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  مقدمه 

آغاز هزاره سوم میالدي، شاهد  جهان در

باطی فراگیـري اسـت کـه در    جامعه ارت ظهور

شـــدن بـــه مثابـــه بـــارزترین و  آن جهـــانی

ــث ــزانگ بح ــی   ی ــی آن م ــد.  تــرین ویژگ باش

شـدن اغلـب مراحـل مختلفـی ماننــد      جهـانی 

پیشروي پیوسـته هـر مکـان و پخـش شـدن      

گیرد و امـروزه   برمی فراگیر در هر زمان را در

ناپـذیر اسـت. بـه راسـتی      تنـاب توسعه آن اج

 .ک انقالب عمیق جهـانی اسـت  شدن ی جهانی

ها و عرف مردم را در هم  تها، سن همه انقالب

د و امنیت، سالمتی و هویت را تهدیـد  ریز می

  .(Robertson, 1992) کند می

کـه از نیمـه دوم    1»شدن نیجها«مفهوم 

دهکــده « ) بــا اصــطالح1980قــرن بیســت (

ــانی ــپس  Mcluhan 2»جهـ ــه «و سـ جامعـ

وارد ادبیات سیاسـی،   Brzezinnski 3»جهانی

 ،اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جهـان شـد    

ــوم     ــاهیم عل ــر از مف ــیاري دیگ ــد بس همانن

 اجتماعی از تعریف دقیقی برخـوردار نیسـت.  

بیـانگر نـوعی پـراکنش      شـدن  در واقع جهانی

 ,Delanty) کروي (اندیشه، کـاال و. . .) اسـت  

2002 ,p.45).  

                                       
1. Globalization 
2. Global Village 
3. Global Community 

ــده     رد ــودن پدی ــی ب ــد وجه ــع چن واق

ش بـــه ا ، شـــمول فراگیـــريشـــدن جهـــانی

نگاري و  وزنامههاي عمومی، سیاسی و ر عرصه

و هاي ایـدئولوژیک   گیري متأثر شدن از جهت

پـردازي و   سیاسی در کنار نوپـا بـودن نظریـه   

مطالعات معطوف به آن بر ابهـام آن افـزوده و   

طیــف وســیعی از مــوافقین و مخــالفین را    

وجود آورده است. با افزایش امکـان مبادلـه    هب

ذهنی و فکـري و همچنـین رشـد توریسـم و     

مهاجرت، عرصه تعامالت بشري بیش از پیش 

مفهـوم   ،ایـن راسـتا   گسترش یافته اسـت. در 

» شدن فرهنگ جهانی« و یا» فرهنگ جهانی«

  شکل گرفته است.

اگـر اسـتعمار و اسـتعمارزدایی را موتـور     

ه مسئله هویت در اواسط قـرن بیسـتم   کمحر

هاي  گسترش شبکه بدانیم، توسعه ارتباطات و

اطالعات در اواخر قـرن بیسـت و اوایـل قـرن     

ن عامـل  یتـر  یک، بدون تردیـد مهـم   بیست و

هاي هویتی در سراسر  رشد وگسترش پوشش

باشــد. ایــن در حــالی اســت کــه   جهــان مــی

 فرهنگ، هویت ملـی و قـومی یـک جامعـه را    

زنــد و آن را از ســایر ملــل و اقــوام  رقــم مــی

همیشـه و بـه    سازد. بحـث هویـت   متمایز می

هاي اجتماعی مطرح  صور گوناگون در اندیشه

  ).32، ص 1381بوده است (نقیب زاده،
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هویت ملـی ایرانـی متشـکل از فرهنـگ     

فرهنـگ مـدرن از پیچیـدگی و     ایران باستان،

جذابیت خاصی برخـوردار اسـت. ورود اسـالم    

هاي تـاریخی   ترین رویداد به ایران یکی از مهم

ورود بـه هـیچ رو    فرهنگی ایران بـود. ایـن   -

از اخـتالط   مبین یک گسیخت کامـل نبـود و  

فرهنـگ جدیـدي    ،فرهنگ ایرانـی و اسـالمی  

کـه بـه مـدت چهـارده قـرن بـه        وجود آمد هب

هویت ملی ایرانیان و نگرش آنها بـه جهـان و   

ــا جهــت داد   ــاعی و سیاســی آنه ــار اجتم رفت

امـا مـدرنیت کـه     .)99، ص 1381زاده، (نقیب

تـرین و   سـیب زننـده  ه آدر آغاز قرن نوزدهم ب

ترین شکل خـود، یعنـی    کنندهدر نتیجه بیدار

گرانه، وارد ایران و بسیاري از  امپریالیسم نامی

)، 7،ص 1382 هاي دیگر شد (وحـدت،  کشور

ه ایران رقم گسیخت مهم فرهنگی را در جامع

ثیرات عمیقـی را بـر   زد. برخورد بـا غـرب تـأ   

 واقع فرهنگ و هویت ایرانی باقی گذاشت. در

فرهنـگ مــدرن، نظــام فرهنــگ ســنتی را بــا  

د. در حال حاضـر  هاي جدي مواجه کر چالش

شـدن بـا تبـادل و گـردش      نیز فرایند جهـانی 

نیز اشاعه  هاي ملی و بومی از یکسو و فرهنگ

مریکایی از سـوي  وص اخص هفرهنگ غربی و ب

گـانگی  هـا را بـا دو   هـا و هویـت   گر، فرهنگدی

  ).1382(هلد، مواجه کرده است

هال سه وضـعیت را   باره استوارتین در ا

هـاي ملـی در    هویـت  .1کنـد:   بینی مـی  پیش

سـازي فرهنگـی و پسـت     نتیجه رشد همگون

ــت.  ــد رفـ ــین خواهنـ ــانی از بـ   مـــدرن جهـ

ت هاي ملی با محلی به سبب مقاومـ  هویت .2

 شـوند.  شدن تقویت مـی  در برابر فرایند جهانی

گذارنـد، امـا    هاي ملی رو به زوال می هویت .3

هاي ترکیبـی جدیـدي جـایگزین آنهـا      تهوی

  ).  31، ص1385شوند (طاهري،  می

شدن از دیروز تـا  تسلط بر دنیا یا جهانی

هاي سیاست، اقتصاد، حقوق و امروز، در حوزه

فرهنگ فعالیت داشته و دارد. شـواهد حـاکی   

هـا و  هـا، نـزاع  از آن است که بیشترین بحـث 

شـدن در دنیـا، در حـوزه    هاي جهـانی نگرانی

واقــع،  باشــد. در مــی رهنــگ و هویــت ملــیف

ها بر ها و مخالفتها و نزاعها، کشمکشمبارزه

هـاي بـومی و خـودي در مقابـل     سر فرهنـگ 

بـومی و غالبـا غربـی اسـت      هاي غیـر فرهنگ

Bardhan & Jaffee, 2005)(. به عبارت دیگر

توان گفت کـه نگرانـی اکثـر سـردمداران     می

ــاعه  ــی، اش ــورهاي غرب ــواي   کش ــریع محت س

فرهنگ غربی است. این در حالی است کـه از  

طرفی شـاهد افـول نظـام ارزشـی و فرهنـگ      

خصـوص جوانـان   جامعه خود در بین مردم به

ــر، شــاهد پیشــرفت      ــرف دیگ ــوده و از ط ب

هــاي غربــی در جامعــه خــود هســتند.   ارزش
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 تر کشـورهاي غیـر  هاي جواندرحقیقت، نسل

ــأ  ــر تحــت ت ــی، کمت ــا، ثیر نظــام ارزشغرب ه

اخالقیــات، دیــن، آداب و رســوم و رفتارهــاي 

جامعه خود بوده و بیشـتر بـه سـمت باورهـا،     

 شـوند  ها و رفتارهاي غربی کشـیده مـی  ارزش

Cheng, 2000)(. تـوان در   این تغییرات را می

لباس پوشیدن، نـوع موسـیقی،    ،شیوه زندگی

نوع غذا، اخالقیات و دیگر رفتار آنها مشـاهده  

  کرد.

ن را بـه معنـاي تشـدید    شـد اگر جهـانی 

هـاي  بشر در اثر فشـردگی  جمعی خودآگاهی

را فرایند و واقعیتـی  جهان بدانیم، در واقع آن

ایـم کـه احسـاس    در حال تحول تصور کـرده 

خـوردن سرنوشـت آنهـا بـه     ها بـه گـره  انسان

یکدیگر در دنیاي وابستگی متقابل پیچیده را، 

شـدن  کند. به ایـن ترتیـب جهـانی   تقویت می

 هـاي فرهنگـی متکثـر   شود هویـت موجب می

هـاي  هاي هویتی)، الیـه (در عین حفظ هسته

 بیرونی فرهنـگ خـود را براسـاس مشـترکات    

فکري همساز کنند و سبب افزایش روامداري 

ــوند و تحمــل ــی ش ــاگون فرهنگ ــذیري گون  پ

Stromquist, 2007)(.  

هـاي جدیـد   شدن که بـر انگـاره  جهانی  

ــ  ماننـد  اي و درت رســانهانقــالب ارتباطـات، ق

جامعه اطالعاتی مبتنی است، با کاهش فاصله 

کـردن جوامـع بـه یکـدیگر و ایجـاد      و نزدیک

تباط بـین اجتماعـات انسـانی و    پیوستگی و ار

ا بـه فرهنـگ یکـدیگر موجـب     هسازي آنآشنا

تحمـل و پـذیرش تبـادل و     افـزایش ظرفیـت  

ــا و تقویــت وجــوه ارتبــاط فرهنگــی ملــت ه

ــترش   ــی و گس ــترك فرهنگ ــاي ارزش مش ه

بشر، صلح و  فراملیتی و فرامرزي مانند حقوق

سرعت در  .)(Cheng, 2004 شودهمکاري می

ــات ــراري ارتباطـ ــق  برقـ ــاتی از طریـ اطالعـ

هـاي  هاي جدید و رسـانه يروانفها و  ماهواره

مکتــوب، الکترونیکــی و تصــویري، گســترش  

ــه الکترونیـــک و علـــوم ارتباطـــات اي، رایانـ

نظـام ارتبـاطی صـوتی،    هـاي اینترنـت،    شبکه

تصویري و نوشـتاري، کتابخانـه الکترونیکـی،    

الکترونیکــی،  هــاي مجــازي و پســت دانشــگاه

هـایی بـه   جهان واحـدي را بـه همـراه انسـان    

ارمغان آورده اسـت کـه احسـاس زیسـتن در     

تر را هاي واحد و تعلق به اجتماعی کلیسیاره

کنند و با تلقـی بشـریت بـه مثابـه     فراهم می

به درکی مشـترك از ضـرورت    4جمعیبازیگر 

جهـانی   جمعـی بشـر در جامعـه   دسـته  اقدام

  .) (Rizvi, 2007اندرسیده

شـدن   بـود کـه جهـانی    بر این بـاور   هلد

ی رشـد معقـول و اصـول    با سه عنصرتواند  می

  هویت ملی را تسهیل نماید:

                                       
4. Collective Actor 
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تغییر ماهیت و حوزه فعالیت دولت  .1

ملت بـه دلیـل بـه هـم پیوسـتگی       –

ــدهاي اقتصـــادي،  ــی،  فراینـ سیاسـ

 ...؛ فرهنگی و

ــروه  .2 ــد گ ــبش  تردی ــا و جن ــاي  ه ه

 ملت؛ -ناسیونالیستی در مورد دولت

ــت و شــهروندان  تغ .3 ــد دول ــر پیون یی

تحت تأثیر به هم پیوستگی جهـانی و  

  اي. منطقه

تنهــا موجــب شــدن نــهبنــابراین جهــانی

که آنها را شود، بلهاي ملی نمیتضعیف هویت

ــیري،  ــده (دهش ــا و بالن ). از 19، ص1380پوی

ــ  ثیر أآنجــا کــه تحقیــق حاضــر در راســتاي ت

ــان ــی در دانشــگاه   یجه ــت مل ــر هوی شــدن ب

هاي  گیري به اجمال به جهت  باشد درادامه می

نـــد حفـــظ هویـــت ملـــی و دینـــی در فرای

  ایم: ره نمودههاي آموزشی اشا نظریه

نظریــه درخــت،  5الــف) نظریــه درخــت:

بر ایـن اصـل اسـت کـه دانـش بـومی         یمبتن

هـاي بـومی دارد، و    ها و سنت ریشه در ارزش

تواند عناصر خارجی مفیـد را   در عین حال می

از دانش جهانی جذب کند تا به رشد جـامعی  

برسد. اغلب کشورهایی همچون چین، ژاپـن،  

هــا و  تایلنـد، کــره، بــه منظـور حفــظ هویــت  

و  هاي محلی خـویش در برابـر امـواج    سرمایه

                                       
5. Theory of Tree 

شدن، با توسـل بـه نظریـه     هاي جهانی چالش

درخــت و از طریــق نظــام آموزشــی خــود در 

تالش هستند. طبـق نظریـه درخـت، اسـاس     

ــام ــش در نظ ــه   دان ــه ب ــی، توج ــاي آموزش ه

ترجیحات فرهنگی و بومی است و این کمـک  

انی آموختگان با نگرشـی جهـ   کند تا دانش می

 ها و ند به سنترشد یابند و در عین حال پایب

هاي بـومی خـود باشـند. طبـق نظریـه       هویت

درخت، رشد و توسعه فـردي و اجتمـاعی در   

جوامع محلی که داراي ضعف فرهنگی باشند، 

ــی الزم را نداشــته     ــاي فرهنگ ــی آن غن یعن

شود. در این حالت  باشند، با مشکل مواجه می

کننـد بـه صـورتی     است که جوامع سعی مـی 

گزینشی عمل کنند و طبیعی اسـت کـه هـر    

ها باال باشد، نمادي از تعصـب و   دازه گزینشان

ــی   ــاهر م ــر ظ ــر تغیی ــت در براب ــود مقاوم  ش

Castells, 2005, p.22)(.  

برخـی از جوامـع    6ب) نظریه کریسـتال: 

شـدن نگـران هسـتند و ایـن      نسبت به جهانی

باعث شده که آنان بخواهند عـالوه بـر حفـظ    

هــاي  دانــش و هویــت بــومی خــویش، جنبــه

مخصوصی از دانش بـومی را در بسـتر دانـش    

جهانی رشد و توسعه دهند. کلید این فرایند، 

توجه به دانش بومی به منظور انباشتن دانش 

هـاي جامعـه    زها و خواستهجهانی در برابر نیا

                                       
6. Theory of Crystal 
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محلی است؛ بنابراین، آموزش و برنامه درسـی  

هاي بـومی و   باید بر اساس آن دسته از ارزش

طراحی  ،ملی که مرتبط با دانش جهانی است

داد این نوع  و سازماندهی شود. در نتیجه برون

آموختگانی اسـت کـه بـا     نظام آموزشی، دانش

محلی انداز و نگرشی جهانی، به صورتی  چشم

کننـد. در ایـن    و بومی اندیشیده و عمـل مـی  

حالت است که میـان دانـش محلـی و دانـش     

شـود، زیـرا بـر     جهانی مغـایرتی حـادث نمـی   

مبناي نظریه کریسـتال، نیازهـاي فرهنگـی و    

شـده و متنـاظر بـا     هاي بومی شناسایی هویت

آنها، دانش و ابزاري از دانش جهـانی انتخـاب   

سـعه هویـت   شود که منجر بـه رشـد و تو   می

  .) (Cheng, 2004, pp.7-24شود محلی می

ــه قفــس: ــرین  یکــی از مهــم 7ج) نظری ت

ها و جوامـع ایـن اسـت کـه      هاي دولت نگرانی

ــش و    ــترده دان ــم گس ــر حج ــود را در براب خ

بـر   تکنولوژي حفظ کنند. نظریه قفس، مبتنی

این فرض است که وفاداري محلی باید هسته 

د. در اصلی هرگونـه عمـل تربیتـی قـرار گیـر     

نتیجــه فراینــد رشــد و توســعه دانــش بــومی 

تواند با عنایت به واردات و توجه به دانـش   می

ولـی ایـن امـر بایـد بـه منظـور        ،جهانی باشد

محلـی و تعامـل    محدودسازي توسعه بومی و

ارچوبی روشـن و شـفاف   با جهان خارج در چ

                                       
7. Theory of Birdcage 

ارچوبی بـا مرزهـاي   است چـ باشد؛ یعنی الزم 

هــاي اجتمــاعی دقیــق ایــدئولوژیکی و هنجار

براي طرح برنامه درسی مشخص شود تا بلکه 

ــا خواســت  ــاً ب ــدامات آموزشــی دقیق ــا و  اق ه

 ,Branch) نیازهاي جامعه تطابق داشته باشند

Tayal and Triplett, 2008, p.778). 

بیشتر جوامع آسیایی،  DNA:8د) نظریه 

ها و  سازي سنت اقدامات زیادي براي جایگزین

هـاي   هـا و هویـت   هـاي بـومی بـا ایـده     هویت

اند. نظریـه   شده از سایر کشورها داشته اقتباس

DNA  گویــاي اقتبــاس محــض از کشــورهاي

غربی است. این نظریه تأکید بر کارگشـاترین  

ــراي     ــانی ب ــش جه ــر از دان ــرین عناص و برت

ردن بـا عناصـر سسـت و ضـعیف     جایگزین ک

محلی در راستاي توسعه جامعه محلـی دارد؛  

بنابراین، طراح برنامه درسـی در ایـن جوامـع    

بایـد نســبت بــه دانـش محلــی و نیــز دانــش   

جهانی گزینشی و اقتباسی عمل کنـد. یعنـی   

بتواند عناصر قوي و نیز عناصـر ضـعیف از دو   

خـوبی   بافت دانش بومی و دانش جهانی را بـه 

ص دهـد. طبـق ایـن نظریـه فراگیـران      تشخی

شوند تا براي انتقال هرگونه عنصر  تشویق می

ــومی    ــت ب ــمت باف ــه س ــدي ب ــی مفی و محل

نتظـار در  مـورد ا  هوشیارانه عمل کنند. نتیجه

ــ جهـانی اسـت کـه      این دیدگاه انسانی بومی

                                       
8. Theory of Dna 
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تواند با ترکیبی از دانـش جهـانی و دانـش     می

 & ,Cheng) اندیشـیده و عمـل کنـد     بـومی، 

Mok, 2004, pp.7-24) 

بـر   نظریه قـارچ مبتنـی   9) نظریه قارچ: ه

هـاي خاصـی    این فرض است که اقتباس گونه

از دانش جهانی براي رشد و توسـعه محلـی و   

فردي، نسبت به تولید دانـش بـومی، روشـی    

تصادي، آسان و پسندیده است. بنا به دالیل اق

برخـی جوامـع    تاریخی و جغرافیایی، توسـعه 

شدیداً وابسته به سایر کشورهاست. پس جاي 

شــدن،  تعجــب نیســت کــه در عصــر جهــانی 

کشورهاي وابسته به فکر توسـعه کشـورهایی   

اي ایشان به آنها ربـط   باشند که حیات توسعه

 دارد؛ بنــابراین در ایــن فراینــد، دانــش بــومی

هاي مهـم جهـانی اسـت. از     دانش کننده هضم

ــدگاه طراحــان ب ــد  ایــن دی ــه درســی بای رنام

فراگیران را کمک کنند تا بتوانند در راسـتاي  

رشد و اعتالي خود و جامعه خـویش، دانـش   

ارزشــمند جهــانی را شناســایی کننــد. طبــق 

اي  گونـه  نظریه قارچ، طراحی آموزش بایـد بـه  

باشد که بتواند دانش جهانی را در شکلی کـه  

دربرگیــرد.  ،نیازهــاي افــراد را بــرآورده ســازد

آموزشی این نوع نظام آموزشـی تربیـت   پیامد 

فراگیرانی اسـت کـه مسـلط بـر انـواع معـین       

توانند بـه صـورتی    اند و می دانش جهانی شده

                                       
9. Theory of Fungus 

 ,Beck) مســتقل بیندیشــند و عمــل کننــد

2008, p.306).  

نظریه آمیب نشانگر آن 10و) نظریه آمیب:

آن است که رشد و توسعه دانش بومی صـرفاً  

ــتف  ــه اس ــوط ب ــل دمن ــد و کام ــش اده مفی ان

ــته ــده انباش ــانی اســ  ش ــته از جه ت. آن دس

فرهنگـی چشـمگیري    کشورهایی که پیشینه

اند، مسلم است کـه نسـبت بـه حفـظ      نداشته

هــاي فرهنگــی  هــاي محلــی و ســرمایه ارزش

کنند. براي این قبیـل کشـورها،    پافشاري نمی

اقتباس و تطبیق با تغییرات سـریع جهـانی و   

ی بسیار الملل هاي بین بقاي اقتصادي در رقابت

تر اسـت؛ بنـابراین، ایـن کشـورها طبـق       مهم

کنند. بر اسـاس نظریـه    نظریه آمیب عمل می

آمیب، طراح برنامه درسی بایـد یـک زنجیـره    

هــاي آموزنــده جهــانی را بــه  کامـل از برنامــه 

منظور نهایت استفاده از دانش جهـانی اتخـاذ   

اي بهتـر بـا    کند تا فراگیران بتوانند بـه گونـه  

  ر انطباق یابند.  هاي متغی محیط

)، نوع تصمیمات 2004طبق نظر چنگ (

جوامــع بــه منظــور توســعه دانــش بــومی یــا 

گیري از دانـش جهـانی، آن اجتماعـات و     بهره

شان  هاي درسی هاي آموزشی و برنامه نیز نظام

ها قـرار خواهـد داد و    را در یکی از این نظریه

بنابراین از نظـر علمـی، فرهنگـی، سیاسـی و     

                                       
10. Theory of Amoeba 
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نده خاصی را در پیش رو خواهند اقتصادي، آی

  .(Cheng&Mok, 2004, pp.7-24) داشت

) Stromquist, Nelly)2007  مطالعـه در 

اي بـوده کـه    شدن پدیده نشان داد که جهانی

جوانب گوناگون زندگی فرهنگی اعم از نگرش 

جنسیتی (فمینیسم و ماسکولینیسم)، دانـش،  

هویت و سـبک   آموزش رسمی، آموزش عالی،

زندگی مردم را تحت تـأثیر قـرار داده اسـت؛    

شـدن بـر زنـدگی مـردم      تأثیري کـه جهـانی  

موجب تغییرات عمیقـی در آمـوزش    ،گذاشته

  و آموزش عالی شده است.   عالی

) نشان Bukovansky )2002در تحقیق 

هویـت   تواند بـر  شدن می داده شده که جهانی

ي ها ماعی و نظامهاي اجت جمعی ملی، ساخت

ثیر بگــذارد و موجبــات اجتمــاعی جامعــه تــأ

  وجود آورد.   هآنها ب تغییر و تحول را در

Fujikan)2003   نیز آمـوزش جهـانی را (

ــانی م  ــوزش در راســتاي مســائل جه ــد آم انن

هـاي بـین    تغییرات محیط زیست و درگیـري 

چنین به وارد کردن دانسته است هم فرهنگی

 کنـد  انی در برنامه درسی اشاره میمسایل جه

تا بدین وسیله شهروندان توانایی پاسـخ دادن  

در واقـع   .به مسایل جهـانی را داشـته باشـند   

سـازي   هدف آموزش شهروند جهانی را آمـاده 

آموزان براي زندگی در جامعـه در حـال    دانش

  .)(Schaeffer, 2003 داند می تغییر

ــه ــه در مطالعـ ) در Hallek )2005 اي کـ

شـدن در مـدارس    ص فرهنگ و جهـانی خصو

شدن  ، نتایج حاصله نشان داد جهانیانجام داد

به شدت رفتار و اعمال نوجوانان را در مدارس 

بخشـی   أثیر گذاشته و عالوه بر آگـاهی تحت ت

نیـز در   هـاي منفـی را   اطالعاتی، برخی رفتـار 

وجود آورده است. بروز خشونت رفتاري  هآنها ب

از جملـه   جمعـی  و گم کردن هویت فـردي و 

شدن ایجـاد نمـوده    جهانیمشکالتی بوده که 

  است.  

در ) Burke )2007  اي کـــه در مطالعـــه

 ،شدن انجـام داد  یابی و جهانی خصوص هویت

یابی جوانـان   شدن تأثیر منفی بر هویت جهانی

بـه   ،هاي آسیایی گذاشته خصوص در کشور هب

هـا   ایـن کشـور   طوري که برخی از جوانان در

کننـد و   کامالً از هویت ملـی خـود دوري مـی   

کسـب   هاي جدیـدي را  کنند هویت ی میسع

هـاي نسـلی    همین عامل موجب تضـاد  .کنند

  شود. بین آنها نیز می

Koy)2008 که در خصوص )در تحقیقی

مریکا انجـام داد، بـه   شدن در ا هویت و جهانی

سـازي موجـب    این نتیجه رسـید کـه جهـانی   

هـاي   هاي جدید و نسـل  گردیده که بین نسل

ین و همـ  گذشته فاصله زیادي حاصـل شـود  

 ؛ثیر بگذاردموضوع بر هویت نسل جدید نیز تأ

وجود آید  هطوري که تضاد زیادي بین آنها ب هب
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کــه نســل جدیــد در ســنین پــایین خواهــان 

  جدایی از والدین خود هستند. 

Sikart )2008(  ــا روشــی در تحقیقــی ب

 بـر هویــت ملــی   ســازي کیفـی تــأثیر جهـانی  

مـورد    ثیرگـذار بـر آن  وامـل تأ دانشجویان و ع 

بررسی قرار داه اسـت و نتـایج ایـن پـژوهش     

از نظـر متخصصـان آکادمیـک و     .1:نشان داد

هویـت ملـی    شدن بر ، جهانیبرون دانشگاهی

  گـذار اسـت،  در ابعـاد مختلـف اثر  دانشجویان 

، تر داشتند . اساتیدي که مرتبه علمی پایین2

  دانســتند. شــتر مـی یثیر را بــه مراتـب ب آن تـأ 

شان در قیاس بـا   اساتیدي که سابقه کاري .3

، ایـن تـأثیر را بیشـتر    اساتید دیگر کمتر بـود 

ي فنـی در  هـا  اسـاتید رشـته    .4 دانستند و می

أثیر به کاربست ایـن تـ    ها قیاس با سایر رشته

هویـت ملـی    ثیر آن بـر عالی و تـأ   در آموزش

  تري داشتند. شاگردانشان اعتقاد فزون

ــادي (  ــف آبـ ــوروزي و لطـ ) در 1383نـ

گـرش  تحقیقی مشـترك بـا عنـوان بررسـی ن    

دانشـگاهی   آمـوزان دبیرسـتانی و پـیش    دانش

هـا و   شدن و تأثیر آن بر ارزش ایران به جهانی

ــان بــه ایــن نتیجــه   هویــت دینــی و ملــی آن

هاي آموزشی، پاسـخگوي   اند که برنامه رسیده

ــه  هــاي چــالش کنــونی و نیازهــاي مربــوط ب

ي نبـوده  ندهاي زندگی و تربیت شهرو مهارت

تناسـب   شدن نیـز  و با زندگی در عصر جهانی

هاي پژوهشی ضـرورت   الزم را ندارد. نیز یافته

هانی، ملی، محلی، حقـوق و  آموزش مسائل ج

ن و آمـوزا  هاي شهروندي بـه دانـش   مسئولیت

گیـري   ضرورت روش تفکر درسـت و تصـمیم  

ي ایفـاي نقـش شـهروندي را    اندیشمندانه برا

  سازد. آشکار می

ــدیور  ــن  1384(ک ــه ای ــی ب ) در پژوهش

نتیجه رسیده است که آموزش و پرورش بایـد  

به منحصر بودن هر انسان احتـرام گذاشـته و   

ــهرون ــاي   شـ ــدگی در دنیـ ــراي زنـ دان را بـ

ــان ــمو جه ــوزش   ش ــه آم ــد و ب ــاده نمای ل آم

دیدن مسائل و نحوه هایی چون توانایی  برنامه

هـا در مقـام شـهروند جهـانی،     بر خـورد بـا آن  

دیگـران، حفـظ محـیط زیسـت،     همکاري بـا  

توانــایی پــذیرش دیگــران و تمایــل بــه حــل 

بـا دیگـران و داشـتن زنـدگی      تعارضات خود

  آمیز تأکید نموده است. مسالمت

شـدن بـر    تأثیر جهانی  در پژوهشی دیگر

دانشـگاه تهـران،     هویت ملـی در دانشـجویان  

کـه گسـترش     ه اسـت نشـان داد   نتایج حاصل

ــاوري در   شــدن فراینــدهاي جهــانی قالــب فن

اطــات (مــاهواره و اینترنــت)، اطالعــات و ارتب

ملی دانشجویان بوده   یتساز تقویت هو زمینه

  ).1385 نیا و همکاران، است(حافظ

ــف ــادي ( لط ــه  1385آب ــی ب ) در تحقیق

آموزش شهروند ملی و جهانی، همـراه    بررسی
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آمـوزان   با تحکیم هویت و نظام ارزشی دانـش 

مفهوم شـهروندي در  کند  و اشاره می پرداخته

هـاي   جه اول داراي وجه مشترك با مهارتدر

ــوده و در زنــدگی در ســطح محلــی و  ملــی ب

هـاي زنـدگی در جامعـه     درجه دوم با مهارت

جهـانی ارتبـاط دارد و الزم اسـت بـه نگـرش      

آموزان بـه پدیـده جهـانی و تـأثیر ایـن       دانش

نگرش بر نظام ارزشی حساسیت نشان داده و 

ــوزش و پــرورش کشــ   ــراي  آم ور خــود را ب

پاســخگویی مناســب بــه ایــن چــالش عظــیم 

ریزي  ؛ چرا که امروزه برنامهجهانی آماده سازد

ــوآوري در ــربخش و ن ــرورش   ثم ــوزش و پ آم

شـدن   واند بدون توجه به تأثیرات جهانیت نمی

  در تعلیم و تربیت صورت گیرد.

زاده در تحقیقی  و نیلفروش  اخوان صراف

سـازي آمـوزش    یبررسی ابعاد جهـان با عنوان 

فرا ملیتـی    شدن ماهیت معتقدند جهانیعالی 

فنی علمی متمایز از هویت ملی ایجاب نموده 

هاي اساسـی آمـوزش    چالش است که یکی از

ل توسعه در مواجهـه  عالی در کشورهاي درحا

و در کل به این   باشد. شدن می با پدید جهانی

شـدن در   ه جهـانی نتیجه رسـیدند کـه پدیـد   

اي ت خواهد بود که واحـده صورتی یک فرص

هـاي خـود را    آموزش عالی بتوانند ناکارآمدي

صـورت ســیالب   . در غیـر ایــن برطـرف کننــد 

ات هـــم متقاضـــیان خـــدم شـــدن جهـــانی

ــه دهنــدگان  آموزشی(دانشــجویان) و هــم ارائ

جـذب خواهـد     آموزش (اساتید و نخبگـان)را 

کرد و آنها با هویت ملی خود بیگانـه خواهـد   

  ).1387ساخت (

ــا  ــه  ام ــانی شــدن چ ــد جه ــه فراین اینک

تواند بر هویـت ملـی دانشـجویان     ثیراتی میتأ

به آن   این مقاله بگذارد، موضوعی است که در

مقاله حاضـر، بـا توجـه بـه      شود. پرداخته می

شدن بـر هویـت ملـی     اهمیت تأثیرات جهانی

شدن بر  ، به بررسی میزان تأثیر جهانیجوانان

ئـت  ء هیهویت ملی دانشجویان از نگـاه اعضـا  

هاي  سؤال زد وپردا میاه اصفهان علمی دانشگ

  دهد: زیر را پاسخ می

از نظـــر اعضـــاي هیئـــت علمـــی  .1

شدن بـر هویـت ملـی     دانشگاه، جهانی

ر بعد زبان فارسی تا چـه  دانشجویان د

 ثیر دارد؟اندازه تأ

از نظـــر اعضـــاي هیئـــت علمـــی  .2

شدن بـر هویـت ملـی     دانشگاه، جهانی

تـا چـه   د تعلق ملی دانشجویان در بع

 ثیر دارد؟اندازه تأ

از نظـــر اعضـــاي هیئـــت علمـــی  .3

شدن بـر هویـت ملـی     دانشگاه، جهانی

در بعد اتحاد ملی تـا چـه   دانشجویان 

 ثیر دارد؟اندازه تأ
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از نظـــر اعضـــاي هیئـــت علمـــی  .4

هویـت ملـی    شدن بـر  دانشگاه، جهانی

گري و از خود دانشجویان در بعد ایثار

ازه گذشتگی بـراي وطـن تـا چـه انـد     

 ارد؟ثیر دتأ

ت علمـی  بین نظرات اعضـاي هیئـ   .5

ــی  ــاس ویژگـ ــگاه براسـ ــاي  دانشـ هـ

تـدریس  دموگرافیک (جنسیت، سابقه 

و رشته تحصیلی ) در خصـوص تـأثیر   

تـا چـه     شدن بـر هویـت ملـی    جهانی

 اندازه تفاوت وجود دارد؟

  روش پژوهش -1

ــژوهش   ــن پ ــه در ای ــه اینک ــا توجــه ب ، ب

ــزان   ــی می ــدد بررس ــگر در ص ــأ  پژوهش ثیر ت

ان بـا  بـر هویـت ملـی دانشـجوی     شدن جهانی

 ،ت علمـی بـوده  استفاده از نظرات اعضاي هیئ

ــوع  بنــابراین، روش پــژوهش، توصــیفی و از ن

  باشد. پیمایشی می

ــه ــه   جامع ــر، شــامل کلی ــژوهش حاض پ

اسـت،  ت علمی دانشگاه اصـفهان  اعضاي هیئ

اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي که در سال 

ــیلی  ــ  1388 -89تحص ــگاه ب ــن دانش ه در ای

اند که چگونگی توزیـع   تدریس اشتغال داشته

اري بر حسب دانشکده محل خدمت جامعه آم

 ارائه شده است: )1در نگاره شماره (

ت با توجه به اینکـه تعـداد اعضـاي هیئـ    

هاي دانشگاه اصفهان متفـاوت   علمی دانشکده

اي  گیـري تصـادفی طبقـه    بوده، از روش نمونه

نمونـه   متناسب با جامعه آماري استفاده شـد. 

اي از چنـد   اي شـامل مجموعـه   تصادفی طبقه

نمونه تصادفی ساده است و تعداد افراد نمونـه  

هر طبقه با تعداد افراد همان طبقه در جامعه 

، 1380( شـریفی و شـریفی،    "متناسب است 

  ).67ص

چگونگی توزیع جامعـه   )1( شماره نگاره

ــه را براســاس اســتفاده از روش  و حجــم نمون

اي متناسـب بـا    تصـادفی طبقـه  گیـري   نمونـه 

  دهد. جامعه آماري نشان می

توزیع فراوانی و درصد  ) ـ1( شماره نگاره

  جامعه و نمونه برحسب دانشکده

 دانشکده
 نمونه جامعه

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 3/22 41 2/22 115 ادبیات و علوم انسانی

 8/3 7 3/3 17 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 6/7 14 7/7 40 خارجیهاي  زبان

 9/29 55 9/29 155 علوم

 7/14 27 9/14 77 علوم اداري و اقتصادي

 7/8 16 9/8 46 علوم تربیتی و روانشناسی

 13 24 1/13 68 فنی و مهندسی

 100 184 100 518 مجموع

، ژوهش حاضر آوري اطالعات پ ابزار جمع

ساخته بود. ایـن پرسشـنامه    پرسشنامه محقق

بر اساس متون تحقیقاتی مربوط بـه موضـوع   

اسـت. پرسشـنامه داراي   پژوهش ساخته شده 

اي لیکرت از خیلـی   گزینه 5طیف  ال باسؤ40

دودي، کم، خیلی کم بوده که زیاد، زیاد، تا ح

تعلـق   1-2-3-4-5یب بـه آنهـا نمـره    به ترت
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گرفت. این پرسشـنامه هویـت ملـی را در     می

حیطه زبان فارسی، تعلق ملی، اتحـاد و   چهار

همبستگی ملی و ایثارگري و ازخودگذشـتگی  

 براي وطـن مـورد سـنجش قـرار داده اسـت.     

هـاي   لفـه چگونگی توزیع سؤاالت بر اساس مؤ

شـده   ارائـه ) 2نگاره شماره (مورد سنجش در 

  .است

هاي پرسشنامه و  لفهؤم) ـ 2( شمارهنگاره 

  االت مربوط به آنهاؤس

 ايه مؤلفه
تعداد 

 سئواالت
 سؤاالت

 12 تعلق ملی
12-11-10-9-8-7-6-5-

4-3-2-1 

 9 اتحاد و همبستگی
21-20-19-18-17-16-

15-14-13 

ایثار و از خود 

 گذشتگی
8 

29-28-27-26-25-24-

23-22 

 11 زبان فارسی
40-39-38-37-36-35-

34-33-32-31-30 

سـازي پرسشـنامه، ابتـدا     جهت شـاخص 

خصـوص موضـوع، مـورد    متون مطالعـاتی در  

نظـر اسـتاد    مطالعه قـرار گرفـت و سـپس بـا    

نامـه و همچنـین دیگـر     راهنما و مشاور پایان

ر امحققان جهـت سـنجش هویـت ملـی چهـ     

همبسـتگی، ایثـار و    مؤلفه تعلق ملی، اتحاد و

خودگذشتگی بـراي وطـن و زبـان فارسـی      از

بـراي تعیـین    .جهت پرسشنامه تهیـه گردیـد  

اســاتید نفـر از   10  روایـی پرسشـنامه از نظــر  

محترم و همچنـین دیگـر محققـان اسـتفاده     

رسشـنامه، پـس از   د. براي سنجش پایایی پش

مقدماتی و تعیین واریـانس    انجام یک مطالعه

االت، از طریق ضریب آلفاي کرونباخ مورد ؤس

دسـت   هب 81/0محاسبه قرار گرفت که ضریب 

  آمد.  

هـا   در پژوهش حاضر، جهت تحلیل داده

در دو سطح توصـیفی و اسـتنباطی بـا    از آمار 

اسـتفاده شـده اسـت. در    SPSS-13نرم افـزار  

هاي آماري فراوانـی،   سطح توصیفی از شاخص

درصد، میانگین و انحـراف معیـار و در سـطح    

ــون ــاي  اســتنباطی از آزم ــره و   tه ــک متغی ت

تحلیل واریانس چند متغیره ( مانوا) اسـتفاده  

هـا را از   خواهیم تفـاوت گـروه   زیرا می ،گردید

لحاظ چنـد متغیـر بـه طـور همزمـان مـورد       

  بررسی قرار دهیم.

 هاي پژوهش یافته -2

شـــدن بـــر هویـــت ملـــی  جهــانی  -1

  ثیر دارد؟ان در بعد زبان فارسی تأدانشجوی

مقایسه میانگین نظرات  ) ـ3نگاره شماره (

ثیر یئت علمی در خصوص میزان تأاعضاي ه

شدن بر هویت ملی دانشجویان در  انیجه

  )3بعد زبان فارسی با سطح متوسط (

سطح 

  متوسط
  میانگین

انحراف 

  معیار
t 

سطح 

  معناداري

3  20/3  94/0  85/2  05/0  

 در تحلیل استنباطی به منظـور بررسـی  

ــون   ــاداري از آزم ــطح معن ــطح» t« س   در س

05/0 ستفاده شد که با توجه به اینکـه  ا

) 3متوسـط ( ) از سطح 20/3میانگین حاصله (

ز مقـدار بحرانـی   حاصله نیز ا tتربوده و  بزرگ



ه 
ار

شم
ش 

ش
و 

ت 
ص

ش
●  

وم
 د

 و
ت

س
 بی

ل
سا

 
●  

ار
به

 
13

92
 

   

 

225 

نتیجـه  توان  می بنابراین ،بودهتر  بزرگجدول 

از نظر اعضاي هیئت علمی دانشگاه  گرفت که

ــانی  ــفهان، جه ــت ملــ    اص ــر هوی ــدن ب ی ش

ثیر داشـته  دانشجویان در بعد زبان فارسی تـأ 

  .است

شـــدن بـــر هویـــت ملـــی  جهـــانی -2

  ثیر دارد؟لی تألق مدانشجویان در بعد تع

مقایسه میانگین نظرات ) ـ 4نگاره شماره (

ئت علمی در خصوص میزان تأثیر اعضاي هی

شدن بر هویت ملی دانشجویان در  جهانی

  )3بعد تعلق ملی با سطح متوسط (

سطح 

  متوسط
  میانگین

انحراف 

  معیار
t 

سطح 

  معناداري

3  04/3  07/1  50/0  62/0  

بررسـی  در تحلیل استنباطی به منظـور  

ــون  ــاداري از آزم ــطح معن ــطح»» t«س   در س

05/0کـه  ستفاده شد که با توجه بـه این ا

برابر بـا سـطح    ) تقریبا04/3ًمیانگین حاصله (

حاصــله نیــز از مقــدار  t) بــوده و 3متوســط (

ــی جــدول کوچــک ــابراین  بحران ــوده، بن ــر ب ت

ت توان نتیجه گرفت که از نظر اعضاي هیئ می

علمی دانشگاه اصفهان جهانی شدن بر هویت 

ثیر ملــی دانشــجویان در بعــد تعلــق ملــی تــأ

  داشته است.

شـــدن بـــر هویـــت ملـــی  جهـــانی  -3

د اتحـاد و همبسـتگی ملـی    دانشجویان در بع

  ثیر دارد؟تأ

) ـ مقایسه میانگین نظرات 5نگاره شماره (

اعضاي هیئت علمی در خصوص میزان تأثیر 

لی دانشجویان در بعد شدن بر هویت م جهانی

  )3اتحاد و همبستگی ملی با سطح متوسط (

سطح 

  متوسط
  میانگین

انحراف 

  معیار
t 

سطح 

  معناداري

3  02/3  04/1  22/0  83/0  

در تحلیل استنباطی به منظـور بررسـی   

ــون  ــاداري از آزم ــطح معن ــطح»» t«س   در س

05/0 کـه  ستفاده شد که با توجه به اینا

) تقریبا برابر بـا سـطح   02/3میانگین حاصله (

حاصــله نیــز از مقــدار  t) بــوده و 3متوســط (

توان نتیجـه   می تر بوده، بحرانی جدول کوچک

گرفت که از نظر اعضاي هیئت علمی دانشگاه 

ــفهان ــانی ،اص ــی     جه ــت مل ــر هوی ــدن ب ش

و همبسـتگی ملـی   دانشجویان در بعد اتحـاد  

  ثیر داشته است.تأ

هویـــت ملـــی شـــدن بـــر  جهـــانی -4

دانشـــجویان در بعـــد ایثـــارگري و از خـــود 

  ثیر دارد؟گذشتگی براي وطن تأ

مقایسه میانگین نظرات  ) ـ6نگاره شماره (

ئت علمی در خصوص میزان تأثیر اعضاي هی

شدن بر هویت ملی دانشجویان در بعد  جهانی

ایثارگري و ازخودگذشتگی براي وطن با سطح 

  )3متوسط (

سطح 

  متوسط
  گینمیان

انحراف 

  معیار
t 

سطح 

  معناداري

3  03/3  06/1  43/0  67/0  

در تحلیل استنباطی به منظـور بررسـی   

ــون  ــاداري از آزم ــطح معن ــطح»» t«س   در س
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05/0 ستفاده شد که با توجه به اینکـه  ا

تقریباٌبرابر بـا سـطح    )03/3میانگین حاصله (

مفــدار حاصــله نیــز از  t) بــوده و 3متوســط (

توان نتیجـه   میتر بوده،  بحرانی جدول کوچک

ت علمی دانشگاه گرفت که از نظر اعضاي هیئ

ــی      ــت مل ــر هوی ــدن ب ــانی ش ــفهان جه اص

رگري و از خـــود دانشـــجویان در بعـــد ایثـــا

  ثیر دارد.گذشتگی براي وطن تأ

ــ  -5 ت علمــی بـین نظــرات اعضــاي هیئ

هـاي دموگرافیـک    دانشگاه بر اسـاس ویژگـی  

 )رشـته تحصـیلی   س، ویتدر(جنسیت، سابقه 

شدن بر هویت  جهانی  در خصوص میزان تأثیر

  ملی دانشجویان تفاوت وجود دارد؟

F شـده بـراي آزمـون لـوین در      حاسبهم

تفاوت معنـاداري را نشـان   05/0 سطح

دهد. بنابراین فـرض صـفر یعنـی فـرض      نمی

  شود. ها پذیرفته می همگنی واریانس

ن و انحراف مقادیر میانگی ) ـ7شماره (نگاره 

معیار نظرات اعضاي هیئت علمی دانشگاه 

شدن بر  در خصوص میزان تأثیر جهانی

  هویت ملی دانشجویان براساس جنسیت

  هویت ملی

  زن  مرد

  میانگین
انحراف 

  معیار
  میانگین

انحراف 

  معیار

  68/0  13/3  06/1  25/3  زبان فارسی

  88/0  03/3  16/1  07/3  تعلق ملی

اتحاد و 

  همبستگی ملی
06/3  14/1  3  82/0  

ایثارگري و 

  ازخود گذشتگی
07/3  17/1  02/3  85/0  

دهد تفـاوت   ها نشان می بررسی میانگین

اي بین میانگین نظرات اعضـاي   قابل مالحظه

  و زن وجود ندارد. علمی مرد ئتهی

  

ئت علمی دانشگاه در مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات اعضاي هی ) ـ8نگاره شماره (

  شدن بر هویت ملی دانشجویان بر اساس سابقه تدریس خصوص میزان تأثیر جهانی

  هویت ملی
 سال و بیشتر16 سال11-15  سال6-10  سال5زیر 

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیارمیانگین  انحراف معیار  میانگین

  75/0  75/0  75/0  17/3  77/0  16/3  02/1  95/3  زبان فارسی

  06/1  06/1  06/1  86/2  84/0  27/3  22/0  05/4  تعلق ملی

  1  1  1  83/2  77/0  22/3  22/0  05/4  اتحاد و همبستگی

  03/1  03/1  03/1  85/2  77/0  22/3  22/0  05/4  ایثارگري و از خودگذشتگی

 در خصوص چهار مؤلفه زبان فارسی، تعلق ملی، اتحـاد و  دهد ها نشان می بررسی میانگین

ت علمی بـا سـابقه   گذشتگی، میانگین نظرات اعضاي هیئخود همبستگی ملی، و ایثارگري و از

  تر از سه گروه دیگر است. سال بزرگ 5تدریس زیر 
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در  دهـد  هـا نشـان مـی    بررسی میـانگین 

تــرین  بــزرگ ،خصــوص مؤلفــه زبــان فارســی

ت ئــمیـانگین مربــوط بـه نظــرات اعضـاي هی   

علمی دانشکده تربیت بدنی و علـوم ورزشـی،   

ــاد و     ــی، اتح ــق مل ــه تعل ــوص مؤلف در خص

ــارگري و از   ــی، و ایثـــ ــتگی ملـــ همبســـ

ت میانگین نظرات اعضاي هیئـ ودگذشتگی خ

تـر از   هاي خارجی بـزرگ  علمی دانشکده زبان

 ها بوده است. دیگر دانشکده

  فرجام

دسـت آمـده در خصـوص تـأثیر      هنتایج ب

شدن بر هویت ملی دانشجویان در بعد  جهانی

ت فارسی نشان داد، از نظر اعضـاي هیئـ  زبان 

تواند بـر زبـان فارسـی     شدن می جهانی ،علمی

، اعضـاي هیئـت   د. به عبارت دیگرتأثیر بگذار

شـدن موجـب    علمی دانشگاه معتقدند جهانی

گردیـد تـا بـر زبــان فارسـی تـأثیر بگــذارد و      

در خصوص ت علمی دانشگاه ئمقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات اعضاي هی ) ـ9نگاره شماره (

  شدن بر هویت ملی دانشجویان براساس رشته تحصیلی ان تأثیر جهانیمیز

  هویت ملی
 فنی مهندسی  علوم پایه  علوم انسانی

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

  48/0  67/2  60/0  26/3  12/1  43/3  زبان فارسی

  48/0  33/2  87/0  26/3  22/1  22/3  تعلق ملی

  48/0  33/2  88/0  26/3  16/1  17/3  همبستگی اتحاد و

  48/0  33/2  93/0  30/3  18/1  18/3  ایثارگري و از خودگذشتگی

ت علمی رشته تحصیلی علـوم  دهد میانگین نظرات اعضاي هیئ ها نشان می بررسی میانگین

 و تـرین و در خصـوص مؤلفـه تعلـق ملـی و اتحـاد ملـی        انسانی در خصوص زبان فارسی بـزرگ 

تـر از دو گـروه    ت علمی علوم پایه بزرگودگذشتگی میانگین نظرات اعضاي هیئایثارگري و از خ

  دیگر بوده است.  

) ـ مقادیر میانگین و انحراف معیار نظرات اعضاي هیئت علمی دانشگاه در خصوص میزان 10نگاره شماره (

  خدمتشدن بر هویت ملی دانشجویان بر اساس دانشکده محل  تأثیر جهانی

  دانشکده
 ایثارگري و ازخودگذشتگی اتحاد و همبستگی  تعلق ملی  زبان فارسی

  انحراف معیارمیانگین  انحراف معیارمیانگین  انحراف معیارمیانگین  انحراف معیارمیانگین

  16/1  23/3  06/1  15/3  19/1  29/3  90/0  15/3  ادبیات و علوم انسانی

  84/0  50/3  84/0  50/3  84/0  50/3  75/0  83/3  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  77/0  61/3  15/1  62/3  77/0  61/3  48/0  69/3  هاي خارجی زبان

  05/1  82/2  04/1  82/2  05/1  82/2  99/0  07/3  علوم

  01/1  91/2  01/1  69/2  01/1  69/2  94/0  3  علوم اداري و اقتصاد

  94/0  20/3  94/0  20/3  94/0  20/3  74/0  47/3  علوم تربیتی و روانشناسی

  11/1  3  11/1  3  11/1  3  09/1  18/3  فنی مهندسی
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دانشجویان از زبان انگلیسـی بیشـتر اسـتفاده    

کنند. با توجه به حیطـه گسـترده اینترنـت و    

ملـل بـه واسـطه      ارتباطات وسیعی کـه بـین  

وجــود آمــده، دانشــجویان بــراي  هاینترنــت بــ

رقراري ارتباط با دیگر منابع علمـی و کسـب   ب

اطالعات بیشتر، نیازمند این هستند که زبـان  

انگلیسی را فرا بگیرند. به واقع یادگیري زبـان  

  د تا آنان از نظر علمی،شو انگلیسی موجب می

همین فرآینـد   کسب کنند.اطالعات بیشتري 

باعث شده تا آنها در امور روزمـره و مکالمـات   

اهی مواقع از عبارات انگلیسی یا عادي خود، گ

زبـان   هـا اسـتفاده کننـد، بنـابراین     دیگر زبان

شدن قرار گرفته  مادري نیز تحت تأثیر جهانی

نژاد،  آراسته، سبحانی است. در همین خصوص

در مطالعه خود نشان دادند  )1387( یو همای

شـدن اسـباب اسـترس فـرد را بـه        که جهانی

نـد و بـر   ک منابع مختلف هـویتی فـراهم مـی   

تواند تحت تـأثیر   همین اساس، هویت وي می

قرار بگیرد. در پژوهش حاضـر نیـز در اولـین    

 توانـد بـر   مـی شدن  یبعد نشان داده که جهان

ــان فارســی   ــان هویــت زب ــأثیر بگــذارد و زب ت

 المللی انگلیسی را در بین جوانان دانشجو بین

رواج دهد. این تحت تأثیر قرار گـرفتن زبـان    

توانـد ناشـی از    فارسی در بین دانشجویان می

موقعیت آنها باشد که نیازمند استفاده از زبان 

براي کسب اطالعـات علمـی بیشـتر    انگلیسی 

و اگر این تحقیـق در مـورد نوجوانـان و     است

نتـایج   ،شـد  جوانان غیـر دانشـجو انجـام مـی    

فارسـی  ویت زبـان  شد و ه دیگري حاصل می

شــدن قــرار  آنهــا کمتــر تحــت تــأثیر جهــانی

  گرفت. می

شـدن   ین، آنچه مسلم است جهـانی بنابرا

موجب تأثیرگذاري بر هویت زبان فارسـی در  

بین دانشجویان خواهد شد و دانشـجویان بـه   

علت ماهیت کاري خود نیاز دارند که بیشـتر  

و همین عامـل   از زبان انگلیسی استفاده کنند

ـ  می د اثـرات منفـی بـر اسـتفاده از زبـان      توان

هـاي   هفارسی و مادري آنها داشته باشد. یافتـ 

شـدن بــر   حاصـله در خصــوص تـأثیر جهــانی  

هویت ملـی دانشـجویان در بعـد تعلـق ملـی      

توانـد تـا حـدودي     شدن مـی  جهانی نشان داد

ر باشــد. بــه عبــارت دیگــر، اعضــاي تأثیرگــذا

تواند تا  شدن می هیئت علمی معتقدند جهانی

دودي تعلق ملی دانشجویان را تحت تـأثیر  ح

دهـد کـه    مـی  هـا نشـان   قرار دهد. این یافتـه 

شـدن   اعضاي هیئت علمـی معتقدنـد جهـانی   

هویت تعلق ملی تمامی دانشجویان  تواند نمی

را تحت تأثیر قرار دهد و تنهـا ممکـن اسـت    

به علـت ناآگـاهی تحـت     برخی از دانشجویان

ود فـرار  شدن، از تعلقات ملـی خـ   تأثیر جهانی

گشـتگی   کنند و در ایـن خصـوص دچـار گـم    

  شوند. 
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م نیـز  هـا در خصـوص فرضـیه سـو     یافته

شـدن   همانند فرضـیه دوم نشـان داد جهـانی   

تواند تا حدودي بر هویت ملی دانشجویان  می

در بعـد اتحـاد و همبســتگی ملـی تأثیرگــذار    

هـاي   هاي ایـن فرضـیه بـا یافتـه     و یافته باشد

. مسـو اسـت  ) هBukovansky)2002 پژوهش

عبـارت دیگـر، از دیـدگاه اعضـاي هیئـت       به

ــد بــر اتحــاد و  شــدن مــی علمــی جهــانی توان

اي از  همبستگی ملی تأثیر بگـذارد و در پـاره  

مواقع موجب بر هم زدن این انسجام و اتحـاد  

خصوص در دانشجویانی کـه هویـت    هب ،گردد

تـري برخوردارنـد. ایـن     ملی و دینـی ضـعیف  

ر شـرایط و نحـوه   تواند تحت تـأثی  موضوع می

هـاي آنهـا نیـز قـرار بگیـرد.       خانواده زندگی و

براي اتحاد و همبستگی بین مردم عـالوه بـر   

 ،باشـد  هویت ملی، هویت دینی نیـز نیـاز مـی   

 ،زیرا هویت دینی بـه علـت قـدرتی کـه دارد    

تواند انسجام افراد جامعـه را   بهتر و بیشتر می

حفظ کند. مثـال واقعـی آن انقـالب اسـالمی     

شد که یک انقالب اسالمی دینی و ملـی  با می

کشور از  بوده و موجب گردید که تمامی افراد

پیر و جوان و کودك دور هم جمع شوند و به 

یک هویت یکپارچه و منسجم تبدیل شـوند و  

ــراهم کننــد.   ــابودي اســتبداد را ف موجبــات ن

بنابراین، اگر در کنار هویت ملی، هویت دینی 

ان شاهد انسجام و تو افراد را تقویت کنیم، می

اگـر   ، امـا وحدت در بین جوانان جامعـه بـود  

هویت ملی از هویت دینی فاصله بگیرد، آنگاه 

ممکن است هویت ملی و احساس یکپارچگی 

ــرود،   ــراد جامعــه از بــین ب و انســجام بــین اف

تر و بهتـر بتواننـد    هاي استثماري راحت دولت

. بنـابراین،  هاي خود ادامه دهنـد  به سودجویی

توانـد بـر    شـدن مـی   مسلم است جهـانی آنچه 

هویت ملی و ابعاد آن تأثیر بگذارد. از ایـن رو  

نیاز است که هویـت ملـی در بعـد انسـجام و     

همبستگی در بین جوانان کشور تقویت شـود  

و آموزش عالی و مسئولین آموزشی کشور در 

آمــوزش عــالی بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه 

نـدهاي  هـاي پیو  اي داشته باشند و زمینه ویژه

ــش    ــین دان ــی را در ب ــی و دین ــوزان و  مل آم

  وجود آورند. هدانشجویان ب

ارم نیـز  ها در خصوص فرضـیه چهـ   یافته

تواند بـر   شدن می نشان داد تا حدودي جهانی

ــأثیر   ــتگی ت ــارگري و از خودگذش ــت ایث هوی

عبـارت دیگـر، از دیـدگاه اعضـاي      بگذارد. به

ت علمــی دانشــگاه جهــانی شــدن و    هیئــ

جب شده تا حدودي هویـت  گستردگی آن مو

ایثـارگري و از خودگذشـتگی بـراي وطــن در    

بین دانشـجویان کمرنـگ شـود و نسـبت بـه      

تـر گـردد. در جنـگ     گذشته این بعد ضـعیف 

ــاهد      ــا ش ــور، م ــه کش ــراق علی ــی ع تحمیل

ترین اتحاد ملی و دینی در بین جوانـان   بزرگ
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کشور بودیم و در بعد از خودگذشتگی و ایثار 

یـک هویـت بسـیار قـوي     براي کشـور، داراي  

اما پس از جنگ تحمیلی و گستردگی  ،بودیم

نفوذ ماهواره و اینترنت موجبات تضعیف ایـن  

بعد از ابعاد هویت ملی در بین جوانان شده و 

ــه ــی از    جاذب ــی و برخ ــورهاي غرب ــاي کش ه

هــاي در درون کشــور موجــب رشــد  کاســتی

ــان آن کشــورها شــده اســت.   مهــاجرت جوان

تـا جوانـان کشـور     همین فرآیند باعـث شـده  

نسبت به روحیه گذشت و ایثار در خود دچار 

گشتگی بشوند. به همین جهـت، نیـاز    یک گم

هاي جدیـد بـا از خودگذشـتگی و     است نسل

هاي گذشته آشنا شـوند   ایثار و فداکاري نسل

وســیله تــا حــدودي هویــت ایثــار و  تــا بــدین

  فداکاري در آنها تقویت شود.

ي هــا  گســتردگی ارتباطــات و شــبکه  

تـوان از   اسـت کـه نمـی   اي  ارتباطاتی به گونه

شـدن جلـوگیري کـرد و تنهـا      فرآیند جهـانی 

توان با راهکارهاي مؤثر از تـأثیرات منفـی    می

آن بر هویت ملی جلـوگیري کـرد و مـانع آن    

شد که کودکـان و نسـل آینـده کـامالً دچـار      

هویتی شـوند و از کشـورها و وطـن خـود      بی

هـاي   هـا بـا یافتـه    یافتـه و این  گردندگریزان 

  ) همسو است.Sikart )2008 تحقیق

هــا در خصــوص ســنجش نظــرات  یافتــه

لمــی دانشــگاه در خصــوص ت عي هیئــاعضـا 

شدن بر هویـت ملـی بـر اسـاس      تأثیر جهانی

جنسیت آنها نشان داد، تفاوت معناداري بـین  

نظرات آنهـا وجـود نـدارد. بـه عبـارت دیگـر       

یـابی  ن در ارزت علمـی مـرد و ز  ئـ اعضاي هی

شدن بـر هویـت ملـی در     خود از اثرات جهانی

ــاد و     ــی، اتح ــق مل ــی، تعل ــان فارس ــد زب بع

ــارگري و از   ــی، و ایثـــ ــتگی ملـــ همبســـ

و بـه   اند خودگذشتگی، نظرات یکسانی داشته

توانـد   شدن می یک میزان معتقدند که جهانی

ن بـودن  بر هویت ملی اثر بگذارد. ایـن یکسـا  

آنها در مشاهدات  دهدکه نظرات آنها نشان می

هـاي دانشـجویان و    خصوص رفتارها و نگرش

شـدن   تأثیرپذیري که آنهـا از فرآینـد جهـانی   

باشـد و همـه    اند، همنـوا و همسـو مـی    داشته

ري را به وضـوح  اتوانند این تأثیرگذ اساتید می

تـوان گفـت کـه     بنابراین، مـی  مشاهده کنند.

شــدن توانســته تــا حــدودي رفتــار و  جهــانی

سبت به زنـدگی تغییـر   نگرش دانشجویان را ن

هـاي تحقیـق    هـا بـا یافتـه    و ایـن یافتـه   دهد

Sikart)2008..همسو است (  

سـابقه تـدریس    لفـه مؤ ها بر اساس یافته

ن نظـرات  بـی  اعضاي هیئت علمـی نشـان داد  

با سابقه تدریس متفاوت   ت علمیاعضاي هیئ

شدن بر هویـت ملـی    در خصوص تأثیر جهانی

توان استنباط  می  تفاوت معناداري وجود دارد.

سـال   5ت علمی که زیر نمود که اعضاي هیئ
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تــأثیر ســال سـابقه تــدریس داشـتند،    16تـا  

شدن بر ابعاد هویـت ملـی یعنـی بعـد      جهانی

زبان فارسی، تعلق ملی، اتحـاد و همبسـتگی   

ــت  ــارگري و از خودگذش ــی، و ایث ــه مل گی را ب

زیرا اعضـاي    کردند. میزان بیشتري قلمداد می

سـن بـاال نسـبت بـه اعضـاي      ت علمی با ئهی

ت علمی با سن کم، از آمادگی کمتري در ئهی

در شـــدن   کاربســـت نمودهـــاي جهـــانی  

ت ئـ هاي خود برخوردارند. اعضـاي هی  یتفعال

هـاي کـامپیوتري   به دلیل مهارت علمی جوان

تري که شتر و آشنایی کاملباالتر و حوصله بی

هـاي   هاي جدیـد آموزشـی و نـوآوري    از روش

و بــه دلیــل برخــورد و  رنــدعلــوم مختلــف دا

ــري  ــاي   درگی ــا نموده ــتر ب ــب بیش ــه مرات ب

هـاي علمـی و    شدن در عرصه فعالیـت  جهانی

شدن بـر   موزشی خود؛ در نتیجه تأثیر جهانیآ

ها بـا   این نتیجه .دانند هویت ملی را بیشتر می

  ) همسو است.Sikart )2008هاي  یافته

ها بر اساس رشته تحصیلی اعضـاي   یافته

اوت معنـاداري بـین   تف شان دادهیئت علمی ن

نظرات اعضاي هیئت علمی در خصوص تـأثیر  

د دارد. بـه  شدن بـر هویـت ملـی وجـو     جهانی

هـاي   ت علمی رشـته عبارت دیگر، اعضاي هیئ

تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و علوم فنـی  

و مهندسی میزان تأثیرپذیري هویت ملـی در  

ــاد و    ــی، اتح ــق مل ــی، تعل ــان فارس ــاد زب ابع

ــت ــارگري و از   همبس ــه ایث ــی، و روحی گی مل

ــدن، یکســان     خودگذشــتگی، از جهــانی ش

هـا نشـان    رسـی میـانگین  اند. بر ارزیابی نکرده

تمـامی ابعـاد هویـت ملـی،      کـه در  دهـد  می

ت علمــی بــا دارا بــودن مــدرك اعضــاي هیئــ

م انسـانی بیشـتر   هـاي علـو   تحصیلی از رشته

شدن بر هویـت ملـی اثـر     معتقدند که جهانی

ت در حـالی کـه اعضـاي هیئـ     ،گذاشته است

ــیلی از     ــدرك تحص ــودن م ــا دارا ب ــی ب علم

کمتـر بـه    هاي علـوم فنـی و مهندسـی    رشته

شــدن بـر هویــت ملــی معتقــد   تـأثیر جهــانی 

هـاي پـژوهش    هستند و این نتـایج بـا یافتـه   

Sikart )2008باشد؛ این تفاوت  ) همسو نمی

توانیم به فرهنگ متفـاوت دو تحقیـق و    را می

  شرایط اجراي آن نسبت بدهیم.

اساس دانشکده محل خـدمت   ها بر یافته

ــان داد    ــی نش ــت علم ــاي هیئ ــاوت  اعض تف

نظرات آنها در خصـوص تـأثیر    معناداري بین

نـدارد. بـه عبـارت دیگـر،      شدن وجـود  جهانی

هـاي مختلـف    دانشـکده ت علمـی  اعضاي هیئ

کسـانی در خصـوص میـزان    دانشگاه نظرات ی

ــأثیر جهــانی ــی   ت ــاد هویــت مل ــر ابع شــدن ب

دانشجویان یعنی بعد زبان فارسی، تعلق ملی، 

و روحیه ایثـارگري و    اتحاد و همبستگی ملی،

 هـاي  یافته براساس اند. از خودگذشتگی داشته

و با توجه به نقش رو به ملی  هویت به مربوط
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 بـه  توجـه  راسـتا و  این در شدن جهانی افزون

 بعـد  عنـوان  بـه  ملی هویت شاخصه ترین مهم

 نـام  بـه   شـده  پذیرفتـه  اي شـاکله  در فرهنگی

ــراث ــی می ــذاري ارزش فرهنگ ــه گ ــوان ب  عن

 ملـی  سـاز  هویـت  هـاي  لفهمؤ به گذاري ارزش

 : شود رو پیشنهاد می این از .است

اهمیت زبان فارسـی و تـأثیري کـه     .1

تمدن ایرانی داشـته از  این زبان در 

ــا در    ــدایی و یـ ــان دوران ابتـ همـ

دبستانی به کودکـان آمـوزش    پیش

تا ارزش و اهمیـت زبـان    داده شود

  فارسی در بین آنها نهادینه گردد.

هـاي   ت علمی در کالساعضاي هیئ .2

درس بــه نقــش و اهمیــت فرهنــگ و 

تمدن ایرانی و اسالمی اشارات داشـته  

رزش وسـیله اهمیـت و ا   باشند تا بدین

هویت ملـی بـه دانشـجویان شـناخته     

 شود.

مدیران دانشگاه، براي حفظ انسجام  .3

و یکپارچگی هویت ملی، رشد هویـت  

دینــی را در دانشــجویان بــا برگــزاري 

هــاي آمــوزش مفــاهیم دینــی  کارگــاه

 تقویت کنند.

ــیلم نمــایش .4 هــاي ایثــارگري و از  ف

خودگذشتگی رزمندگان هشـت سـال   

و حتـی  دفاع مقدس از دوران ابتدایی 

دبستانی براي کودکان تا آنـان از   پیش

هـا   همان سنین پایین با این فداکاري

 آشنا شوند.

اصالح نوع نگاه نخبگان و مسئوالن  .5

به عنـوان    نسبت به هویت ملی کشور

ــد    ــات و برآین ــاع اجتماع ــاد اجتم نم

دیالکتیکی حاصل از تعامل بین همـه  

 ام و اقشار جامعه.واق

فــراد ارتقـاء سـطح آگــاهی علمـی ا    .6

هــاي هویــت ملــی در  دربــاره ویژگــی

ــران، شــاخص ــع   ای ــا، عوامــل و موان ه

با سایر انواع و سطوح  آن  تحقق رابطه

 جهان. هویتی در ایران و

اي جمعـی بـه    ارتقاء عملکرد رسانه .7

ویژه رادیو و تلویزیون به مثابه یکی از 

ــؤثر در   مهــم ــی م ــاي مل ــرین ابزاره ت

 معرفی مواریث تاریخی در ایران.

هاي ایرانگردي  و اجراي برنامه تهیه .8

و ایجـاد تمهیـدات الزم   براي جوانـان  

گو و مفاهمه بین قـومی و  و براي گفت

 بین فرهنگی در ایران.

تغییر ساختارهاي موجود در جهت  .9

به نیازهاي زیستی روانـی و اجتمـاعی   

جوانان و ایجاد بسترهاي مناسب براي 

تعامالتی که افراد و به ویژه جوانـان از  
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منـدي   آن آزادي، عدالت و بهرهطریق 

 متقابل را تجربه و احساس نمایند.

هـاي مثبـت و منفـی     وجه به پیامت .10

جهانی شـدن و ایجـاد تمهیـدات الزم    

المللی و  براي همکاري با نهادهاي بین

هـا و   منـدي از فرصـت   بهـره سـعی در  

دستاوردهاي مثبت و دوري از خطرها 

ــدن در    ــانی ش ــی جه ــوارض منف و ع

  سازي. هویتفرآیند 

  

  فارسیمنابع 

 همـایی  و رضـا نژاد  سبحانیراسته، حمیدرضا، مهدي آ .1

هاي شهر تهـران در عصـر    وضعیت دانشگاه«)، 1387(

فصلنامه پژوهش ، »شدن از دیدگاه دانشجویان جهانی

  ) 5، (ریزي در آموزش عالی و برنامه

)، 1387( زاده نیلفروش مریماحمدرضا و  اخوان صراف، .2

ــانی « ــاد جه ــ ابع ــالی س ــوزش ع ــلنامه .، »ازي آم فص

  .)17( ،رشد  ها و مراکز تخصصی پارك

پور  کریمی له، یداکاویانی راد مراد محمدرضا؛ حافظ نیا، .3

شـدن بـر    ، تـأثیر جهـانی  )1385( طاهرخـانی  مهدي و

  .)4و3(2،فصلنامه ژنوپلیتیک هویت ملی،

ــترن    .4 ــا و نس ــن پاش ــریفی، حس ــریفی ش  ،)1380( ش

، تهران: انتشارات رفتاريهاي تحقیق در علوم  روش

  سخن.

شـدن:  ایران و جهـانی « ،)1380( دهشیري، محمدرضا .5

  .37. شفصلنامه مصباح، »ها و تهدیدهافرصت

شـدن و هویـت    جهـانی «، )1385( طاهري ،محمدرضا .6

 . 24و 23، شماره مجله نمایه پژوهشی ،»فرهنگی

ــدیور پ.  .7 ــوزش  « )،1384(کـ ــرورت آمـ ــی ضـ بررسـ

مجموعه مقاالت اولین ، »شهروندي در جامعه جهانی

تهران:  شدن و تعلیم و تربیت. همایش ملی جهانی

  .انتشارات وزارت امور خارجه 

آمـوزش شـهروندي ملـی و    « )،1385(آبـادي ح.   لطف .8

ــراه   ــانی هم ــی    جه ــام ارزش ــت و نظ ــیم هوی ــا تحک ب

، هـاي آموزشـی   فصلنامه نـوآوري  ،»آمـوزان  دانش

  . 7شماره 

فرهنـگ ملـی بـر    تأثیر  ،)1381( زاده، احمد نقیب .9

، تهـران:  سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایـران 

  انتشارات وزارت امور خارجه.

بررسی نگرش دانـش  « )،1383(لطف آبادي  نوروزي و .10

بـه جهـانی   آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی ایران 

هـا و هویـت دینـی و ملـی      شدن و تـأثیر آن بـر ارزش  

هـاي   فصلنامه علمـی پژوهشـی نـوآوري    ،»آنان

  .9، شماره زشیآمو

رویارویی فکري ایرانیان با  ،)1382وحدت، فرزین ( .11

خـواه، تهـران: نشـر     ، ترجمه مهـدي حقیقـت  مدرنیت

  ققنوس.

دموکراسی، از دولت شـهرها تـا   « ،)1381( هلد، دیوید .12

رابـرت گـودین و فیلیـپ     :در "یک نظم جهـان وطنـی  

ترجمه موسی اکرمی،  ،فلسفه سیاسی معاصرپتینت، 

  ت وزارت امور خارجه.تهران: انتشارا

  

  منابع التین

13. Bardhan A.D. and. Jaffee D.M,(2005), 

R&D,Innovation and Outsourcing, Fisher 

Center for Real Estate & Urban 

EconomicsResearch Report 

14. Beck, K. V. (2008), Being International: 

Learning in a Canadian University.Ph.D. 



ن 
زا

می
ن 

یی
تع

ن
ها

صف
ه ا

گا
ش

دان
ن 

ویا
ج

ش
دان

ی 
مل

ت 
وی

 ه
بر

ن 
شد

ی 
هان

ج
ر 

ثی
تأ

 

 

 

234 

Dissertation. Canada: Simon Fraser 

University. 

15. Branch, C. W. Tayal, P. & Triplett, C. 

(2000), “The Relationship of Ethnic Identity 

and Ego Identity Status among Adolescents 

and Young Adults”, International Journal of 

Intercultural Relations, 24. 

16. Burke,N.(2007), Identity Process and 

Globalization.Northen Illinoi University. 

17. Bukovansky, M. (2002). National Collective 

Identity: Social Constructs and International 

System, American Political Science 

Review.4 (2) 

18. Castells, M. (2005), “Global Governance and 

Global Politics”, Academic Research 

Library, 38, 1 

19. Cheng, Y. C. (2004), “Fostering Local 

Knowledge and Human Development in 

Globalization of Education”, International 

Journal of Educational Management, 18 (1) 

20. Cheng, Y. C. (2000), A CMI-triplication 

Paradigm for Reforming Education in the 

New Millennium, International Journal of 

Educational Management, 14 (4) 

21. Cheng, Y. C. Ng, K. H., &Mok, M. M. C. 

(2004), Economic Considerations in 

Education Policy Making: A Simplified 

Framework, International Journal of 

Educational Management, 16 (1) 

22. Delanty, G. (2002), The Governance of 

Universities: What is the Role of the 

University in the Knowledge Society?, 

Canadian Journal of Sociology, 27, (2) 

23. Fujikan H. (2003). "Approaches to Global 

Education in the United States", The United 

Kingdom and Japan, International Review of 

Education, Kluwer Academic Publishers.  

24. Hallek, J. (2005). Education and 

Globalization and School Newsletter, 

Canadian Journal of Sociology, 10(1) 

25. Rizvi, F (2007); “Post Colonialism and 

Globalization in Education”; Cultural 

Studies Critical Methodology,. 7. 3., Sage 

Publication, UK. 

26. Robertson,R.(1992). Globalization. London, 

SAGE 

27. Koy, N. (2008).Encountering and American 

Self Study Aboard and National Identity. 

Journal of Education Policy, (17) 

28. Schaeffer, R. K. (2003). Understanding 

Globalization: The Social Consequences of 

Political, Economic, and Environmental 

Change, Lanham, MD: Rowman& 

Littlefield. 

29. Sikart, L. (2008); "Effect of Globalization on 

National Identity: Conflicting Agendas and 

Understanding"; The Alberta Journal of 

Education. 53,. 3, USA 

30. Stromquist, Nelly (2007); “Internationalization 

as a Response to Globalization: Radical Shift in 

University Environment”; Higher 

Education.53, Springer Science & Business 

Media B 


