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 مقدمه

ویاژ  ه ای خود و وابستگی به آبشخورهای فلسفه بارشتهفلسفه تعلیم و تربیت به اقتضای ماهیت بین

جدید در فلسفه برای  هایدیدگا جویی پیامد فیلسوفان، نیازمند پی انسان شناسانهشناسانه و های معرفتتأم 

 هایدیادگا االذهاانی معرفات ی ای از تعلیم و تربیت است. نگا  هابرماس به انسان و اخالق و ماهیت باین

آماوزان اخالقای داناشویژ  در تربیت اجتمایی و ه تواند پیامدهای بالیو  قاب  توجوی بمومی است که می

تربیت اجتمایی به معنای اجتماایی کاردن  .(Nowrozi, 2008) برای نظر و یم  تعلیم و تربیت داشته باشد

کارگیری زبان بارای تفوایم و توانایی به های اجتمایی، تربیت برای شوروندان مؤثر،افراد، فراگیری موارت

هاای دگی در جمع و سازگاری با جامعه در نوشاتههای اجتمایی برای زنکسب صالحیت تفاهم با دیگران،

توجه به این ه اغلب افراد جامعاه حاداق  دوازد   با . حال(Saiah Kokiani, 2009) است رفته کاربهتربیتی 

بعد از خانواد  دومین نواادی اسات کاه در مدرسه گذرانند و می هسال از حیات اجتمایی خود را در مدرس

گیرد، انجام می هو بخش زیادی از فرایند تربیت اجتمایی در مدرس شودواقع می تربیت اجتمایی افراد مؤثر

درخور است مبنایی برای تربیت اجتمایی انتخاب کنیم که در آن ارتباطات میان افاراد بار اسااس تعاما  و 

هاای اجتماایی هاا و مواارتای باشد که صاالحیتتربیت به گونه هایروشمشارکت برابر و آزاد باشد و 

الزم را برای ورود به جامعه را به متربیان بدهد. نظریه کنش ارتباطی هابرماس مؤید ارتباطات انساانی از را  

وگوی آزاد و بادون فریاب و تا همه افراد با شرایط ی سان و برابر به یرصه گفتاست وگو و تفاهم گفت

  .بگذارند خشونت و ستیز پا

هاای اخیار ساال طایو اصاول اخالقای او  فلسفه نیادی ،گفتمان هابرماس ،در زمینه کنش ارتباطی

تبیین فلسفه نیادی هابرمااس » به پژوهش توانمیکه از جمله آن  کشور انجام شد  استداخ  در مطالعاتی 

فلسافه تربیتای دم راتیار در » ،(Amir Shabani, 1997)« آن برای تدریس یلاوم اجتماایی هایداللتو 

                                           «آن بااااارای برناماااااه درسااااای دور  متوساااااطه هاااااایداللاااااتجمواااااوری اساااااالمی ایاااااران و 

(Javidi Kalateh Jafarabadi, 2005)، « اخاالق گفتماانی هابرمااس باا نظار باه پدیاد   هاایداللتبررسی

بار  أکیادتتربیت اخالقای باا  دربار هابرماس  هایدیدگا تبیین و ارزیابی » ،(Karimi, 2007)« جوانی شدن

بار  تأکیدبا  ساالنبزرگبررسی تأثیر نظریه انتیادی در آموزش »، (Nowrozi, 2008) «نظریه کنش ارتباطی

 ,Radji) «در ایاران سااالنبزرگ سوادآموزیآن برای  هایداللتآرای پائولو فریر  و یورگن هابرماس و 

این است که نظریاه کانش ارتبااطی سایر مطالعات صورت گرفته پژوهش با این تفاوت اشار  کرد.  (2010

ایان نظریاه در تربیات  هایداللتو به بررسی است قرار داد   مطالعههابرماس)و نه نظریه انتیادی( را محور 
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با این وصف هدف . 1پردازدمیبرنامه درسی دور  خاصی از تحصی (  فیط)نه تربیت اخالقی و یا  اجتمایی

تربیات اجتماایی  هاایروشاصاول و هابرماس و تعیاین  زنظراوگو این پژوهش، بررسی مبانی گفت اصلی

 از: اصول تربیتی مبتنی بر مباانی اندیبارتپژوهش این اصلی  هایپرسش ،بنابراین .متناظر با این مبانی است

تربیت اجتمایی مبتنای بار ایان  هایروششناختی کنش ارتباطی هابرماس کدامند؟ شناختی و انسانمعرفت

بررسی مبانی نظری و خاستگا  ف ری هابرماس و تشری  و  یمن، هاسؤالرای پاسخ به این مبانی کدامند؟ ب

باه روش  آنتربیت اجتمایی مبتنی بار  هایروش، اصول و او کنش ارتباطینظریه تویی  نظریه انتیادی و 

 .شدند استنباط 2روند پیشتحلی  مفوومی 

 

 نظریه انتقادیو هابرماس 

در شور دوسلدورف از کشور آلمان، ی ی از فیلسوفان م تب  1929سال متولد   3یورگن هابرماس

          نفااوذ کاارد  اساات یااتفران فااورت اساات کااه اف ااار او در دوران معاصاار از جملااه در فلساافه تعلاایم و ترب

(Amir Shabani, 1997) مدرنیسام را یافتهیانکه معتیدند دوران مدرنیته پا هامدرنیستپست. او برخالف ،

 الزمه این کار داند که باید آن را ت می  کرد تا بتوان از پیامدهای مخربش در امان ماند و  ناتمامی میپروژ

 داند.های انسانی میگسترش ییالنیت تفاهمی در همه حوز  یا« کردن جوان یییالن»را 

توجه با  یبخش تیکلبل ه اص   ،هابرماس معتید است که نظریه او مختص سفیدپوستان اروپا نیست

ه نگرش انتیادی خود باه تارمیم و ئدر ارا او. (Karimi, 2007) های آن متعلق به همه بشر استفرضپیشبه

پردازد. تفاوت نظریه انتیادی هابرماس با های مارکس، وبر، لوکاچ و م تب فران فورت میبازسازی نظریه

 بخشی آن است.انتیادی، در رهایی هاینظریهدیگر 

مدرنیسم را به این های پستاندیشه .کندیویسم را به خاطر بعد ایدئولوژی ی نید میاین نظریه پوزیت

ساخته، فاصله دانایی و نادانی را از میاان برداشاته و تاالش  ایتباریهای دانش را بکند که بنیاندلی  نید می

کاری نوفتاه در آن کاه های از ابوام قرار داد  است و هرمنوتیر را به خاطر محافظبرای پیشرفت را در هاله

 (.Mir, 2004) کندنیست، سرزنش می دارییهجامع سرما هاییسهقادر به برمال کردن کژد

 

 

                                                 
و فیط شام   استتر از تربیت اخالقی ، اما تربیت اجتمایی یاماستصورت گرفته  مطالعاتیاگر چه در زمینه تربیت اخالقی  .1 

 .شدکه در تعریف تربیت اجتمایی بیان  می شود ی زندگی در جامعه بشریبل ه یالو  بر آن شام  کسب موارتوا ،شودآن نمی
2  . prospective analysis 
3.  Jurgen Habermas 
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 هابرماس شناسیمعرفت
به یلم و  پوزیتیویستی گراییهابرماس مخالف نگا  یینی ژ یو کلیه ایضای م تب فران فورت و به

مویاع انتیاادی یاد « 1شاناخت یالیاق انساانی»و  «نظریاه و یما » یهااهابرماس در کتااب دانش بودند.

اسات تااریخ اولیاه پوزیتیویسام مادرن را  درصددپوزیتیویستی دارد و با طرح رابطه دانش و یالیق انسانی 

 ریازدپوزیتیویستی را باه هام مای یشناسمعرفتو کند بازسازی کند. او در این راستا بر اص  تأم  ت یه می

(Nowzari, 2010.) ایان  هابرمااس بار تأکیدکند. گرایان سوژ  متعالی را نفی میدیدگا  اثبات برخالف او

( و پویا است و شناخت نیز به ش لی یخی)و نه فرا اجتمایی و فرا تار سوژ  شناسا، سوژ  اجتمایی»است که 

ختی یابد. هیچ شناسایی رها از فرهنگ وجود ندارد و تجربه اجتمایی میانجی هر نوع شانااجتمایی قوام می

یالیق  نیازمند شناخت مفوومشناسی هابرماس معرفت دربار بحث  (.Habermas, 1990) .«برای افراد است

است که در ادامه به آن و تعریف یی  و ییالنیت  االذهانی بودن معرفتشناختی بشری و اش ال دانش، بین

 .شودمیاشار  

 5و سرل 4نظریه آستین ه ویژ و ب 3یتگنشتاینهابرماس با ت یه بر آرای و :معرفت 2االذهانی بودن بین .1

نیاد فلسافه ساوژ   باه ،دیگار ساویچامسا ی از  تاوممو نظریه  ،سوری در مورد ایمال گفتاری از

بار مبتنای االذهانی قرار داد. هابرمااس مویاوع شاناخت را پرداخت و بنیان شناخت را بر ایمال بین

و قادر است ساخت پنوانی  دهدیاجتمایی را نشان مکه به ش لی نمادین دنیای  داندمی هاییواقعیت

در برابر فلسفه سوژ  محور کانت و هگ  کاه . (Nowzari, 2010) قواید روابط انسانی را نشان دهد

دادند و قائ  به فعال بودن ذهن در برابر یین بودناد )سوژ ( را در مرکز شناخت قرار می فای  شناسا

میر ناخودآگاا  فرویادی را در مرکاز قارار داد  و فایا  شناساا و ها که یمدرنو نیز در برابر پست

االذهانی را در مرکز قرار داد  اسات و داناش را کنند، هابرماس امر بینیین را رد می -ساختار ذهن

هابرمااس معتیاد اسات حیییات از  (.Karimi, 2007)داند منزله حاص  فعالیت سوژ  شناساگر میبه

حیییات »شود. پس طبق نظر هابرمااس، ر یر ویعیت گفتمانی حاص  میگران درا  اجماع مباحثه

در ماورد آن باه اجمااع و تفااهم  وگوگفاتکه افراد با  خواهد آمدبه دست  ییدرجایر مویوع 

خود را باروز  وگوگفتویژ  در یرصه ه االذهانی بودن حیییت ببین (.Habermas, 1995).« برسند

باه دسات  ییدرجا یتیحیشد  وجود ندارد و یتی از پیش تعییندهد و باید توجه داشت که حییمی

                                                 
1. Knowledge and Human Interest 
2. intersubjective  
3 . Wittgenstein 
4 . Austin 
5 . Searle 
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کاه اشاار   طورهماان آن رسید  باشاند. دربار خواهد آمد که کنشگران به تفاهم و توافق مشترکی 

-های زودگذر میحیییت را امری ایتباری، نسبی، و محصول قرارداد هامدرنپست کهدرحالی ،شد

 جوید.می وگوگفتاالذهانی دانسته و آن را در نهابرماس حیییت را امری بی ،دانند

 ایاو ییا  ابازاری  ییناوان ییا  ارتبااط بااهابرمااس ییالنیات را در دو نگارش  :یی  و ییالنیات .2

ییالنیت ارتباطی که همان ییالنیت در قالب مفووم کنش ارتباطی هابرماس  .بردیاستراتژیر نام م

کنناد و باه معناای انعی اسات کاه ارتبااط را تحریاف می، به معنای از میان برداشتن موشودمیتلیی 

شوند و در برابر انتیاد حق دفاع داشاته تر، نظامی ارتباطی است که در آن اف ار آزادانه ارائه میکلی

)فایلی( ارجاع دارد که خود را در رابطه با اییان از طریق بازنمایش  یی  ارتباطی نه به ذهنی» .باشند

دارد، بل اه « اشتغال»که به حفظ مرز خود با محیط  خودات انه یر سیستم و  کندیو کنش حفظ م

کاه از فعالیات  یساتیجواان زبه یر زیست جوان که به نحوی نمادی ساختار پذیرفته اشاار  دارد، 

در  (.Habermas, 2005) .«شاودمای دیبازتولتفسیری ایضا ساخته شد  است و تنوا از طریق ارتباط 

که بدان ابازاری  گیردمیقرار دار طی، ییالنیت مربوط به کنش معیول و هدفمیاب  ییالنیت ارتبا

دساتگا  مفواومی »کاه  داردمایچنین بیاان هابرماس در رابطه با یی  ابزاری . گویندمی فنّاورانه یا و

یی  ابزاری برای این درست شد  اسات کاه باه ذهان ام اان دهاد بار طبیعات ایماال کنتارل کناد 

ییا   ،حاالدریینباید کارد.  آنچهکه برای  دیگویبخشی شد  نمبیعت یینیتبه یر ط کهدرحالی

است، به این معنا کاه رابطاه باین ذهان و یاین را از مویاع مسالط ذهان شناساند  و « ذهنی»ابزاری 

                                            .«دارد نااااه از جایگااااا  یااااین مااااورد ادراز و مویااااوع دسااااتاموزیبیااااان ماااای کننااااد یم 

 (Habermas, 2005.)   تفاوت اصلی یی  ارتباطی و ابزاری در دیدگا  هابرماس این است که ییا

و  شاد تعییناز پایش  هایهادفدسترسی به  بهاما یی  ابزاری  ،  داردمیارتباطی به تفاهم و توافق 

زیسات جواان ایجااد  معطاوف باه، یی  ارتباطی دیگربیانبه .تصرف و تسلط )بر طبیعت و دیگران(

 . باشدمیآن و در راستای ایمال قوانین سیستم  هییلارتباطی و یی  ابزاری 

کناد کاه م تاب فران فاورت دساتاوردهای تااز  بسایاری اظوار میهابرماس  گرچه  :1شناسیانسان .3

ماارکس  هاینظریاهوامادار باه شادت شناسی فلسفی انسان ازلحاظکه  از این حیثاما  ،داشته است

هاای . او معتید است که کارهای مارکس در ساایه یینیاتکندمی  است، آن را نید بود کار دربار 

، آیاادبرمییناوان وجاه تماایز انساان  بار کاار باه ازحادشیب تأکیادگرایاناه و اثبااتی کاه از ابازاری

                                                 
1 . Anthropology 
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معتیاد ، اماا دانادیموم زندگی بشری م یهایژگییی  ابزاری و کار را از و اواند. اگرچه شد پنوان

تواند فص  ممیز انسان باشاد و زباان و یافته و به تنوایی نمیصورت اجتمایی سازمانکه کار به ستا

و برجسته  تأکیدهمین  (.Habermas, 1995) استترین وجه انسان موم آن تعام  ارتباطی برآمد  از

تااب شناسای هابرماااس را از پیشاینیان م سااختن ییاا  ارتبااطی و تعاماا  ارتبااطی اساات کاه انسااان

ها از موهبت زبانی و اجماع هنجااری است که انسان بر این باورهابرماس سازد. فران فورت جدا می

                                                 بنیاااااادینی برخوردارناااااد کاااااه در سااااااختار زباااااان و قوایاااااد گفتاااااار نوفتاااااه اسااااات

(Jalaipoor & Mohamadi, 2009.) د یمییی با زبان و ارتباطاات زباانی شناسی هابرماس پیونانسان

توانند با استفاد  از آن در راستای ییالنیت ارتباطی و تفااهم و ها میکه انسان داردمیدارد و اذیان 

                  توافاااق از ناخشااانودی و مااانجالب ییااا  ابااازاری و قفاااس آهناااین وباااری بیااارون بیایناااد
(Nowzari, 2010.)  

کارگیری صحی  زبان با افراد دیگار باه با روش استداللی و با به خواهندیدر کنش ارتباطی افراد م

شاود و هابرمااس در توافق برسند. در اینجا نیش زبان، یر نیاش حیااتی در رواباط انساانی محساوب مای

داند و به نویی حیات قب  از برقراری ارتباط توسط ترین یام  را زبان میمراح  ت املی زندگی انسان موم

ها بود  است و با ظوور زباان باود  کاه رواباط داند که فاقد هنجار و ارزشا نظام شئونی جانوری میزبان ر

 (.Nowzari, 2010) اجتمایی هنجاری ش   گرفته است

 

 کنش ارتباطی

من اصطالح کنش را تنوا بارای » معتید است کهبار  دراین اوچیست؟ « کنش» ازهابرماس  میصود

ی ی از ساه  کمدستای با واسطه آنوا رابطهمادی به کار خواهم برد که کنشگر بهآن دسته از بازنمودهای ن

 ,Habermas) «.کندهمیشه جوان یینی جزء آن است( برقرار می کهدرحالی)یینی، اجتمایی و ذهنی  جوان

 .دباریمنام  3و کنش ارتباطی  2 راهبردی، کنش 1کنش ابزاریبا ینوان نوع کنش  هابرماس از سه .(2005

 گردد.ها بیان میدر ادامه بحث منظور از این کنش

چناین هاا تفاوت کنش ارتباطی با سایر کنش اشار  بهدر  «نظریه کنش ارتباطی»هابرماس در کتاب 

 آنجاا کاه .گاویم)کنش راهبردی و ابازاری( مان از کانش ارتبااطی ساخن می هانیادر میاب  » نویسد:یم

از طریاق یما  حصاول تفااهم  اسابات خودخواهاناه موفییات بل اههای کارگزاران ناه از طریاق محکنش

                                                 
1 . instrumental action 
2 . strategic action 
3 . communicative action 
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هاای فاردی خاود ساوی موفییتکنندگان در وهلاه اول بهشود. در کانش ارتبااطی مشاارکتهماهنگ می

های کنناد کاه بتوانناد نیشاهفردی خود را تحت شرایطی دنباال می هایهدفها آن .کنندگیری نمیسمت

کاه  «حصاول تفااهم»در مورد مفواوم « رز از ویعیت هماهنگ کنند.کنش خود را بر مبنای تعاریف مشت

هم رسیدن به »باید توجه داشت که مراد از این اصطالح،  ،رودکلیدی فوم کنش ارتباطی به شمار میمؤلفه 

فرآیناد رسایدن باه توافاق در »دوطرفه در کنش ارتباطی بود  و بنا به گفته خود هابرماس مراد از آن  یفوم

یی  ارتبااطی  چنان ه اشار  شد، (.Habermas, 2005) .«باشدمی کنند یم  ن در میام گویند  ومیان فایال

کانش ارتبااطی بار ایان ناوع ییا  ت یاه دارد، کانش مزباور در  ازآنجاکههم و توافق استوار است و بر تفا

باا  اسات کاهو راهباردی  راستای حصول تفاهم و توافق جمعی است و به همین دلی  در برابر کنش ابزاری

          قارار )و ناه تاوافیی(  شاد تعییناز پایش ابازاری و  هایهادفدستیابی باه یی  ابزاری و در جوت  بر ت یه

 . دنگیرمی

وگو، ل گفتآشرایط اید یه هابرماس نظردر  : 1()شرایط آرمانی بیان آل وضعیت کالمی ایده

فارغ از فشار و سرکوب است و  ارتباطی که کامالًدر پرتو  هاتعارضو  هااختالفویعیتی است که در آن 

ها، از شوند. ازآنجاکه کنشیابد به ش   ییالنی ح  و برطرف میدر آن تنوا نیروی استدالل بوتر غلبه می

هااای ییالناای اساات فاارضیابنااد، کاانش ارتباااطی دارای ایاان پاایشطریااق ارتباااط، جواات اجتمااایی ماای

(Habermas, 2005.) هار فارغ از  یوگوکنش ارتباطی، انگار  مناظر ، گفتمان و گفت در نظریه هابرماس

یناوان  االذهاانی باهکند که معطوف به فوم و اجماع باینهای زبانی را مطرح میشناسینوع سلطه یا آسیب

یعنی  ؛نامد)آرمانی( می رویه در حوز  یمومی است. او این شرایط را ویعیت کالمی اید  آل ینترمناسب

ارتباطی که رهاا از هرگوناه  هاییو به ش لی ییالنی از طریق ش هاتعارضو  هااختالفدر آن  ویعیتی که

                     شااوندیماا وفصاا ح ، یاباادیاجبااار اساات و در آن تنوااا نیااروی اسااتدالل بوتاار اساات کااه غلبااه م

(Lyytinen & Hirschheim, 1998.) آغااز کاار پاساخی  باید برای چوار سؤال اساسی در ین ویعیتدر ا

آیاا »، «منظور شما چیسات؟»از:  اندیبارتال ؤبه گفتگو وجود داشته باشد. این چوار س یزانند مناسب و انگ

آیاا شاما واقعااً باه آن »و  «آیا شما در گفاتن آن محاق هساتید؟»، «حیییت دارد ؟ گوییدیچیزی که شما م

 زیامباه  امااد، ناگیرهاا ماورد بحاث قارار نمایطدر ارتبا معمولبه طور این دیاوی  هرچند «؟یدایتیاددار

 طوربهتوان این دیاوی را این دیاوی مورد تردید قرار گیرند، می کههنگامیهابرماس، در مواقع لزوم و در 

 (.Abazari, 2009)مطرح نمود  روشن

                                                 
1. Ideal Speech Situation 
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 و 4، حیییی باودن3، صدق2پذیریادیای صحت و ایتبار بر چوار نوع است: فوم: 1ادعاهای اعتبار

کند و متعلق پذیری ادیایی است که زبان به تنوایی در درون خود بدان داللت میدر این میان فوم .۵صحت

شاود؛ یعنای حوز  اطالق اصول کلی بیان بر حسب سه نوع بعدی مشخص می ،بنابراین .به حوز  بیان نیست

در رابطه با جوان دوم  .شودلعه میبینی مطادر رابطه با جوان اول ایمال مربوط به رابطه با جوان یینی و پیش

و در رابطه با جوان سوم شایو  برقاراری رواباط باین اشاخاط از طریاق  شوندمظاهر زبانی نیات بررسی می

در نظار (. Lyytinen, & Hirschheim, 1998; Holub, 2010) شاوندبیاانی مطالعاه مای ایمال کالمی غیار

ای یمنی به صدق، حاوی اشار  در صورت لزوم؛ هر بیانی هابرماس دیوی ایتبار دقییاً همین شرایط هستند

اهای ایتبار، یاامن و پشاتوانه ییالنیات یپذیری و انتیادپذیر بودن ادصحت و حیییی بودن است و آزمون

ینوان رسانه الزمی است برای رسیدن باه  فرض زبان بهمفووم کنش ارتباطی هابرماس متضمن پیش هستند.

-واسطه ارتباط با جوان متیابالً دیاوی نیاد کنندگان با روش ییالنی بهکه شرکت نویی تفاهم در فرایندی

 (. Burkart, 2007)کنند یپذیری را طرح م

وگوی موساوم باه کانش گفت هاییژگیاستدالل آوردن و استدالل خواستن از دیگر و: احتجاج

های خود را به وار  باید مویعکنندگان و یا کنشگران هموگو شرکتارتباطی است. در این ش   از گفت

ییالنیت یا نیصاان  ،کندهر کسی که در یر احتجاج شرکت می»کنند  و استداللی پیش ببرند. ش   قانع

دهاد باه نماایش شد  نشان میئه دالی  موافق یا مخالف دیاوی طرحاکه نسبت به ار اییو ییالنیت را با ش

کوشد به آنوا پاسخ دهاد و در پذیرد یا میباشد یا دالی  را می« پذیرا در استدالل»گذارد. اگر او طرفی می

نسبت به دالی  ناشنوا »کند. در نیطه میاب ، اگر او هر یر از این دو شق با آنوا به شیو  منطیی برخورد می

شه دالی  مخالف نظر خود را نادید  بنگرد و به آنوا اظوارات جزمی پاسخ دهد، و ییا مم ن است هم« باشد

 درواقاع .(Habermas, 2005) .«برخاورد کارد  اسات غیرییالنیای   به شیو ئهر دو صورت او با مسا در

احتجاج با این ش لی که مطرح شد به معنای حجت خواستن و حجت آوردن ییالنی است که برای توجیه 

 های ابراز شد  و ادیاهای ایتباری طرفین گفتگوست.گزار 

را در  «ظامن»و  ستیکنش ارتباطی، دو مفووم جوان ز هیدر نظر هابرماس،: 7نظامو  6جهان زیست

را باید همان جوان معنی و کانش ارتبااطی و توافاق و رابطاه  ستیکند. جوان زدیگر مطرح میی تیاب  با 

                                                 
1. validity claim 
2. comprehensibility 
3. truth 
4. truthfulness 
5. correctness / appropriateness 
6. Life World 

7. System  
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ها دانست، جوانی که یر مفووم م م  برای کنش ارتباطی بود  و فضایی است که در آن ذهنی بین انسان

هاای متیابا  فرهنگای و کنش هایتجرباهای از گیارد. ایان فرایناد شاام  حاوز می کنش ارتباطی صورت

زندگی به شمار  هایتجربهای برای تمام درز و ذاتاً آشنا هستند و پایهاساسی قاب  طوربهارتباطی بود  که 

دی بایاد بنادر یار جماع .از: فرهنگ، شخصیت و جامعه اندیبارتاساسی این فرایند  یهاروند. مؤلفهمی

زیسات جواان  گا چیگیرد و بدون کنش ارتباطی هگفت که بدون زیست جوان هیچ ارتباطی صورت نمی

قارار دارد کاه در آن خباری از  نظاام ،در میابا  زیسات جواان (.Habermas, 2005) دشاوننمای بازتولید

أخر معتیاد اسات کاه مت یدارهیسرما یشناسییالنیت ارتباطی و تفاهمی نیست. هابرماس در بحث از جامعه

همان فرآیند ییالنیت ابزاری است که جوان زیست را به تسخیر خود در آورد  است. او معتید اسات  نظام

 نظاماست و این سلطه « زیست جوان»و « نظام»داری، پول و قدرت اص  سازمان بخش که در جوان سرمایه

 طورباه. کناداندازد و جامعاه را بیماار ماییجامعه را به خطر م نمادین بر زیست جوان، بازتولید فرهنگی و

کناد و داری پیشرفته، اذهان فعال را به اشیاء وابسته مایح  شدن فرد در سیستم دولت رفاهی سرمایه نمونه،

 .(Dillard, & Yuthas, 2006) رساندبه استیالل و سالمت فرد آسیب می

نه یی  )ر اساس یی  ارتباطی و وگو در حوز  یمومی و بگفت هابرماسدر نظر : 1حوزه عمومی

منظاور مشاارکت در  ای اسات کاه در آن افاراد باهمنظور از حوز  یمومی یرصه گیرد وانجام می (ابزاری

آیند و برخالف نوادهایی که تحت سلطه خارجی قرار دارند و یا باز و یلنی در کنار هم گرد می هایبحث

 (.Holub, 2010)دهاد ت و نظام دم راتیار خبار مایدارای روابط قدرت درونی هستند از اصول مشارک

جتمایی است که در آن چیزی شبیه اف اار امنظور ما از حوز  یمومی در وهله نخست قلمرویی از زندگی »

2یمومی
کلی، بارای هماه شاوروندان آزاد اسات.  طوربهتواند ش   بگیرد. دسترسی به حوز  یمومی، می 

گرد هام  3که در آنوا اشخاط خصوصی گیردمیسخنی ش   هم بخشی از حوز  یمومی در هر گفتگو و

ای هابرماس حاوز  یماومی را یرصاه (.Habermas, 2006) «را ایجاد کنند.4)یامه مردم(  آیند تا یموممی

گیرد. میاانجی یمومی ش   می موردتوجهمختلف  هایمویوعداند که در آن مناظر  یمومی در مورد می

 (.Barton, 2005)باز و بدون محدودیت است  هایبحثدر « اد  یمومی از خرداستف»اصلی در این حوز  

 

                                                 
1. public sphere 
2.  public opinion 

3. private person  
4. the public  
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 های پژوهشیافته

 1یشاناختشاناختی و انساانتربیتی مبتنی بر مبانی معرفات هایروشاصول و با نظر به در این بخش 

 بار وااآن یبه دسات آماد کاه تماام یتیروش ترب زد یو س یتیاص  ترب ازد ی ،کنش ارتباطی هابرماس نظریه

اساتفاد   چگونگی ،آموزدانشکالس و مدرسه، نیش معلم و  تیریمد ،یریادگیمفووم  بازسازی یرورت

 .کنندمی تأکید یابینحو  ارزش ،یدرس یو محتوا باز مطال

 

  اصول تعلیم و تربیت مبتنی بر کنش ارتباطی

شناسی یر م تاب یاا نسانکه بر اساس ا هستندبایدهایی »ناظر بر  اصول ،تعلیم و تربیت در ادبیات

د. در یلوم کاربردی مانند یلوم تربیتی، اص  معنای خاصی دارد و منظور نآیدست می اید  که مبنا هستند به

ینوان راهنمای یم  در تعلیم و تربیت  توان بهدستورالعم  کلی می در قالب یرکه  یامی است  آن قاید

هاا و منادیقاانون باه اصاول تربیات اجتماایی پژوهش،در این  (.Bagheri, 2010)« .مورد استفاد  قرار داد

نظریاه کانش شناسای معرفت –شناسای بر مباانی انسان مبتنیکه اشار  دارند راه ارهای اساسی و فراگیری 

 . باشدمیارتباطی هابرماس 
 

ایان اصا  «: بیی  اذههیانی» یقلمرودر تشکیل جامعه مبتنی بر  مؤثراصل مشارکت متقابل و  .1

، تعلایم و تربیات در بدعاد بار ایان اسااس. باشادمیاالذهانی بودن حیییات بینشناختی معرفتبر  مبتنی

در تش ی  جامعه مبتنای بار تفااهم و توافاق را از طریاق ارتبااط  مؤثرمشارکت متیاب  و اجتمایی باید 

گانه باشد و نه ای که در آن نه یضوی منفرد و بیجامعه؛ سازدفراهم  آموزاندانشمتیاب  و متعام  بین 

ی کاه هایمویوعاین اص ، بخشی زیادی از  طبقیضوی که اراد  او در اراد  یمومی ح  شد  باشد. 

راهنماایی و  دور در  ه ویاژ آماوزان )باتوساط خاود داناش بایساتمی ،شاونددر کالس مطارح مای

استدالل و توافق دبیرستان( انتخاب شوند و اگر مویویی از کتاب درسی هم انتخاب شد  باشد باید با 

وگو را باه تواند به ش   غیرمساتییم دامناه گفاتمعلم می نجایااالذهانی به بحث گذاشته شود. در بین

 رساد و بادین ترتیاب مویاوعتر به نظر مایتر و مومب شاند که برای ادامه بحث حیاتی یهایمویوع

معلام  ،در حالتی دیگر .گیردمیرار نظر قتر مدتر و پیش پا افتاد اهمیتکم جای مویوعتر بهیروری

وگو آموزان دست به گزینش بزناد ناه این اه مویاویی را بارای گفات  خود دانشئباید از میان مسا

                                                 
 .های آن در تربیت اجتماییمبانی و اصول گفتگو از نظر هابرماس و بررسی داللت .(1392محمدی، آزاد )وع شود به: رج - 1

 پایان نامه دور  کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگا  توران.
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آماوزان آن را مسائله خاود باه داناش اغلبتحمی  کند. معلم باید مویویی را انتخاب کند که تیریباً 

 حساب بیاورند.

 

االذهاانی بین شناختیاین اص  بر معرفت :اذههانی(بی ) طرفینیاصل آموزش بر اساس استدذل  .2

ی ت یه بر یینیات، توافاق جا بهی ی از آرای فلسفی هابرماس این است که  .استبودن حیییت مبتنی 

االذهانی را تا جایی که میدور است جایگزین کند. بر اساس این اص ، در ارتباط میان شاگردان و بین

 درنتیجهیابد و میای ی اهمیت ویژ ذهن یانم، کاربرد استدالل طرفینی و یگری د معلم و یا شاگردان با

-الزم اسات داناش ،. بنابراینجوانفضای تعلیم و تربیت بیشتر در میان اذهان قرار دارد تا میان ذهن و 

 ،شاندآموزان نه تنوا از هرگونه انفعال به دور بود ، بل ه با یادگیری و فراگرفتن مسائ  جدید، فعاال با

معلم و شاگرد باید با توسا   ،همچنین  شند و نظرات خود را بیان نمایند.بنید  آن را ارزیابی کنند، به

ای در فرایناد تعلایم و ی و مفاهماهذهنینابو با روش  وگوگفتو از طریق فرایند  ل و احتجاجبه استدال

 تربیت به پیش بروند.
 

تفااهمی باودن ییا   شاناختی  بار مبناای معرفاتایان اصا :پرهیز از تحمیل عقایدو  1اصل تساهل .3

زیارا حاصا  اراد  آزاد  ؛داندهابرماس رسیدن به توافق را ذاتاً دم راتیر می .شودمیمطرح ارتباطی 

دارای یر شالود  ییالنی اسات  ،شودای ارتباطی حاص  میتوافیی که  به شیو . »طرفین گفتگوست

اویااع و  صورت ابزاری از طریاق مداخلاه مساتییم در به د آن را چهنتوانکه هیچ یر از طرفین نمی

             «.دنااباار تصاامیم حریفااان تحمیاا  نمای گذاشااتن ریتااأثصااورت راهبااردی بااا  احااوال و چااه بااه

(Habermas, 2005.) مختلف نتوان  هایدیدگا از طریق اجماع و توافق میان کنشگران و  کههنگامی

 هایدیادگا ماند تساه  است و پیماودن طرییای کاه که باقی می راهی ،همگرایی و توافق ایجاد کرد

ینوان ی ی از اصول تعلیم و تربیت بیاانگر  کنیم. تساه  بهو مختلف با دیدگا  خود را تحم   مخالف

باشاد کاه در صاورت  به نحویاین است که روابط میان معلم با شاگردان و شاگردان با ی دیگر باید 

مخالف محترم شمرد  شود و در یاین مخالفات باا آن، ماورد تحما  و  های دیدگانرسیدن به توافق، 

هاا  آساان و میسار باه رو  فراگیرناد  در هار حرکات تربیتاا را »این اص   طبق .تساه  قرار گیرد

گشود  شود تا می  و رغبت به رفتن فراهم شود و با فراگیرند  از سر مالیمت و مادارا رفتاار شاود تاا 

در افراد  صدرسعهاین ایجاد خود هموار سازد و طا طریق کند و به میصود دست یابد. بتواند را  را بر 

                                                 
1. tolerance 
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 ,Bagheri)« باید به منزله قاید  اساسی برای هدایت رفتارهای افراد با ی دیگر در فضای کالس باشد.

2007.) 
 

تباطی تفاهمی بودن یی  ار شناختیاین اص  بر مبنای معرفتاصل عقالنی شدن مناسبات آموزشی:  .4

به معنای از میان برداشتن موانعی اسات کاه ارتبااط را تحریاف  هابرماس ازنظرییالنیت  .استوار است

شوند و در برابر انتیااد بیان تر، نظامی ارتباطی است که در آن اف ار آزادانه معنای کلی درد، اما کنمی

یابد. ییالنی شدن مناسابات ه میتوسع یلیتحم ریغاین استدالل، توافق وجود داشته باشد. با حق دفاع 

هاای الزم بارای تفااهم و است که در ارتباط با سایر کنشاگران شارط چنینآموزش در نظر هابرماس 

یر ح م را تنواا تاا آنجاا »به زیم هابرماس . شوندمیبرآورد   است،توافق که هدف کنش ارتباطی 

هدف ارتباطی حصول تفااهم باا حاداق  توان ییالنی خواند که گویند  شروط الزم را برای انجام می

طارح نظریاه  (.Habermas, 2005)« چیزی در جوان برآورد  سازد. دربار کنند  دیگر یر مشارکت

 ساتیزمناد )ابازاری(، طارح کنش غایات یجابهکنش ارتباطی، طرح یی  ارتباطی و جایگزینی آن 

و فضاای حااکم بار آن،  نجواا ستیزگیری هابرماس در مورد وگویی و جوتو اخالق گفت جوان

 ,Habermas)   وگویییابی به اجماع و تفاهم در اخالق گفت، نحو  دستجوان ستیزنحو  استعمار 

یناوان یار  تواند بههابرماس بر ییالنیت در فرد و جامعه است که می تأکیدهمه شواهدی بر  (2005

ایان اصا ، معلماان و  طبقگیرد.  قرار موردتوجهاص  راهنمای یم  تربیتی در قلمرو تربیت اجتمایی 

  های خود را سامان دهند. متربیان باید در راستای ییالنیت بازاندیشانه و ادیاهای ایتباری، کنش

 

اصا   باشاد.یاملیات انساانی مبتنای مای شاناختیانساانبار مبتنای ایان اصا   :پذیریمسئولیتاصل  .۵

ردی کاه ماورد تعلایم و تربیات ای تجاویزی حااکی از آن اسات کاه فاچاون قایاد  پذیریمسئولیت

گیرد و ایمالی که برای نی  باه نسبت به میاصدی که در جریان حیات خود در نظر میباید قرارگرفته 

ها، واجاد آن ولیت در جریان حیات انسانؤدهد، احساس مسئولیت کند و قبول اص  مسآنوا انجام می

دوری کند و مانع آن خواهد بود کاه  خواهد بود که از آفات و موانع کمال و تعالی شخصیت خویش

بار  ای را مجااز بداناد.ش هر وسایلههایهدفبه خاطر رسیدن به ت ام  وجودی خویش در رسیدن به 

شود ملزم به ارائه دالیلی برای وگو میمتربی وارد گفت کهوقتینظریه کنش ارتباطی هابرماس،  اساس

 ،همچناین را بپاذیرد.  دهادلای کاه ارائاه مایمسائولیت دالیبایاد او  .خاویش اسات ادیاهای ایتباری

 .یدم کفایت آنوا ثابت شود را بر یود  دارد کههنگامیمسئولیت دفاع از آنوا و حتی ابطال آنوا را به 
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این امر مانع از . (Habermas, 2005) نامدییالنی می پذیریمسئولیترا  پذیریمسئولیتهابرماس این 

 شود.نش ابزاری میمنحرف شدن کنش ارتباطی به سوی ک

 

ای تربیت شود، یا آن نوع با این اص  متربی باید به گونه مطابق اصل آموزش تفاهم و توافق عملی: .6

قابلیتی در آنان پرورش داد  شود که قادر به کنار گذاشتن محاسابات خودمداراناه بارای دساتیابی باه 

مصالحت جمعای را بار  ،دیگریباارتبه. موفییت باشند و جای آن توافق و تفاهم جمعی را قرار دهند

  حیااتی ئگیری بارای مساایمتصامیژ  در وباه منفعت شخصی میدم دارند. رسیدن به چناین اجماایی

خاطرنشاان تفااهم در اشار  به معنای حصول هابرماس  .بسیار موم است جوان یستزجامعه و سالمت 

              در میااام گوینااد  و معنااای حااداقلی حصااول تفاااهم ایاان اساات کااه حااداق  دو فایاا»کااه  سااازدمی

 ،روازایان. (Habermas, 2005) «.یار باازنمود زباانی را باه شایو  واحادی درز کنناد ،کنند یم 

ینوان اصالی موام در تربیات  رسیدن به تفاهم حاص  از انتخاب و اراد  شخصی کنشگران ارتباطی به

زیرا کساب چناین قاابلیتی  ؛شودمی آموزان مشخصکه نیش آموزش انتیادی دانش داردنشان از این 

کند و در راستای بیا تحمی  می «نظام» د. افراد باید در جوتی خالف آنچهشومم ن نمی خودخودیبه

برای رسیدن به تفاهم و توافق جمعی الزم است  (.Radji, 2010)تربیت شوند  «ستیجوان ز»و تداوم 

 یملی تمرین کنند و در مسیری خالف طوربها ها رهای درس این موقعیتآموزان در کالسکه دانش

 و ییالنیت ابزاری سیر کنند. «نظام»

 

وی مطلاوب یاا آرماانی چنان اه اشاار  شاد، آن ناوع گگفت: در ابراز عقاید و نظراتاصل آزادی  .7

کنندگان شرکتدوم،  .همه افراد حق مساوی برای شرکت در آن را دارندنخست ست که یی اگفتگو

هنگام مواجه شدن باا اساتداللی بوتار از اساتدالل  به و سوم این ه ش برخوردار باشندترین داناز کام 

در این ویاعیت  (.Habermas, 2005) نوند خود به آن احترام بگذارند و موایع پیشین خود را کنار 

 خیراند یا آموزان در برنامه درسی و بییه مراح  آموزش مشارکت داشتهدنبال این هستیم که آیا دانش

اناد و گویی معلم گوش فارا داد اند یا فیط به ترفرصت مشارکت برابر داشته درس و آیا در کالس

ناه باا  و اص  آزادی ناظر بر آن است که شاگردان با راهنماایی معلام گفتگویی صورت نگرفته است.

و درز  ماورد ارزیاابی قارار داد  و فعاالناه در فوامرا  آموزنادیدر کاالس درس م آنچاهتح م او، 

فیط به دلی  این ه یر مویاوع کتااب درسای  وچراچونمطالب شرکت کنند تا مجبور نباشند بدون 

ن را بپذیرند، بل ه باید این آزادی را داشته باشند که هر مویاویی را نیاد کارد  و باا دالیا  آ ،است
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و  دی و آزاداندیشایهای آموزشی به تمرین آزاافراد باید در محیط ،ق این اص طبکنند  بپذیرند. قانع

          آموزشای هااییطتوانایی انتیاد، ارائه پیشانواد و دفااع از حیاوق و ییایاد خاود بپردازناد. مح تیویت

آماوزان فرصات ارائاه نظار و انجاام انتیادهاا و توانند باا فاراهم کاردن شارایطی کاه در آن داناشمی

 ند. نآموز کمر کدانش پیشنوادهای مناسب در موارد مختلف را دارند، به رشد آزادی

 

           میا  باه آزادی و رهاایی مبتنای  شاناختیاین اصا  مبتنای بار انساان: اصل رشد و پرورش تفکر نقاد .8

هاا، هاا، ارزیاابیریازی، برنامههایگذاراستیدر س بایستمیاساس، در جریان تربیت این بر باشد. می

هاای معتبار و معتبار داناش بشاری و نتاایو پاژوهش دستاوردهای ها و اقدامات تربیتی بهگیریتصمیم

استفاد  از خرد جمعی مانند مشورت بین افراد حایر در حوز  یمومی توجه نماود و باه  یسازوکارها

مثابه یر یم  ف ورانه، مربیان و متربیان تا حد ام ان نسبت به خردورزی و نیادی مداوم یم  خود و 

هاا و ، مربیاان بایاد ب وشاند فرصاتپارورش و فرایند آماوزشدر بدین منظور دیگران اهتمام ورزند. 

زناگ  باه گوش اراد ی. فراگیر نباید مانند مور  بکنندفراهم ان آموزدانشرا برای ام ان آزادی یم  

ها و الیای بایدها و نبایدها نباید تحمیلای و همارا  باا مربی باشد. آموزش هایدینبا و دیها و باآموزش

کاه در رفتاار و  طلبادیمربی تشخیص دهد که مصال  فراگیار از او ما ییدرجاد. اگر فشار و زور باش

و همرا  باا اساتدالل منطیای باشاد. فراگیار نبایاد  میرمستییزندگی او دخالت کند، این دخالت باید غ

هاای مربای بایاد در دخالت ،دیگریبارتبه. شودبه او تحمی  می خاصیاحساس کند که رفتار و کار 

 راهنمایی و همرا  با استدالل و توجیه منطیی و در سط  فوم او باشد. چارچوب

 

مطارح هویات ارتبااطی  شاناختیپایاه انساانایان اصا  بار : اصل تقویت نگاه بی  فرهنگی داشت  .9

های فردی را قبول کنند ی بتوانند تفاوتراحت به بایستمیکنشگران )متربیان(  ،این اص  طبق. شودمی

تربیتی کنش ارتباطی این است که متربی  هایاستلزامی ی از  درواقع .ی داشته باشندفرهنگ ینبو نگا  

قاادر باه برای دستیابی باه موفییات ای تربیت شود یا آن قابلیتی در آنان پرورش داد  شود که به گونه

. طبیعای اسات کاه در به جاای آن باشاندتوافق جمعی  و پذیرشکنار گذاشتن محاسبات خودمدارانه 

 شوند )این امر در جوامع چنده همه شاگردان با یر فرهنگ و  بافت فرهنگی ی سانی وارد نمیمدرس

صاورت از  این است که طبیه و رنگ و نژاد و زبان باه . ن ته مومتر است(فرهنگی نظیر ایران پررنگ

هاای موجب برتری و امتیاز گروهی بر گرو  دیگر نشود و این امر بایاد هام در کانش شد تعیینپیش 

. ایان امار کاه جایگاا  افاراد در در نظار گرفتاه شاودبرنامه درسی  یمشخطمعلمان و مربیان و هم در 



 19  ... هیبر نظر یمبتن یاجتمای تیترب یاصول و روش ها                                           1393، پاییز و زمستان 2، شمار  4سال 

کنش ارتباطی اسات کاه هابرمااس  هایهدفدر راستای  ،نتیجه گفتگو باشد کنند نییتعگفتگو نباید 

اب  نگا  تیاابلی و های دیگر در مینگا  تعاملی و ارتباطی با فرهنگ بایستمی ،. همچنینکنددنبال می

است کاه قارار گارفتن  بر این باورداد  شود. هابرماس آموزش آموزان ابزاری و حزبی نگری به دانش

هاای یعنی پذیرش جوابراهبردی سوی کنش  خشن حزبی، کنش آنوا را به هایچوارچوبافراد در 

صاول تفااهم باین و یادم ح کااهشدهد که این یام  موجب از قب  آماد  برای هر پرسشی سوق می

 .(Alikhah, 2008)« شودطرفین گفتمان می
 

های فردی و درهم تنیدگی حیوق و آزادی ناظر براین اص   :دهی به وحدت اجتماعیاصل جهت .10

هابرماس، کنش ارتباطی معطوف به تفاهم و توافق منجر به رهایی از سالطه و از منظر  باشد.می جمعی

، کنش ارتبااطی کنشاگران را درواقعکنشگران ارتباطی است. شود و این میصود و مطلوب قدرت می

تفاهمی( ) اجتمایی، اجمایی -های سیاسیوادار به تأم  و بازنگری در مورد کنش، تعیین مسیر کنش

 ازنظار. کندمیهای یم  جمعی و تیویت خودمختاری مسئوالنه در پرتو آزادی و برابری نمودن نیشه

ر دیدگا  اخالقی باید به مویاوع توافاق در مباحثاات اخالقای توجاه برای موفق شدن در ایجاد ی او

صاورت واقعای انجاام شاد   ای که باهگیری دیدگا  اخالقی به مباحثهش  »که معتید است  اوکنیم. 

که متر بی همزماان باا رشاد  آیدبرمیگونه این اص  این از (Habermas, 1990)« .بستگی دارد ،است

دارای اطراف خود متوجه این خواهد شد که تماام افاراد بشاری همانناد او اجتمایی و شناخت دنیای 

ق و نیازهای مشترکی هستند و در این میان هرکدام از افراد جامعه این حق را دارند کاه باا کانش یالئ

 ق خود گام بردارند. در راستای رفع این نیازها و یالئ متیاب  و به دور از سلطه
 

این اص  مبتنی بار درهام تنیادگی یادالت و همبساتگی )انساجام : یاصل عدالت و برابری اجتماع .11

در کانش  اوهاای محاوری ساز اندیشاهباشد. هابرماس در ویعیت آرمانی بیان که زمینهاجتمایی( می

االذهانی است به میوله یدالت و برابری و ارتباطی، اخالق گفتگویی، زیست جوان وفاقی و ارتباط بین

پاردازد. هابرمااس باا باه کاار مای آغاازینوان خاساتگاهی بارای  بحث به کنندگان درآزادی شرکت

                       ینااوان خاسااتگا  اخااالق باار یاادالت و آزادی هااای آزاد و براباار بااهرساامیت شااناختن سااوژ 

(Peusy, 2011) از ساوی دیگارورزدمای تأکیادینوان هدف تربیت اخالقی در سط  اجتماایی  به .، 

ییالنای ف ار  بر ، کنش ارتباطی و ییالنیت ارتباطیس به زیست جوان، اخالق گفتگوییتوجه هابرما

کاه ایان موام در ساایه گفتگوهاا و  داللات دارداخالقی افاراد  -کردن افراد و رشد مسئولیت ییالنی
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                       هاااا خواهاااد شاااد سااااز رشاااد و شااا وفایی انساااانهاااای یااااری از اجباااار و الااازام، زمیناااهمنااااظر 

(Nowrozi, 2008.) سااز یادالت و براباری های برابر و یاری از اجبار است کاه زمیناههمین موقعیت

 شود.شد  و در زمینه تربیت اجتمایی یر اص  تربیتی موم محسوب می

 

 تربیت اجتماعی  هایروش 

ی اگازار  ،د. لاذااشاار  داراصا  زیرسااز خاود  کااربرد خااط بهباشد و یمروش از جنس اص  

های تجویزی نااظر باه تجویزی در زمینه تعلیم و تربیت است. این گزار  از استدالل قیاسی مرکب از گزار 

 (.Bagheri, 2007) یدآدست می تعلیم و تربیت به هایروشدر زمینه  نگرواقعای اص  و گزار 

 

ه بسایاری از ازآنجاک: وگوگفتدر عرصه  کالمی بخشی وضوحمنظور روش استفاده از تفسیر به .1

مختلف  هایشیو د، بوتر است به نآیمی به وجودموانع ارتباطی در اثر یدم درز و برداشت نادرست 

آموزان به تفسیر متوسا  منظور اطمینان از درز صحی  دانش تواند بهیماز تفسیر استفاد  شود. معلم 

مر شایانی به تحیاق ایان روش تواند کینوان فردی که تجربه و دانش بیشتری دارد، می به ویشود. 

و زمیناه بحاث برابار بایاد  در رابطه با مسائ  گوناگونهای مختلف با پرسیدن سؤال معلم درواقع .کند

 بایاد ینوان طارفین بحاثه ب آموزان و دانشخود معلم  کند؛ یعنیرا فراهم  یر موقعیت آرمانی بیان

ن ته موم ایان اسات کاه معلام  .ردازندبپی دیگر به تفسیر و بررسی ادیاهای  و یاری از اجبار نهاآزاد

، بحاث و تفسایرهای کنادو یاا پرسشای را مطارح مای گیردمیمورد پرسش قرار  زمانی که بایستمی

ل و برهان مح مای پشات که استدال شد  ایالم کندپذیرفته  یبه شرط را دربار  یر مویوعمختلف 

داشاته باشاد. در نظر  شد  را برای درستی و صدق نفیط یر تفسیر از پیش تعیی نه این ه سر آن باشد

باه تفسایرهای  بایساتمیسیاسی  مسائ خداشناسی، دین، س والریسم،  ماننددر مسائلی ، طور نمونهبه

دور از  االذهاانی و باهصاورت باین مختلف افراد گوش سپرد و اجاز  اظوارنظر به آنان داد  شود تا به

  ث بگذارند.به بح را آنمعنا و مفووم  ،اجبار

 

ارتبااطی ناه تنواا هاای مواارت :های ارتباطی برای برقراری ارتبیا  سیالمروش پرورش مهارت .2

هاای یااطفی و احساسای، تواناایی یرزباانی از جملاه مواارتغهاای بل اه مواارت های زباانیموارت

. از دیگار شودی میان فردی( را نیز شام  میهاموارتیرزبانی )غی و رفتارهای خود نظارترمزگشایی، 

فواام و دریافاات  بااه موااارت تااوانمی هااای ارتباااطی کااه در پاارورش آن بایااد کوشااش شااودقابلیاات
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مااورد اخااتالف، فراگیرناادگی،  مویااوع زد شااتابهااای مختلااف، خااودداری از داوری هایدیاادگا 

گاوش دادن باه  ،. یاالو  بارایناشار  کارد گشودگی، یدم اجبار، تسام ، تدبیر، همبستگی و نزاکت

مشارکت  بهو مؤثر  فعاالنه است که باید به آن توجه شود. گوش دادن موارت دیگرین دیگران سخنا

دهاد باا یاری مای خویش یصودفعالیتی که گویند  را در انتیال م اشار  دارد؛ وگوفعال در یر گفت

 شود، گوش دهد نه این ه حدس بزند. در این روش الزم استهدف که شنوند  به آنچه گفته می این

 جوت فرایند صحی  گفتگو پرورش داد  شود. هاموارتاین 

 

فرآینادهای تربیات و  بایساتمیبار ایان اسااس : روش ایجاد بینش و نگرش ارتباطی در متربیان .3

زمیناه  ،آماوزان و متربیاانمتناساب باا ساط  رشاد شاناختی داناش هاای درسایمحتوای آن در برنامه

فراتر از ساط  رشاد  یوام  تربیت اگرچنان ه، هم سازد. را فرا بینش و نگرش ارتباطی برخورداری از

دالی   به درزآنوا قادر زیرا  ؛دشوار خواهد ساختوگو گفت ، ورود آنوا را بهباشد متربیانشناختی 

اساتدالل درسات و یاا احتجااج  ارائاه زیانو  شاانیایتباارهای دیگران برای درستی یا نادرستی داییه

محیق نخواهد هابرماس  وگوی مورد نظرگفت ند بود. بدین ترتیب،نخواهدرست برای ادیاهای خود 

صورت دیال تی ی مطرح شود  تواند بهایجاد بینش ارتباطی مبتنی بر تفاهم می هایروشی ی از  .شد

-دهی به وحدت اجتمایی میو برای نشان دادن کارکرد گفتمان در حوز  یمومی و در راستای جوت

سط  کالن )جامعه( حرکات کارد. وقتای دو نفار ذهنیات، آراء و ییایاد  توان از سط  جزء )فرد( به

 الافیعنی فرد  شود؛برخوردهای ف ری میبه خود منجر امر این  ،کنندخویش را بدون واهمه بیان می

پاردازد. در صاورت به مخالفت یاا توافاق منطیای باا او مای بدهد )تز(. شخص نظر خود را ارائه می

الاف بارد و فارد تری دارد حرف خاویش را پایش مای(، آن ه استدالل قویمخالفت منطیی )آنتی تز

تاوان آن را شود که مایحاص  می اینتیجه بو فرد  الفاز آراء فرد  جهیدرنتپذیرد و سخن او را می

 (.Alikhah, 2008)سنتز خواند 

 

کانش  ییالنیات ارتبااطی، ارتبااط و: روش حاکم کردن عقالنیت ارتباطی در مناسبات آموزشی .4

. بار کنادرفع می ی آنهاو محدودیت را به ش   آزاد و آگاهانه ایجادآموز متیاب  میان معلم و دانش

-ی را در کاالس درس کااهش و انعطاافسرکوبگراندیشی و جزم بایستمیمعلم  اساس این روش،

-یاریگیی  معطوف به هادف را در تصامیم کلی،طوربهپذیری و بازاندیشی فردی را افزایش دهد و 

تنواا دهد. یم  ارتباطی زمانی ییالنای اسات کاه های کالسی کاهش و ییالنیت ارتباطی را افزایش 
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در چنین کالسی ادیاهاای  بر آن حاکم باشد. استدالل و برهان آزاد و یاری از هرگونه سلطه خارجی

ناساایی و ش هااشاتبا و  گیارد قاراریادنظر تجدتواند مورد نید و ایتبار )صدق، صحت و صداقت( می

 یکه اگر این روند در سطحی بازاندیش شودمیهایی گرفته هموار  درس هااشتبا از این  اصالح شوند.

اگر افراد نتوانند باا اساتدالل درسات از  .گیردهایی از استدالل ش   میصورت گیرد، آنگا  صورت

 یافتنی است. ندسترسیدن به اجماع  ،ادیاهای خود دفاع کنند
 

در زمیناه کانش ارتبااطی تنواا اشخاصای به زیم هابرمااس،  : بر استدذل و اعتبار براهی روش تکیه  .۵

های خود را به سمت دیاوی ایتباار ینوان یر یضو جامعه ارتباطی بتوانند کنش که به هستندمسئول 

در ایان  (.Habermas, 2005)« االذهانی به رسمیت شناخته شد  است، سوق دهناد.صورت بین که به

 فیااطنااه  ،شااودمی تأکیاادپااذیری ییالناای ادیاهااای ایتباااری یهتوجدلیاا  و  ارائااه بااربیشااتر  روش

 تن دادن به کنش راهبردی و ابزاری نادرست و ممنوع اسات لذا،و نادانسته.  مغریانههای یریگجوت

  .گیردمیو فیط با استدالل و ایتبار، بحث و گفتگو صورت 
 

 شارط نخسات: وگو و انتخیا  صیحی بیرای گفیتهای اجتماعی ذزم روش پرورش مهارت .6

موردنیاز برای توجه و درز درست اطالیات اجتمایی مناسب  ی است کههایموارت پرورشارتباط، 

اطالیاات، پیاروی از قاوانین و اشاتراز دن، کاراز: موارت کمر  اندیبارت هاموارت. این باشندمی

وگو، هم ااری، انتیادپاذیری، موارت گفات ،هاسؤالگویی به پاسخ ، یذرخواهی،قدردانیمیررات، 

                       ، ساااازگاری باااا جامعاااه، مواااارت ارتبااااطی و تعامااا  باااا همسااااالن و دیگااارانارائاااه باااازخورد

(Aksoy & Baran, 2010.)  ان در آمااوزدانشنیازمنااد قاارار گاارفتن  هاااموارتپاارورش ایاان           

و ترس باا معماهاای اخالقای مجباور باه انتخااب از میاان چناد هایی است که به دور از اجبار موقعیت

موقعیت باشند و با روش گفتگو به استدالل و مشروییت دالیا  ایتبااری خاود در انتخااب ماوردنظر 

قضایا و امور را « نبایدی»و « بایدی»های آموزان جنبهتواند همپای دانشبپردازد و معلم در این مسیر می

 تأکیادمحتاوا و سااختار آموزشای  ،تح م و استبداد معلام روش بر دوری از به بحث بگذارد. در این

  . شودمی
 

 یریکارگباهدو معیاار مبتنای بار روش متیایدسازی : روش تکیه بر تفاهم و متقاعد ساخت  یکدیگر .7

از طارح  یخوددارمشروط به  هاکلمهاستفاد  از . است فشار فیزی ی و نهدر ارتباط با دیگران  هاکلمه
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احمیاناه  یهاساؤال. اگر معلمی به شاگردش بگویاد از طارح باشدمینان تودیدآمیز یا تحییرآمیز سخ

یز متوسا  شاد  آمخشاونتای به شایو  درواقعدست بردارد وگرنه مجبورم ف ر دیگری برایت ب نم، 

ر قاوت یا نیزحتی در زمینه استدالل (. Bagheri, 2007)آن را ادا کرد  است  هدر قالب کلم هرچند

طباق ایان روش  ی اساتفاد  کناد.متیایدساازگار بخواهاد از روش استدالل به این است که احتجااج

آماوزان باا کاه داناش به نحوی تنظایم شاودآموزشی، محتوای دروس و فرایند یادگیری باید هموار  

 صاورت م تاوم وهاا بهصورت تفاهمی و توافیی به نتیجه برساند و نتیجاه بحاث ی دیگر و با معلم به

زیرا اگر اراد  و اختیار فراگیران در پذیرش یا رد نتیجه و یاا معاانی  ،محتوم از قب  مشخص نشد  باشد

 مبانی و اصول کنش ارتباطی است. برخالفاین روش  ،مورد نظر در نظر گرفته نشود
 

باردن از  و لاذتگاویی تر یجابهدر این روش معلمان باید : روش درونی کردن تفاهم و مدارا  .8

. کاالس درس معلام بایاد درس استفاد  کننددر کالس  وگوو گفتروش م المه از ن خویش، سخنا

کناد بایاد اجااز  دهاد معلم از شاگردان ساؤال مای طور کههمان .ای از سؤال و جواب باشدمجمویه

از زیرا تویی  نااقص یاا جاواب غلاط بوتار  ؛از او و یا از ی دیگر سؤال کنند  متیاب طوربهشاگردان 

متیابا  باین  و ایتماادباه وجاود احتارام  مشاروط واز جواب است. ایان کاار مناوط  و امتناع تس و

 . باشدمی و معلمشاگردان 
 

 ها و ادیاهای ایتباری بهیادت دادن متر بی به پذیرش گزار : روش عادت شکنی و مواجهه با سؤال .9

شناسای کانش ارتبااطی ساانشناسای و انصورت انفعالی و بدون یاملیات، در تضااد باا مباانی معرفات

های ارتباطی و اخالقی باید بار اسااس تعاما  و یاملیات و زیرا در نظر هابرماس کنش؛ هابرماس است

فاراهم آوردن زمیناه مناساب بارای ت اوین و تعاالی هویات  درواقعانتخاب ارادی فرد متر بی باشد و 

ناصر اصلی و محوری آن اسات. متربیان در جریان تربیت رسمی و یمومی نیازمند تعام  و هم اری ی

 ایگوناهبایاد باه و ارتباط معلم باا شااگردان  شوداز روند کار حذف تحمی   بایستمیدر این روش 

، برقراری چنین دیگریبارتبهباشد.  نیز« شنوند » است،« گویند » که حالدریین که معلم تعریف شود

آماوزان و باشاد. بارای مشاارکت داناشیدو قطب این رابطه م ارتباطی در گرو مشارکت دوجانبه هر

ق این طب. جلب کنند ایتماد آنوا را نسبت به خود بایستمیمتربیان در چنین ارتباطی، معلمان و مربیان 

با تویی  چگونگی  را  مورد پرسش قرار دهند. به نحوی آنوا راآموزان دانش بایستمی معلمانروش 

 کهدرصاورتیرا به چالش ب شد. بناابراین،  شانایتباریهای داییهمواجه سازند و شان فرایند استدالل
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آن دستیابی به  کنش ابزاری که هدف و غایت شوند،کلی کنار گذاشته طوربهکنش ارتباطی  باورهای

 خواهد شد.جانشین کنش ارتباطی  ،گر استسلطهمیصود دلخوا  آدم 

 

هابرماس چنانچه شاخص  ازنظر: روش تقویت و پرورش تفکر انتقادی و توجه به مسائل اجتماعی .10

ییلای  ازنظارداناد کاه ناشی از اصولی می درست اخالقی را هایتصمیم ،به بلوغ اخالقی رسید  باشد

شاگردان بارای شارکت در در این روش  (.Karimi, 2007) برای همه افراد دخی ، قاب  پذیرش است

اساتدالل صاحی  را کرد  باشاند،  الزم را کسبوگوی مورد نظر هابرماس، باید از قب  آمادگی گفت

تیویت زبان برای بیان صحی  اساتدالل و اباراز  ،د و ازآنجاکه ام ان رهایی در زبان نوفته استنبشناس

از کنناد و بیاان ی و آزاداناه راحتا بهق خود را ئق یروری است. فراگیران باید بتوانند منافع و یالئیال

ای انتیادی شیو به  بایستمیتعلیم و تربیت راین، در نظام . بنابباشندبرخوردار برابری حیوق و آزادی 

شاود. نید، ارزشایابی و بیاان یما  جمعای تساوی   کهنحویبهتعریف شود یادگیری  -فرایند یاددهی

آماوزان، ناوع گفتماان و و داناش معلامهای و قابلیتایی هایی برای ارزیابی توانروش به یالو  براین،

ای کاه در آن الزاماات و و شایو  گیاردهنجارهای کالس درس سرمشق میرفتارهای اجتمایی که از 

 شود.ای تنگناهای اقتصادی، مادی و زمانی خاط تبدی  به موقعیت تربیتی  شود، توجه ویژ 
 

هاای همادلی اولین گام در خلق فضای مشارکتی، ظوور تعاما  های همدلی:روش پرورش مهارت .11

شارط  .شاودمایارتبااط صاحی   درنتیجاهو ایتمااد  گیری  شییین همین امر موجب  طوربهاست و 

فارا گاوش  را او هاایهیجان ،کنایمتوجاه باه او فرد، به یت احترام با ریااست که نخست همدلی این 

یا متونی را که مبتنای  اشعار ،در درس ادبیات توانمی، طور نمونهبه کنیم.درز را و یمل رد او  دهیم

و باه بحاث و  نماودد را انتخاب نباشاهتمام نسبت به امور دیگران می تیویت همدلی و غمخواری و بر

که ماورد  هاییملتیا  اقوام بار هایی درداستان ،در درسی مانند تاریخ پرداخت و یابررسی دربار  آن 

لی از ایان ئو مساا ی، تبعای  جنسای و ناژادیکشانس  ی دربار هایبحثو یا  اندشد واقعظلم و ستم 

تا باا کااوش یلا  وقاوع آن  داد ابراز نظروگو و آموزان فرصت گفتو به دانش کرد مطرحرا  دست

ی کانش ارتبااطی جاا باه راهبردیحوادث )که هابرماس یل  آن را ب ار بستن کنش ابزاری و کنش 

محور بینی و فیط خود را برحق دانستن و دست بردن باه کانش  داند( به این درز برسند که خودمی

 یو و یواقبی را به دنبال خواهد داشت.ابزاری چه نتا
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پرورش و ارتقای ابعیاد شیناختی و عیاطفی فراگییران نسیبت بیه مشیارکت سیاسیی و  روش .12

هاا، اطالیااتی درباار  سااختار ح ومات بایستمیاین روش در حوز  شناختی  اقتضای به: اجتماعی

. در حاوز  ارائه شاودزان آموهای توزیع قدرت در جامعه به دانشسازوکارو  روابط ح ومت و مردم

 ایجاادآماوزان ناسب با جامعه مادنی در داناشتهای یاطفی مها و قابلیتگرایش بایستمینیز یاطفی 

ایان دو بعاد   تاوانمی هابرناماهفوقو حتی  در دروسی مانند تاریخ، یلوم اجتمایی نمونه، طوربهشود. 

 . دادپرورش  موم از تربیت اجتمایی را

، دولت و خدمات رفا  گانهسهساختار ح ومت، کارکردهای قو  ی مانند هایمویوع ،در بعد شناختی

در المللای ینبها و نوادهای اجتمایی شام  رفا  یمومی، یرورت و کارکرد احزاب سیاسی و سازمان

 نظراتاحترام به دیگران و  نیز مسائلی چون . در بعد یاطفیباشندمی کالس درس قاب  بحث و گفتگو

نسبت به نظرهای مخالف، یالقاه و بحاث و بررسای جادی درباار  رخادادهای موام  صدر سعه ،آنان

یادالت، آزادی،  ماننادهای موم اجتمایی المللی، احترام به قانون، تمای  به ارزشاجتمایی ملی و بین

شای در برنامه آموز توانمیمشروع را ناهای ارزش دیگرهای اجتمایی غیرمعیول و سنت نید بهتمای  

  مدارس گنجاند.
 

از مناطق  و باا  انیآموزدانشمعلم مم ن است با بهبود ارتبا :  روش اصالح شرایط گفتگو جهت .13

در مناطق دور و محروم و همچنین در شورهای  ه ویژ . این امر بمواجوه شودییاید و مذاهب مختلف 

ی متفاوت در کنار ی دیگر با شرایط اقتصادی و فرهنگ انآموزدانش ؛خوردمیچشم  بزرگ بیشتر به 

          بینناد. در اینجاا معلام بایاد دقات کناد کاه اگار بحاث و یاا ماوردی بارای نشاینند و آماوزش مایمی

ی  این ه از طبیه پاایین جامعاه اسات(، مابوم و به دلی  این ه از فرهنگ متفاوت یا به دلآموزی )دانش

. مشاارکت دهادوگو بیشاتر او را در جریاان گفات و تویای ، تالش نماید تا با ارائه نمونه ناآشنا بود

ان و آمااوزدانششاارکت در گفتگااو، اطالیااات الزم در اختیااار همااه  بنااابراین، الزم اساات کااه پاایش

نتواند به دلی  داشتن اطالیات بیشتر بر دیگران غلبه  کسچیه کهنحویبه ،قرار گیرد کنندگانشرکت

  نماید.

نظریاه  شناسیانسانو  شناسیمعرفتاجتمایی مبتنی بر مبانی تربیت  هایروشکلی، اصول و طوربه

 ( مالحظه نمود.1خالصه در ش   ) طوربهکنش ارتباطی هابرماس را 
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 تربیتی مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس هایروش: اصول و 1شکل 

 

  یجهنت

پایش را  اب جدیادیباهابرماس با طرح سه نوع کنش ابزاری، کنش راهباردی و کانش ارتبااطی، 

کانش ارتبااطی در ایان پاژوهش، تحلیا  نظریاه . گشاایدمیتربیت در نظام تعلیم و تربیت  هایروشروی 

بار یارورت بازساازی مفواوم یاادگیری، اسات کاه بارای تربیات اجتماایی  هاییداللتمتضمن هابرماس 

محتاوای درسای، نحاو  آموز، چگونگی استفاد  از مطالب و مدیریت کالس و مدرسه، نیش معلم و دانش

علیم و تربیات ت در چوارچوباین نظریه  استنباط شد  ازهایی اصول و روشبر مبنای دارد.  تأکیدارزشیابی 

ناوازی معلام در کاالس درس توان از رابطاه مونولاوگی و تارنمی بخش و تعلیم و تربیت ارتباطیرهایی

  گوناگون و بیان ئدربار  مسا واکنج اوی آن ،آنانآموزان و نیازهای به دانش بایستمیسخن گفت، بل ه 
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در زمیناه  ،همچنایننماود. توجاه  ،ها و اف ارشاان کاه برخاساته از زنادگی شخصای و محیطای اساتاید 

آماوزان باا ی ادیگر پیراماون آماوزان و یاا داناشمعلمان باا داناش بایستمیاشار  شد  تدریس هایروش

زیارا در ایان  ؛سی، نحو  تدریس، ارزشیابی گفتگو کنندمربوط به آموزش، محتوای کتاب در هایمویوع

مشارکت بوتر و بیشتر  شود و این امر زمینهایجاد میدر آنوا مشارکت  برایصورت انگیز  و رغبت بیشتری 

در تربیت اجتمایی از  توجه به این مویوع فراهم خواهد ساخت.های مدنی در تش یالت و سازمانرا آنان 

االذهاانی و پرهیاز از تفاهم و توافق باین هزیرا تحول روابط اجتمایی بر پای ؛ردار استای برخواهمیت ویژ 

 است.  ترو برای تغییر و تحوالت دیگر ارج  مؤثرترجامعه دموکراتیر  گیریش  در  خشونت

استنباط شد  از کنش  هایروششود از اصول و پیشنواد میاز پژوهش  آمد دستبهبر مبنای نتایو 

های مشارکتی و یاادگیری مشاارکتی و گروهای ی هابرماس در جوت تربیت اجتمایی و انجام پروژ ارتباط

 شاود.آناان اساتفاد   مساؤولیت اجتماایی و خالقیاتجوت پرورش تف ر نیااد و رشاد  آموزان و دردانش

و  مساائ  وگوی آزادو طراحان نظام آموزشی فضایی ایجااد نمایناد تاا از طریاق گفات نمسئوال ،همچنین

ایان  ترغیاب شاوند. و یم  به آن ح را فراگیران خود به ارائه و  مطرح شودهای فراروی فراگیران چالش

هاای یا حتی در برنامه صورت آزمایشی در برخی از مدارس خاط صورت گرفته وتواند حداق  بهکار می

انجام تغییرات مورد نیاز در ک  پس از بررسی نتایو و آثار مثبت و منفی آن و  تربیت معلم به اجرا درآید تا

  کار گرفته شود.نظام تربیتی به
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