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چکیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی مبانی گفتگو از نظر هابرماس و تعیین اصول و روشهاای تربیات اجتماایی
متناظر با این مبانی میباشد .برای دستیابی به این هادف از روش پاژوهش تحلیا مفواومی پایشروناد بوار
گرفته شد .در این پژوهش با بررسی مبانی نظری و تشاری و تویای نظریاه انتیاادی و تحلیا نظریاه کانش
ارتباطی هابرماس یازد اص تربیتی و سیزد روش تربیتی به دست آمد که تمامی آنها بر یرورت بازساازی
مفووم یادگیری ،مدیریت کالس و مدرسه ،نیش معلم و دانشآموز ،چگونگی استفاد از مطالب و محتاوای
درسی ،نحو ارزشیابی تأکید میکنند .بدین ترتیب ،برخی داللتهای موم برای تربیت اجتمایی که به طاور
مستییم یا غیرمستییم در این یرصه نیشآفرینی میکنند ،استخراج شدند.
واژههای کلیدی :کنش ارتباطی ،هابرماس ،ییالنیت ارتباطی ،تربیت اجتمایی ،اصول تربیت اجتمایی،
روشهای تربیت اجتمایی
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مقدمه
فلسفه تعلیم و تربیت به اقتضای ماهیت بینرشتهای خود و وابستگی به آبشخورهای فلسفه باه ویاژ
تأم های معرفتشناسانه و انسان شناسانه فیلسوفان ،نیازمند پیجویی پیامد دیدگا های جدید در فلسفه برای
تعلیم و تربیت است .نگا هابرماس به انسان و اخالق و ماهیت بایناالذهاانی معرفات ی ای از دیادگا های
مومی است که میتواند پیامدهای بالیو قاب توجوی به ویژ در تربیت اجتمایی و اخالقای داناشآماوزان
برای نظر و یم تعلیم و تربیت داشته باشد ( .)Nowrozi, 2008تربیت اجتمایی به معنای اجتماایی کاردن
افراد ،فراگیری موارتهای اجتمایی ،تربیت برای شوروندان مؤثر ،توانایی بهکارگیری زبان بارای تفوایم و
تفاهم با دیگران ،کسب صالحیتهای اجتمایی برای زندگی در جمع و سازگاری با جامعه در نوشاتههاای
تربیتی بهکار رفته است ( .)Saiah Kokiani, 2009حال با توجه به این ه اغلب افراد جامعاه حاداق دوازد
سال از حیات اجتمایی خود را در مدرسه میگذرانند و مدرسه بعد از خانواد دومین نواادی اسات کاه در
تربیت اجتمایی افراد مؤثر واقع میشود و بخش زیادی از فرایند تربیت اجتمایی در مدرسه انجام میگیرد،
درخور است مبنایی برای تربیت اجتمایی انتخاب کنیم که در آن ارتباطات میان افاراد بار اسااس تعاما و
مشارکت برابر و آزاد باشد و روشهای تربیت به گونهای باشد که صاالحیتهاا و مواارتهاای اجتماایی
الزم را برای ورود به جامعه را به متربیان بدهد .نظریه کنش ارتباطی هابرماس مؤید ارتباطات انساانی از را
گفتوگو و تفاهم است تا همه افراد با شرایط ی سان و برابر به یرصه گفتوگوی آزاد و بادون فریاب و
خشونت و ستیز پا بگذارند.
در زمینه کنش ارتباطی ،گفتمان هابرماس ،فلسفه نیادی و اصاول اخالقای او طای ساالهاای اخیار
مطالعاتی در داخ کشور انجام شد است که از جمله آن میتوان به پژوهش «تبیین فلسفه نیادی هابرمااس
و داللتهای آن برای تدریس یلاوم اجتماایی» )« ،(Amir Shabani, 1997فلسافه تربیتای دم راتیار در
جمواااااوری اساااااالمی ایاااااران و داللاااااتهاااااای آن بااااارای برناماااااه درسااااای دور متوساااااطه»
)« ،(Javidi Kalateh Jafarabadi, 2005بررسی داللتهاای اخاالق گفتماانی هابرمااس باا نظار باه پدیاد
جوانی شدن» )« ،(Karimi, 2007تبیین و ارزیابی دیدگا های هابرماس دربار تربیت اخالقای باا تأکیاد بار
نظریه کنش ارتباطی» )« ،(Nowrozi, 2008بررسی تأثیر نظریه انتیادی در آموزش بزرگساالن با تأکید بار
آرای پائولو فریر و یورگن هابرماس و داللتهای آن برای سوادآموزی بزرگسااالن در ایاران»

(Radji,

) 2010اشار کرد .تفاوت این پژوهش با سایر مطالعات صورت گرفته این است که نظریاه کانش ارتبااطی
هابرماس(و نه نظریه انتیادی) را محور مطالعه قرار داد است و به بررسی داللتهای ایان نظریاه در تربیات
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اجتمایی (نه تربیت اخالقی و یا فیط برنامه درسی دور خاصی از تحصی ) میپردازد .1با این وصف هدف
اصلی این پژوهش ،بررسی مبانی گفتوگو ازنظر هابرماس و تعیاین اصاول و روشهاای تربیات اجتماایی
متناظر با این مبانی است .بنابراین ،پرسشهای اصلی این پژوهش یبارتاند از :اصول تربیتی مبتنی بر مباانی
معرفتشناختی و انسانشناختی کنش ارتباطی هابرماس کدامند؟ روشهای تربیت اجتمایی مبتنای بار ایان
مبانی کدامند؟ برای پاسخ به این سؤالها ،یمن بررسی مبانی نظری و خاستگا ف ری هابرماس و تشری و
تویی نظریه انتیادی و نظریه کنش ارتباطی او ،اصول و روشهای تربیت اجتمایی مبتنی بار آن باه روش
تحلی مفوومی پیشروند  2استنباط شدند.
هابرماس و نظریه انتقادی
یورگن هابرماس 3متولد سال  1929در شور دوسلدورف از کشور آلمان ،ی ی از فیلسوفان م تب
فران فااورت اساات کااه اف ااار او در دوران معاصاار از جملااه در فلساافه تعلاایم و تربیاات نفااوذ کاارد اساات
( .)Amir Shabani, 1997او برخالف پستمدرنیستها که معتیدند دوران مدرنیته پایانیافته ،مدرنیسام را
پروژ ناتمامی میداند که باید آن را ت می کرد تا بتوان از پیامدهای مخربش در امان ماند و الزمه این کار
را «ییالنی کردن جوان» یا گسترش ییالنیت تفاهمی در همه حوز های انسانی میداند.
هابرماس معتید است که نظریه او مختص سفیدپوستان اروپا نیست ،بل ه اص کلیت بخشی با توجه
بهپیشفرضهای آن متعلق به همه بشر است ( .)Karimi, 2007او در ارائه نگرش انتیادی خود باه تارمیم و
بازسازی نظریههای مارکس ،وبر ،لوکاچ و م تب فران فورت میپردازد .تفاوت نظریه انتیادی هابرماس با
دیگر نظریههای انتیادی ،در رهاییبخشی آن است.
این نظریه پوزیتیویسم را به خاطر بعد ایدئولوژی ی نید میکند .اندیشههای پستمدرنیسم را به این
دلی نید میکند که بنیانهای دانش را بیایتبار ساخته ،فاصله دانایی و نادانی را از میاان برداشاته و تاالش
برای پیشرفت را در هالهای از ابوام قرار داد است و هرمنوتیر را به خاطر محافظهکاری نوفتاه در آن کاه
قادر به برمال کردن کژدیسههای جامع سرمایهداری نیست ،سرزنش میکند (.)Mir, 2004

 .1اگر چه در زمینه تربیت اخالقی مطالعاتی صورت گرفته است ،اما تربیت اجتمایی یامتر از تربیت اخالقی است و فیط شام
آن نمیشود ،بل ه یالو بر آن شام کسب موارتوای زندگی در جامعه بشری می شود که در تعریف تربیت اجتمایی بیان شد.
. prospective analysis
. Jurgen Habermas
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معرفتشناسی هابرماس

کلیه ایضای م تب فران فورت و به ویژ هابرماس مخالف نگا یینیگرایی پوزیتیویستی به یلم و
دانش بودند .هابرماس در کتاابهاای «نظریاه و یما » و «شاناخت یالیاق انساانی »1مویاع انتیاادی یاد
پوزیتیویستی دارد و با طرح رابطه دانش و یالیق انسانی درصدد اسات تااریخ اولیاه پوزیتیویسام مادرن را
بازسازی کند .او در این راستا بر اص تأم ت یه میکند و معرفتشناسی پوزیتیویستی را باه هام مایریازد
( .)Nowzari, 2010او برخالف دیدگا اثباتگرایان سوژ متعالی را نفی میکند .تأکید هابرمااس بار ایان
است که «سوژ شناسا ،سوژ اجتمایی (و نه فرا اجتمایی و فرا تاریخی) و پویا است و شناخت نیز به ش لی
اجتمایی قوام می یابد .هیچ شناسایی رها از فرهنگ وجود ندارد و تجربه اجتمایی میانجی هر نوع شاناختی
برای افراد است .)Habermas, 1990( ».بحث دربار معرفتشناسی هابرماس نیازمند شناخت مفووم یالیق
شناختی بشری و اش ال دانش ،بیناالذهانی بودن معرفت و تعریف یی و ییالنیت است که در ادامه به آن
اشار میشود.
 .1بین االذهانی بودن 2معرفت :هابرماس با ت یه بر آرای ویتگنشتاین 3و به ویژ نظریه آستین 4و سرل

5

در مورد ایمال گفتاری از یرسو ،و نظریه تاومم چامسا ی از ساوی دیگار ،باه نیاد فلسافه ساوژ
پرداخت و بنیان شناخت را بر ایمال بیناالذهانی قرار داد .هابرمااس مویاوع شاناخت را مبتنای بار
واقعیتهایی میداند که به ش لی نمادین دنیای اجتمایی را نشان میدهد و قادر است ساخت پنوانی
قواید روابط انسانی را نشان دهد ( .)Nowzari, 2010در برابر فلسفه سوژ محور کانت و هگ کاه
فای شناسا (سوژ ) را در مرکز شناخت قرار میدادند و قائ به فعال بودن ذهن در برابر یین بودناد
و نیز در برابر پستمدرنها که یمیر ناخودآگاا فرویادی را در مرکاز قارار داد و فایا شناساا و
ساختار ذهن -یین را رد میکنند ،هابرماس امر بیناالذهانی را در مرکز قرار داد اسات و داناش را
بهمنزله حاص فعالیت سوژ شناساگر میداند ( .)Karimi, 2007هابرمااس معتیاد اسات حیییات از
را اجماع مباحثهگران در یر ویعیت گفتمانی حاص میشود .پس طبق نظر هابرمااس« ،حیییات
یر مویوع درجایی به دست خواهد آمد که افراد با گفاتوگو در ماورد آن باه اجمااع و تفااهم
برسند .)Habermas, 1995( ».بیناالذهانی بودن حیییت به ویژ در یرصه گفتوگو خود را باروز
میدهد و باید توجه داشت که حیییتی از پیش تعیینشد وجود ندارد و حیییت درجایی باه دسات
1

. Knowledge and Human Interest
. intersubjective
3
. Wittgenstein
4
. Austin
5
. Searle
2
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خواهد آمد که کنشگران به تفاهم و توافق مشترکی دربار آن رسید باشاند .هماانطور کاه اشاار
شد ،درحالیکه پستمدرنها حیییت را امری ایتباری ،نسبی ،و محصول قراردادهای زودگذر می-
دانند ،هابرماس حیییت را امری بیناالذهانی دانسته و آن را در گفتوگو میجوید.
 .2یی و ییالنیات :هابرمااس ییالنیات را در دو نگارش باا یناوان ییا ارتبااطی و ییا ابازاری یاا
استراتژیر نام میبرد .ییالنیت ارتباطی که همان ییالنیت در قالب مفووم کنش ارتباطی هابرماس
تلیی میشود ،به معنای از میان برداشتن موانعی اسات کاه ارتبااط را تحریاف میکنناد و باه معناای
کلیتر ،نظامی ارتباطی است که در آن اف ار آزادانه ارائه میشوند و در برابر انتیاد حق دفاع داشاته
باشند« .یی ارتباطی نه به ذهنی (فایلی) ارجاع دارد که خود را در رابطه با اییان از طریق بازنمایش
و کنش حفظ میکند و نه یر سیستم خودات ا که به حفظ مرز خود با محیط «اشتغال» دارد ،بل اه
به یر زیست جوان که به نحوی نمادی ساختار پذیرفته اشاار دارد ،جواان زیساتی کاه از فعالیات
تفسیری ایضا ساخته شد است و تنوا از طریق ارتباط بازتولید مایشاود .)Habermas, 2005( ».در
میاب ییالنیت ارتباطی ،ییالنیت مربوط به کنش معیول و هدفدار قرار میگیرد که بدان ابازاری
و یا فنّاورانه میگویند .هابرماس در رابطه با یی ابزاری چنین بیاان مایدارد کاه «دساتگا مفواومی
یی ابزاری برای این درست شد اسات کاه باه ذهان ام اان دهاد بار طبیعات ایماال کنتارل کناد
درحالیکه به یر طبیعت یینیتبخشی شد نمیگوید که برای آنچه باید کارد .دریینحاال ،ییا
ابزاری «ذهنی» است ،به این معنا کاه رابطاه باین ذهان و یاین را از مویاع مسالط ذهان شناساند و
یم کننااااد بیااااان ماااایدارد نااااه از جایگااااا یااااین مااااورد ادراز و مویااااوع دسااااتاموزی».
( .)Habermas, 2005تفاوت اصلی یی ارتباطی و ابزاری در دیدگا هابرماس این است که ییا
ارتباطی به تفاهم و توافق می دارد ،اما یی ابزاری به دسترسی به هادفهای از پایش تعیینشاد و
تصرف و تسلط (بر طبیعت و دیگران) .بهبیاندیگر ،یی ارتباطی معطاوف باه ایجااد زیسات جواان
ارتباطی و یی ابزاری یلیه آن و در راستای ایمال قوانین سیستم میباشد.
 .3انسانشناسی :1گرچه هابرماس اظوار میکناد کاه م تاب فران فاورت دساتاوردهای تااز بسایاری
داشته است ،اما از این حیث که ازلحاظ انسانشناسی فلسفی باه شادت وامادار نظریاههای ماارکس
دربار کار بود است ،آن را نید میکند .او معتید است که کارهای مارکس در ساایه یینیاتهاای
ابازاریگرایاناه و اثبااتی کاه از تأکیاد بیشازحاد بار کاار باه یناوان وجاه تماایز انساان برمیآیااد،
. Anthropology

1

 10پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت ،دانشگا فردوسی مشود

سال  ،4شمار  ،2پاییز و زمستان 1393

پنوانشد اند .اگرچه او یی ابزاری و کار را از ویژگیهای موم زندگی بشری میداناد ،اماا معتیاد
است که کار بهصورت اجتمایی سازمانیافته و به تنوایی نمیتواند فص ممیز انسان باشاد و زباان و
تعام ارتباطی برآمد از آن مومترین وجه انسان است ( .)Habermas, 1995همین تأکید و برجسته
سااختن ییا ارتبااطی و تعاما ارتبااطی اساات کاه انسااانشناسای هابرماااس را از پیشاینیان م تااب
فران فورت جدا میسازد .هابرماس بر این باور است که انسانها از موهبت زبانی و اجماع هنجااری
بنیاااااادینی برخوردارناااااد کاااااه در سااااااختار زباااااان و قوایاااااد گفتاااااار نوفتاااااه اسااااات
( .)Jalaipoor & Mohamadi, 2009انسانشناسی هابرماس پیوند یمییی با زبان و ارتباطاات زباانی
دارد و اذیان میدارد که انسانها می توانند با استفاد از آن در راستای ییالنیت ارتباطی و تفااهم و
توافاااق از ناخشااانودی و مااانجالب ییااا ابااازاری و قفاااس آهناااین وباااری بیااارون بیایناااد
(.)Nowzari, 2010

در کنش ارتباطی افراد میخواهند با روش استداللی و با بهکارگیری صحی زبان با افراد دیگار باه
توافق برسند .در اینجا نیش زبان ،یر نیاش حیااتی در رواباط انساانی محساوب مایشاود و هابرمااس در
مراح ت املی زندگی انسان مومترین یام را زبان میداند و به نویی حیات قب از برقراری ارتباط توسط
زبان را نظام شئونی جانوری میداند که فاقد هنجار و ارزشها بود است و با ظوور زباان باود کاه رواباط
اجتمایی هنجاری ش

گرفته است (.)Nowzari, 2010

کنش ارتباطی
میصود هابرماس از «کنش» چیست؟ او دراینبار معتید است که «من اصطالح کنش را تنوا بارای
آن دسته از بازنمودهای نمادی به کار خواهم برد که کنشگر بهواسطه آنوا رابطهای با دستکم ی ی از ساه
جوان یینی ،اجتمایی و ذهنی (درحالیکه همیشه جوان یینی جزء آن است) برقرار میکندHabermas, ( ».

 .)2005هابرماس از سه نوع کنش با ینوان کنش ابزاری ،1کنش راهبردی  2و کنش ارتباطی  3نام میبارد.
در ادامه بحث منظور از این کنشها بیان میگردد.
هابرماس در کتاب «نظریه کنش ارتباطی» در اشار به تفاوت کنش ارتباطی با سایر کنشهاا چناین
مینویسد« :در میاب اینها (کنش راهبردی و ابازاری) مان از کانش ارتبااطی ساخن میگاویم .آنجاا کاه
کنشهای کارگزاران ناه از طریاق محاسابات خودخواهاناه موفییات بل اه از طریاق یما حصاول تفااهم
1

. instrumental action
. strategic action
3
. communicative action
2
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هماهنگ میشود .در کانش ارتبااطی مشاارکتکنندگان در وهلاه اول بهساوی موفییتهاای فاردی خاود
سمتگیری نمیکنند .آنها هدفهای فردی خود را تحت شرایطی دنباال میکنناد کاه بتوانناد نیشاههای
کنش خود را بر مبنای تعاریف مشترز از ویعیت هماهنگ کنند ».در مورد مفواوم «حصاول تفااهم» کاه
مؤلفه کلیدی فوم کنش ارتباطی به شمار میرود ،باید توجه داشت که مراد از این اصطالح« ،رسیدن به هم
فومی دوطرفه در کنش ارتباطی بود و بنا به گفته خود هابرماس مراد از آن «فرآیناد رسایدن باه توافاق در
میان فایالن در میام گویند و یم کنند میباشد .)Habermas, 2005( ».چنان ه اشار شد ،یی ارتبااطی
بر تفاهم و توافق استوار است و ازآنجاکه کانش ارتبااطی بار ایان ناوع ییا ت یاه دارد ،کانش مزباور در
راستای حصول تفاهم و توافق جمعی است و به همین دلی در برابر کنش ابزاری و راهباردی اسات کاه باا
ت یه بر یی ابزاری و در جوت دستیابی باه هادفهای ابازاری و از پایش تعیینشاد (و ناه تاوافیی) قارار
میگیرند.
وضعیت کالمی ایده آل (شرایط آرمانی بیان) : 1در نظریه هابرماس شرایط اید آل گفتوگو،
ویعیتی است که در آن اختالفها و تعارضها در پرتو ارتباطی که کامالً فارغ از فشار و سرکوب است و
در آن تنوا نیروی استدالل بوتر غلبه مییابد به ش

ییالنی ح و برطرف میشوند .ازآنجاکه کنشها ،از

طریااق ارتباااط ،جواات اجتمااایی مااییابنااد ،کاانش ارتباااطی دارای ایاان پاایشفاارضهااای ییالناای اساات
( .)Habermas, 2005هابرماس در نظریه کنش ارتباطی ،انگار مناظر  ،گفتمان و گفتوگوی فارغ از هار
نوع سلطه یا آسیبشناسیهای زبانی را مطرح میکند که معطوف به فوم و اجماع بایناالذهاانی باه یناوان
مناسبترین رویه در حوز یمومی است .او این شرایط را ویعیت کالمی اید آل (آرمانی) مینامد؛ یعنی
ویعیتی که در آن اختالفها و تعارضها به ش لی ییالنی از طریق شیو های ارتباطی که رهاا از هرگوناه
اجبااار اساات و در آن تنوااا نیااروی اسااتدالل بوتاار اساات کااه غلبااه مییابااد ،ح وفصاا ماایشااوند
( .)Lyytinen & Hirschheim, 1998در این ویعیت باید برای چوار سؤال اساسی در آغااز کاار پاساخی
مناسب و انگیزانند به گفتگو وجود داشته باشد .این چوار سؤال یبارتاند از« :منظور شما چیسات؟»« ،آیاا
چیزی که شما میگویید حیییت دارد ؟»« ،آیا شما در گفاتن آن محاق هساتید؟» و «آیاا شاما واقعااً باه آن
ایتیاددارید؟» هرچند این دیاوی به طور معمول در ارتباطهاا ماورد بحاث قارار نمایگیرناد ،اماا باه زیام
هابرماس ،در مواقع لزوم و در هنگامیکه این دیاوی مورد تردید قرار گیرند ،میتوان این دیاوی را بهطور
روشن مطرح نمود (.)Abazari, 2009

. Ideal Speech Situation

1
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ادعاهای اعتبار :1ادیای صحت و ایتبار بر چوار نوع است :فومپذیری ،2صدق ،3حیییی باودن 4و
صحت .۵در این میان فوم پذیری ادیایی است که زبان به تنوایی در درون خود بدان داللت میکند و متعلق
به حوز بیان نیست .بنابراین ،حوز اطالق اصول کلی بیان بر حسب سه نوع بعدی مشخص میشاود؛ یعنای
در رابطه با جوان اول ایمال مربوط به رابطه با جوان یینی و پیشبینی مطالعه میشود .در رابطه با جوان دوم
مظاهر زبانی نیات بررسی میشوند و در رابطه با جوان سوم شایو برقاراری رواباط باین اشاخاط از طریاق
ایمال کالمی غیار بیاانی مطالعاه مایشاوند ( .)Lyytinen, & Hirschheim, 1998; Holub, 2010در نظار
هابرماس دیوی ایتبار دقییاً همین شرایط هستند؛ هر بیانی در صورت لزوم حاوی اشار ای یمنی به صدق،
صحت و حیییی بودن است و آزمونپذیری و انتیادپذیر بودن ادیاهای ایتبار ،یاامن و پشاتوانه ییالنیات
هستند .مفووم کنش ارتباطی هابرماس متضمن پیشفرض زبان به ینوان رسانه الزمی است برای رسیدن باه
نویی تفاهم در فرایندی که شرکتکنندگان با روش ییالنی به واسطه ارتباط با جوان متیابالً دیاوی نیاد-
پذیری را طرح میکنند (.)Burkart, 2007

احتجاج :استدالل آوردن و استدالل خواستن از دیگر ویژگیهای گفتوگوی موساوم باه کانش
ارتباطی است .در این ش
ش

از گفتوگو شرکتکنندگان و یا کنشگران هموار باید مویعهای خود را به

قانعکنند و استداللی پیش ببرند« .هر کسی که در یر احتجاج شرکت میکند ،ییالنیت یا نیصاان

ییالنیت را با شیو ای که نسبت به ارائه دالی موافق یا مخالف دیاوی طرحشد نشان میدهاد باه نماایش
میگذارد .اگر او طرفی «پذیرا در استدالل» باشد یا دالی را میپذیرد یا میکوشد به آنوا پاسخ دهاد و در
هر یر از این دو شق با آنوا به شیو منطیی برخورد میکند .در نیطه میاب  ،اگر او «نسبت به دالی ناشنوا
باشد» یا مم ن است همی شه دالی مخالف نظر خود را نادید بنگرد و به آنوا اظوارات جزمی پاسخ دهد ،و
در هر دو صورت او با مسائ به شیو ای غیرییالنی برخاورد کارد اسات .)Habermas, 2005( ».درواقاع
احتجاج با این ش لی که مطرح شد به معنای حجت خواستن و حجت آوردن ییالنی است که برای توجیه
گزار های ابراز شد و ادیاهای ایتباری طرفین گفتگوست.
جهان زیست 6و نظام :7هابرماس ،در نظریه کنش ارتباطی ،دو مفووم جوان زیست و «نظام» را در
تیاب با ی دیگر مطرح میکند .جوان زیست را باید همان جوان معنی و کانش ارتبااطی و توافاق و رابطاه
1

. validity claim
. comprehensibility
3
. truth
4
. truthfulness
5
. correctness / appropriateness
6. Life World
7. System
2
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ذهنی بین انسان ها دانست ،جوانی که یر مفووم م م برای کنش ارتباطی بود و فضایی است که در آن
کنش ارتباطی صورت میگیارد .ایان فرایناد شاام حاوز ای از تجرباههای فرهنگای و کنشهاای متیابا
ارتباطی بود که بهطور اساسی قاب درز و ذاتاً آشنا هستند و پایهای برای تمام تجربههای زندگی به شمار
میروند .مؤلفههای اساسی این فرایند یبارتاند از :فرهنگ ،شخصیت و جامعه .در یار جماعبنادی بایاد
گفت که بدون زیست جوان هیچ ارتباطی صورت نمیگیرد و بدون کنش ارتباطی هیچگا زیسات جواان
بازتولید نمایشاوند ( .)Habermas, 2005در میابا زیسات جواان ،نظاام قارار دارد کاه در آن خباری از
ییالنیت ارتباطی و تفاهمی نیست .هابرماس در بحث از جامعهشناسی سرمایهداری متأخر معتیاد اسات کاه
نظام همان فرآیند ییالنیت ابزاری است که جوان زیست را به تسخیر خود در آورد است .او معتید اسات
که در جوان سرمایهداری ،پول و قدرت اص سازمان بخش «نظام» و «زیست جوان» است و این سلطه نظام
بر زیست جوان ،بازتولید فرهنگی و نمادین جامعه را به خطر میاندازد و جامعاه را بیماار مایکناد .باهطور
نمونه ،ح شدن فرد در سیستم دولت رفاهی سرمایهداری پیشرفته ،اذهان فعال را به اشیاء وابسته مایکناد و
به استیالل و سالمت فرد آسیب میرساند (.)Dillard, & Yuthas, 2006

حوزه عمومی :1در نظر هابرماس گفتوگو در حوز یمومی و بر اساس یی ارتباطی و (نه یی
ابزاری) انجام میگیرد و منظور از حوز یمومی یرصهای اسات کاه در آن افاراد باه منظاور مشاارکت در
بحثهای باز و یلنی در کنار هم گرد می آیند و برخالف نوادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند و یا
دارای روابط قدرت درونی هستند از اصول مشارکت و نظام دم راتیار خبار مایدهاد (.)Holub, 2010

«منظور ما از حوز یمومی در وهله نخست قلمرویی از زندگی اجتمایی است که در آن چیزی شبیه اف اار
یمومی 2میتواند ش

بگیرد .دسترسی به حوز یمومی ،بهطور کلی ،بارای هماه شاوروندان آزاد اسات.

بخشی از حوز یمومی در هر گفتگو و همسخنی ش

میگیرد که در آنوا اشخاط خصوصی 3گرد هام

میآیند تا یموم (یامه مردم) 4را ایجاد کنند .)Habermas, 2006( ».هابرماس حاوز یماومی را یرصاهای
میداند که در آن مناظر یمومی در مورد مویوعهای مختلف موردتوجه یمومی ش

میگیرد .میاانجی

اصلی در این حوز «استفاد یمومی از خرد» در بحثهای باز و بدون محدودیت است (.)Barton, 2005

1. public sphere
2
. public opinion

. private person
. the public

3
4
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یافتههای پژوهش
در این بخش با نظر به اصول و روشهای تربیتی مبتنی بر مبانی معرفاتشاناختی و انساانشاناختی

1

نظریه کنش ارتباطی هابرماس ،یازد اص تربیتی و سیزد روش تربیتی به دسات آماد کاه تماامی آنواا بار
یرورت بازسازی مفووم یادگیری ،مدیریت کالس و مدرسه ،نیش معلم و دانشآموز ،چگونگی اساتفاد
از مطالب و محتوای درسی ،نحو ارزشیابی تأکید میکنند.
اصول تعلیم و تربیت مبتنی بر کنش ارتباطی
در ادبیات تعلیم و تربیت ،اصول ناظر بر «بایدهایی هستند که بر اساس انسانشناسی یر م تاب یاا
اید که مبنا هستند به دست میآیند .در یلوم کاربردی مانند یلوم تربیتی ،اص معنای خاصی دارد و منظور
آن قاید یامی است که در قالب یر دستورالعم کلی میتوان به ینوان راهنمای یم در تعلیم و تربیت
مورد استفاد قرار داد .)Bagheri, 2010( ».در این پژوهش ،اصاول تربیات اجتماایی باه قاانونمنادیهاا و
راه ارهای اساسی و فراگیری اشار دارند که مبتنی بر مباانی انسانشناسای – معرفتشناسای نظریاه کانش
ارتباطی هابرماس میباشد.
 .1اصل مشارکت متقابل و مؤثر در تشکیل جامعه مبتنی بر قلمروی «بیی اذههیانی» :ایان اصا
مبتنی بر معرفتشناختی بیناالذهانی بودن حیییات میباشاد .بار ایان اسااس ،تعلایم و تربیات در بدعاد
اجتمایی باید مشارکت متیاب و مؤثر در تش ی جامعه مبتنای بار تفااهم و توافاق را از طریاق ارتبااط
متیاب و متعام بین دانشآموزان فراهم سازد؛ جامعهای که در آن نه یضوی منفرد و بیگانه باشد و نه
یضوی که اراد او در اراد یمومی ح شد باشد .طبق این اص  ،بخشی زیادی از مویوعهایی کاه
در کالس مطارح مایشاوند ،میبایسات توساط خاود داناشآماوزان (باه ویاژ در دور راهنماایی و
دبیرستان) انتخاب شوند و اگر مویویی از کتاب درسی هم انتخاب شد باشد باید با استدالل و توافق
بیناالذهانی به بحث گذاشته شود .در اینجا معلم میتواند به ش

غیرمساتییم دامناه گفاتوگو را باه

مویوعهایی ب شاند که برای ادامه بحث حیاتیتر و مومتر به نظر مایرساد و بادین ترتیاب مویاوع
یروریتر بهجای مویوع کماهمیتتر و پیش پا افتاد تر مدنظر قرار میگیرد .در حالتی دیگر ،معلام
باید از میان مسائ خود دانش آموزان دست به گزینش بزناد ناه این اه مویاویی را بارای گفاتوگو
 - 1رجوع شود به :محمدی ،آزاد ( .)1392مبانی و اصول گفتگو از نظر هابرماس و بررسی داللتهای آن در تربیت اجتمایی.
پایان نامه دور کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگا توران.
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تحمی کند .معلم باید مویویی را انتخاب کند که تیریباً اغلب داناشآماوزان آن را مسائله خاود باه
حساب بیاورند.
 .2اصل آموزش بر اساس استدذل طرفینی (بی اذههانی) :این اص بر معرفتشناختی بیناالذهاانی
بودن حیییت مبتنی است .ی ی از آرای فلسفی هابرماس این است که به جای ت یه بر یینیات ،توافاق
بین االذهانی را تا جایی که میدور است جایگزین کند .بر اساس این اص  ،در ارتباط میان شاگردان و
معلم و یا شاگردان با ی دیگر ،کاربرد استدالل طرفینی و میان ذهنی اهمیت ویژ ای مییابد و درنتیجه
فضای تعلیم و تربیت بیشتر در میان اذهان قرار دارد تا میان ذهن و جوان .بنابراین ،الزم اسات داناش-
آموزان نه تنوا از هرگونه انفعال به دور بود  ،بل ه با یادگیری و فراگرفتن مسائ جدید ،فعاال باشاند،
آن را ارزیابی کنند ،به نید ب شند و نظرات خود را بیان نمایند .همچنین ،معلم و شاگرد باید با توسا
به استدالل و احتجاج و از طریق فرایند گفتوگو و با روش بیناذهنی و مفاهماهای در فرایناد تعلایم و
تربیت به پیش بروند.
 .3اصل تساهل 1و پرهیز از تحمیل عقاید :ایان اصا بار مبناای معرفاتشاناختی تفااهمی باودن ییا
ارتباطی مطرح میشود .هابرماس رسیدن به توافق را ذاتاً دم راتیر میداند؛ زیارا حاصا اراد آزاد
طرفین گفتگوست« .توافیی که به شیو ای ارتباطی حاص میشود ،دارای یر شالود ییالنی اسات
که هیچ یر از طرفین نمیتوانند آن را چه به صورت ابزاری از طریاق مداخلاه مساتییم در اویااع و
احااوال و چااه بااه صااورت راهبااردی بااا تااأثیر گذاشااتن باار تصاامیم حریفااان تحمیاا نماینااد».
( .)Habermas, 2005هنگامیکه از طریق اجماع و توافق میان کنشگران و دیدگا های مختلف نتوان
همگرایی و توافق ایجاد کرد ،راهی که باقی میماند تساه است و پیماودن طرییای کاه دیادگا های
مخالف و مختلف با دیدگا خود را تحم کنیم .تساه به ینوان ی ی از اصول تعلیم و تربیت بیاانگر
این است که روابط میان معلم با شاگردان و شاگردان با ی دیگر باید به نحوی باشاد کاه در صاورت
نرسیدن به توافق ،دیدگا های مخالف محترم شمرد شود و در یاین مخالفات باا آن ،ماورد تحما و
تساه قرار گیرد .طبق این اص «در هار حرکات تربیتاا را هاا آساان و میسار باه رو فراگیرناد
گشود شود تا می و رغبت به رفتن فراهم شود و با فراگیرند از سر مالیمت و مادارا رفتاار شاود تاا
بتواند را را بر خود هموار سازد و طا طریق کند و به میصود دست یابد .این ایجاد سعهصدر در افراد
. tolerance
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 .4اصل عقالنی شدن مناسبات آموزشی :این اص بر مبنای معرفتشناختی تفاهمی بودن یی ارتباطی
استوار است .ییالنیت ازنظر هابرماس به معنای از میان برداشتن موانعی اسات کاه ارتبااط را تحریاف
میکند ،اما در معنای کلیتر ،نظامی ارتباطی است که در آن اف ار آزادانه بیان شوند و در برابر انتیااد
حق دفاع وجود داشته باشد .با این استدالل ،توافق غیر تحمیلی توسعه مییابد .ییالنی شدن مناسابات
آموزش در نظر هابرماس چنین است که در ارتباط با سایر کنشاگران شارطهاای الزم بارای تفااهم و
توافق که هدف کنش ارتباطی است ،برآورد میشوند .به زیم هابرماس «یر ح م را تنواا تاا آنجاا
می توان ییالنی خواند که گویند شروط الزم را برای انجام هدف ارتباطی حصول تفااهم باا حاداق
یر مشارکتکنند دیگر دربار چیزی در جوان برآورد سازد .)Habermas, 2005( ».طارح نظریاه
کنش ارتباطی ،طرح یی ارتباطی و جایگزینی آن بهجای کنش غایاتمناد (ابازاری) ،طارح زیسات
جوان و اخالق گفتوگویی و جوتگیری هابرماس در مورد زیست جواان و فضاای حااکم بار آن،
نحو استعمار زیست جوان ،نحو دستیابی به اجماع و تفاهم در اخالق گفتوگویی

( Habermas,

 )2005همه شواهدی بر تأکید هابرماس بر ییالنیت در فرد و جامعه است که میتواند به یناوان یار
اص راهنمای یم تربیتی در قلمرو تربیت اجتمایی موردتوجه قرار گیرد .طبق ایان اصا  ،معلماان و
متربیان باید در راستای ییالنیت بازاندیشانه و ادیاهای ایتباری ،کنشهای خود را سامان دهند.
 .۵اصل مسئولیتپذیری :ایان اصا مبتنای بار انساانشاناختی یاملیات انساانی مبتنای مایباشاد .اصا
مسئولیتپذیری چاون قایاد ای تجاویزی حااکی از آن اسات کاه فاردی کاه ماورد تعلایم و تربیات
قرارگرفته باید نسبت به میاصدی که در جریان حیات خود در نظر میگیرد و ایمالی که برای نی باه
آنوا انجام میدهد ،احساس مسئولیت کند و قبول اص مسؤولیت در جریان حیات انسانها ،واجاد آن
خواهد بود که از آفات و موانع کمال و تعالی شخصیت خویش دوری کند و مانع آن خواهد بود کاه
به خاطر رسیدن به ت ام وجودی خویش در رسیدن به هدفهایش هر وسایلهای را مجااز بداناد .بار
اساس نظریه کنش ارتباطی هابرماس ،وقتیکه متربی وارد گفتوگو میشود ملزم به ارائه دالیلی برای
ادیاهای ایتباری خاویش اسات .او بایاد مسائولیت دالیلای کاه ارائاه مایدهاد را بپاذیرد .همچناین،
مسئولیت دفاع از آنوا و حتی ابطال آنوا را به هنگامیکه یدم کفایت آنوا ثابت شود را بر یود دارد.
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هابرماس این مسئولیتپذیری را مسئولیتپذیری ییالنی مینامد ( .)Habermas, 2005این امر مانع از
منحرف شدن کنش ارتباطی به سوی کنش ابزاری میشود.
 .6اصل آموزش تفاهم و توافق عملی :مطابق با این اص متربی باید به گونهای تربیت شود ،یا آن نوع
قابلیتی در آنان پرورش داد شود که قادر به کنار گذاشتن محاسابات خودمداراناه بارای دساتیابی باه
موفییت باشند و جای آن توافق و تفاهم جمعی را قرار دهند .بهیباارتدیگر ،مصالحت جمعای را بار
منفعت شخصی میدم دارند .رسیدن به چناین اجماایی باهویژ در تصامیمگیری بارای مساائ حیااتی
جامعه و سالمت زیست جوان بسیار موم است .هابرماس در اشار به معنای حصول تفااهم خاطرنشاان
میسااازد کااه «معنااای حااداقلی حصااول تفاااهم ایاان اساات کااه حااداق دو فایا در میااام گوینااد و
یم کنند  ،یار باازنمود زباانی را باه شایو واحادی درز کنناد .)Habermas, 2005( ».ازایانرو،
رسیدن به تفاهم حاص از انتخاب و اراد شخصی کنشگران ارتباطی به ینوان اصالی موام در تربیات
نشان از این دارد که نیش آموزش انتیادی دانشآموزان مشخص میشود؛ زیرا کساب چناین قاابلیتی
بهخودیخود مم ن نمیشود .افراد باید در جوتی خالف آنچه «نظام» تحمی میکند و در راستای بیا
و تداوم «جوان زیست» تربیت شوند ( .)Radji, 2010برای رسیدن به تفاهم و توافق جمعی الزم است
که دانشآموزان در کالسهای درس این موقعیتها را بهطور یملی تمرین کنند و در مسیری خالف
«نظام» و ییالنیت ابزاری سیر کنند.
 .7اصل آزادی در ابراز عقاید و نظرات :گفتگوی مطلاوب یاا آرماانی چنان اه اشاار شاد ،آن ناوع
گفتگویی است که نخست همه افراد حق مساوی برای شرکت در آن را دارند .دوم ،شرکتکنندگان
از کام ترین دانش برخوردار باشند و سوم این ه به هنگام مواجه شدن باا اساتداللی بوتار از اساتدالل
خود به آن احترام بگذارند و موایع پیشین خود را کنار نوند ( .)Habermas, 2005در این ویاعیت
دنبال این هستیم که آیا دانشآموزان در برنامه درسی و بییه مراح آموزش مشارکت داشتهاند یا خیر
و آیا در کالس درس فرصت مشارکت برابر داشتهاند یا فیط به ترگویی معلم گوش فارا داد اناد و
گفتگویی صورت نگرفته است .اص آزادی ناظر بر آن است که شاگردان با راهنماایی معلام و ناه باا
تح م او ،آنچاه در کاالس درس میآموزناد را ماورد ارزیاابی قارار داد و فعاالناه در فوام و درز
مطالب شرکت کنند تا مجبور نباشند بدون چونوچرا فیط به دلی این ه یر مویاوع کتااب درسای
است ،آ ن را بپذیرند ،بل ه باید این آزادی را داشته باشند که هر مویاویی را نیاد کارد و باا دالیا
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قانعکنند بپذیرند .طبق این اص  ،افراد باید در محیطهای آموزشی به تمرین آزادی و آزاداندیشای و
تیویت توانایی انتیاد ،ارائه پیشانواد و دفااع از حیاوق و ییایاد خاود بپردازناد .محیطهاای آموزشای
میتوانند باا فاراهم کاردن شارایطی کاه در آن داناشآماوزان فرصات ارائاه نظار و انجاام انتیادهاا و
پیشنوادهای مناسب در موارد مختلف را دارند ،به رشد آزادی دانشآموز کمر کنند.
 .8اصل رشد و پرورش تفکر نقاد :این اصا مبتنای بار انساانشاناختی میا باه آزادی و رهاایی مبتنای
میباشد .بر این اساس ،در جریان تربیت میبایست در سیاستگذاریها ،برنامهریازیهاا ،ارزیاابیهاا،
تصمیمگیریها و اقدامات تربیتی به دستاوردهای معتبار داناش بشاری و نتاایو پاژوهشهاای معتبار و
سازوکارهای استفاد از خرد جمعی مانند مشورت بین افراد حایر در حوز یمومی توجه نماود و باه
مثابه یر یم ف ورانه ،مربیان و متربیان تا حد ام ان نسبت به خردورزی و نیادی مداوم یم خود و
دیگران اهتمام ورزند .بدین منظور در فرایند آماوزش و پارورش ،مربیاان بایاد ب وشاند فرصاتهاا و
ام ان آزادی یم را برای دانشآموزان فراهم کنند .فراگیر نباید مانند مور بیاراد گوش باه زناگ
آموزشها و باید و نبایدهای مربی باشد .آموزش ها و الیای بایدها و نبایدها نباید تحمیلای و همارا باا
فشار و زور باشد .اگر درجایی مربی تشخیص دهد که مصال فراگیار از او مایطلباد کاه در رفتاار و
زندگی او دخالت کند ،این دخالت باید غیرمستییم و همرا باا اساتدالل منطیای باشاد .فراگیار نبایاد
احساس کند که رفتار و کار خاصی به او تحمی میشود .بهیبارتدیگر ،دخالتهاای مربای بایاد در
چارچوب راهنمایی و همرا با استدالل و توجیه منطیی و در سط فوم او باشد.
 .9اصل تقویت نگاه بی فرهنگی داشت  :ایان اصا بار پایاه انساانشاناختی هویات ارتبااطی مطارح
میشود .طبق این اص  ،کنشگران (متربیان) میبایست به راحتی بتوانند تفاوتهای فردی را قبول کنند
و نگا بین فرهنگی داشته باشند .درواقع ی ی از استلزامهای تربیتی کنش ارتباطی این است که متربی
به گونهای تربیت شود یا آن قابلیتی در آنان پرورش داد شود که برای دستیابی باه موفییات قاادر باه
کنار گذاشتن محاسبات خودمدارانه و پذیرش توافق جمعی به جاای آن باشاند .طبیعای اسات کاه در
مدرسه همه شاگردان با یر فرهنگ و بافت فرهنگی ی سانی وارد نمیشوند (این امر در جوامع چند
فرهنگی نظیر ایران پررنگتر است) .ن ته موم این است که طبیه و رنگ و نژاد و زبان باه صاورت از
پیش تعیینشد موجب برتری و امتیاز گروهی بر گرو دیگر نشود و این امر بایاد هام در کانشهاای
معلمان و مربیان و هم در خطمشی برنامه درسی در نظار گرفتاه شاود .ایان امار کاه جایگاا افاراد در
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گفتگو نباید تعیینکنند نتیجه گفتگو باشد ،در راستای هدفهای کنش ارتباطی اسات کاه هابرمااس
دنبال میکند .همچنین ،میبایست نگا تعاملی و ارتباطی با فرهنگهای دیگر در میاب نگا تیاابلی و
ابزاری و حزبی نگری به دانشآموزان آموزش داد شود .هابرماس بر این باور است کاه قارار گارفتن
افراد در چوارچوبهای خشن حزبی ،کنش آنوا را به سوی کنش راهبردی یعنی پذیرش جوابهاای
از قب آماد برای هر پرسشی سوق میدهد که این یام موجب کااهش و یادم حصاول تفااهم باین
طرفین گفتمان میشود» (.)Alikhah, 2008
 .10اصل جهتدهی به وحدت اجتماعی :این اص ناظر بر درهم تنیدگی حیوق و آزادیهای فردی و
جمعی میباشد .از منظر هابرماس ،کنش ارتباطی معطوف به تفاهم و توافق منجر به رهایی از سالطه و
قدرت میشود و این میصود و مطلوب کنشگران ارتباطی است .درواقع ،کنش ارتبااطی کنشاگران را
وادار به تأم و بازنگری در مورد کنش ،تعیین مسیر کنشهای سیاسی -اجتمایی ،اجمایی (تفاهمی)
نمودن نیشه های یم جمعی و تیویت خودمختاری مسئوالنه در پرتو آزادی و برابری میکند .ازنظار
او برای موفق شدن در ایجاد یر دیدگا اخالقی باید به مویاوع توافاق در مباحثاات اخالقای توجاه
کنیم .او معتید است که «ش

گیری دیدگا اخالقی به مباحثهای که باه صاورت واقعای انجاام شاد

است ،بستگی دارد )Habermas, 1990( ».از این اص اینگونه برمیآید که متر بی همزماان باا رشاد
اجتمایی و شناخت دنیای اطراف خود متوجه این خواهد شد که تماام افاراد بشاری همانناد او دارای
یالئ ق و نیازهای مشترکی هستند و در این میان هرکدام از افراد جامعه این حق را دارند کاه باا کانش
متیاب و به دور از سلطه در راستای رفع این نیازها و یالئق خود گام بردارند.
 .11اصل عدالت و برابری اجتماعی :این اص مبتنی بار درهام تنیادگی یادالت و همبساتگی (انساجام
اجتمایی) میباشد .هابرماس در ویعیت آرمانی بیان که زمینهساز اندیشاههاای محاوری او در کانش
ارتباطی ،اخالق گفتگویی ،زیست جوان وفاقی و ارتباط بیناالذهانی است به میوله یدالت و برابری و
آزادی شرکتکنندگان در بحث به ینوان خاساتگاهی بارای آغااز کاار مایپاردازد .هابرمااس باا باه
رساامیت شااناختن سااوژ هااای آزاد و براباار بااه ینااوان خاسااتگا اخااالق باار یاادالت و آزادی
( )Peusy, 2011به ینوان هدف تربیت اخالقی در سط اجتماایی تأکیاد مایورزد .از ساوی دیگار،
توجه هابرماس به زیست جوان ،اخالق گفتگویی ،کنش ارتباطی و ییالنیت ارتباطی بر ییالنای ف ار
کردن افراد و رشد مسئولیت ییالنی -اخالقی افاراد داللات دارد کاه ایان موام در ساایه گفتگوهاا و
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منااااظر هاااای یااااری از اجباااار و الااازام ،زمیناااهسااااز رشاااد و شااا وفایی انساااانهاااا خواهاااد شاااد
( .)Nowrozi, 2008همین موقعیتهای برابر و یاری از اجبار است کاه زمیناهسااز یادالت و براباری
شد و در زمینه تربیت اجتمایی یر اص تربیتی موم محسوب میشود.
روشهای تربیت اجتماعی
روش از جنس اص میباشد و به کااربرد خااط اصا زیرسااز خاود اشاار دارد .لاذا ،گازار ای
تجویزی در زمینه تعلیم و تربیت است .این گزار از استدالل قیاسی مرکب از گزار های تجویزی نااظر باه
اص و گزار ای واقعنگر در زمینه روشهای تعلیم و تربیت به دست میآید (.)Bagheri, 2007

 .1روش استفاده از تفسیر بهمنظور وضوح بخشی کالمی در عرصه گفتوگو :ازآنجاکه بسایاری از
موانع ارتباطی در اثر یدم درز و برداشت نادرست به وجود میآیند ،بوتر است به شیو های مختلف
از تفسیر استفاد شود .معلم میتواند به منظور اطمینان از درز صحی دانشآموزان به تفسیر متوسا
شود .وی به ینوان فردی که تجربه و دانش بیشتری دارد ،میتواند کمر شایانی به تحیاق ایان روش
کند .درواقع معلم با پرسیدن سؤالهای مختلف در رابطه با مسائ گوناگون بایاد زمیناه بحاث برابار و
یر موقعیت آرمانی بیان را فراهم کند؛ یعنی خود معلم و دانشآموزان به ینوان طارفین بحاث بایاد
آزادانه و یاری از اجبار به تفسیر و بررسی ادیاهای ی دیگر بپردازند .ن ته موم ایان اسات کاه معلام
میبایست زمانی که مورد پرسش قرار میگیرد و یاا پرسشای را مطارح مایکناد ،بحاث و تفسایرهای
مختلف دربار یر مویوع را به شرطی پذیرفته شد ایالم کند که استدالل و برهان مح مای پشات
سر آن باشد نه این ه فیط یر تفسیر از پیش تعیینشد را برای درستی و صدق در نظر داشاته باشاد.
بهطور نمونه ،در مسائلی مانند خداشناسی ،دین ،س والریسم ،مسائ سیاسی میبایسات باه تفسایرهای
مختلف افراد گوش سپرد و اجاز اظوارنظر به آنان داد شود تا به صاورت بایناالذهاانی و باه دور از
اجبار ،معنا و مفووم آن را به بحث بگذارند.
 .2روش پرورش مهارتهای ارتباطی برای برقراری ارتبیا سیالم :مواارتهاای ارتبااطی ناه تنواا
موارتهای زباانی بل اه مواارتهاای غیرزباانی از جملاه مواارتهاای یااطفی و احساسای ،تواناایی
رمزگشایی ،خود نظارتی و رفتارهای غیرزبانی (موارتهای میان فردی) را نیز شام میشود .از دیگار
قابلیااتهااای ارتباااطی کااه در پاارورش آن بایااد کوشااش شااود میتااوان بااه موااارت فواام و دریافاات
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دیاادگا های مختلااف ،خااودداری از داوریهااای شااتابزد مویااوع مااورد اخااتالف ،فراگیرناادگی،
گشودگی ،یدم اجبار ،تسام  ،تدبیر ،همبستگی و نزاکت اشار کارد .یاالو باراین ،گاوش دادن باه
سخنان دیگران موارت دیگری است که باید به آن توجه شود .گوش دادن فعاالنه و مؤثر به مشارکت
فعال در یر گفتوگو اشار دارد؛ فعالیتی که گویند را در انتیال میصود خویش یاری مایدهاد باا
این هدف که شنوند به آنچه گفته می شود ،گوش دهد نه این ه حدس بزند .در این روش الزم است
این موارتها جوت فرایند صحی گفتگو پرورش داد شود.
 .3روش ایجاد بینش و نگرش ارتباطی در متربیان :بار ایان اسااس میبایسات فرآینادهای تربیات و
محتوای آن در برنامههاای درسای متناساب باا ساط رشاد شاناختی داناشآماوزان و متربیاان ،زمیناه
برخورداری از بینش و نگرش ارتباطی را فراهم سازد .چنان ه ،اگر یوام تربیت فراتر از ساط رشاد
شناختی متربیان باشد ،ورود آنوا را به گفتوگو دشوار خواهد ساخت؛ زیرا آنوا قادر به درز دالی
دیگران برای درستی یا نادرستی داییههای ایتبااریشاان و نیاز ارائاه اساتدالل درسات و یاا احتجااج
درست برای ادیاهای خود نخواهند بود .بدین ترتیب ،گفتوگوی مورد نظر هابرماس محیق نخواهد
شد .ی ی از روشهای ایجاد بینش ارتباطی مبتنی بر تفاهم میتواند به صورت دیال تی ی مطرح شود
و برای نشان دادن کارکرد گفتمان در حوز یمومی و در راستای جوتدهی به وحدت اجتمایی می-
توان از سط جزء (فرد) به سط کالن (جامعه) حرکات کارد .وقتای دو نفار ذهنیات ،آراء و ییایاد
خویش را بدون واهمه بیان میکنند ،این امر خود منجر به برخوردهای ف ری میشود؛ یعنی فرد الاف
نظر خود را ارائه میدهد (تز) .شخص ب به مخالفت یاا توافاق منطیای باا او مایپاردازد .در صاورت
مخالفت منطیی (آنتی تز) ،آن ه استدالل قویتری دارد حرف خاویش را پایش مایبارد و فارد الاف
سخن او را میپذیرد و درنتیجه از آراء فرد الف و فرد ب نتیجهای حاص میشود که مایتاوان آن را
سنتز خواند (.)Alikhah, 2008

 .4روش حاکم کردن عقالنیت ارتباطی در مناسبات آموزشی :ییالنیات ارتبااطی ،ارتبااط و کانش
متیاب میان معلم و دانشآموز را به ش

آزاد و آگاهانه ایجاد و محدودیتهای آن رفع میکناد .بار

اساس این روش ،معلم میبایست جزماندیشی و سرکوبگری را در کاالس درس کااهش و انعطااف-
پذیری و بازاندیشی فردی را افزایش دهد و بهطورکلی ،یی معطوف به هادف را در تصامیمگیاری-
های کالسی کاهش و ییالنیت ارتباطی را افزایش دهد .یم ارتباطی زمانی ییالنای اسات کاه تنواا
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استدالل و برهان آزاد و یاری از هرگونه سلطه خارجی بر آن حاکم باشد .در چنین کالسی ادیاهاای
ایتبار (صدق ،صحت و صداقت) میتواند مورد نید و تجدیادنظر قارار گیارد و اشاتبا ها شناساایی و
اصالح شوند .از این اشتبا ها هموار درسهایی گرفته میشود که اگر این روند در سطحی بازاندیشی
صورت گیرد ،آنگا صورتهایی از استدالل ش

میگیرد .اگر افراد نتوانند باا اساتدالل درسات از

ادیاهای خود دفاع کنند ،رسیدن به اجماع دستنیافتنی است.
 .۵روش تکیه بر استدذل و اعتبار براهی  :به زیم هابرمااس ،در زمیناه کانش ارتبااطی تنواا اشخاصای
مسئول هستند که به ینوان یر یضو جامعه ارتباطی بتوانند کنشهای خود را به سمت دیاوی ایتباار
که به صورت بیناالذهانی به رسمیت شناخته شد است ،سوق دهناد .)Habermas, 2005( ».در ایان
روش بیشااتر باار ارائااه دلی ا و توجیهپااذیری ییالناای ادیاهااای ایتباااری تأکیااد میشااود ،نااه فیااط
جوتگیریهای مغریانه و نادانسته .لذا ،تن دادن به کنش راهبردی و ابزاری نادرست و ممنوع اسات
و فیط با استدالل و ایتبار ،بحث و گفتگو صورت میگیرد.
 .6روش پرورش مهارتهای اجتماعی ذزم بیرای گفیتوگو و انتخیا

صیحی  :شارط نخسات

ارتباط ،پرورش موارتهایی است که برای توجه و درز درست اطالیات اجتمایی مناسب موردنیاز
میباشند .این موارتها یبارتاند از :موارت کمر کاردن ،اشاتراز اطالیاات ،پیاروی از قاوانین و
میررات ،قدردانی ،یذرخواهی ،پاسخگویی به سؤالها ،موارت گفاتوگو ،هم ااری ،انتیادپاذیری،
ارائاااه باااازخورد ،ساااازگاری باااا جامعاااه ،مواااارت ارتبااااطی و تعامااا باااا همسااااالن و دیگاااران
( .)Aksoy & Baran, 2010پاارورش ایاان موارتهااا نیازمنااد قاارار گاارفتن دانشآمااوزان در
موقعیتهایی است که به دور از اجبار و ترس باا معماهاای اخالقای مجباور باه انتخااب از میاان چناد
موقعیت باشند و با روش گفتگو به استدالل و مشروییت دالیا ایتبااری خاود در انتخااب ماوردنظر
بپردازد و معلم در این مسیر میتواند همپای دانشآموزان جنبههای «بایدی» و «نبایدی» قضایا و امور را
به بحث بگذارد .در این روش بر دوری از تح م و استبداد معلام ،محتاوا و سااختار آموزشای تأکیاد
میشود.
 .7روش تکیه بر تفاهم و متقاعد ساخت یکدیگر :روش متیایدسازی مبتنای بار دو معیاار باهکارگیری
کلمهها در ارتباط با دیگران و نه فشار فیزی ی است .استفاد از کلمهها مشروط به خودداری از طارح
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سخنان تودیدآمیز یا تحییرآمیز میباشد .اگر معلمی به شاگردش بگویاد از طارح ساؤالهای احمیاناه
دست بردارد وگرنه مجبورم ف ر دیگری برایت ب نم ،درواقع به شایو ای خشاونتآمیز متوسا شاد
هرچند در قالب کلمه آن را ادا کرد است ( .)Bagheri, 2007حتی در زمینه استدالل نیز قاوت یار
استدالل به این است که احتجااجگار بخواهاد از روش متیایدساازی اساتفاد کناد .طباق ایان روش
آموزشی ،محتوای دروس و فرایند یادگیری باید هموار به نحوی تنظایم شاود کاه داناشآماوزان باا
ی دیگر و با معلم به صورت تفاهمی و توافیی به نتیجه برساند و نتیجاه بحاثهاا بهصاورت م تاوم و
محتوم از قب مشخص نشد باشد ،زیرا اگر اراد و اختیار فراگیران در پذیرش یا رد نتیجه و یاا معاانی
مورد نظر در نظر گرفته نشود ،این روش برخالف مبانی و اصول کنش ارتباطی است.
.8

روش درونی کردن تفاهم و مدارا :در این روش معلمان باید بهجای ترگاویی و لاذت باردن از
سخنان خویش ،از روش م المه و گفتوگو در کالس درس استفاد کنند .کاالس درس معلام بایاد
مجمویهای از سؤال و جواب باشد .همانطور که معلم از شاگردان ساؤال مایکناد بایاد اجااز دهاد
شاگردان بهطور متیاب از او و یا از ی دیگر سؤال کنند؛ زیرا تویی نااقص یاا جاواب غلاط بوتار از
س وت و امتناع از جواب است .ایان کاار مناوط و مشاروط باه وجاود احتارام و ایتمااد متیابا باین
شاگردان و معلم میباشد.

 .9روش عادت شکنی و مواجهه با سؤال :یادت دادن متر بی به پذیرش گزار ها و ادیاهای ایتباری به
صورت انفعالی و بدون یاملیات ،در تضااد باا مباانی معرفاتشناسای و انساانشناسای کانش ارتبااطی
هابرماس است؛ زیرا در نظر هابرماس کنش های ارتباطی و اخالقی باید بار اسااس تعاما و یاملیات و
انتخاب ارادی فرد متر بی باشد و درواقع فاراهم آوردن زمیناه مناساب بارای ت اوین و تعاالی هویات
متربیان در جریان تربیت رسمی و یمومی نیازمند تعام و هم اری یناصر اصلی و محوری آن اسات.
در این روش میبایست تحمی از روند کار حذف شود و ارتباط معلم باا شااگردان بایاد باه گوناهای
تعریف شود که معلم دریینحال که «گویند » است« ،شنوند » نیز باشد .بهیبارتدیگر ،برقراری چنین
ارتباطی در گرو مشارکت دوجانبه هر دو قطب این رابطه میباشاد .بارای مشاارکت داناشآماوزان و
متربیان در چنین ارتباطی ،معلمان و مربیان میبایست ایتماد آنوا را نسبت به خود جلب کنند .طبق این
روش معلمان میبایست دانشآموزان را مورد پرسش قرار دهند .به نحوی آنوا را با تویی چگونگی
فرایند استداللشان مواجه سازند و داییههای ایتباریشان را به چالش ب شد .بناابراین ،درصاورتیکه
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باورهای کنش ارتباطی بهطورکلی کنار گذاشته شوند ،کنش ابزاری که هدف و غایت آن دستیابی به
میصود دلخوا آدم سلطهگر است ،جانشین کنش ارتباطی خواهد شد.
 .10روش تقویت و پرورش تفکر انتقادی و توجه به مسائل اجتماعی :ازنظر هابرماس چنانچه شاخص
به بلوغ اخالقی رسید باشد ،تصمیمهای درست اخالقی را ناشی از اصولی میداناد کاه ازنظار ییلای
برای همه افراد دخی  ،قاب پذیرش است ( .)Karimi, 2007در این روش شاگردان بارای شارکت در
گفتوگوی مورد نظر هابرماس ،باید از قب آمادگی الزم را کسب کرد باشاند ،اساتدالل صاحی را
بشناسند و ازآنجاکه ام ان رهایی در زبان نوفته است ،تیویت زبان برای بیان صحی اساتدالل و اباراز
یالئق یروری است .فراگیران باید بتوانند منافع و یالئق خود را به راحتای و آزاداناه بیاان کنناد و از
برابری حیوق و آزادی برخوردار باشند .بنابراین ،در نظام تعلیم و تربیت میبایست به شیو ای انتیادی
فرایند یاددهی -یادگیری تعریف شود بهنحویکه نید ،ارزشایابی و بیاان یما جمعای تساوی شاود.
یالو براین ،به روشهایی برای ارزیابی توانایی و قابلیتهای معلام و داناشآماوزان ،ناوع گفتماان و
رفتارهای اجتمایی که از هنجارهای کالس درس سرمشق میگیارد و شایو ای کاه در آن الزاماات و
تنگناهای اقتصادی ،مادی و زمانی خاط تبدی به موقعیت تربیتی شود ،توجه ویژ ای شود.
 .11روش پرورش مهارتهای همدلی :اولین گام در خلق فضای مشارکتی ،ظوور تعاما هاای همادلی
است و بهطور ییین همین امر موجب ش

گیری ایتمااد و درنتیجاه ارتبااط صاحی مایشاود .شارط

نخست همدلی این است که با ریایت احترام به فرد ،باه او توجاه کنایم ،هیجانهاای او را گاوش فارا
دهیم و یمل رد او را درز کنیم .بهطور نمونه ،میتوان در درس ادبیات ،اشعار یا متونی را که مبتنای
بر تیویت همدلی و غمخواری و اهتمام نسبت به امور دیگران میباشند را انتخاب نماود و باه بحاث و
بررسی دربار آن پرداخت و یا در درسی مانند تاریخ ،داستانهایی دربار اقوام یا ملتهایی که ماورد
ظلم و ستم واقعشد اند و یا بحثهایی دربار نس کشای ،تبعای

جنسای و ناژادی و مساائلی از ایان

دست را مطرح کرد و به دانشآموزان فرصت گفتوگو و ابراز نظر داد تا باا کااوش یلا وقاوع آن
حوادث (که هابرماس یل آن را ب ار بستن کنش ابزاری و کنش راهبردی باه جاای کانش ارتبااطی
میداند) به این درز برسند که خود محور بینی و فیط خود را برحق دانستن و دست بردن باه کانش
ابزاری چه نتایو و یواقبی را به دنبال خواهد داشت.
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 .12روش پرورش و ارتقای ابعیاد شیناختی و عیاطفی فراگییران نسیبت بیه مشیارکت سیاسیی و

اجتماعی :به اقتضای این روش در حوز شناختی میبایست اطالیااتی درباار سااختار ح وماتهاا،
روابط ح ومت و مردم و سازوکارهای توزیع قدرت در جامعه به دانشآموزان ارائه شاود .در حاوز
یاطفی نیز میبایست گرایشها و قابلیتهای یاطفی متناسب با جامعه مادنی در داناشآماوزان ایجااد
شود .بهطور نمونه ،در دروسی مانند تاریخ ،یلوم اجتمایی و حتی فوقبرناماهها میتاوان ایان دو بعاد
موم از تربیت اجتمایی را پرورش داد.
در بعد شناختی ،مویوعهایی مانند ساختار ح ومت ،کارکردهای قو سهگانه ،دولت و خدمات رفا
اجتمایی شام رفا یمومی ،یرورت و کارکرد احزاب سیاسی و سازمانها و نوادهای بینالمللای در
کالس درس قاب بحث و گفتگو میباشند .در بعد یاطفی نیز مسائلی چون احترام به دیگران و نظرات
آنان ،سعه صدر نسبت به نظرهای مخالف ،یالقاه و بحاث و بررسای جادی درباار رخادادهای موام
اجتمایی ملی و بینالمللی ،احترام به قانون ،تمای به ارزشهای موم اجتمایی مانناد یادالت ،آزادی،
تمای به نید سنتهای اجتمایی غیرمعیول و دیگر ارزشهای نامشروع را میتوان در برنامه آموزشای
مدارس گنجاند.
 .13روش اصالح شرایط گفتگو جهت بهبود ارتبا  :معلم مم ن است با دانشآموزانی از مناطق و باا
ییاید و مذاهب مختلف مواجوه شود .این امر به ویژ در مناطق دور و محروم و همچنین در شورهای
بزرگ بیشتر به چشم میخورد؛ دانشآموزان با شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوت در کنار ی دیگر
مینشاینند و آماوزش مای بینناد .در اینجاا معلام بایاد دقات کناد کاه اگار بحاث و یاا ماوردی بارای
دانشآموزی (به دلی این ه از فرهنگ متفاوت یا به دلی این ه از طبیه پاایین جامعاه اسات) ،مابوم و
ناآشنا بود ،تالش نماید تا با ارائه نمونه و تویای بیشاتر او را در جریاان گفاتوگو مشاارکت دهاد.
بنااابراین ،الزم اساات کااه پاایش شاارکت در گفتگااو ،اطالیااات الزم در اختیااار همااه دانشآمااوزان و
شرکتکنندگان قرار گیرد ،بهنحویکه هیچکس نتواند به دلی داشتن اطالیات بیشتر بر دیگران غلبه
نماید.
بهطورکلی ،اصول و روشهای تربیت اجتمایی مبتنی بر مبانی معرفتشناسی و انسانشناسی نظریاه
کنش ارتباطی هابرماس را بهطور خالصه در ش

( )1مالحظه نمود.
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نتیجه
هابرماس با طرح سه نوع کنش ابزاری ،کنش راهباردی و کانش ارتبااطی ،بااب جدیادی را پایش
روی روشهای تربیت در نظام تعلیم و تربیت میگشااید .در ایان پاژوهش ،تحلیا نظریاه کانش ارتبااطی
هابرماس متضمن داللتهایی بارای تربیات اجتماایی اسات کاه بار یارورت بازساازی مفواوم یاادگیری،
مدیریت کالس و مدرسه ،نیش معلم و دانشآموز ،چگونگی استفاد از مطالب و محتاوای درسای ،نحاو
ارزشیابی تأکید دارد .بر مبنای اصول و روشهایی استنباط شد از این نظریه در چوارچوب تعلیم و تربیات
رهاییبخش و تعلیم و تربیت ارتباطی نمیتوان از رابطاه مونولاوگی و تارناوازی معلام در کاالس درس
سخن گفت ،بل ه میبایست به دانشآموزان و نیازهای آنان ،کنج اوی آنوا دربار مسائ گوناگون و بیان
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اید ها و اف ارشاان کاه برخاساته از زنادگی شخصای و محیطای اسات ،توجاه نماود .همچناین ،در زمیناه
روشهای تدریس اشار شد میبایست معلمان باا داناشآماوزان و یاا داناشآماوزان باا ی ادیگر پیراماون
مویوعهای مربوط به آموزش ،محتوای کتاب درسی ،نحو تدریس ،ارزشیابی گفتگو کنند؛ زیارا در ایان
صورت انگیز و رغبت بیشتری برای مشارکت در آنوا ایجاد میشود و این امر زمینه مشارکت بوتر و بیشتر
آنان را در تش یالت و سازمانهای مدنی فراهم خواهد ساخت .توجه به این مویوع در تربیت اجتمایی از
اهمیت ویژ ای برخوردار است؛ زیرا تحول روابط اجتمایی بر پایه تفاهم و توافق بایناالذهاانی و پرهیاز از
خشونت در ش

گیری جامعه دموکراتیر مؤثرتر و برای تغییر و تحوالت دیگر ارج تر است.

بر مبنای نتایو بهدستآمد از پژوهش پیشنواد میشود از اصول و روشهای استنباط شد از کنش
ارتباطی هابرماس در جوت تربیت اجتمایی و انجام پروژ های مشارکتی و یاادگیری مشاارکتی و گروهای
دانشآموزان و در جوت پرورش تف ر نیااد و رشاد مساؤولیت اجتماایی و خالقیات آناان اساتفاد شاود.
همچنین ،مسئوالن و طراحان نظام آموزشی فضایی ایجااد نمایناد تاا از طریاق گفاتوگوی آزاد مساائ و
چالشهای فراروی فراگیران مطرح شود و فراگیران خود به ارائه را ح و یم به آن ترغیاب شاوند .ایان
کار میتواند حداق بهصورت آزمایشی در برخی از مدارس خاط صورت گرفته و یا حتی در برنامههاای
تربیت معلم به اجرا درآید تا پس از بررسی نتایو و آثار مثبت و منفی آن و انجام تغییرات مورد نیاز در ک
نظام تربیتی بهکار گرفته شود.
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