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1390، 1 ةهم، شمارازددو، سال 45؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  

  هاي درسي دانشگاهي در تقويت هويت ملي دانشجويان برنامهه يگااج
  

E-mail: arezaiim@yahoo.com              رضاييحمد ا*  
E-mail: smansoori06@gmail.com         روس منصوري بككيسي**  
E-mail: abedini.gilan@gmail.com           ميمنت عابديني بلترك***  

  
  23/9/1389: پذيرشتاريخ            20/7/1389: تاريخ دريافت

  
  چكيده

بـه ويـژه    روي جوامـع      پيش اساسي   مسئلة هويت ملي امروزه يكي از  مسائل         
مـسولين و   توجـه بيشتر  نيازمنـد   رود كـه        شمار مـي    بهجوامع در حال توسعه     

ف و كاركردهاي تعليم و تربيـت        و اين مهم يكي از وظاي      است دست اندركاران 
از آنجايي كـه توجـه بـه هويـت          . باشد  طور اعم و دانشگاه به طور اخص مي         به

رسـد ايـن      هاي درسي آموزش عالي چندان مشهود به نظر نمـي           ملي در برنامه  
هاي درسي بر هويت ملي دانـشجويان مـورد            تا تأثير برنامه    بود تحقيق بر آن  

باشـد و     ــ پيمايـشي مـي      ق از نوع توصـيفي    روش اين تحقي  . بررسي قرار دهد  
جامعـة  . اطالعـات از ابـزار پرسـشنامه اسـتفاده شـده اسـت            وري  آ  براي جمع 

نتايج تحقيـق حاضـر     . باشد  آماري پژوهش، دانشجويان دانشگاه مازندران مي     
دهد كه برنامة درسي پنهان دانشگاه نتوانسته هويت ملي دانشجويان          نشان مي 

هـاي    دهـد كـه بـين دانـشكده          تحقيق نـشان مـي     ن نتايج چني هم. را تقويت نمايد  
مختلف و جنـسيت افـراد اخـتالف معنـاداري وجـود نـدارد؛ بـه عبـارت ديگـر                   

ندارد و تأثير ناداري جنسيت و رشته در تقويت يا تضعيف هويت ملي تأثير مع
  .اصلي در تقويت و تضعيف هويت ملي را جو دانشگاه برعهده دارد

  
، الي، برنامة درسي پنهان، هويت ملي، دانشجويانآموزش ع :ها كليدواژه

  .دانشگاه مازندران
                                                           

 استاديار گروه علوم اجتماعي دانشگاه مازندران، نويسندة مسئول *

  دانشگاه مازندران، ريزي آموزشي كارشناسي ارشد برنامه **
 دانشگاه مازندران، ريزي آموزشي برنامه ارشد يكارشناس ***
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  قدمهم
 فرهنگي و يك كانون هنجـار فرسـت         ةعنوان يك نهاد پيچيد     فرهنگي به  نظراز   دانشگاه
كنـد و در جهـت بهبـودي كيفيـت           اخالقي و اجتماعي جامعه كمك مي      بخشي به انتظام 

به بيـاني   . هايي قائل است   وليتئ خود مس  زندگي و حفظ پويايي و نشاط در جامعه براي        
توانـد   بر كسي پوشيده نيست كه توجه به هويت ملي در آموزش و پـرورش مـي                ،ديگر

اثـرات اجتمـاعي و فرهنگـي قابـل         منجر به   نتايج ارزشمندي در زندگي فردي داشته و        
 ، همـدلي  ، اعتمـاد بـه نفـس      ،كه مواردي مانند تكامل فردي، خـود بـاوري         توجهي شود 

گ نـ  افتخـار بـه فره  ،ات مليحپذيري، ترجي وليتئتگي ملي و گروهي، تعهد و مس     همبس
لـذا الزم اسـت     . خودي و مقابله با نفوذ فرهنگ بيگانه از جمله نتايج مـشهود آن اسـت              

 پايـدار از طريـق      ةترين عامل توسع   عنوان مهم  ويژه آموزش عالي به    هاي آموزشي به   نظام
جمشيدي كوهساري و مير شاه جعفري،      ( ت گمارند  مدون علمي به اين مهم هم      ةيك برنام 

هايي ماننـد اينترنـت و مـاهواره و ارسـال            گسترش رسانه  از طرف ديگر با   . )522: 1388
طـور آزاد در سراسـر جوامـع، و از آنجـايي كـه تنهـا معـدودي از                    ها بـه   ها و برنامه   پيام

و ضـوابط و معيـار       اطالعاتي و ارتبـاطي دارنـد        ةهاي پيشرفت  كشورها، تسلط بر فنĤوري   
هـا   باشد، لـذا از ايـن رسـانه        هاي فراملي حاكم نمي    هاي رسانه  خاصي نيز در تهيه برنامه    

عمـل آورد و     توان در جهت تضعيف باورهاي ارزشي و فرهنگي كشورها استفاده بـه            مي
گونه محدوديتي به راحتـي    محتوا، بدون هيچ    فريبنده و بي   ،هاي سرگرم كننده   انواع برنامه 

  .دادها قرار  اسر جهان در اختيار تمامي افراد و گروهدر سر
ها در تهديـد      دانشجويان به دليل توانايي بيشتر در دستيابي به فنĤوري         ،از سوي ديگر  
نهايت پيامد چنين رخـدادي تـضعيف باورهـاي فرهنگـي،           و در   گيرند   بيشتري قرار مي  

ديني و معيارهاي اخالقي    هاي   اعتمادي نسبت به منابع فرهنگي، بومي و تخليه ارزش         بي
  از جهتي ديگر در قرن حاضر بارزترين اثر جهاني شدن          .)472: 1388كشاورز،  ( خواهد بود 

بر سر اين همگرايي وجود      جهاني است و يكي از موانعي كه         ةتشديد همگرايي درعرص  
هر ملتي براي خود هويت ملي خاصي را داراست كه او           .  موضوع هويت ملي است    دارد

هـاي محـيط      هويت ملي هر كشور متشكل از ويژگي       .سازد ر ملل جهان متمايز مي    را از ديگ  
 هاي مشترك، احساسات و اعتقادات      غم ،ها، آرزوها   نگرش، خواست  ،بيني جهان،  جغرافيايي

 هاي اقتصادي و سياسي، خصوصيات     رغم همكاري  جوامع بايد علي  . باشد  آن كشور مي   ةويژ
عنوان امري   توان هويت را به    ين فرايند ديگر نمي    اگر چه در ا    ؛ خود را حفظ كنند    خاص

درست است كه در جريان جهاني شدن هويت بايد حفظ شود امـا             . بسته در نظر گرفت   
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: 1388جمشيدي كوهساري و ميرشاه جعفـري،    ( دچار تغيير نگردد   به اين معنا نيست كه اصالً     
در ايـن   . ويت ملـي دارد   تربيت نقش بسزايي در ايجاد و تقويت ه         به عبارتي تعليم و    .)519

 به عنوان مثال در تعليم و تربيت      . اند زمينه كشورهاي ديگر نيز اقداماتي اساسي صورت داده       
هـاي همـسان در      هـا و ارزش     درسي ملي در ايجـاد نگـرش       ةكشور كانادا بر نقش برنام    

  .)32: 1382شكيباييان، (كيد شده استأ كشور تة پيشرفتةهاي اقتصاد، فرهنگ و جامع مقوله
 معتقد است كه چنانچه نظام آموزش و پـرورش          )1998( دانيل دويتيچ    ،در اين زمينه  

  چه بسا با خطر سـركوبي هويـت        ،مند سازد  شان معتقد و عالقه    نتواند افراد را به هويت ملي     
ها روبرو شويم كه مثال روشن آن در ايـن زمينـه             آوري كامل به ديگر هويت     خويش و روي  

آوري شديد به هويت آمريكـايي       ز جنگ جهاني دوم و روي     سركوبي هويت آلمان پس ا    
  .)523: 1388: جمشيدي كوهساري و ميرشاه جعفريبه نقل از (از سوي جوانان آلماني است

 تقويــت و تحكــيم هويــت ملــي، ،گيــري بــا توجــه بــه اهميــت و ضــرورت شــكل
 هـاي الزم در    اندركاران آموزش و پرورش بايد با دقت نظـر و اعمـال حـساسيت              دست

 درسي و محتواي آن تمهيدات الزم را با اتخـاذ  ةهاي تعليم و تربيت از جمله برنام   لفهؤم
 دانشجويان فـراهم  بين  هاي مناسب براي ايجاد آگاهي و حس تعلق به هويت ملي در              روش

  در درازمـدت   ،موجب بروز رفتارهاي مناسب فردي و اجتماعي در اين زمينه شده          تا  آورند  
وب آنان گردد و در آنان اعتقادي را به وجود آورد تا هويت ملي              منجر به رفتارهاي مطل   

بنـابراين از آنجـايي كـه هويـت ملـي موضـوعي             . را درك نموده و حفظ حراست كنند      
ساز در اين زمينه     عنوان محيطي انسان   آيد و عالوه بر آن دانشگاه به       كليدي به حساب مي   

 حاضر بر آن اسـت تـا   ةد؛ لذا مقالبايست به طور اساسي ايفاي نقش نماي و مي تواند مي
  .دهد هاي ارائه شده در دانشگاه را بر هويت ملي دانشجويان مورد بررسي قرار ثير برنامهأت

  
  بيان مسئله

 در زبان انگليسي به معناي مشابه و يكـسان    Idem از ريشه    "Identity" ةهويت معادل واژ  
عالئم، آثار مادي، زيـستي،  اي از  هويت مجموعه: توان گفت در تعريف هويت مي . است
اي، فرهنگي و رواني است كه موجب شناسايي فـرد از فـرد، گـروه از گـروه يـا                     جامعه

 هويت  .)6: 1379شيخاوندي،  ( شود مي ]فرهنگي از فرهنگ ديگر   [ اهليتي از اهليت ديگر   
هـا را قابـل شناسـايي        باشد، آن ويژگي است كه ملـت       ملي كه منتج از مفهوم هويت مي      

اي از يـك خـود       عنـوان جنبـه     را بـه   2 هويـت ملـي    )6: 2005( 1هايز گريس پيتر   .كند مي
                                                           
1. Peter Hays Gries       2. National Identity 
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كنـد تعريـف      افراد كه فرد از عضويتش در يك گروه ملي درك و استنتاج مـي              1مفهومي
هويت ملي ابزاري براي تفكيك يك ملت از ملـت ديگـر بـا تكيـه بـر آگـاهي                     .كند مي

و تا زماني كه آگاهي مـشتركي       مشترك حول مفهوم يا مفاهيم تعريف شده جمعي است          
 يابـد  وجود نيايد هويت ملي امكـان شـكل گـرفتن نمـي            هبراي تفكيك خود از ديگري ب     

 ة در تعريف هويت ملي، عبـارت مـشترك در نحـو           معتقد است كه   .)1383ميلر،  : ك.ر(
 ايتفكــر، احــساسات و تمــايالت كــه متــرادف هويــت جمعــي اســت، در افكــار و آر

عنـوان پيـشگام روانـشناسي       هگل به . شتر مورد توجه بوده است    انديشمندان اجتماعي بي  
 خود جوهر مستقلي است و تنها يـك ذهـن           »ذهن اجتماعي «اجتماعي، مدعي است كه     
 به عبـارتي  ) 44: 1386فـر،   به نقل از سخاوتي(  همه چيز استةوجود دارد كه در برگيرند    

غيـر انـساني،   ــ   انساني( يا شود كه پديده  هايي اطالق مي   ها و ويژگي   هويت به شاخصه  
انسان از بـدو پيـدايش بـه        . كند متمايز مي  ها را از ساير پديده    )غير اجتماعي ـ   اجتماعي

دنبال كيستي و چيستي خود بوده است و سعي در شناخت و آگاهي از خود و ديگـري                  
ابتـداي خلقـت     موجودات داراي هويت بـوده و از      ة  نه تنها انسان بلكه كلي    . داشته است 

هاي هويـت    از ويژگي . )46: 1386فر،   سخاوتي(  وجوهي متفاوت از سايرين هستند     حامل
كند و    در برابر شخص ديگري معني پيدا مي       »من«. سازي آن است   تمايزبخشي و غيريت  

. داند ها مي  كشورم در برابر كشورهاي ديگر، بر همين اساس فوكو هويت را تمايز نقاب            
در . اي كه جزء جمعي نباشد و از آن طرد شـود           هوي معتقد است كه غيريت، يعني بيگان      

 شناسيم شناسيم هويت خودمان را مي وقتي ما غير را مي. واقع تعيين غيريت يعني هويت
 سياسـي و اجتمـاعي، نـوزاد عـصر          ةعنوان يك پديـد     اما هويت به   .)323: 1384اكبري،  (

 ةاست كـه از نيمـ      علوم اجتماعي    ةهاي تاز  عنوان يك مفهوم علمي از ساخته      جديد و به  
 رواج يافتـه اسـت  ) ملـي (دوم قرن كنوني، به جاي مفهوم خلق و خوي فردي و جمعي  

 مـستقيم بـا فهـم و درك افـراد از ديگـري دارد و در                 ة هويت رابط  .)10: 1383تاجيك،  (
ها به طول بينجامد حتي تغييـر        كه ممكن است تغيير و تحول در فرهنگ نسل         نهايت اين 

اي مستقيم با تفسير و باز  گيرد، زيرا هويت رابطه   ي شكل مي  دتعدهاي م  نكند ولي هويت  
 يخهـايي تـاري    هـا پديـده    چنين هويت  هم. )54: 1384زندي،   غراياق( ها دارد  تفسير انسان 

گيـري و    توان به خصوصيتي اطالق هويت نمود كه تاريخ شكل          زماني مي  اساساً. هستند
رف ديگر يكي از مباحث تازه و روشنگرانه        از ط . )234: 1378عاملي،  (استقرار داشته باشد  

.  اسـت  2 درسـي پنهـان    ةانـد، برنامـ     درسي مطـرح سـاخته     ةنظران برنام   صاحب كه اخيراً 
                                                           
1. Self-concept       2. Curriculum Hidden 
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 ة درسـي آشـكار بـه برنامـ        ةريزان درسي معتقدند كه نظام آموزشي عالوه بر برنام         برنامه
  آيزنـز  .)208: 1384پـور،  ؛ شارع 634: 1383مهرمحمدي،  ( ورزد درسي پنهان نيز مبادرت مي    

داند كـه در   ها در نظام آموزشي مي اي از يادگيري    درسي پنهان را مجموعه    ة برنام )1994(
ولين نظام آموزشي و مدرسان     ئبستر فرهنگ حاكم بر محيط آموزشي و بدون آگاهي مس         

عنـوان مثـال     بـه . )637: 1383 بـه نقـل از مهرمحمـدي،      (شـود    و يادگيرندگان حاصل مـي    
رس از مــشكالت بــراي انجــام كارهــا و رســيدگي كــردن روزانــه  تــ)2002( مــارگوليز
  .داند هاي درسي پنهان مي ي از برنامهئها و مدارس را جز دانشگاه

  
 چارچوب نظري

معتقـد اسـت كـه        درسـي  ة مطالعات برنام  ةپرداز بزرگ آمريكايي در حوز     ، نظريه »آيزنر«
ايـن سـه    . نمايـد  ي مـي   درس ةطور همزمان مبادرت به تدريس سه برنام       نظام آموزشي به  

و بـاالخره   ) ضـمني ( درسي پنهان    ة، برنام )رسمي( درسي صريح    ةبرنامه عبارتند از برنام   
 درسـي   ةاين برخالف تصور رايج نسبت بـه برنامـ        . )74: 1979آيزنر،  (  درسي پوچ  ةبرنام

 نظام آموزشـي   وبعدي يا تك ساحتي انگاشته اي تك نظام آموزشي است كه آن را پديده    
مباحث مطرح شده در ذيل اين . پندارند هاي درسي صريح مي   مهد اجراي برنامه   را صرفاً 

يا به عبارتي قرار دادن ايـن دو نـوع          ]  درسي پنهان و پوچ    ةيعني برنام [ دو مفهوم جديد  
 درسي شناخته شده و آشكار از ضرورت توجه بـه تماميـت        ة درسي در كنار برنام    ةبرنام

آموزنـد،    مـتن نظـام آموزشـي تجربـه كـرده و مـي      آنچه يادگيرندگان در اثر حـضور در  
طـور   هايي كه به عنوان پيام  درسي پنهان بهةبرنام. )633: 1383 مهرمحمدي،(حكايت دارد 

شـود،   رود آن را ياد بگيرند، گفته مي       شوند اما از يادگيرندگان انتظار مي      مستقيم بيان نمي  
انـدركاران و    ه دسـت   درسي پوچ، مفهـومي اسـت كـه هـدف آن جلـب توجـ               ةاما برنام 
 آنچه از دستور كار نظام آموزشي       ةمل و انديشه دربار   أ درسي به ت   ةگيرندگان برنام  تصميم

تواند كمكي شايان    اين مفهوم مي  . شوند، است   درسي آشكار حذف مي    ة برنام ةو از حوز  
 ه، درسـي نمايـد و در صـورت توجـه بايـست            ةتوجه به حفظ ويژگـي پويـايي در برنامـ         

  .)639: 1383مهرمحمدي، ( درسي را از گرفتار آمدن به دام عادت رهايي بخشدريزي  برنامه
 ةطور كلي دو نوع برنامـ      نيز معتقد است كه به      مارگوليز ، درسي ة انواع برنام  ةدر زمين 

هاي محتواي    درسي رسمي، هدف   ةدر برنام . شوند درسي در نظام آموزشي ياد گرفته مي      
دقـت بـه     اجراي ايـن اهـداف بـه      . خص شده است  ها با جزئيات مش    مورد نظر و فعاليت   

 يـادگيري در     و شوند گيري مي  هاي مطالعه اندازه   ها و برنامه   بندي  امتحانات، درجه  ةوسيل
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 درسي،  ةاز طرف ديگر نوع دوم برنام     . آيد اي براي سال بعد به حساب مي       سال اخير پايه  
مطلبي بـه    برنامة درسي    در اين . شود طور ضمني ارائه مي     درسي پنهان است كه به     ةبرنام

 بلكـه آن انتظـاراتي كـه از يادگيرنـدگان بـراي يـادگيري               ،شود صورت آشكار ارائه نمي   
در  يوكسل. )65: 2001مارگوليز،  ( گيرد رود و به صورت ضمني است مد نظر قرار مي          مي

 درسي پنهان معتقد است كه يادگيرندگان بايـستي احـساسات، عواطـف،             ةبرنامبحث از   
هاي اجتماعي در نظام آموزشي از خود به نمـايش بگذارنـد،             رفتارها و قابليت  ها،   ارزش

هـا، اعمـال و انتظـاراتي كـه بـراي       دانش، ايـده  را بايد  درسي پنهان  ةخالصه اينكه برنام  
 نـد ا  درسي رسمي ارائـه نـشده  ةموفقيت در نظام آموزشي مورد نياز هستند ولي در برنام      

معتقد است كه بايـد ايـن         از اين حيث مهرمحمدي    .)95: 2006يوكسل،  ( حساب آورد  به
را به مثابه ابزارهاي سودمند ذهنـي و در خـدمت           )  درسي آشكار و پنهان    ةبرنام( مفاهيم

نگري و  جانبه  درسي با همه ة برنام ة كساني دانست كه مايلند با نظام آموزشي و پديد         ةكلي
دگيري حاصـل شـده بـراي       هـا يـا نتـايج يـا         تجربه ةحوز. اي عميق روبرو شوند    گونه به

ها در   تفاوت اين برنامه  . گيرد  درسي شكل مي   ةثير هر سه نوع برنام    أيادگيرندگان تحت ت  
  .)634: 1383مهرمحمدي، ( باشد ثيرگذاري آنها بر اين حوزه ميأكيفيت ت
شـوند امـا از      طـور مـستقيم بيـان نمـي        هايي كـه بـه     عنوان پيام   درسي پنهان به   ةبرنام

بـه نقـل از      1968جكـسون،   (شـود    را ياد بگيرند، گفتـه مـي       رود آن  ار مي يادگيرندگان انتظ 
 درســي پنهــان از ةبــه عبــارتي ديگــر برنامــ. )48: 1994؛ مــك الرن، 95: 2006 يوكــسل،
 درسي تصريح شده و بـه      ةنمايد كه در چارچوب اجراي برنام      هايي حكايت مي   يادگيري

شي، توسط يادگيرنـدگان تجربـه   دليل حضور در بطن و متن فرهنگ حاكم بر نظام آموز         
 در قالـب    شـوند عمـدتاً    هاي يـادگيري كـه بـدين وسـيله حاصـل مـي             تجربه. شوند مي

ها يـا     دانستني ةيابند و كمتر معطوف به حوز      ها تبلور مي   اي از انتظارها و ارزش     مجموعه
هـاي درسـي     گذاري ترجيحـي بـراي مـواد و موضـوع            ارزش. شوند شناخت مربوط مي  

عنـوان   كنند به  هفتگي مدارس اشغال مي    ةليل جايگاهي كه اين مواد در برنام      مختلف به د  
  مـثالً  ، درسي پنهان مدارس معرفي شده اسـت       ةهاي يادگيري ناشي از برنام     يكي از مثال  

اي مانند هنر و تربيت بـدني را داراي ارزش كمتـري در              آموزان مواد درسي   كه دانش  اين
 ايجاد يـا تقويـت    . كنند رياضي و علوم تجربي ارزيابي    مقايسه با مواد و موضوعاتي همچون       

 نظـام ارزشـيابي     ة رقابت به جاي رفاقت، همكـاري و تـشريك مـساعي در سـاي              ةروحي
 ابتكـار   ة اطاعت و انقياد به جاي روحي      ةآموزش حاكم بر مدرسه، ايجاد و تقويت روحي       

هاي ديگري   نه تدريس از مصاديق و نمو     ةكار گرفته شد   هاي به   روش ةو نوآوري در ساي   
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هاي درسي پنهـان يـا       هاي برنامه  لفهؤن م اعنو  درسي به  ةاست كه در منابع تخصصي برنام     
  .)638: 1383 مهرمحمدي،( هاي قصد نشده معرفي شده است يادگيري

 درسي پنهان بيـشتر حـول نظـام آموزشـي عمـومي دور              ة برنام ةكيد نظري أهر چند ت  
 درسـي   ة با اين حـال كاربردهـاي آن در برنامـ          ؛)95: 2006؛ يوكسل،   1979آيزنر،  ( زند مي

 درسي پنهـان در آمـوزش عـالي         ةاي از برنام    نمونه ،شود آموزش عالي به وفور يافت مي     
رود،  ولين امور آموزشي، انتظاراتي كه از دانـشجويان مـي         ئهاي مس  ها و ارزش   فرض پيش

... و ليسـسات آمـوزش عـا     ؤدر م ) نانوشـته ( ساختارهاي اجتماعي و قوانين غيررسـمي     
به منظور موفق شدن در آموزش عالي هر كسي نه تنهـا             اما. )95: 2006يوكسل،(باشند   مي

هاي ذهني و عقالني نشان دهد بلكه بايد قابليت انطباق بـا             ابليتقبايد خود را از جهت      
توانـد   اي از آن مـي     كـه نمونـه    )89: 1971،  1اسـنايدر (  درسي پنهان نيز داشته باشد     ةبرنام

شـود از    طور بالقوه فردي كه وارد آموزش عالي مي        هايي باشد كه به    و خواست انتظارات  
  .رود اش انتظار مي  هويت مليةاو، دربار

  
    انواع برنامه درسي در نظام آموزشي: الگوي آيزنر: 1نمودار شمارة 

  

                                                           
1. Snyder  
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   تجربي تحقيقةپيشين
 عـالي بـر     هـاي درسـي آمـوزش      ويـژه برنامـه    هـاي درسـي بـه      ثير برنامـه  أدر ارتباط با ت   
برخـي  ايـن مقالـه      با ايـن وجـود در     .  تحقيقات اندكي صورت گرفته است     ،دانشجويان

 با هويت ملي را مورد      )به طور كلي در نظام آموزشي     (  درسي ةبرنامارتباط  تحقيقاتي كه   
چنين برخي تحقيقات مرتبط بـا هويـت ملـي در دانـشجويان               و هم  اند بررسي قرار داده  

بررسـي   «در تحقيقـي تحـت عنـوان       )1386(عمران   صالحي. دگيرن مورد بررسي قرار مي   
هاي  در كتاب كه ه است  نشان داد  »هاي درسي  گيري هويت ملي در كتاب     هاي شكل  زمينه

و  ايـزدي    .)63 ص( هاي هويت ملي نشده است     لفهؤتوجه متعادلي به عناصر و م     درسي  
ي پنهـان در ايجـاد   بررسي نقش برنامـه درسـ      « نيز در تحقيقي با عنوان     )1388( همكاران

 بـه  »آموزان مدارس متوسطه  دانشدرشدن  نگرش به اقتدار، تقويت هويت ملي و جهاني 
. پـردازد  شدن مـي   بررسي اهميت برنامه درسي در ارتباط با تقويت هويت ملي و جهاني           

هـاي   آموزان و كاركنان، نقش برنامـه       حدود نيمي از دانش    دهد كه  نتايج تحقيق نشان مي   
انـد و   مدارس را در تقويت هويـت ملـي زيـاد و خيلـي زيـاد بيـان داشـته       درسي پنهان  

هاي درسي پنهان را در ايجاد نگرش بـه          آموزان تا حدودي بيشتر از كاركنان برنامه       دانش
  ديگـر كـه توسـط كالنـدينين و كـاتلي           1 در پژوهشي حكايي   .دانند ثر مي ؤشدن م  جهاني

 ،رب آكادميك بـر هويـت انجـام شـده         ثيرگذاري تجا أبه منظور چگونگي ت    )189: 2000(
 ينقـش مثبتـ    ]هويـت ملـي   [ كه تجارب دانشگاهي بر رشد هويت افراد      شده  نشان داده   

كنگ  نشان داد كه تعليم و تربيت ملي در هنگ          وينگ هونگ  همدر پژوهشي ديگر    . دارد
 ةدر زمينـ  . )129: 2002وينـگ هونـگ،     ( توانسته هويت ملي دانشجويان را تقويـت كنـد        

 نشان داد كه سـاختار   )1998(درسي نيز نتايج تحقيقات بوردن و كارسث در نروژ           ةبرنام
 و  عبـدالهي . گـذارد   ثيرات ژرف و عميقي بر هويت ملي دانشجويان مـي         أت  درسي ةبرنام

 »گرايش دانشجويان بلوچ به هويت ملي در ايران       « در تحقيقي با عنوان      )1381( بر حسين
از  نتـايج بـه دسـت آمـده       طبق   .دنپرداز ميوچي  به بررسي هويت ملي در دانشجويان بل      

ويـژه   هـاي هويـت ملـي بـه        دانشجويان بلوچ نسبت به برخـي از مؤلفـه        مذكور   تحقيق  
  .)101ص(دارند  باال سرزمين و ملت ايران گرايش مثبت نسبتاً

رابطه هويـت ملـي و قـومي در بـين       «در تحقيقي با عنوان    )1388( و همكاران رباني  
به بررسي رابطه هويت ملي و       »ايران هاي دولتي  رد و عرب دانشگاه   كُدانشجويان آذري،   

كه دهد   نتايج تحقيق فوق نشان مي     .اند هويت قومي در بين دانشجويان اقوام ايراني پرداخته       
  .)5ص (دافزا و متوسطي وجود دار بين دو متغير هويت ملي و هويت قومي رابطه مثبت، هم

                                                           
1. Narrative Inquiry 
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  درسي دانشگاهي بر هويت ملي دانشجويانة برنامثيرگذاريأشيوه ت: 2نمودار شمارة 
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  هدف تحقيق
هـاي درسـي دانـشگاه بـر هويـت ملـي             ثير برنامـه  أتبررسي  هدف اصلي تحقيق حاضر     

  .باشد دانشجويان مي
  
  االت تحقيقؤس

و تحكـيم   هاي درسي دانشگاه توانسته است هويت ملي دانشجويان را تقويت آيا برنامه
 كند؟

ـ       ويان دانشكده آيا در بين دانشج    هـاي درسـي بـر     ثير برنامـه أهاي مختلف از لحـاظ ت
 داري وجود دارد؟ اهويت ملي آنها تفاوت معن

هاي درسي دانشگاهي بـر هويـت ملـي دو جـنس زن و مـرد ارتبـاط         برنامهةآيا اراي 
  داري گذاشته است؟ امعن

 
  فرضيات تحقيق

 .و تحكيم كند ن را تقويتهاي درسي دانشگاه توانسته است هويت ملي دانشجويا برنامه
هـاي مختلـف     هاي درسي بر هويـت ملـي دانـشجويان دانـشكده           ثير برنامه أتاز نظر   
 .داري وجود دارد اتفاوت معن
داري  ا معنـ  تـأثير دانشگاهي بر هويـت ملـي دو جـنس زن و مـرد               هاي درسي  برنامه

  .گذاشته است
  

  روش تحقيق
  .باشد يشي ميروش تحقيق در پژوهش حاضر، توصيفي، از نوع پيما

  
   آماريةجامع

تمـامي دانـشجويان دختـر و پـسر دانـشگاه           دربرگيرنـدة    آماري   ةدر اين پژوهش جامع   
شـامل  [هـاي علـوم پايـه        مازندران واقع در پرديس دانشگاه شامل دانشجويان دانـشكده        

، علوم انساني و اجتماعي، علوم اقتصادي و اداري، حقـوق           ]دانشكده شيمي و علوم پايه    
باشـد    مـي 1387-1388ياسي، هنر و معماري و تربيت بدني در سال تحصيلي           و علوم س  
  .دنباش  نفر مي»8012« كه جمعاً
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  گيري و تعيين حجم نمونه روش نمونه
و حجم نمونـه    .  بوده است  1)اي سهميه( اي گيري به صورت طبقه    در تحقيق حاضر نمونه   

ر پس از برآورد تقريبي     بدين منظو .  نفر برآورد شده است    382اساس جدول مورگان     بر
پرسـشنامه توسـط    ) نسبت( اساس تعداد دانشجو و همچنين جنسيت      از هر دانشكده بر   

هـاي عمـومي     هاي عمومي همچون سايت دانشكده يـا كـالس         همكاران محقق در مكان   
 پرسشنامه كامل بوده و     296از اين تعداد پرسشنامه پخش شده،       . پخش و گردآوري شد   
  . استمورد تحليل قرار گرفته

  
    هاي پرديس به تفكيك جنسيت  توزيع فراواني جامعه و نمونه در دانشكده:1شمارة  جدول

تعداد دانشجو به 
  تفكيك جنسيت

تعداد نمونه به 
  تفكيك جنسيت

ف
ردي

  

  
  دانشكده

وع  پسر  دختر  پسر  دختر
جم

م
  

  46  18  28  449  1729  دانشكده علوم انساني و اجتماعي  1
  91  43  48  662  1406  2دانشكده علوم پايه  2
  46  21  27  720  1291  دانشكده اقتصاد و علوم اداري  3
  40  8  32  301  529  دانشكده حقوق و علوم سياسي  4
  39  6  33  155  389  دانشكده هنر و معماري  5
  32  13  19  91  290  دانشكده تربيت بدني  6
  296  109  187  2378  5634  مجموع  7

  
  ها ابزار گردآوري داده

از جملـه   (  هويـت ملـي    ة متون مختلف در زمينـ     ةويت ملي پس از مطالع    براي سنجش ه  
 ...) و )1386(عمـران    ، صـالحي  )1387( حاتمي كـاكش     ،)1379( فر ، رزازي )1386( ابوالحسني

هـاي سـاخته شـده يـك         لفهؤساخته شد و سپس از م     ) 2 جدول(هاي هويت ملي     لفهؤم
 طراحي و بـين نمونـه مـورد         براساس مقياس ليكرت  تهيه شد كه    اي    گويه 20پرسشنامه  

  .نظر توزيع گرديد
                                                           
1. Stratified Sampling 

علـوم  «شود با دانشكده علوم بـا عنـوان كلـي     ديريت جداگانه اداره ميدر تحقيق حاضر دانشكده شيمي كه با م . 2
 .گذاري شده است گيري و نام نمونه» پايه
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    هاي هويت ملي در ادبيات موضوعي لفهؤم: 2شمارة جدول 
  :نقل شده در  لفهؤم

 ،)1386( ابوالحـسني  ،)1386(صـالحي عمـران      ،)2005(هايزگريس    هويت اجتماعي
   ...،)1387 حاجياني،( ،)1386( فر ، سخاوتي)1387(حاتمي كاكش 

 ،)1379( فــر  رزازي،)1386(  ابوالحــسني،)1386(صــالحي عمــران   فياييجغراي ـ هويت تاريخ
  ...، )2005(هايزگريس ، )1386( فر  سخاوتي،)1387(حاتمي كاكش 

 حـاتمي   ،)1386( فر ، سخاوتي )1379( فر  رزازي ،)1386( ابوالحسني  هويت فرهنگي
  ...، )1387 (حاجياني( ،)1387(كاكش 

ــايزگريس   سياسيي ـ هويت دين ــسني ،)2005(هـ ــر  رزازي،)1386( ابوالحـ ، )1379( فـ
  ...، )1387(  حاجياني،،)1386( صالحي عمران ،)1386( فر سخاوتي

  
  سنجش روايي و پايايي پرسشنامه

دهـد كـه ابـزار       مفهوم اعتبار به اين پرسش پاسخ مي       :پرسشنامه) اعتبار (1تعيين روايي 
بـدون آگـاهي از اعتبـار ابـزار         . سـنجد  گيري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مـي          اندازه
براي تعيـين اعتبـار     . هاي حاصل از آن اطمينان داشت      توان به دقت داده    گيري نمي  اندازه

 باشد ها، اعتبار محتوا مي    هاي متعددي وجود دارد كه يكي از اين روش         پرسشنامه، روش 
اعتبار محتواي يك آزمـون معمـوالً توسـط افـرادي متخـصص در              . )196: 1382 خاكي،(

ة تهيه  بنابراين جهت تعيين اعتبار محتواي پرسشنام     . شود موضوع مورد مطالعه تعيين مي    
شناسـي و علـوم تربيتـي        هـاي جامعـه    نظـردر رشـته    ، از چند تن از اساتيد صـاحب       شده
  .ييد آنها قرار گرفتندأها مورد ت ي شد و پرسشنامهسنجنظر

گيـري    ك آزمـون در انـدازه      ميزان ثبات ي   :پرسشنامه) قابليت اعتماد  (2تعيين پايايي 
مهـر  ( شـود  هاي زماني مختلف، پايـايي آزمـون ناميـده مـي           موضوع مورد نظر طي دوره    

 ةبا توجه به اينكه امروزه در اكثر تحقيقات براي محاسـب    . )91: 1384پرداز،   عليزاده و چيني  
ايـن  شود، در ايـن تحقيـق نيـز از           استفاده مي  3پايايي پرسشنامه، از روش آلفاي كرونباخ     

  همـاهنگي  ةاين روش براي محاسب   .  پايايي پرسشنامه استفاده شده است     ةروش براي محاسب  
براي محاسبه ضريب آلفـاي     . رود كار مي  ها به  گيري از جمله پرسشنامه    دروني ابزار اندازه  

  :استفاده شده است كه نتايج آن در جدول زير ارائه شده است SPSSافزار  كرونباخ از نرم

                                                           
1. Validity       2. Reliability     3. Cranach’s Alpha 
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    )آلفاي كرونباخ(ها  نتايج ميزان ضريب پايايي پرسشنامه؛ 3شمارة  جدول
  ضريب آلفاي كرونباخ  تعداد پرسشنامه  تعداد متغير  پرسشنامه
 82/0  296  3  دانشجويان

 هاي تحقيق يافته: منبع

  
  1ها شيوه تجزيه و تحليل داده

 اي بـراي بررسـي    يـك نمونـه  Tبراي آزمون فرضيات پژوهش و تعميم نتايج، از آزمون        
هاي درسي بـر هويـت ملـي دانـشجويان و بـراي بررسـي        ثير برنامه أ يعني ت  ، اول ةفرضي
ثير دانشكده بر هويـت ملـي دانـشجويان از آزمـون تحليـل              أ يعني بررسي ت   ، دوم ةفرضي

ثير جنسيت دانشجويان بر هويت ملي      أواريانس يك طرفه استفاده شده و براي بررسي ت        
SPSSر  افزا نرمآنها از آزمون خي دو با استفاده از         

 شـده اسـت كـه در بخـش          سـتفاده  ا 2
  .گرفتخواهد قرار تفسير و بحث بيشتر مورد بعدي مقاله 

  
 ها يافته

هـاي درسـي دانـشگاه توانـسته اسـت هويـت ملـي               برنامه: بررسي و آزمون فرضيه اول    
 .و تحكيم كند دانشجويان را تقويت

 :دنباش ير مياي فرضيات ما بصورت ز  يك نمونهtبا استفاده از آزمون 

0

1

: 3

: 3

H

H





      3يعنـي   (كند ميانگين متغير مورد بررسي از مقـدار متوسـط            كه فرض صفر بيان مي (

ال ؤسـ (كنـد كـه متغيـر مـورد بررسـي             ديگر فرض مقابل بيان مي     عبارت    به. كمتر است 
 افـزار   مكـه نـر      به علت اين   ).از حد متوسط به باال است     (ثير مثبت داشته است     أت) آزمون
SPSS  افـزار    دهد از نرم   هاي يكطرفه را انجام نمي      آزمون فرضMINITAB     بـراي انجـام 

  :شده استها استفاده  اين آزمون
   اولةآزمون فرضي: 4شمارة جدول 

 
 مقدار معناداري tآماره  انحراف معيار ميانگين نام متغير

 784/0 -79/0 811/0 884/2 هويت ملي

  هاي تحقيق يافته: منبع
                                                           
1. Methods of Data Analysis   2. Statistical Package for Social Sciences 
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 كـه بيـشتر از      784/0ا توجه به مقدار معناداري گزارش شده در ستون آخـر يعنـي              ب
هـاي درسـي دانـشگاهي      بـدين معنـي كـه برنامـه      ،پذيريم  است فرض صفر را مي     05/0

 به عبارت ديگر ورود دانشجويان به  .ملي را در دانشجويان تقويت نمايد     نتوانسته هويت   
ي فرهنگي يا همان برنامه درسي پنهان دانشگاه         قرار گرفتن در فضا    ،دانشگاه و بالتبع آن   

تـوجهي بـه     بدين معني كه بـي    .  است ايفا نكرده در تقويت هويت ملي دانشجويان نقش       
  .تقويت نمايد نتوانسته هويت ملي را در دانشجوياناين موضوع 

هـاي درسـي بـر هويـت ملـي دانـشجويان             ثير برنامه أت: بررسي و آزمون فرض دوم    
 .ف، متفاوت استهاي مختل دانشكده
هاي پـنج    همگني واريانس (ها   قبل از انجام آناليز واريانس فرض برابري واريانس       اما  
  :كنيم را بررسي مي) گروه

    ها آزمون فرض برابري واريانس گروه: 5شمارة جدول 
  مقدار معناداري  )Levene(مقدار آماره لون 
621/0 542/0 

  
 هاي تحقيق يافته: منبع

  
هـاي    فرض برابري واريانس   542/0قدار معناداري گزارش شده يعني      با توجه به م   و  

  :پردازيم اكنون به تحليل جدول آناليز واريانس مي. پذيريم را مي) دانشكده( گروه 5
  

    ثير دانشكده بر هويت ملي دانشجويانأ دوم، تةآزمون فرضي: 6شمارة جدول 
  مقدار معناداري Fآماره   ميانگين مربعات  متغير

دانشكده بر تأثير   214/81  ها بين گروه
  264/0  376/1  005/59  ها درون گروه  هويت ملي دانشجويان

  
  هاي تحقيق يافته: منبع

  
ـ گيريم كـه    است نتيجه مي05/0 كه بزرگتر از 264/0با توجه به مقدار معناداري    ين ب

ـ ها ثير برنامه أهاي مختلف اختالف معناداري از لحاظ ت       دانشكده ت ملـي  ي درسي بر هوي
 با وجودي هاي انساني    رگرفتن يك دانشجو در دانشكده     به عبارت ديگر قرا    .وجود ندارد 

هـاي علـوم پايـه     ا دانشكدهب آنها با هويت ملي ارتباط دارد  مكتوب هاي درسي  كه برنامه 
 نـدارد و    وت معنـاداري  ا تفـ  ؛ آنها با هويـت ملـي ارتبـاطي نـدارد          مكتوبهاي   كه برنامه 

 را تقويـت    )هـاي مختلـف    دانشكده( اين دو گروه  يت هيچ كدام از     دانشگاه نتوانسته هو  
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 نقش اصـلي را     تواند به عبارت ديگر اين برنامه درسي پنهان دانشگاه است كه مي          . نمايد
 كه در اينجا نقـش خـود را ايفـا            نمايد ايفاويان  جهويت ملي دانش  تقويت يا تضعيف     در

  .نكرده است
ي درسي دانشگاهي بر هويت ملي دو جـنس         ها برنامه: بررسي و آزمون فرضيه سوم    

 .داري گذاشته است ازن و مرد ارتباط معن
 بنـابراين   .اي داريـم   و يـك متغيـر رتبـه      ) جنـسيت افـراد   (در اينجا يك متغير اسمي      

اي كه در اينجـا بكـار    آماره.  مناسب براي آزمون و تفسير استفاده كردةبايستي از آمار  مي
    . است(Cramer’s V)امر  وي كرةبريم آمار مي

     سومةآزمون فرضي :7جدول 
  مقدار معناداري  (Cramer’s V)ر  وي كرامةمقدار آمار

315/0  055/0  
  

 هاي تحقيق يافته: منبع
  

 ةگيريم كه رابط    است نتيجه مي   05/0 كه بزرگتر از     055/0با توجه به مقدار معناداري      
نشگاهي بـر هويـت ملـي آنهـا         هاي درسي دا   ثير برنامه أمعناداري ميان جنسيت افراد و ت     

هاي درسي   ثير برنامه أدهندگان و ميزان ت    به عبارت ديگر بين جنسيت پاسخ     . وجود ندارد 
   . معناداري وجود نداردةبر هويت آنها رابط

  
  گيري بحث و نتيجه

كشورها يكـي از كاركردهـاي      ة   مهم و اساسي در هم     ةتحكيم هويت ملي به عنوان مقول     
 چنانچه تحقيقات انجام شده در اين راستا در ساير          .آيد  مي آموزش و پرورش به حساب    

يد اين است كه آموزش و پرورش به طور اعـم و آمـوزش عـالي بـه طـور                    ؤكشورها م 
هاي درسي و    در اين راستا آموزش عالي از طريق برنامه       . اند اخص در اين امر موفق بوده     

 هويـت   يتواند در ارتقـا    مي، هم   ] درسي پنهان  ةبه عنوان برنام  [ فضاي فرهنگي دانشگاه  
چنانچـه  .  در تـضعيف آن نقـش اساسـي ايفـا نمايـد     تـوجهي    در صورت كمملي و هم  

بررسي نتايج تحقيق حاضر بيانگر اين حقيقت است كه دانشگاه نتوانـسته هويـت ملـي                
ال اول تحقيق مبني بر ؤبه عبارت ديگر بررسي س. دانشجويان را تقويت و تحكيم بخشد 

و  هاي درسي دانشگاه توانسته است هويت ملي دانـشجويان را تقويـت   مهآيا برنا «اينكه
هـاي درسـي دانـشگاه نتوانـسته هويـت ملـي              بيانگر آن است كـه برنامـه       »تحكيم كند؟ 
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 هاي گـردآوري شـده از       حاصل از داده   نتايجبه عبارت ديگر    . دانشجويان را تحكيم كند   
چنين  هاي دانشگاه بر هويت ملي و هم       ثير برنامه أت مبني بر    االتيؤسبه وسيله   دانشجويان  

دهـد كـه اغلـب       دانشگاه نـشان مـي    به    از ورود  ميزان هويت ملي آنها در مقايسه با قبل       
ـ   ) جو دانشگاه ( هاي درسي پنهان   اذعان به ضعف برنامه   پاسخگويان   ثير أدانشگاه و عدم ت

هاي دانشگاه  مهبرنا عالوه بر اين معتقدند كه     .هاي هويت ملي داشتند    لفهؤگذاري آن بر م   
به عبارت ديگر ورود دانشجويان به     . نتوانسته هويت ملي آنها را تقويت و تحكيم بخشد        

دانشگاه و بالتبع آن قرار گرفتن در فضاي فرهنگي يا همان برنامه درسي پنهان دانـشگاه                
تـوجهي بـه ايـن       بدين معني كه كـم    . در تقويت هويت ملي دانشجويان نقش ايفا نكرده       

  .استموضوع 
هـاي مختلـف از      آيا در بين دانـشجويان دانـشكده      «ال دوم مبني بر اينكه      ؤبررسي س 

 بيـانگر   »داري وجود دارد؟   اهاي درسي بر هويت ملي آنها اختالف معن        ثير برنامه ألحاظ ت 
هـاي درسـي     ثير برنامه أهاي مختلف از لحاظ ت     اين است كه در بين دانشجويان دانشكده      

آيـا   «ال سوم مبني بر اينكه    ؤ بررسي س   .داري وجود ندارد   ابر هويت ملي آنها تفاوت معن     
داري  اهاي درسي دانشگاهي بر هويت ملي دو جنس زن و مرد اختالف معنـ               برنامه ةئارا

هـاي درسـي دانـشگاهي بـر هويـت ملـي دو         بيانگر اين است كه برنامه   »گذاشته است؟ 
ضر بيانگر ايـن اسـت      نتايج تحقيق حا  . داري نگذاشته است   اجنس زن و مرد تفاوت معن     

ثير زيادي بر هويت ملي دانشجويان      أتواند ت  هاي درسي مكتوب دانشگاهي نمي     كه برنامه 
هـاي   هاي درسـي دانـشكده     دهد كه برنامه    دوم نشان مي   ةداشته باشد؛ زيرا بررسي فرضي    

هـايي   ثير معناداري نگذاشته است و بـين دانـشكده        أمختلف بر هويت ملي دانشجويان ت     
اي  در مقايسه با دانـشكده    » علوم انساني و اجتماعي    «و» ق و علوم سياسي   حقو«همچون  
خـورد تفـاوت     گره مي  آنها با مسائل ملي   ) آشكار(  درسي ة كه برنام  »علوم پايه «همچون  

 )فضاي فرهنگي يا برنامه نانوشته    (شود؛ بلكه اين برنامه درسي پنهان        معناداري ديده نمي  
ر در تقويت يا تضعيف هويـت ملـي دانـشجويان در            ثير اساسي را د   أدانشگاه است كه ت   

دانشگاه را بـه تـالش مـضاعف در ايـن        مسئولين   اين امر    وكند    تحصيل را ايفا مي    ةدور
ال سوم آشكارتر گرديد به عبارت ديگر ؤدر بررسي س اين موضوع .كند زمينه ترغيب مي 

ن دختر و پسر نيز     هاي درسي بر هويت ملي دانشجويا      ثير برنامه أال سوم مبني بر ت    ؤدر س 
هاي درسي دانـشگاهي     ثير برنامه أخگويي به ت  سداري بين پا   وت معني امشخص شد كه تف   

 بـراي تقويـت هويـت    هاي درسي بر هر دو جنس      بر هويت ملي آنها ديده نشد و برنامه       
هـاي ديگـر      پژوهشهاي    نتايج تحقيق حاضر با يافته     به هر حال  .  كمك نكرده است   ملي
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ــدينين و كــاتلي( ــوردن و كارســث، 129: 2002؛ وينــگ هونــگ، 189: 2000، كالن  ):1998؛ ب
ثير مثبت آمـوزش عـالي بـر هويـت     أ كه تحقيقات اخير بر تمعنيبدين  . همخواني ندارد 

از هـاي مـا     دانـشگاه گذارند ولي در مقابل، طبق تحقيق حاضر ملي دانشجويان صحه مي   
 جهـت   اي اساسـي   ان مقولـه  عنو ويژه تحكيم هويت ملي دانشجويان به      هجهت فرهنگي ب  

 زيـر بـه     ياهبدين ترتيـب پيـشنهاد    .  موفق نبوده است    ملي  و انسجام  افزايش همبستگي 
چنين پژوهشگران براي     هم  و ولين فرهنگي دانشگاه  ئاندركاران نظام آموزشي و مس     دست

  :گردد تحقيقات آينده ارائه مي
 ةه و جـايي كـه برنامـ        فضاي فرهنگي دانشگا   ةعنوان مهياكنند  ولين دانشگاه به  ئاز مس  .1

هاي هويت   لفهؤشود كه به م    شود، خواسته مي   درسي پنهان در آن به اجرا گذاشته مي       
 .ملي توجه بيشتري نمايند

هـاي نـوين اطالعـاتي و        به دليل توانايي خاص دانشجويان در دسترسي به فنـĤوري          .2
 اسـت و در جهـت تـضعيف سـاير           صاخارتباطاتي كه همگي در دست كشورهاي       

 درسـي پنهـان دو      ةانـدركاران برنامـ    وليت دسـت  ئكنند، مس  ميتالش  ها   هنگفر خرده
 .شود چندان مي

 نيمـه  ةچـون مـصاحب   آوري اطالعـات ديگـر هـم    هاي جمع رسد كه روش به نظر مي   .3
هـاي   ثير برنامـه  أتر ت  ساختارمند با دانشجويان و مسئولين دانشگاه براي بررسي عميق        

 لـذا بـا توجـه بـه     .يابد راهكارها اهميت مي  درسي بر هويت ملي دانشجويان و ارائه        
تحقيقات كمي كه در اين زمينه صورت گرفته؛ نياز بيشتري به تحقيق كيفي همچون              

 .شود مصاحبه باز در تحقيقات آينده احساس مي
 با توجه بـه دسترسـي آسـان و          1ي و ارتباطات  يرسد كه تكنولوژي اطالعات    به نظر مي   .4

ها بر هويت ملـي دانـشجويان        يان از اين تكنولوژي    دانشجو ةچنين توانايي استفاد   هم
 .ثير عميقي گذاشته استأت
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  منابع
 
    38، دوره فـصلنامه سياسـت  ، »هاي هويت ملي با رويكـرد پژوهـشي   مؤلفه«؛ )1389(ابوالحسني، سيدرحيم ،

  .22-1، صص 4ش
    تهـران  لتبارشناسي هويت جديـد ايرانـي در عـصر قاجاريـه و پهلـوي او              ؛  )1384(اكبري، محمدعلي ، :

 .انتشارات علمي و فرهنگي

   بررسي نقش برنامه درسي پنهان در ايجاد       « ؛)1388( هيپور، محمود و قرباني قهرمان، راض      ايزدي، صمد؛ شارع
فصلنامه  ،»)دانش آموزان مدارس متوسـطه : مورد مطالعه(شدن  نگرش به اقتدار، تقويت هويت ملي و جهاني

  .136-109، صص 39 ش ،10س ، مطالعات ملي
  28-9، صص 21، ش فصلنامه مطالعات ملي، »انسان مدرن و معناي هويت«؛ )1383(تاجيك، محمدرضا.  
         شـدن و هويـت ملـي در برنامـه       ؛ جهاني )1387(جمشيدي كوهساري، محبوبه و ميرشاه جعفري، سيدابراهيم

ازنـدران، صـص    دانـشگاه م  : ، بابلسر انجمن مطالعات برنامه درسي    مجموعه مقاالت همايش هشتم   ،  »درسي
516-530.  

   نامـه   ، پايـان رابطة بين هويت ملـي و هويـت قـومي در لرهـاي بختيـاري        ؛  )1387( حاتمي كاكش، فرزين
  .دانشگاه مازندران: كارشناسي ارشد، رشته علوم اجتماعي، به راهنمايي دكتر احمد رضايي، بابلسر

  مجلـه انجمـن    ،  » اقـوام ايرانـي    نسبت هويـت ملـي بـا هويـت قـومي در ميـان             «؛  )1387( حاجياني، ابراهيم
  .164-143، صص 4 و 3، دوره نهم، ش شناسي ايران جامعه

    انتـشارات درايـت و مركـز       : ، تهران نويسي  نامه  روش تحقيق با رويكردي به پايان     ؛  )1382(خاكي، غالمرضا
 .تحقيقات علمي كشور

 رابطـه هويـت ملـي و    « ؛)1388(علـي    حسين،ميرزايي و  ابراهيم،حاجياني؛  بهجت،يزدخواستي؛ رباني علي
ش ، 10س ، مطالعات ملـي فصلنامه  ،»ايران هاي دولتي رد و عرب دانشگاهقومي در بين دانشجويان آذري، كُ

  .158-137، صص 39
 كيد بر رابطه ميـان هويـت ملـي و          أالگوي جامعه شناختي هويت ملي در ايران با ت        «؛  )1379( فر، افسر  يزرزا

  .133-101، صص 5، ش 2، س ملي فصلنامه مطالعات ،»ابعاد آن
 ها در استان گلـستان      بررسي رابطه بين هويت ملي و هويت قومي تركمن        ؛  )1386(فر، نورمحمد     سخاوتي ،

  .دانشگاه مازندران: نامه كارشناسي ارشد، بابلسر پايان
 سمت: ، تهرانشناسي آموزش و پرورش جامعه؛ )1384(پور، محمود  شارع.  
    نامـه     پايان ،دهي هويت ملي    ررسي و تجزيه و تحليل كتب دوره ابتدايي در شكل         ب؛  )1382(شكيبايان، طناز

  .عمران، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري كارشناسي ارشد، به راهنمايي دكتر ابراهيم صالحي
 مركز بازشناسي اسالم و ايران: ، تهرانتكوين و تنفيذ هويت ايراني؛ )1379(شيخاوندي، داور.  
 فصلنامه ،  »هاي درسي   هاي هويت ملي در كتاب      بررسي ميزان توجه به مؤلفه    «؛  )1386(هيم  عمران، ابرا   صالحي

  .84-63، صص 29، ش مطالعات ملي
  انتشارات : ، مجموعه مقاالت، تهرانشدن و هويت ايراني در بريتانيا فرايند جهاني؛ )1378(عاملي، سعيدرضا

 .فرهنگ و ارتباطات اسالمي

  مجله  ،»نگرايش دانشجويان بلوچ به هويت ملي در ايرا       « ؛)1381(  محمد عثمان  بر، حسين و   عبداللهي، محمد
  .126-101 صص، 16ش ، جامعه شناسي ايران
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 فـصلنامه  ،  »شناسـانه   نگـاه شـناخت   : روشنگري، هويـت و نـوگرايي در ايـران        «؛  )1384(زندي، داوود     غراياق
  .68-47، صص 21، ش 6، س مطالعات راهبردي

    مجموعه مقاالت همايش هـشتم     ، در   »شدن و هويت ملي در برنامه درسي        جهاني «؛)1387(كشاورز، سوسن
  .576-454دانشگاه مازندران، صص : ، بابلسرانجمن مطالعات برنامه درسي

    هاي آماري و آزمون فرضيه       هاي تجزيه و تحليل داده      روش؛  )1384(پرداز، رحيم     مهرعليزاده، يداهللا و چيني
  .آييژ: ، تهران در محيط ويندوزspssافزار  ا نرمدر علوم اجتماعي و مديريت ب

    برنامـة  ، در   »برنامة درسي پنهان، برنامه درسي پوچ و برنامة درسي پوچ پنهان          «؛  )1383(مهرمحمدي، محمود
  .نشر انتشارات به: ، مشهداندازها ها، رويكردها و چشم نظرگاه: درسي

  موسسه مطالعات ملي:  تهرانزندي، ، ترجمه داوود غراياقمليت؛ )1383(ميلر، ديويد. 
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