 

گزدد. پض اس عزادی ًیش، تأثیزطٌجی عزح ًِایی، در ایجاد تظتز السم 

پذیزد. ُوچٌیي رّػي جِت تذمك طَ الیَ ارسع ُای هذتْایی فْق ؿْرت هی

در پزتْ تؼزیف اطالم اس خاًْادٍ ّ رّاتظ افزاد تا یکذیگز،  ػذ کَ

ًظاهی اس تْؿیَ ُای ارتثاط یا هذذّدیت هیاى ػزؿَ تٌذی ُای درًّی 

خاًَ، تذت ػٌْاى هذل ًظام ارسع ُای عزادی طاسهاى فضایی خاًَ، ایجاد 

ًشدیک  گزدد کَ رػایت آى تَ ارتمای طغخ هذتْایی عزادی داًؼجْیاى، هی

 ، هی اًجاهذ.تز تَ آهْسٍ ُای فزٌُگ اطالهی تزای تذمك رّاتظ خاًْادگی

: آهْسع هؼواری، عزادی خاًَ، هذل، هذتْای هؼواری، هکتة کلید واژه ىا

 اطالم

 

 


