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Abstract: 
Historical national architecture is one of the important components of cultural heritage 

and national identity. One of the tasks of educational systems is to teach students this 

national cultural heritage. This study has done with quantitative and qualitative study 

of the presence of Iranian national architectural works in elementary school textbooks 

by content analysis method. The statistical population was all four first year’s 

textbooks of elementary school in the country. The results show the disproportionate 

distribution of national historical architecture in textbooks, so that in some grades 

more and in some less this issue has been addressed. Also, the available images were 

often without mentioning the name and details of the building. In some images, the 

relationship between the images and the subject is not properly explained, and this 

can lead to passing through these images and not using their educational content. The 

use of specialists for a comprehensive classification of all the different function of 

national historic architectural buildings and the appropriate distribution of these items 

in the textbooks of all educational levels is also recommended. 
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 24/9/1400: پذیرشتاریخ   16/9/1400تاریخ بازنگری:  7/12/1399تاریخ دریافت: 

 
 چكيده

و از عناصهر مهه   یفرهنگه راثیهمهه  م یهااز مؤلفه  یکی یخیرتا یمل یمعمار
 نیهآمهوز  ا ت،یهو ترب  یتعله یهاسهم یس فیاز وظها یکیاست.  یمل سازتیهو
 یپژوهش با هدف بررسه نیآموزان است. اب  دانش یمل یارز  فرهنگ با راثیم

 یدوره یدرس یهادر کماب رانیا یخیتار یمل یحضور آثار معمار یفیو ک یکمّ
 یههاکماب  یهکل ،یآمهار یشده است. جامع  محموا انجام لیبا رو  تحل ییابمدا
پژوهش نشان از  جیکشور بوده است. نما ییابمدا یاول دوره یچهارسال  یدرس
ک  در  یاگون دارد؛ ب  یدرس یهادر کماب یخیتار یمل یناممناسب معمار عیتوز
موضهو  پرداتمه  شهده اسهت.  نیهکممهر به  ا یو در بعضه شمریب ها یپا یبعض
انهد. در موجود اغلب بهدون ککهر نهام و مشخصهاا بناهها بوده ریتصاو ن،یهمچن
نشهده  نیهیتب یدرسهمب  یبا موضو  درس ریارتباط تصاو زین ریاز تصاو یبرت

و عهدم اسهمفاده از  ریتصهاو نیهمنجربه  گه ر از ا توانهدیموضو  م نیاست و ا
جهامع، از  یبنددسم  یده از ممخصصان، براشود. اسمفا اهآن یآموزش یمحموا
 نیهممناسهب ا عیهو توز یخیتهار یمله یمعمار یمخملف بناها یهایکاربر یتمام

 .شودیم  یتوص زین یلیتحص یها یپا یهم  یدرس یهاموارد در کماب
 

 .آموز  ،یفرهنگ راثیم ت،یهو ،یدرس یهاکماب ،یمل یمعمار :هاواژهكليد

                                                      
 .(لئومس نویسنده)، ایران ،بابل ،یروانینوش یدانشگاه صنعت استادیار گروه معماری ی،معماردکترای  *
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 مسئله طرحو  هقدمم
تحکیی  بخشیی بیه افیراد عامعیه اسیت. یکی از اثرات مفید آموزش میراث فرهنگی، هویت

هویت ملی به عنوان مقوله مه  و اساسی در همه کشیورها یکیی از کارکردهیای آمیوزش و 
هایی که طور یکی از روشهمین (.67:  1390)رضایی و همکیاران، پرورش به حساب می آید. 

ر امر نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی شیود، معرفیی تواند موعب مشارکت مردم دمی
: 1399)پورشیکری و همکیاران، های تعلی  و تربییت اسیت و آموزش میراث فرهنگی در نظام

هیای های تعلی  و تربیت از طریی  آموزش. توعه، حفظ و انتقال میراث فرهنگی در نظام(28
در نظیام . (6: 1372مد، )سیرگییرد وپرورش رسیمی صیورت میغیررسمی و نظیام آمیوزش

آموزان بیا آشنایی دانش ،نهاد اعتماعییک عنوانبه ،نقش مدرسه تریناصلیلیس  ئافلسفی اید
آموزان بتوانند مییراث فرهنگیی دیود را دانش کهطوریبهفرهنگی است.  یسرمایه یچکیده

 .(37: 139۵)گوتک، بشناسند و در آن سهی  شده و آن را گسترش دهند 
هیای تیاریخی آن اسیت. ایین های میراث فرهنگی هر کشور، معماریمؤلفهیکی از 

معماری با گوناگونی بسیار از شهر، دانه، کاخ، باغ، مسجد، مدرسه، بازار و... متعل  بیه 
یک چهارچوب فکری بوده که تا زمانی طوالنی دارای پیوسیتگی و تیداوم بیوده اسیت. 

آینید. شیمار میمییراث فرهنگیی بیه های ملموساماکن تاریخی ازعمله بخش معماری
لمس افکار ی قابلکه علوه داردعهت اهمیت های ملموس فرهنگ ازاینی بخشمطالعه

ی این سرزمین با بناهیای تاریخ چند هزارساله. (23: 139۵)درییایی، شود انسانی تلقی می
سیبب  نیدتوامیشود و ، عامل مهمی در ارتباط با میراث فرهنگی محسوب میعاماندهبه

بیر اهمییت شینادت عیالوه .(3: 1392)ادترکاوان و فالحی، گیری هویت ملی شود شکل
عنوان یکی از عناصر میراث فرهنگی، ذکر این نکته نیز اهمییت دارد معماری تاریخی، به

اطالع و شینادت در حال فرسودگی هستند و نیاز به  روزروزبهبناهای تاریخی ایران، که 
 .(3: 1384)پاشایی کمالی و کهنمویی، شود احساس می پیشازاکنون بیش هاآن

ها و مطالب درسی نقشی بسیار بیشتر از انتقال صرف اطالعات بیه کودکیان را کتاب
 یبرنامه .شخصیت، نگرش، مهارت و آگاهی او را بهبود بخشد تواندمیدارد و  عهده بر

گیری شی محوری در شکلوپرورش نقعنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزشدرسی به
وپرورش بیا اسیتفاده از . آمیوزش(149: 1389نیا و دامسان، )لقمانکند هویت ملی ایفا می

. (302: 139۵)گوتیک، کننید آموزان را با میراث فرهنگیی آشینا میی درسی، دانشبرنامه
وپرورش رسیمی، نییاز بیه توعه، حفظ و انتقال میراث فرهنگی از طری  نظیام آمیوزش

)ملکیی، های درسی اسیت ها برنامه و محتوای کتابرهای مؤثری دارد که یکی از آنابزا
ی ابتدایی در عنصر عل  و ی درسی ملی دوره. در میان اهداف تفصیلی برنامه(66: 1388
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آگیاهی »شده است: ها به این اهداف اشاره معرفت در بخش رشد ارتباط انسان با سایر انسان
ی )برنامیه «شینادت هنرهیای بیومی و ملیی»و  «دت میراث فرهنگیشنا»، «از نمادهای ملی

هیای ملیی . توعه مناسب به معماری(1389درسی ملی عمهوری اسالمی ایران، نگاشت چهیارم، 
هیای عنوان یکی از عناصر میراث فرهنگی و هنرهای بومی این سیرزمین در کتابتاریخی به
توانید راه هیای رسیمی در کشیور میآموزش ترین ابیزارعنوان مه ی ابتدایی بهدرسی دوره

 ی درسی ملی را هموارتر کند.رسیدن به این اهداف در برنامه
ی ابتیدایی های درسی دورهی پژوهش حاضر این است که در کتاببر این اساس، مسئله

به چه میزان و با چه کیفیتی به معماری تاریخی ایران تأکید شده است؟ تحقی  حاضر تیالش 
تیرین عنوان مه ی ابتیدایی، بیههای درسی دورهت تا از طری  تحلیل محتوای کتابکرده اس

های رسمی در مدارس، میزان توعه کمّی و کیفی به معمیاری ملیی تیاریخی را ابزار آموزش
 های میراث فرهنگی در کتب درسی مورد بررسی قرار دهد.عنوان یکی از مؤلفهبه

 
 سؤاالت پژوهش

 ی معمیاری سال اول تا چهارم( تا چه اندازه بیه مؤلفیه) ی ابتداییورههای درسی ددر کتاب
 های مه  میراث فرهنگی پردادته شده است؟عنوان یکی از مؤلفهملی تاریخی به

 اند؟ها معرفی شدههای مختلف معماری ملی تاریخی به چه میزانی در این کتابکاربری 
 ی ابتیدایی )سیال های درسیی دورهکتاب کیفیت پردادتن به مؤلفه معماری ملی تاریخی در

 اول تا چهارم( چگونه بوده است؟
 

 مباحث نظری
ها و دصوصیاتی است که فیرد هویت دارای سطوح مختلفی است؛ هویت فردی ویژگی

داطر تعدادی از افراد به امیور مشیتر  کنند. هویت عمعی تعل را از دیگران متمایز می
گیری یک واحد وعب احساس همبستگی و شکلبا عنوانی داص است. چنین تعلقی م

: 1383)توسیلی و قاسیمی، شود عدا می «ماهای دیگر»از  «ما»شود که با عنوان عمعی می
گیرد، نقش تاریخ در سادتار هوییت . با توعه به اینکه هویت در طول زمان شکل می(2

ملیی ترین ارکیان تحکیی  هوییت میراث فرهنگی یکی از اساسی کمابیش روشن است،
الزم شیود. های مه  میراث فرهنگیی محسیوب میاست. معماری ملی نیز یکی از مؤلفه

و  دیدماتی ،یبیر مسیائل اقتصیادعیالوه ،یفرهنگ راثیبه م گذارانسیاستاست توعه 
معطیوف شیود  زیین یو پژوهش یآموزش هایفعالیتبه  ،یدر موضوع گردشگر یغاتیتبل

ت ملیی فراگیرتیرین سیطو هوییت در تمیامی هویی. (78: 1394زاده و همکیاران، )عباس
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در ماده ییک قیانون اساسینامه سیازمان  .(196: 1379حاعیانی، )های اعتماعی است نظام
هجیری شمسیی، مییراث فرهنگیی شیامل آثیار  1367میراث فرهنگی کشیور، مصیوب 

مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ است و با شناسایی باقی
. (131: 1382صیمدی، )شیود نادت هویت و دی  حرکیت فرهنگیی او میسیر میآن، ش

ترین ارکان تحکی  هویت، ایجاد دالقیت و دودبیاوری ملیی میراث فرهنگی از اساسی
ی فرهنگیی و تیاریخی ییک . میراث هر کشوری عم  و ریشه(11: 1382صمدی، )است 

هوییت و ازسیوی دیگیر، ی کند. میراث فرهنگی ازسیویی پدیدآورنیدهملت را بیان می
. یکیی از (119: 1382نییا، حیافظ)ی حقوق سیاسی و سیرزمینی میردم اسیت کنندهتأمین

های آموزشی هر عامعه، آموزش میراث فرهنگیی آن و آشینا کیردن افیراد وظایف نظام
 شان است.عنوان بخشی از هویت ملیعامعه با این میراث به

 ینیهیو آمیوزش در زم یآگیاه شیافیزا یبیرا یادییهای زتجربه ریهای ادسال در
 یبرا 2006مثال در سال  طوربه ؛مختلف حاصل شده است یدر کشورها یعهان راثیم

و آموزگیاران  انیآمیوزان و دانشیجوبه دانیش زینویلیا التیدر ا یخیتار ایمحوطهشناساندن 
 نیهمی بیه .(9۵: 1393)فیردانش، انید گرفتهبهره یرحضوریهای آموزش غاز روش التیا نیا

در  یعهان راثیآموزش م یگیری از تجربهبا بهره ،در کشور اردن 2006در سال  بیترت
 یبیرا یعهیان راثییدردصیوص م یبراندنبورگ در آلمان، مفاد آموزش یدانشگاه صنعت
نییا و . لقمان(9۵: 1393 )فیردانش،شده است  نیو متوسطه تدو ییهای ابتداآموزش دوره
اند که کشورهایی ماننید ااپین، ساس مطالعات موعود بیان کرده( نیز برا1389دامسان )

هیای هوییت ملیی را اند که ارزشکره عنوبی، تبت، امریکا، سریالنکا، نروا تالش کرده
شده کیه کشیورهای  وپرورش مدارس وارد کنند. در این مطالعات نشان دادهدر آموزش

ملی در کشورشان از  مختلف دیزش هدفمندی در عهت تقویت و درونی کردن هویت
 اند.طری  نظام آموزشی برداشته

نهاد پویای اعتماعی است و کارکرد اساسی آن توعیه دادن متربییان بیه مدرسه یک 
در  رابطه با دود، ددا، عامعه و مسائل دلقت است. برنامیه درسیی ملیی عمهیوری 

اده از هییا و اهییداف تربیییت اسییالمی و بییا اسییتفاسییالمی ایییران براسییاس مبییانی، ارزش
های معتبر و موف  عهیانی، در پاسیخ برداری از تجربههای بومی و ملی و بهرهتوانمندی

دهید های درسی و تربیتی را ارائه میای از برنامهبه نیازها و مطالبات عامعه، الگوی تازه
بخشی نظام تعلی  و تربیت کشیور اسیت. و گامی مه  در راستای مستندسازی و کیفیت

در کشور آغاز شد. نگاشت چهارم آن نتیجیه 1384تولید این سند از سال کار تدوین و 
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)برنامیه درسیی ملیی عمهیوری اسیالمی  است 1389شده تا پایان سال ی اصالحات انجام
 .(1389ایران، نگاشت چهارم، 

اهداف تفصیلی برنامه درسی ملی در عنصر عل  و معرفت در بخش رشد ارتباط انسیان بیا 
مشیاهده  1 تیوان در عیدولکند که این اهداف را مید هدف مه  را دنبال میها چنسایر انسان

کرد. از این میان سه هدف مستقیماً به موضوع این مقاله مرتب  است. توعه به بناهیای تیاریخی 
شینادت مییراث »، «آگاهی از نمادهای ملیی»تواند دستیابی به سه هدف معماری ملی کشور می

 (.1ی را دربر گیرد )عدول شماره «بومی و ملیشنادت هنرهای »و  «فرهنگی
 

های درسي و تربیتي دوره ابتدایي برای تبلور ارتباطات اهداف تفصیلي برنامه :1 یجدول شماره
 (1389)برنامه درسي ملي جمهوری اسالمي ایران، نگاشت چهارم،  معرفتچهارگانه کودک در عنصر علم و 

 هاعرصه    
 
 

 عناصر
 اهداف

 رابطه با
 خویشتن
)روح و 
 جسم(

 رابطه با خدا
)صفات ددا، آیات 
تکوینی، تشریعی، 
 انبیا و اولیا الهی(

 رابطه با خلق خدا
 ها()سایر انسان

)دانواده، دوستان، 
 همسایگان،...(

 
 رابطه با خلقت

طبیعت )زمین، آب، فضا، 
زیست،...( و ماوراء محی 

طبیعت )حیات ابدی، عهان 
 آدرت، مالئکه،...(

 علم
)کسب 
معرفت 
شنادت/ 
بصیرت/ 
 آگاهی(

ی شنادت 
عس  دود و 
ها کارکرد اندام

ی و نحوه
 ها.مراقبت از آن
ی شنادت 
عالی  و 

استعداد دویش 
 در امور مختلف

ی شنادت دداوند، 
ی پیامبر و ائمه

 اطهار.
ی آشنایی و شنادت 

 مسائل دینی....

 های زبانی.ی کسب مهارت
ی شنادت رواب  

 دویشاوندی.
ی برقراری آگاهی از نحوه ی

 ارتباط مؤثر با دیگران.
 ی شنادت دوستان در مدرسه.

 شنادت محی  اطراف. -
 ی آگاهی از نمادهای ملی
 و ی شنادت بردی از آداب
رسوم ایرانی و اسالمی و 

 میراث فرهنگی
ی شنادت هنرهای بومی و 

 ملی
های محلی و ی آشنایی با بازی

 های رایجورزش

حی  اطراف و ی آگاهی از م
 زیستی محی اعزای سازنده

ی کنندهی شنادت عوامل آلوده
 زیستمحی 

 های دلقتی در  پدیده
ی در  قوانین عهان آفرینش 

از طری  مشاهده در آثار 
 دلقت

ی شنادت طبیعت و اعزای 
 آن

ی توعه به نقش انسان در 
حفظ و یا تخریب 

 زیستمحی 

 
آموزان در سطو کشیور ی دانشمرکز است و همهموزشی در ایران متآازآنجاکه نظام 

هیای درسیی در انتقیال مفیاهی  گیرنید، نقیش کتابهای درسی مشترکی را فرامیکتاب
های درسیی توان گفت کتابتر است و میهای هویت ملی پررنگمشتر  ازعمله مؤلفه

هین وپرورش در انتقیال و تعمیی  هوییت ملیی در ذترین ابزارهای نظام آموزشاز مه 
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ی عوامی،، . در نظیام آموزشیی همیه(93: 139۵پنیاهی و معروفیی، )آموزان هستند دانش
شود و این تغییر تنهیا های عامعه محسوب میریزی درسی و تغییر آن از ضرورتبرنامه

 .(179: 1399صلواتی و همکاران، )شود ی وض، موعود حاصل میبا مطالعه

 
 ی پژوهشپيشينه

های هوییت ملیی در های زیادی به بررسیی مؤلفیهپژوهشدر دادل کشور، تاکنون 
های هوییت عنوان یکی از مؤلفیهاند و میراث فرهنگی را نیز بهکتب درسی پردادته

هیا اشیاره کنیی : تیوانی  بیه ایین پژوهشاند. برای نمونه میملی موردنظر قرار داده
؛ صیادق1398؛ محمیودی،1386؛ صالحی عمران و شکیبابیان، 1389پور، ععفرزاده

؛ 1396؛ ایشییانی و حییاعی حسییین، 1392؛ زاویییه و عزیییزی، 1387زاده و منییادی، 
 .1399؛ موسوی، 1393زاده، ؛ نجارنهاوندی و قربانعلی1394عدیدی محمدآبادی، 
صورت داص بیه بررسیی شده سه پژوهش بههای پیشین انجامدر میان پژوهش

 اند:ی درسی مدارس پردادتهمیراث فرهنگی در برنامه
( مفاهی  میراث فرهنگی را در کتیب درسیی سیه سیال آدیر 1391ددابخشیان )

دهد کیه وتحلیل قرار داده است. نتایج پژوهش نشان میی ابتدایی مورد تجزیهدوره
ریزی های درسی این دوره فاقد برنامیههای مرتب  با میراث فرهنگی در کتابارزش

طیور یای میراث فرهنگی اسیت. همینای برای حفظ و احشدهو قصد از پیش تعیین
عنوان یکیی از هیای درسیی ایین دوره بیهمیزان توعه به مییراث فرهنگیی در کتاب

 .(1391ددابخشیان، )ترین ابزارهای انتقال هویت عای تأمل دارد مه 
های میراث فرهنگی را در کتب درسیی ( نیز مؤلفه1399پورشکری و همکاران )

های میراث فرهنگی میورد قرار دادند. یکی از مؤلفه دوره اول متوسطه مورد بررسی
های پژوهش نشان داد که های معماری تاریخی بوده است. یافتهبررسی نیز سادتمان

 ها دادههای مختلف بناهای تاریخی اهمیت بیشتری به مساعد و کاخاز میان کاربری
هیای انبیار، باغبهای معماری تاریخی مانند کاروانسرا، آشده است و سایر کاربری

 اند.تاریخی کمترین تعداد فراوانی را در کتب درسی این دوره داشته
ی از عنبیه (1399و پورشیکری و همکیاران،  1391ددابخشییان، )این دو پژوهش 

شیده از هیر ییک از اند و تعداد موارد ارائهکمّی به موضوع میراث فرهنگی پردادته
اند. صالحی صورت عداول آماری ارائه کردههای مختلف میراث فرهنگی را بهمؤلفه
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 هایی ابتدایی را ازنظیر مؤلفیه( محتوای کیفی کتب دوره1397عمران و همکاران )
های میراث فرهنگی که بررسی شیده اند. یکی از مؤلفهمیراث فرهنگی بررسی کرده

صورت کیفی درصدد پردادتن به چگونگی معماری ملی بوده است. این پژوهش به
های میراث فرهنگی در کتب درسیی بیوده اسیت. ور معماری ملی و بقیه مؤلفهحض
صورت توصیفی چند موردی کیه عناصیر معمیاری ملیی در ی این پژوهش بهنتیجه
 اند را ارائه نموده است.ها وعود داشتهکتاب

ن توان بیه اییمثال میعنوانهایی در این زمینه وعود دارد. بهدر سایر کشورها نیز پژوهش
 موارد اشاره کرد:

( در پژوهشی به بررسی چگونگی آموزش میراث فرهنگیی 2014اوکامپو و دلگادو )
ی اند که برنامهاند و به این نتیجه رسیدهآموزان یکی از شهرهای فیلیپین پردادتهبه دانش

هاسیت تیا در  و فهی  از درسی سیست  آموزش فیلیپین بیشیتر مشیوق کسیب مهارت
دهد که برای بهبود آموزش میراث فرهنگیی بایید سیادتار پیشنهاد میمیراث فرهنگی و 
 .(201: 2014)اوکامپو و دلگادو، وپرورش کشورشان اصالح شود سیست  آموزش

( نیز در پژوهشی به اهمیت آموزش میراث فرهنگی تاریخی در دروس 2016اوکال )
کیه دروس فعلیی بیرای  انداند و به این نتیجیه رسییدهمطالعات اعتماعی ترکیه پردادته

آموزش اهمیت میراث فرهنگی کافی نیستند و باید دروس مستقلی برای آموزش میراث 
 .(396: 2016)اوکال، فرهنگی وعود داشته باشد 

ی معمیاری ملیی تیاریخی های پیشین به چگیونگی حضیور مؤلفیهکدام از پژوهشهیچ
صورت تحلیلیی وس فرهنگی بههای مه  میراث ملمعنوان یکی از مؤلفهصورت داص، بهبه

هیای صورت کمیّ و عددی تعداد حضور ایین مؤلفیه در کتابنپردادته است و نتایج تنها به
 صورت مختصر نشان داده است.های میراث فرهنگی بهدرسی را در کنار سایر مؤلفه

 
 روش پژوهش

و از  بیر تحلییل محتیواهدف، کاربردی و ازنظر روش اعرا مبتنی نظرپژوهش حاضر از 
هیای درسیی ی کتابعهت زمانی مقطعی است. مناب، مورد تحلیل در این پژوهش، کلیه

اند. مجموع ایین تدریس شده 1399ی ابتدایی است که در سال سال اول تا چهارم دوره
هیا شده اسیت. تمیام محتیوای ایین کتابصفحه می 3199علد بوده که شامل  2۵کتب 

های درسیی ها و تصاویر کتابتحلیل شامل نوشته مورد بررسی قرار گرفته است. واحد
عنوان یکیی که هدف این پژوهش بررسی مؤلفه معماری تاریخی، بهبوده است. ازآنجایی
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ی مؤلفه های میراث فرهنگی کشور بوده است، تالش شد تا عناصر زیرمجموعهاز مؤلفه
هیا در حضیور آنبندی شود تا بتیوان مییزان تری دستهصورت عزئیمعماری تاریخی به

ی معمیاری تیاریخی براسیاس انیواع بندی مؤلفیهها را موردسنجش قرار داد. دستهکتاب
 شده است.عملکردها در معماری انجام 

 
 هانهای تاریخي براساس عملکردهای آبندی معماری: دسته2ی جدول شماره

 های موردبررسي در پژوهش()مؤلفه 
معماری تاریخی شهر و 

 خانه
 تاریخی مذهبیمعماری 

معماری منابع 
 آب

معماری تاریخی تجاری 
 خدماتی

جزیيات معماری 
 تاریخی

انه
خ

اخ 
ک

 

طه
حو

م
خي

اری
ی ت

ها
 

اغ
ب

 

ان
الم

خي
اری

ی ت
ها

 

جد
مس

ده 
مزا

اما
 

گاه
رام

و آ
ره 

مقب
نیه 

سی
 ح

 و
کیه

ت
ده 

شک
 آت

 و
بد

مع
 

ت
قنا

ال 
خچ

ی
 

ب
آ

ار
انب

سه 
در

م
 

زار
با

سرا 
وان

ار
ک

 
ام پل
حم

 

یبه
کت

خي
اری

ی ت
ها

 

ه 
دس

هن
ت

ینا
تزی

و 
ش 

قو
ن

  
زمیان ی هر صفحه از کتاب تمام عمیالت و ییا تصیاویر و ییا ه در ادامه پس از مطالعه

هییای تییاریخی ایییران براسییاس ای بییه معماریهییا اشییارهنوشییته و تصییاویری کییه در آن
بندی شدند. سپس تحلییل محتیوای کمّیی اند دستهداشته 2ی های عدول شمارهزیرمجموعه

های مختلف معماری )نوع عملکرد بناها( بیهها براساس کاربریو درصد آنبراساس فراوانی 
کیرده ها )نوشته و تصویر( به معمیاری اییران اشیاره دست آمد. تمام مواردی که محتوای آن

زمانی نوشته و تصیویر در هیر های نوشته، تصویر و یا ه بود استخراج شد که میزان فراوانی
(. در 2ی لف معماری تاریخی ارائیه شیدند )عیدول شیمارههای مختکتاب براساس کاربری

ادامه تالش شد در بخش تحلیل محتوای کیفی تمام ایین میوارد بررسیی شیده و چگیونگی 
ی توضیو نوشتاری بیه همیراه تصیاویر، ارتبیاط بیا ها ازنظر کیفیت تصاویر، ارائهاشاره به آن

ارهیایی بیرای افیزایش کیفییت محتوای آن بخش کتاب و... تحلیل شود و در نهاییت، راهک
 های تاریخی در کتب درسی این دوره ارائه شود.حضور معماری

 
 های پژوهشیافته

ی اول ابتیدایی بیوده اسیت. های درسی فارسی چهار پایهکتاب شده،اولین مورد بررسی
در کتاب فارسی سال دوم، به دلیل اینکه در یک درس  3ی طب  اطالعات عدول شماره

توعهی در دو بناهای تاریخی ایران پردادته شده اسیت، تعیداد تصیاویر قابیلبه معرفی 
اما به غیر از  کنی ؛صفحه کتاب وعود دارد که یک تصویر و نام بنا را در آن مشاهده می

های اول و سیوم و چهیارم تنهیا ییک میورد های فارسی پاییهاین کتاب، در سایر کتاب
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ها هی  بیدون ذکیر نیام و ود داشته است که آنتصویر از بناهای معماری ملی ایران وع
. این عدم توازن حضور مطالبی (1 یتصویر شماره)مشخصات بنای معماری بوده است 

مشیی ی فقیدان ییک د دهندههای درسی فارسی نشیاناز معماری ملی ایران در کتاب
 (.3ی شماره ی میراث معماری ملی است )عدولثابت در پردادتن به مقوله

 
های درسي فارسي چهار پایهمیزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتاب :3ی شماره جدول

 ی تحصیلي

 ميزان فراوانی 
 فقط نام بنا

ميزان فراوانی 
 فقط تصویر بنا

ميزان فراوانی 
اشاره به نام و 

 تصویر بنا

فراوانی 
 بندی بنادسته كل

 1 - فارسي اول
 (1) محوطه تاریخي 1 - 100%

 1 فارسي دوم
7.25% 

1 
7.25% 

12 
85.5% 14 

( 3) مسجد و امامزاده
( 3) مقبره و آرامگاه
 ( پل4) محوطه تاریخي

( المان 1) ( کاخ1)
 (2) تاریخي

 1 - فارسي سوم
 (1) مقبره و آرامگاه 1 - 100%

 1 - فارسي چهارم
 (1) مقبره و آرامگاه 1 - 100%

جمع کل در 
  17 12 4 1 دوره 4

 

 
: آرامگاه سعدی در شیراز که تصویر آن بدون ذکر نام و مکان بنا در کتاب 1 یشمارهتصویر 

 کتاب فارسي چهارم( 109)صفحه درسي آورده شده است 
 

بررسی قرار گرفتند، کتیاب درسیی علیوم بیوده اسیت.  که مورد های درسی بعدیکتاب
ملیی در کتیاب علیوم  فراوانی حضور تصاویر معماری ،4شده در عدول طب  اطالعات ارائه

(. دلیل این امر این بیوده 4 یهای تحصیلی است )عدول شمارهی اول بیشتر از سایر پایهپایه
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در بردیی از دروس وعیود  «نکته تیاریخی»است که در کتاب علوم سال اول، بخشی به نام 
امیا ایین بخیش در  پیردازد؛دارد که در آن به معرفی مختصر یک بنای تیاریخی معمیاری می

 «نکته تیاریخی»رسد بخشی با عنوان نظر میها حذف شده است. بههای علوم سایر پایهکتاب
توانید در معرفیی باکیفیت مناسبی به معرفی آثار معماری ملی تیاریخی کشیور بپیردازد، میاگر 

 .(3 و 2 یمعماری ملی تاریخی ایران به دانش آموزان مفید واق، شود )تصویر شماره
 

های درسي علوم چهار : میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتاب4ی جدول شماره
 ی تحصیليپایه

 ميزان فراوانی 
 فقط نام بنا

ميزان فراوانی 
 فقط تصویر بنا

ميزان فراوانی 
اشاره به نام و 

 تصویر بنا

فراوانی 
 بندی بنادسته كل

 4 - علوم اول
66.5% 

2 
33.5% 6 

 (1) نابع آبقنات و م
 (3) محوطه تاریخي

 (1) انباریخچال و آب
 (1) کتیبه تاریخي

 1 - - علوم دوم
 (1) مسجد و امامزاده 1 100%

 1 علوم سوم
50% - 1 

 (1) قنات و منابع آب 2 50%
 (1) انباریخچال و آب

 1 - علوم چهارم
 (1) هندسه و تزئینات 1 - 100%

جمع کل در 
  10 4 5 1 دوره 4
 

 
ی تاریخي در کتاب علوم اول که در آن به معرفي مختصر یک بنای تاریخي : بخشي به نام نکته2ی ویر شمارهتص

 کتاب علوم اول( 64)صفحه  شودها مشاهده نميشده است. این بخش در کتاب علوم سایر پایه ملي پرداخته
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 کتاب علوم اول( 53)صفحه ام بنا تصویر طاق بستان در کرمانشاه، بدون اشاره به ن: 3ی تصویر شماره
چند تصیویر محیدود  ،۵ی شده، طب  اطالعات عدول شمارههای ریاضی بررسیدر کتاب

های کتیاب ریاضیی وعیود داشیته اسیت معماری ملی تاریخی ایران در اول بعضیی از فصیل
ا اند. هرچنید مفیاهی  میرتب  بیصورت تزئینی در کتاب آورده شیده(. این تصاویر به۵ )عدول

توان با تحلیل دقی  در بردی از این تصیاویر دریافیت کیرد، امیا ایین امیر فصل موردنظر را می
صیورت میتن در کنیار شاید برای تمام آموزگاران ممکن نباشد. قطعاً نیاز به توضیو کوتیاهی به

طور معرفیی شدن ارتباط میان تصاویر موعود با موضوع درس و همیناین تصاویر برای روشن
تواند بسییار سیودمند باشید. چیون در غییر ایین ای موردنظر با ذکر نام و مکان بنا میدرست بن

صورت این تصاویر در حد یک تصویر صرفاً تزئینی تقلیل دواهند یافت و نقشیی در آمیوزش 
 .(۵ی ایفا نخواهند کرد )تصویر شماره

 
های درسي ریاضي چهار میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتاب :5ی شمارهجدول 

 ی تحصیليپایه

 
ميزان 

فقط  فراوانی
 نام بنا

ميزان فراوانی 
 فقط تصویر بنا

ميزان فراوانی اشاره 
 به نام و تصویر بنا

فروانی 
 بندی بنادسته كل

 - - - - - ریاضي اول

 1 - ریاضي دوم
 (1) هندسه و تزئینات 1 - 100%

 2 - ریاضي سوم
 (1) مسجد و امامزاده 2 - 100%

 (1) هندسه و تزئینات
ریاضي 
 2 - چهارم

66.5% 
1 

 (1) مقبره و آرامگاه 3 33.5%
 (2) هندسه و تزئینات

جمع کل در 
  6 1 5 - دوره 4
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: ورودی مسجد جامع یزد در ابتدای فصل الگوهای ریاضي سوم بدون ذکر نام بنا و 4 یشمارهتصویر 

 کتاب ریاضي سوم( 7صفحه ) مبحث الگوها در کتاب درسي بدون توضیحي در مورد ارتباط این تصویر با
 

عز چند تصویر بسییار  6ی شمارههای آسمان نیز طب  اطالعات عدول های هدیهدر کتاب
به سایر بناهیای میذهبی بسییار شیادص  ی متنی و یا تصویریمحدود از بناهای مذهبی، اشاره

(. همان چند مورد محدود نییز فقی  6ی شمارهمعماری ملی تاریخی ایران نشده است )عدول 
رسید نظیر میصورت تصویر بوده است و نام بنا و مکان آن در تصاویر ذکر نشده اسیت. بیهبه

توانید باعی  گذاشتن تصاویر بدون زیرنویس و توضیو مختصر از بناهیای معمیاری ملیی نمی
 آموزان شود.ماندگاری بناها در ذهن دانش

 
های های درسي هدیهاني حضور آثار معماری ملي ایران در کتاب: میزان فراو6ی شمارهجدول 

 ی تحصیليآسمان چهار پایه

 ميزان فراوانی 
 فقط نام بنا

ميزان فراوانی 
 فقط تصویر بنا

ميزان فراوانی اشاره 
 به نام و تصویر بنا

فراوانی 
 بندی بنادسته كل

های آسمان هدیه
 1 - دوم

 مسجد و امامزاده 1 - 100%
(1) 

های آسمان دیهه
 1 - سوم

 مسجد و امامزاده 1 - 100%
(1) 

های آسمان هدیه
 2 - چهارم

 مسجد و امامزاده 2 - 100%
(2) 

 4جمع کل در 
  4 - 4 - دوره

 
هیای شیود، کتابی سیوم شیروع میبا توعیه بیه اینکیه درس مطالعیات اعتمیاعی از پاییه

ی سوم و چهارم بیوده اسیت. در در پایهی درس مطالعات اعتماعی نیز فق  دو کتاب شدهبررسی
شود. های ملی تاریخی مشاهده میاین دو کتاب نیز عدم توازن محتوایی در مورد اشاره به معماری
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در کتاب مطالعات اعتماعی چهارم، یک درس به معرفی بناهای  7 یشمارهطب  اطالعات عدول 
داد بیشتری تصویر در این زمینه مشیاهده تاریخی ایران پردادته است و به همین دلیل نیز در آن تع

 (7ی شماره شود )عدولشود، اما در کتاب مطالعات اعتماعی سوم این موضوع دیده نمیمی
 

های درسي مطالعات میزان فراواني حضور آثار معماری ملي ایران در کتاب :7 یشمارهجدول 
 اجتماعي چهارپایه تحصیلي

 
ميزان 

فقط  فراوانی
 نام بنا

فراوانی  ميزان
 فقط تصویر بنا

ميزان فراوانی 
اشاره به نام و 

 تصویر بنا

فراوانی 
 بندی بنادسته كل

مطالعات 
 1 - - اجتماعي سوم

 (1) محوطه تاریخي 1 100%

مطالعات 
اجتماعي 

 چهارم

1 
10% 

3 
30% 

6 
60% 10 

 (4) محوطه تاریخي
 (2) مقبره و آرامگاه

 (2) کاخ
 (1) کتیبه تاریخي
 (1) همعبد و آتشکد

 4جمع کل در 
  11 7 3 1 دوره

 
ی اول هیای درسیی چهارسیالهدر میان محتوای معمیاری ملیی تیاریخی اییران در کتاب

صیورت ها تصاویر بناهیای تیاریخی بهکتاب ابتدایی ذکر چند نکته اهمیت دارد. در بردی از
توان عدم شیباهت ی این تصاویر میتصویر غیرواقعی و نقاشی از بناها بوده است. با مشاهده

صیورت رسید کیه معرفیی بناهیای معمیاری بهنظر میبه تصاویر واقعی را مشاهده کرد و به
تواننید ایین بناهیا را در ذهین دانیشی غیرواقعی مناسب نیسیتند و نمیتصاویر نقاشی شده

 .(۵ یآموزان ماندگار کنند )تصویر شماره
 

 
 
 
 
 
 

صفحه ) جای تصاویر واقعي از بناهاباکیفیت نامناسب بههای : استفاده از نقاشي5 یشماره تصویر
 کتاب فارسي دوم( 80

بیشترین فراوانی آثار معماری ملیی در  7تا  3ی شمارههای طور طب  اطالعات عدولهمین
ها مربوط به تصاویر بناها بدون ذکر نام و مکان بنا و بدون داشیتن زیرنیویس در تصیاویر کتاب
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ی ایین ی معلمان شنادت کیافی از همیهمیت دارد که ممکن است همهبوده است. این نکته اه
بناها نداشته باشند و نتوانند تنها از روی یک تصویر، مشخصات بنا را متوعیه شیوند و معرفیی 

آموزان داشته باشند. نتیجه ی این امر شاید در بردی موارد، گذر کیردن از ایین درستی به دانش
در روند آموزش باشد و بناهای ملی تاریخی نیز صیرفاً تبیدیل بیه  هابه آن تصاویر و عدم اشاره

بهای های درسی شوند و به محتوای آموزشی هویتی این میراث گرانتصاویری تزئینی در کتاب
 (.6ی شمارهفرهنگی کشور پردادته نشود )تصویر 

 
 

 
 
 
 
 

بنا در کتاب  نام و مکاناهلل اصفهان که تصویر آن بدون ذکر : مسجد شیخ لطف6 یشمارهتصویر 
 های آسمان سوم(کتاب هدیه 64)صفحه  درسي آورده شده است
های درسی دیده شد، تصاویری بودنید کیه اشیاره بیه موضوع دیگری که در بررسی این کتاب

اما صرفاً ییک تصیویر شیماتیک بیا  یک کاربری داصی مثالً مسکونی و یا مذهبی و... داشتند؛
ای را نشیان رایج در بناها بودند و هییچ بنیای معمیاری ملیی واقعییهای استفاده از المان

های درسیی بیرای آمیوزش بهیره توان از هر فرصتی در کتابرسد مینظر میدادند. بهنمی
برد و قطعاً اگر این تصاویر با تصاویر بناهای واقعی باارزش معماری ملی ایرانی عایگزین 

هیای مییراث یر ذکر شود، بیرای آمیوزش ارزششوند و مشخصات بناها نیز در کنار تصاو
 (.7ی شمارهفرهنگی به کودکان مفیدتر دواهند بود )تصویر 
 

 
 
 
 
 
 
 

صورت یک نقاشي غیرواقعي از یک بنای مذهبي ذهني. این های ایران به: اشاره به زیارتگاه7ی شمارهتصویر 
 کتاب فارسي دوم( 95)صفحه ذکر نام آن باشد  های مهم ایران باتوانست تصویری از یکي از زیارتگاهتصویر مي
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هیای توزی، نامتناسب استفاده از تصاویر آثار معماری ملی ایرانیی را در کتاب 1ی شمارهنمودار 
ترتییب سیه میورد شیود، بیهطور که در نمودار دیده میدهد. همانشده نشان میدرسی بررسی

لی ایرانی در سه کتاب فارسیی دوم، اعتمیاعی شده به آثار معماری مبیشترین تعداد موارد اشاره
تر نیز توضیو داده شد، در کتاب فارسی سیال طور که پیشچهارم و علوم اول بوده است. همان

های مختلف تاریخی کشور پردادته اسیت و همیین موضیوع دوم یک درس به شنادت مکان
مطالعیات اعتمیاعی نیز باع  بیشتر شدن تعداد تصاویر در این کتیاب شیده اسیت. در کتیاب 

های کتاب وعود داشته است. در کتاب علیوم اول نییز چهارم نیز این موضوع در یکی از درس
در کتاب وعود داشته است که همین موضوع باعی  بیاالتر  «ی تاریخینکته»یک بخش به نام 

رد بقییهامیا در میو ها بوده است؛به سایر کتابها نسبتشده در این کتاببودن آمار موارد اشاره
سیاز ملیی در شاهد هستی  که تنها در یک یا دو مورد بیه ایین عناصیر هویت های کتاب
ها اشاره شده است و درصد باالیی از این موارد نیز بدون ذکر نام بناها و فقی  بیا کتاب

 (.1ی شمارهدرج تصاویری بدون توضیو بوده است )نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های درسي یسه فراواني حضور آثار معماری ملي تاریخي در کتاب: نمودار مقا1ی شمارهنمودار 
 مختلف موردبررسي

 
شیده در مورد دیگری که در این پژوهش به آن پردادته شده اسیت، کیاربری بناهیای اشاره

بیشیترین کیاربری مربیوط بیه  2 یشیمارههای درسی بوده است. طب  اطالعات نمیودار کتاب
از آن نییز  هیا و پیسراوانی بعدی مربوط به مساعد و امامزادههای تاریخی بوده است. فمحوطه

ها بوده است. اشاره به هندسه و تزئینات نییز در کتیاب ریاضیی در چنید میورد مقابر و آرامگاه
صیورت معبید و پیل نییز به یخچال، های تاریخی، قنات،ها، المانوعود داشته است. پس از آن
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هایی ماننید حمیام، ره است. در این میان اصالً به کاربریبسیار محدودی در یک یا دو مورد اشا
 های تاریخی، کاروانسرا، بازار، دانه، مدرسه و... پردادته نشده است.باغ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های مختلف معماری ملي تاریخي در : نمودار مقایسه فراواني حضور کاربری2ی شماره نمودار
 های درسي مختلف موردبررسيکتاب

 
 یگيرنتيجه

عنوان یکیی از هدف از این پژوهش بررسی کمی و کیفی میزان حضور بناهای معماری ملی بیه
ابتدایی بوده است. نتایج حاصیل از ایین  یهای درسی دورههای میراث فرهنگی در کتابمؤلفه

 یهای یک درس مشیخص و ییا ییک دورهدهد که توزی، متناسبی در کتابپژوهش نشان می
یشیماره)نمودار  های درسی وعود نداردمعماری ملی در کتاب یفهمؤلتحصیلی مشخص از 

در ایین میورد وعیود  ایشدهریزی برنامهمشخص و  یدهد که رویهاین موضوع نشان می (.1
های درسی در یک درس به بررسی معماری ملی پردادته شده اسیت، ندارد. در بردی از کتاب

ی چهیارم و در آن درس نییز تعیدادی تصیویر از مانند کتاب فارسی دوم و مطالعیات اعتمیاع
ایین فراوانیی بیه ییک ییا دو میورد  هاکتابشود ولی در سایر بناهای معماری ملی مشاهده می

 .دهدهای درسی را نشان می. این موضوع عدم توازن متناسب این مؤلفه در کتابیابدمیتقلیل 
عدم درج نام و مشخصات بنیا در بسیار شاهد آن هستی ،  آنچهدر میان موارد موعود نیز 

بایید  (7تیا  3ی )عیداول شیماره کنار تصاویر بوده است که آمار باالیی را شامل شده است
 توعه داشت که در این شرای  ممکن است معرفی درستی از این بناها به دلیل عدم شینادت

ناهیا در مشخصیات ب در میورد نیاز بیه توضییو حتماًصورت نگیرد و  بردی معلمان از بناها
 وعود دارد.کنار تصاویرشان 
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هیای در کتاب هیاآنموضوع دیگر وعود تصاویر بردیی بناهیا ییا عزیییات و تزیینیات 
 عنوانبیهتیوان درسی بدون ذکر ارتباط آن تصاویر با موضوع درسی است. این مطلیب را می

اضیی، در کتاب ریاضی مشاهده کرد. بهتر اسیت وقتیی در ابتیدای فصیلی از کتیاب ری مثال
به کاربرد هندسیه و ریاضییات در معمیاری ایرانیی توسی  ییک تصیویر معمیاری  ایاشاره
مختصری صورت گیرد تا موضوع بیرای همیه  یاشارهشود، در مورد نوع این ارتباط ه  می
 .های درسی تقلیل پیدا نکندشود و این تصاویر در حد تصاویر تزئینی در کتاب در قابل

معرفیی بناهیای  هایفرصیتمناسب و بجیا از تمیام  یتفادهبعدی اس ذکرقابلمورد 
دادن ییک مسیجد اسیت، در عایی کیه هیدف نشیان مثال، عنوانبهمعماری ملی است. 

استفاده از نقاشی یک مسجد ذهنی، یکی از مساعد بیاارزش تیاریخی را  عایبهتوان می
 .با ذکر نام و مشخصات در محتوای کتاب گنجاند

که در کتیاب علیوم اول وعیود دارد و در آن چنید « کته تاریخین»مانند  هاییبخش
توانید بیا بنای معماری تاریخی در کتاب در کنار دروس مربوطه معرفی شیده اسیت می

بهبود کیفیت و ذکر نام و مشخصات بناها و توضیو مختصر ارتباط تصیویر بیا میتن، در 
 د.های دیگر نیز اعرا شوکتاب

ها را در عهت بهبود کیفیت حضیور معمیاری پیشنهادتوان این صورت دالصه میبه
 های درسی مطرح کرد:ملی تاریخی در کتاب

سیاز ملیی ماننید ی حضیور عناصیر هویتی مشیخص در زمینیهروییهوعود یکی 
ی ثابت و مشیخص در ی این رویههای درسی و مشاهدهمعماری ملی تاریخی در کتاب

 ی تحصیلی.های هر پایهکتاب

هیای مختلیف بندی عامعی از تمیامی کاربریز متخصصان امر برای دستهاستفاده ای 
ی هیای درسیی همیهبناهای معماری ملی تاریخی و توزی، متناسب این میوارد در کتاب

 های تحصیلی.پایه
های دور از عای نقاشییاستفاده از تصیاویر واقعیی از بناهیا باکیفییت مناسیب بیهی 

 واقعیت و بعضاً باکیفیت نامناسب.

ی معلمیان و ذکر نام و مکان بنا در زیر تصاویر بناهای معماری برای آشنایی همیهی 
آموزان و ایجاد فرصت مکی  و آموزان برای بهبود کیفیت آموزش درست به دانشدانش

 گیرندگان.دهندگان و آموزشآموزش و یادگیری برای آموزش

های ریاضیی از ر کتاباستفاده از توضیحات مناسب مختصر در مورد تصاویری که دی 
تزئینات و تقسیمات هندسی معماری ملی آورده شده است، برای در  مفهیوم تصیاویر و 
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آمیوزان تر این آثار به دانیشها با موضوع درسی. کمک به شناساندن بهتر و دقی ارتباط آن
 ها.و عدم تقلیل آثار باارزش معماری کشور به تصاویر صرفاً تزئینی در کتاب

ها و دروس برای معرفی آثار بیاارزش های موعود در کتابه از تمام فرصتاستفادی 
مثال درعایی که فق  یک نقاشی از یک مسجد ذهنی در کتاب آورده شده عنوان ملی. به

 توان از تصاویر یکی از مساعد باارزش تاریخی ملی استفاده کرد.است، می

کتیاب علیوم اول در سیایر موعیود در  «ی تیاریخینکتیه»گسترش مواردی مانند ی 
ها، برای ایجاد فرصت یادگیری و آموزش اهمیت میراث باارزش فرهنگیی کشیور کتاب

 آموزان.به دانش

 
 
 منابع

 و دارییپا یدر توسیعه یخیتار ینقش استفاده مجدد از بناها یبررس» ؛(1392سلوا ) ،یفالح مهدی؛ادترکاوان،  _
 مشهد. ،داریپا یشهر یو فضاها یعمارکنفرانس م نیاول ،«یو اعتماع یمکان تیهو

  نقش کتاب فارسیی بخیوانی  دوره ابتیدایی در هوییت ملیی»(؛ 1396)ایشانی، طاهره؛ حاعی حسین، منیژه» ،
 .11۵ی132 ، صص2، شماره 18، سال  يمطالعات مل یفصلنامه

 یخیتیار هیایبافتا و در بناهی یمسیتندنگار ینحیوهو  تییاهم» ؛(1384) ناهیید ،ییکهنمو فرشته؛ ،یکمال ییپاشا»، 
 .رازیش يخیتار یو بناها رمسلحیغ یيهای بناساختمان بخشياستحکام يمل شیهما

 ( ؛ 139۵پناهی توانا، صادق؛ معروفی، یحیی)«های ادبیات فارسیهای هویت فرهنگی در کتابعایگاه مؤلفه» ،
 .89ی101، صص 23، شماره 13، سال ریزی درسينشریه پژوهش در برنامه

 یهیای درسیکتاب یمحتیوا لیتحل»(؛ 1399شکری، علیرضا؛ شریفیان، فریدون؛ نصراصفهانی، احمدرضا )پور 
، سیال يمطالعاات ملا یفصلنامه ،«یفرهنگ راثیهای مدوره اول متوسطه: براساس مؤلفه یمطالعات اعتماع

 .27ی46، صص 1 ، شماره21
 ،ناماه علاوم اجتمااعي، «شیدنو عهانی های عمعیهویت»(؛ 1383یارمحمد ) غالمعباس؛ قاسمی، توسلی ،

 .1ی26، صص 24شماره 
 ( ؛ 1394عدیدی محمدآبادی، اکبر)«های درسی فارسیی و علیوم اعتمیاعی پاییه ششی  تحلیل محتوای کتاب

پاژوهش در یاادگیری  یفصالنامه، «ابتدایی از حی  توعه به هویت ملی بر محیور اسیتانداردهای مصیوب
 .41ی48صص ، 11، شماره 3 ، سالآموزشگاهي

 شماره ،11 ، ساليمطالعات مل یفصلنامه ،«های درسی و هویت ملیکتاب»(؛ 1389پور، فروزنده )ععفرزاده 
 .31ی۵4صص  ،2

 یفصالنامه ،«شنادتی هوییت ملیی در اییران و طیرح چنید فرضییهتحلیل عامعه»(؛ 1379) ،ابراهی حاعیانی 
 .193ی228، صص ۵ ، شمارهيمطالعات مل

 فصالنامه، «دهی به هویت ملیهای میراث فرهنگی ترکمنستان در شکلقابلیت»(؛ 1382رضا )نیا، محمدحافظ
 .109ی124، صص 2، شماره 7، دوره مدرس ی



 ی...درس یهادر کماب رانیا یمل یحضور آثار معمار یفیو ک یکمّ یبررس

 4۵ 

 (  ؛ 1391ددابخشیان، مری)« بررسي محتوای کتب درسي ساه ساال آخار دوره ابتادایي ساال تحصایلي
هشید ایزدی )اساتید راهنمیا و مشیاور(، ، حمیدرضا رضازاده و م«های میراث فرهنگيبراساس مؤلفه 89ا90

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
 2شیماره  ،1سیال  ،یاخالق در علم و فناور یفصلنامه، «یفرهنگ راثیادالق و م» ؛(139۵) الیناز ،ییایدر، 

 .19ی28صص 

 تییدر تقو یدانشیگاه یبرنامیه درسی گاهیعا» ؛(1390) منتیم ،ینیعابد ؛روسیس ،یمنصور؛ احمد ،ییرضا 
 .۵3ی71صص  ،1شماره  ،12سال  ،يمطالعات مل یفصلنامه ،«انیجوشدان یمل تیهو

 ها با هوییت ملیی و دینییهای درسی و رابطه آنتصاویر کتاب»(؛ 1392عزیزی، سیده مهدیه ) ؛زاویه، سعید» ،
 .121ی140، صص 4، شماره 14، سال يمطالعات مل یفصلنامه

 ( ؛ 1372سرمد، غالمعلی)«9، سیال ماهناماه تربیات، «تعلی  و تربیت انتقال میراث فرهنگی به نسیل عیوان ،
 .6ی10، صص 1شماره 

 های درسی ادبیات فارسیی و عایگاه نمادهای هویت ملی در کتاب»(؛ 1387زاده، رقیه؛ منادی، مرتضی )صادق
 .12۵ی136 ، صص27، شماره 7، سال های آموزشينوآوری یفصلنامه، «تاریخ دوره متوسطه

 ( ؛ 1397صالحی عمران، ابراهی ؛ عابدینی، میمنت؛ منصیوری، سییروس)« هیای کتابتحلییل محتیوای کیفیی
، ی اجتماعي فرهنگايمطالعات توسعه یفصلنامه، «های میراث فرهنگیمبنای مؤلفهی ابتدایی بردرسی دوره

 .9ی36، صص 1 ، شماره7دوره 

 هیای های هویت ملی در کتاببررسی میزان توعه به مؤلفه»(؛ 1386) صالحی عمران، ابراهی ؛ شکیبابیان، طناز
 .63ی8۵صص  ،1 ، شماره8، سال يمطالعات مل یفصلنامه ،«درسی دوره آموزش ابتدایی

 ( ؛ 1399صلواتی، پرستو؛ ملکی، حسن؛ سهرابی، فاطمه)« تحلیل محتوای کتاب مطالعیات اعتمیاعی دوره اول
، 17، سیال ریزی درسينشریه پژوهش در برنامه، «وایی برنامه درسی ملیهای محتدبیرستان براساس شادص

 .178ی187، صص 37شماره 
 ( ؛ 1382صمدی، یونس)تهران: انتشارات و تولیدات فرهنگیی المللمیراث فرهنگي در حقوق داخلي و بین ،

 کشور سازمان میراث فرهنگی.

 و  یمعمیار راثییهیای منقیش ارزش» ؛(1394) النیاز ،یسلطان احمد ؛اصغرمحمد ،یمراد ؛زاده، مظفرعباس
 .77ی90صص  ،14شماره  ،یمطالعات شهر یفصلنامه ،«یفرهنگ یگردشگر یدر توسعه یشهر

 ،64، شیماره صفه هینشر ،«یدر آموزش دانشگاه یعهان راثیو حفاظت م تیریمد» ؛(1393) نیفرز فردانش، 
 .9۵ی100صص 

 ( ؛ 139۵گوتک، عرالد ال)سرشت، تهران: انتشارات سمت.، ترعمه: محمدععفر پا ای تربیتيمکاتب فلسفي و آر 
 یفصالنامه، «وپرورش اییرانعایگیاه هوییت ملیی در نظیام آمیوزش»(؛ 1389نیا، مهیدی؛ دامسیان، احمید )لقمان 

 .141ی171، صص 2 ، شماره3 ، دورهتحقیقات فرهنگي
 ( ؛ 1398محمودی، سیروس)«هیای درسیی پاییه دوازدهی ابهای هویت ملیی در کتبررسی وضعیت مؤلفه» ،

 .61ی76صص  ،2، شماره 20، سال يمطالعات مل یفصلنامه
 ( ؛ 1388ملکی، حسن)مشهد: انتشارات پیام اندیشه.ریزی درسي راهنمای عملبرنامه ، 

 (  ؛ 1399موسوی، میث)«ییدوره ابتیدا ؛یهیای فارسیدر کتاب یملی بخشتیهو یهامؤلفه یاسهیمقا یمحتوا لیتحل 
 .47ی66 ، صص4، شماره 21 ، ساليمطالعات مل یفصلنامه، «افغانستان ییصنف ابتدا یهای درو کتاب نرایا



 1400، 4ی دوم، شمارهوسال بیست
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 فصالنامه ، «تحلیلیی بیر هوییت ملیی در کتیب درسیی»(؛ 1393زاده، میژده )نجارنهاوندی، میری ؛ قربیانعلی
 .79ی101، صص 29، شماره های تربیتيپژوهش
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