آموزش و پرورش و امنیت ملی :چارچوبی
برای تحلیل و دستورکاری برای پژوهش
مهدی میرمحمدی



مقدمه
درک رایج از امنیت ملی در میان سیاست گذاران و کارگزاران اجرایی کشور ،آن را بیشتر وظیفه
نهادهای نظامی ،اطالعاتی و انتظامی تصووور می کند .همچنین ،برخی شووواهد سوواختاری مانند
ایجاد کمیسویون مختص امنیت ملی در مجلس شوورای اسالمی یا وجود شوراهای مستقلی در
این زمینه مانند شووورای عالی امنیت ملی یا شووورای امنیت کشووور ،این معنا را متبادر میکند که
در عمل ،امنیت ملی و موضووووعار مرتبا با آن لابل تمییز و تفکیک از سوووایر حوزه ها و امور
مربوط به کشورداری است .این در حالی است که آنچه امنیت ملی خوانده می شود ،نه یک بُعد
خاص از اداره کشوور ،بلکه نتیجه یا محصوو کشوورداری کارآمد در ابعاد سویاسی ،فرهنگی-
اجتماعی ،زیسوت محیطی ،التصوادی و دفاعی اسوت .به بیان دیگر ،امنیت برآمده از کشورداری
یکپارچه ،متوازن و خردگرایانه در هر کدام از ابعاد مذکور اسوووت .یکپارچگی کشوووورداری به
معنی آن اسوت که اداره کشوور «بسوته ای به هم پیوسوته» اسوت که در آن نمی توان مسائل یک
حوزه را از مسوووائول دیگر ابعواد جدا کرد بلکه باید همزمان به اثرگذاری و اثرپذیری ابعاد از
یکدیگر توجه کرد.

 دانشآموخته روابا بینالملل از دانشگاه تهران پژوهشگر مطالعار امنیتی

فصلنامه مطالعات راهبردی ،شماره  81تابستان 98

491

منظور از توازن ،رعایت تعاد و تناسب میان تمام ابعاد کشورداری و تقلیلندادن آن به یک بُعد
اسووت .معنای دیگر توازن ،عدم بخشووی نگری در سوویاسووت گذاری هر بُعد و توجه به ارتباط
نظام مند همه ابعاد با یکدیگر است .خردگرایی نیز به معنای توجه به مقدورار ،محدودیت ها و
مقتضیار زمان و مکان در پیگیری آرمان ها و سیاست گذاری هاست .بر این اساس ،تأمین امنیت
ملی زمانی محقق میشووود که تمامی کارگزاران نظام در هر کدام از حوزهها ،وظایف خود را به
درستی و با مالحظه الزامار سایر ابعاد کشورداری تنظیم و اجرا کنند .بنابراین ،مسئولیت تأمین
امنیوت ملی تنها بر عهده یک نهاد یا سوووازمان نخواهد بود ،بلکه تمامی نهادها و کارگزاران به
نسووبت سووهم خود در کشووورداری کارآمد (متوازن و خردگرایانه) در ایجاد شوورایا امن دخیل
هستند.
بررسووی ادبیار موجود در زمینه امنیت نشووان می دهد که بیشووتر نویسووندگان تنها به نقش
نهادهای نظامی ،انتظامی و اطالعاتی در امنیت ملی توجه داشوووته اند و به ندرر مقاله ای علمی
دربواره نقش آموز
آموز

و پرور

در توأمین امنیت ملی وجود دارد .البته در باب نقش و جایگاه

عالی در امنیت ملی مقاالتی وجود دارد که به نوبه خود نشوان دهنده آن است که جامعه

علمی نقش نهادهای آموزشوووی در مسوووائل امنیتی را تنها به نهاد آموز

عالی تقلیل داده و از

جایگاه نظام آموزشوی پایه در این زمینه اافل بوده اسوت .نوشوتار حاضر به دنبا آن است تا با
نشوووان دادن جوایگاه راهبردی آموز

و پرور

در تأمین امنیت ملی ،چشوووم اندازی را برای

پژوهش در این زمینه ایجاد کند.

الف .نقش و جایگاه راهبردی آموزش و پرورش در امنیت ملی
هرچند در چارچوب رویکرد «امنیت به مثابه محصوو برآمده از کشورداری یکپارچه» تمامی
نهادها و کارگزاران ن ظام سیاسی در تأمین امنیت ملی نقش آفرینند ،اما جایگاه و شأن سه نهاد
بنیادین اسووت  .این جایگاه متفاور ،ناشووی از ضوورورر اجمار معرفتی و هم افزایی شووناختی
نهوادهای مختلف مسوووئو در پنج بُ عد کشوووورداری برای تحقق حکمرانی کارآمد اسوووت.
کشوووورداری کارآمد ،آن گونه که در مقدمه ذکر شووود ،مسوووتلزم آن اسوووت که همه نهادها و
کارگزاران کشوور از لحا شوناختی متوجه نقش خود در منظومه کشورداری و تأمین امنیت
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باشووند .از سوووی دیگر ،هماهنگی شووناختی میان کارگزاران نظام اجرایی ،برای خردگرایانه و
متوازن بودن سویاست ها در هر حوزه از اداره کش ور ضروری است .هماهنگی شناختی در سه
حوزه ارتبواطی برای کشوووورداری کارآمد ضووورورر داردک میان کارگزاران با یکدیگر ،میان
شووهروندان و کارگزاران و میان شووهروندان با یکدیگر اولی منجر به انسووجام و وحدر نظر
سویاسوتی ،دومی باعث افزایش انسوجام و همبستگی میان مردم و حاکمیت و سومی موجب
وحدر و انسوووجام ملی اسوووت .بدون چنین اجمار نظر ملی در سوووه حوزه مذکور ،کامیابی
نهادهای اجرایی محدود و مقطعی و ناکامی ها متعدد خواهند بود .چرا که سویاست ها در نبود
اجمار نسووبی ،از سوورمایه اجتماعی درون حاکمیتی و مردمی برخوردار نبوده و پیگیری آنها
دشوار و با موانع درونی مواجه میگردد.
نهادهای اطالعاتی نقش پشوتیبانی شناختی از کارگزاران نظام در هر پنج بُعد کشورداری را
دارنود .این نهوادها با در نظرگرفتن منافع ملی ،آرمان ها و هدف نهایی تأمین امنیت ملی ،تال
می کننود تا کارگزاران نظام در حوزه های مختلف را از طریق فراهم آوردن شوووناخت مرتبا با
سیاستگذاری ،هماهنگ و همافزا کنند .بیطرفی و استقال سیاسی ،این امکان را فراهم میکند
که سووازمان های اطالعاتی همزمان در جامه پشووتیبان تمامی نهادهای اجرایی ظاهر شوووند .آنها
می دانند که رسویدن به آرمان امنیت ،از مسیر کشورداری کارآمد عبور می کند و لذا چاره ای جز
تقویت فرایندها و رویه های تصومیمگیری و سویاسوت گذاری مشورور و لانونی در کشور برای
تحقق امنیت ملی وجود ندارد .البته نهادهای اطالعاتی عالوه بر نقشآفرینی در اجمار شووناختی
میان کارگزاران و هماهنگی میان آنها ،نقش خردگرایانه ترکردن بینش و منش کارگزاران نظام را
نیز ایفوا می کنند .این نهادها از طریق انتقا والعیت های محیا و نشوووان دادن محدودیت ها و
مقدورار و مقتضوویار زمانه در هر حوزه ای از کشووورداری ،ابزاری برای خردگرایانه ترشوودن
کشورداری به شمار میآیند.
بوا وجود این ،اطالعار در بهترین شووورایا تنها می تواند کارگزاران را با یکدیگر هماهنگ
کند و این تنها یکی از هماهنگی های شووناختی الزم برای کشووورداری کارآمد اسووت .دو جنبه
دیگر همواهنگی شووونواختی ،میوان مردم بوا مردم و مردم با کارگزاران ،به ندرر به کارکردهای
دسووتگاه اطالعاتی واکنش نشووان میدهد و حتی میتوان گفت که ورود اطالعار به این حوزه،
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و رسانه اهمیت

بیشوتر منجر به مقاومت شوناختی میشود .در این شرایا است که نهاد آموز

و جایگاه بنیادین خود را نشوووان می دهند .رسوووانه ها موثرترین ابزار کشوووورداری مدرن برای
همواهنگی شووونواختی متقابل میان مردم و کارگزاران بوده اند .کارگزاران نظام از این ابزار برای
تبیین و تشوری سویاسوت ها و تصومیم ها به شوهروندان بهره می برند و شهروندان نیز از طریق
همین ابزار می توانند دیدگاه ها  ،خواسوته ها و برداشوت خود از سویاسوت ها را برای کشورداران
بازنمایی کنند .رسوووانه از طریق برلراری و تداوم این ارتباط متقابل ،به تدریج اجمار شوووناختی
میان نظام اجرایی و شووهروندن را برمی سووازد و سوورمایه اجتماعی مورد نیاز برای کشووورداری
کارآمد را فراهم میآورد.
نقش نهواد آموز
لالب نهادهای آموز

و پرور

چوه در لالب آموز

در دوران کودکی و نوجوانی و چه در

عالی ،بنیادی تر از دو نهاد دیگر است .کشورداری کارآمد ،مستلزم وجود

ملتی با اهداف ،ارز ها ،آرمان ها و سوبک زندگی کموبیش مشوترک است .شکل دادن به چنین
اسوووت .این نهاد آموز

جامعه همبسوووته ای ،کارکرد نهاد آموز

اسوووت که با ایفای کارکرد

جامعه پذیری ،تقویت زبان ملی ،بازشووناسوواندن آداب و رسوووم ملی شوووهروندان به یکدیگر،
بازنمایی سوووبک زندگی بومی و برسوووازی روایت مشوووترک از گذشوووته تاریخی آنان ،امکان
ملت بودگی را فراهم می کند .نقش آموز

و پرور

به ویژه در کشووورهایی با تکثر فرهنگی و

درهمآمیختگی لومی ،مذهبی و زبانی بسوویار مهمتر اسووت .آموز

و پرور

در این کشووورها

اولین و موثرترین ابزار حکوموت برای حف یکپوارچگی و ملوت بودگی و تقویت انسوووجام و
همبسووتگی میان الوام مختلف با یکدیگر اسووت .در عمل ،بیشووترین و اولین تماس حکومت با
مردم در هر کشوووری ،محیا آموز

و پرور

اسووت .در تمامی کشووورها ،اکثر شووهروندان

آموز پذیرترین سا های زندگی خود را در محیا آموز

وپرور

می گذرانند .بنابراین ،این

نهاد مهمترین نقش را در ایجاد اجمار شناختی و معرفتی میان مردم ایفا میکند.
البته نقش آموز

و پرور

فراتر اسوت و عالوه بر همبستگی ملی ،در هماهنگی شناختی

راهبردی میان حاکمیت و مردم نیز نقش آفرینی بی بدیل دارد .پذیر

سوویاسووت های کارگزاران

اجرایی نظام از سوووی مردم و همراهی کردن با آن ،ابتدا مسووتلزم مشوورور پنداشووتن حکومت و
کارگزاران از سووی شوهروندان اسوت .اگر در پندار شهروندان ،نظام اجرایی مشروعیت نداشته
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باشوود ،همدلی دولت و مردم شووکل نخواهد گرفت .چون مشوورور پنداشووتن کارگزاران و نظام
سویاسوی ارتباط مستقیمی با نهادینه شدن ارز ها و هنجارهای سیاسی در فرایند جامعه پذیری
دارد ،بار دیگر نهادهای آموزشی جایگاه راهبردی پیدا می کنند .در والع ،محیا های آموزشی(به
ویژه آموز

و پرور

در سونین کودکی و نوجوانی) از نظر تمام نظام های سویاسی ،فضاهایی

تقریباً بیرلیب برای توسعه گفتمان مشروعیتبخش به حاکمیتاند.
آموز

و پرور

در بیشوتر کشوورها هنوز هم مهم ترین نهادی اسوت که اولین تصاویر از

نظام سیاسی ،کارگزاران و نهادهای اجرایی را برای شهروندان برمیسازد .از این نظر ،آموزگاران
و معلم هوا اولین و موثرترین الگوهای رفتاری ،گفتاری و پنداری برای شوووهروندان به شووومار
می آیند .این کارگزاران نظام آموزشی هستند که تصویر مثبت یا منفی از نهادهای اجرایی و نظام
سویاسی را در ذهن شهروندان نهادینه می کنند .این تصویرسازی حتی در فرآیندهای استخدام و
جذب نیروی نهادهای اجرایی تأثیر دارد به گونه ای که اگر نظام آموزشوی تصویر منفی یا مثبتی
از یک نهاد برساخته باشد ،میزان تمایل نخبگان و فرهیختگان جامعه جهت استخدام در آن نهاد
متفاور خواهد بود .بر این اسوواس ،می توان گفت که حتی شووکل گیری نهاد اطالعاتی و امنیتی
لدرتمند برای یک کشووور ،مسووتلزم بازنمایی مثبت آن در فرایندهای آموز

و پرور

اسووت.

اگر کارگزاران آموزشی به جای تصویری مفید و مثبت از اطالعار ،چهره ای منفی و ترس آلوده
از آن بازنمایی کنند ،احتماالً نخبگان و سوورآمدان از خدمت در آن سوورباز خواهند زد و همین
مایه تضعیف نیروی انسانی و در نهایت تضعیف لدرر اطالعاتی کشور خواهد بود.
بدین ترتیب ،نهاد آموز

نه تنها در هماهنگی شوناختی میان شهروندان با یکدیگر بلکه در

هماهنگی شووناختی میان کارگزاران و مردم نیز نقش آفرین اسووت .نهادهای آموزشووی مهم ترین
بسوتر برای نهادینه کردن اجمار و هماهنگی شناختی میان کارگزاران اجرایی نیز هستند .هنگامی
که تمامی کارگزاران نظام اجرایی یک کشوور در نظام آموزشی یکسانی تحصیل کرده باشند ،به
طور طبیعی زمینه های فکری مشوترکی برای درک متقابل خواهند داشوت .هنگامی که نسل های
مختلف سویاسوت گذاران و کارگزاران با پیشوینه آموزشوی کم وبیش یکسان در دوران کودکی و
نوجوانی بزرگ شده باشند ،شکل گیری اجمار سیاستی در میان آنها دشوار نخواهد بود و کشور
به ندرر بنبست استراتژیک یا شرایا بیتصمیمی و بحران را تجربه خواهد کرد.
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بر این اسووواس ،می توان اسوووتدال کرد که جایگاه نهادهای آموزشوووی در فراهم آوردن
زمینه های تأمین امنیت ملی ،از نهادهای اطالعاتی و نظامی بنیادی تر است .اگر اطالعار تنها
در رابطه سوویاسووت گذاران با یکدیگر موثر اسووت ،آموز

و پرور

در رابطه مردم با مردم،

مردم با سوویاسووت گذار ،سوویاسووت گذاران با یکدیگر و حتی بر رابطه صووحی اطالعار با
سووویاسوووت گذاران تأث یر دارد .اگر نهادهای نظامی شووورایا سوووخت افزاری الزم برای تمهید
کشورداران در شرایا جنگی و تخاصم را فراهم میکنند ،آموز
ایرر ملی و وفواداری بوه میهن و ارز

و پرور

حس خودباوری،

هوا را بوازتولیود می کند .اگر نهادهای انتظامی نظم

عمومی را پاس می دارند ،نهادهای آموزشوی ایجادکننده و پاسدار نظم ذهنی شهروندان اند که
مبنای رعایت نظم عمومی اسوووت .بنابراین ،گزاف نیسوووت اگر بگوییم نقش یک آموزگار در
کشووورداری کارآمد و تأمین پایدار امنیت ملی ،بنیادی تر از یک سووردار نظامی یا یک افسوور
اطالعاتی اسووت .یکی از دالیلی که تأییدکننده این نقش بنی ادین اسووت ،جایگاه آموزگاران و
معلم ها در بازتولید سوبک زندگی معیار نزد نسل های آتی یک ملت است .به دلیل جدایی از
جامعه یا ناشوناختگی ،یک افسور اطالعاتی یا یک سردار نظامی در شرایا متعارف تبدیل به
الگوی اجتمواعی نسووول جوان نمی شوووود ،اموا آموزگواران و معلم ها به طور طبیعی الگوی
دانش آموزان و شووواگردان خود هسوووتند و یکی از مهم ترین واسوووطه های انتقا هنجارها و
ارز ها از نسل لدیم به نسل جدید به شمار میآیند.
اگر عملکرد یک نسوول از نظامیان یا افسووران اطالعاتی خوب باشوود ،تنها می توان شوواهد
برلراری امنیت سووخت در دوره زندگی و حیار همان نسوول بود ،اما اگر عملکرد آموزگاران و
کوارگزاران آموزشوووی هم نسووول این افسوووران در انتقا و بازتولید سوووبک زندگی و گفتمان
مشوروعیت بخش به نظام سیاسی حاکم مناسب نباشد ،مشروعیت نظام سیاسی در نزد نسل های
بعدی به مخاطره خواهد افتاد .ناگفته پیداست که در چنین شرایطی ،نظام سیاسی حاکم به طور
طبیعی با بحران های امنیتی متعدد در حوزه های مشووارکت ،توزیع ،مشووروعیت ،التدار و هویت
درگیر خواهد بود .به بیان دیگر ،ممکن اسووت نهادهای اطالعاتی و امنیتی طی یک یا دو نسوول،
امنیت یک نظام سیاسی را با شیوههای سختافزاری تضمین کنند ،اما تداوم و پایداری بیننسلی
امنیت نظام های سویاسوی بدون نهادینه شودن گفتمان مشروعیت بخش به نظام سیاسی در فرایند
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جامعه پذیری از طریق نهاد آموز

499

ممکن نخواهد بود .از سوی دیگر ،نهادهای امنیتی و نظامی

ممکن اسوت لادر به برطرف کردن مقطعی بحران التدار و توزیع باشند ،اما بدون نقش راهبردی
آموز

و پرور

لادر به حل والعی و بنیادین بحران هویت ،مشوروعیت و مشارکت نخواهند

بود.
بدین ترتیب ،امنیت پایدار و ثبار سویاسوی و اجتماعی در هر کشوری ،لبل از آنکه مدیون
نهادهای اطالعاتی-امنیتی باشد ،ناشی از کارکرد راهبردی نهاد آموز

و پرور

است .پذیر

این اسوتدال  ،پیامدهای عملی بر سیاست گذاری امنیت ملی دارد .اولین پیامد ،همسنگ پنداشتن
حسواسیت و حیاتیبودن نهاد آموز

و پرور

با نهادهای نظامی و امنیتی است که در گفتمان

متعارف نقش بنیادین در امنیت ملی دارند .پیامد دوم ،اولویتدادن به نهاد آموز

و پرور

در

نظام بودجهریزی ملی اسوت .پیامد سوووم ،اهمیتدادن به فرایند اسووتخدام و جذب نیرو در نهاد
آموز

و پرور

اسووت و پیامد چهارم نیز لزوم نظارر درسووت بر عملکرد نظام آموزشووی در

کشور است.
همسونگ پنداشوتن نهاد آموز

با نهاد نظامی و امنیتی بدین معناست که رویکرد استقال و

بی طرفی موردنظر در نهادهای امنیتی باید در نهاد آموزشووی نیز ترویج شووود .سوویاسووت زدگی
همان طور که آفت رویه حرفه ای در نهادهای امنیتی اسووت ،موریانه ای اسووت که پایه های یک
نظام آموزشووی حرفهای را سووسووت میکند .بنابراین ،مقابله با سوویاسووت زدگی یکی از الزامار
پذیر

نقش اسوواسووی نهادهای آموزشووی در امنیت ملی اسووت .از سوووی دیگر ،همان طور که

نظام های سویاسی سخت گیری مضاعفی را در فرایند جذب نیروی امنیتی اعما می کنند ،فرایند
استخدام یک آموزگار و کارگزار آموزشی نیز باید سختگیرانه و بر مبنای شاخصهای حرفهای
و توانمندی های آموزشوی باشد .در عین حا  ،کشورداران باید بار وجه به جایگاه سترگ نهاد
آموز

و کارگزاران آن در بازتولید امنیت ملی ،الدامار الزم در راستای افزایش شأن اجتماعی

و التصادی آنان را در دستورکار لرار دهند .به عبارر دیگر ،تأمین مالی کارگزاران آموزشی باید
بهگونهای باشد که آموزگاران ،معلمها و اساتید دانشگاه باالترین دریافتی در میان کارکنان دولتی
را داشووته باشووند .ناگفته پیداسووت که تأمین مالی نظام آموزشووی نیز مسووتلزم اولویتبخش وی به
آموز

در نظام بودجه ریزی اسوت .از سوی دیگر ،نظارر بر عملکرد کارگزاران نظام آموزشی
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022

نیز یکی دیگر از ضووروریار درک درسووت از نقش آموز

و پرور

در امنیت ملی اسوووت.

هنگامی که آموزگاران و کارگزاران آموزشووی بیش از سووایر کارگزاران نظام سوویاسووی بر رفتار و
پندار نسول های متمادی یک ملت تأثیر می گذارند ،نظام سویاسوی باید نظارر بیشتری از حیث
حسن اجرای امور از ناحیه آنها داشته باشد.
البته همسوونگ پنداشووتن نهاد آموز

با نهادهای امنیتی ،به معنای امنیتی کردن فضوواهای

آموزشوووی نیسوووت بلکوه منظور از آن درک نقش و اهمیت این نهاد ایرامنیتی(در معنای
مصطل آن) در تأمین امنیت ملی است .آموز

و پرور

کارآمد و در خدمت امنیت ملی

نیازمند مدیریت حرفه ای و تخصووصووی اسووت و حضووور چهره های امنیتی یا سوویاسووی در
مدیریت و برنامه ریزی آن ،منجر به سویاسوت زدگی و تضوعیف جایگاه امنیت ساز این نهاد
خواهد شد.

ب .آموزش و پرورش و دستورکار پژوهشی در مطالعات امنیتی
ادبیار علمی در ایران با توسوووعه نیافتگی مفهوم پردازی در زمینه ارتباط آموز

و پرور

و

امنیت ملی مواجه است .از این رو ،نوشتار حاضر پیشنهاد می کند که پژوهشگران ،دانشجویان
و اسووواتید دانشوووگاه ابعاد مختلف نقش آفرینی آموز

و پرور

در امنیت ملی را به عنوان

موضوووعار پژوهش های دانشووگاهی(مانند مقاله های دانشووجویی ،پایان نامه ها و پروژه های
تحقیقاتی) لرار دهند .موضووعار زیر ضمن آنکه نشان دهنده حوز ه های تاثیرگذاری آموز
و پرور

بر امنیت ملی هسوووتند ،می توانند در لالب عناوین پژوهشوووی در دسوووتورکار لرار

بگیرندک
 آموز

و پرور

و ثبار نظامهای سیاسی

 آموز

و پرور

و بازتولید هویت ملی

 آموز

و پرور

و مشروعیت نظام های سیاسی

 آموز

و پرور

و مقابله با آسیبهای اجتماعی

 آموز

و پرور

و مدیریت تهدیدار امنیتی

 آموز

و پرور

و تصویرسازی بینالمللی از کشور

024
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الزم به ذکر اسوت که ذیل هر کدام از محورهای فو میتوان مساله های پژوهشی خردتری
را نیز شوناسووایی و مورد مطالعه لرار داد .برای نمونه ،در حوزه ثبار سوویاسووی میتوان کارکرد
صوونفی جامعه فرهنگیان در جلوگیری از بیثباتی سوویاسووی یا مدیریت ناآرامی های اجتماعی را
بررسوی کرد در حوزه هویت ملی می توان به نقش آموز

و پرور

در تقویت سبک زندگی

ایرانی-اسوالمی ،مدیریت اشواعه سوبک زندگی اربی یا مدیریت شوکاف نسلی اشاره کرد در
حوزه مشووروعیت نظام سوویاسووی نیز می توان به تأثیر کنش های رفتاری و گفتاری فرادرسووی
فرهنگیان بر مشروعیت کارگزاران نظام اشاره کرد در حوزه تصویرسازی بین المللی می توان به
بررسوی تأثیر ارائه خدمار آموزشی به فرزندان اتبار بیگانه بر تصویر ذهنی خانواده های آنان و
افکار عمومی بین المللی از ایران پرداخت یا آنکه نقش مدارس خارج از کشوووور در برداشوووت
افکار عمومی خارجی از ایران را مطالعه کرد.
در عین حا دسوتورکار پژوهشی می تواند متغیرها یا عوامل موثر بر نظام آموزشی کارآمد را
نیز موضور تحقیق و پژوهش لرار دهد .برخی از موضوعار این حوزه به شرح زیر هستندک
 رلابتهای سیاسی و کارآمدی در نظام آموز

و پرور

 سیاستهای گزینش و استخدام و کارآمدی نظام آموز
 فعالیتهای صنفی و کارآمدی در آموز
 تغییر نسل و کارآمدی در نظام آموز

و پرور

و پرور
و پرور

 بررسی نقش سلبی و ایجابی نهادها و کنشگران موثر بر نظام آموز
 گستر

فضای مجازی و کارآمدی در نظام آموز

و پرور

در ایران

و پرور

بخشی از دستورکار پژوهشی نیز باید به تشری و توصیف مبانی بنیادین آموز

و پرور

در ایران و آسویب شوناسوی آن از منظر امنیت ملی اختصاص یابد .محورهای زیر نمونه هایی در
این حوزه هستندک
 جایگاه آموز

و پرور

در اسناد باالدستی

 جایگاه آموز

و پرور

در اسناد و سیاستهای امنیت ملی

 جایگاه آموز

و پرور

در کنشهای گفتاری و رفتاری مقامار ارشد نظام سیاسی

 جایگاه آموز

و پرور

در رهیافتهای نظری موجود در باب کشورداری
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020

 آسوویبشووناسووی فرایند جذب و نگهداری آموزگار و معلم در آموز

و پرور

از منظر

امنیت ملی
 آسیبشناسی توزیع نیروی انسانی در آموز

و پرور

از منظر امنیت

ملی1

 .1توزیع نیروی انسوانی یکی از راهبردهایی اسوت که می تواند در ایجاد انسوجام ملی نقش آفرین باشد .امروزه بومی گرایی در
توزیع معلم ها و آموزگاران سوبب شوده اسوت که کودکان ونوجوان تقریباً تا سون بزرگسوالی ،مواجهه ای سازنده با سایر الوام
ایرانی نداشته باشند .بنابراین ،یکی از مساله های سیاستی در آموز

و پرور

این است که آیا باید در توزیع معلم و استخدام

نیرو بومیگزینی کرد یا آنکه باید معلمها بدون توجه به محل تولد و زندگی ،در اسووتانهای مختلف توزیع شوووند .مسووالهبودن
این موضووور از آن روسووت که بی توجهی به بومی گرایی نیز مشووکالر عدیده مالی و التصووادی ،فرهنگی و سووازمانی را برای
آموز

و پرور

به دنبا دارد.

