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 چکیده
 تفکر جایگاه هدف از انجام آن بررسی، این مقاله در زمینه مبانی فلسفی پست مدرنیسم انجام گرفته

 يهانظام يتوسعه براي آن تربیتی و ضمنی يهاداللت ارائه و ماس هابر یورگن دیدگاه در انتقادي
جامعه پژوهش را کلیه اسناد منتشر شده در ، تحلیلی بوده –. روش تحقیق توصیفی بوده است آموزشی

هابرماس تشکیل داده است. نمونه گیري به صورت  هايیدگاهدمورد پست مدرنیسم با تأکید بر 
ابزارجمع آوري ي، اکتابخانه هادادهگزینشی و تا حد اشباع انجام گرفته است. روش گردآوري ، هدفمند

، هادادهي عرصه، کیفی ازقبیل تلخیص يهاروشفیش و روش تجزیه و و تحلیل آنها تلفیقی از  هاداده
به دست آمده حاکی از آن  هايیافتهنتیجه گیري و تأیید آنها با استفاده از پیشینه پژوهش بوده است. 

ن گردیده معرفت شناسی و ارزش شناسی تبیی، بود که مبانی فلسفه هابرماس در ابعاد هستی شناسی
ضمنی تربیتی هابرماس در گفتار آرمانی تربیتی و رشد اخالق گفتمانی تأکید  يهاداللتبود. از نظر 

. در روشهاي پردازدیمدارد. در اصول تربیتی هابرماس به بیت االذهانی بودن معرفت و ترویج گفتگو 
ر عین حال به تربیت انسان فعال . دپردازدیمتربیتی به بهبود روابط انسانی و تربیت یادگیري مشارکتی 

احترام ، و تربیت شهروند جهانی در اهداف آموزشی تأکید دارد. در برنامه درسی به روابط انسانی
. در روش تدریس بحث و گفتگو را پیشنهاد پردازدیماجتماعی  هايیازمندينمتقابل و پاسخ به 

. در مدیریت مدرسه به کندیمفراگیران توصیه  . در نقش معلم به ابراز عقالنیت و ارتباط مؤثر بادهدیم
دانش آموز محوري و اجتماعی نمودن آنها تأکید دارد و در روش پژوهش به رویکرد اکتشافی و ذهنیت 
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 مقدمه
که نقش بارزي در اشاعه تفکر انتقادي  است 1یکی از متفکران پست مدرن هابرماس

نوین داشته است. مکتب  هايیشهاندمبتنی بر نقد دوره مدرن و جایگزین نمودن 
فرانکفورت همواره تالش نمود تا نسبت به تغییر وضع موجود در جامعه مبادرت 

، تجویزي يهاارزش، نقش قدرت در جامعه، نماید. در این راستا به نقد فرهنگ سلطه
، ابزاري و تعلیم و تربیت مبتنی بر آن پرداخت. حتی در رابطه میان علم و دانش انسان

تربیتی ناظر بر آن گفتمان  يهاداللتعینیت گرایی و ذهنیت گرایی و ، پوزیتیوسیم
نوینی را جایگزین نمود. هابرماس به عنوان یکی از متفکران برجسته در این زمینه نقش 

دیگري چون صلح  يهاجنبشپست مدرن  هايیشهاند به سزایی داشت. در بدو پیدایش
محیط گرایی و فمینیستی بروز و ظهور یافت. مکتب فرانکفورت در این ، گرایی

). در 139ص ، 1393، وجه سازنده گرایی را تشکیل داد (آصف محسنی هایشگرا
علوم اجتماعی و تعلیم و تربیت آرا و نظرات جدیدي را مطرح نمود. ، حوزه فلسفی

نامیمون این فرهنگ را در باز  هايیدهپدرچه با فرهنگ غرب سرستیز داشت و اگ
در مقابل ضرورت ، سلطه گري مورد نقد قرار داد، تعریف مفاهیمی چون مادي گرایی

، گفتمان سازنده، تحول در فرهنگ اجتماعی را درباز تعریف مفاهیمی چون دگراندیشی
ه کنش ارتباطی هابرماس در تحوالت آزاداندیشی مطرح نمود. نظری، کنش ارتباطی

). هابرماس در نظریه کنش ارتباطی 45ص ، 1390، پیري(گفتمانی نقش بارزي داشت 
تربیتی خود پرداخت. بر  هايیدگاهدارتباط و مباحثه و طرح ، خود به زمینه تئوري زبان

همین اساس نسبت نظریه و عمل را که از نسل اول نظریه انتقادي دریافته بود 
، زتعریف نمود و بنابر نیاز مقتضیات زمان آن را مورد بازنگري قرار داد (هابرماسبا

 ).92ص ، 1394، ترجمه کمال پوالدي، 1987
هابرماس سه گروه از علوم را از یکدیگر متمایز نمود. علوم طبیعی را علوم تجربی 

علوم اجتماعی  تأویلی نامید. و –تحلیلی نامید. علوم عقلی و انسانی را علوم تاریخی  –
). هابرماس در مورد مبانی 129ص ، 1388، نقیب زاده(را به علوم انتقادي بدل ساخت 

نمود. در هستی شناسی به دو  ارائهفلسفی آرا و نظرات متفاوتی نسبت به متقدمان خود 

1. Habermas 
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و براي  دانستیممفهوم حقیقت و معنا معتقد بود و آنها را ابزار شناخت در هستی 
 ر آنها تأکید داشت.گفتگوي آزاد ب

او معتقد بود انسان از طریق جوهر وجود خود هستی را مورد بازشناسی قرار 
از هستی  ياعمدهو در این راستا جهان زندگانی و فضاي همگانی بخش  دهدیم

داللت بر شود، یمشناسی او را تشکیل داد. آنچه که به عنوان شئی شدگی از آن یاد 
). 96ص ، 1394، ترجمه کمال پوالدي، 1987، ماسهابر(هستی شناسی او دارد 

هابرماس در معرفت شناسی بر این اعتقاد بود که این شناخت از طریق خرد ابزاري و 
تعامالت اجتماعی را دریافتن به خرد  تواندیم. کنش ارتباطی شودیمفن گرایی ممکن 

ه بر سه محور جمعی سامان دهد. او بر این باور بود که دانش ارزنده دانشی است ک
استوار باشد. علقه هاي معرفتی » رهایی و آزادي«و » فهم و تفسیر«، »پیش بینی و کنترل«

. اصوالً کسب دهدیمتشکیل » رهایی بخش«و » عملی«، »فنی«بشري را سه مؤلفه 
. به همین دلیل شودیمجامعه و انسان حاصل ، معرفت از طریق تعامل میان طبیعت

روابط تفاهمی و ارتباط ذهنی ، ختی از طریق الگوهاي کالماست که فرایندهاي شنا
). بعد دیگر 128ص ، 1388، (هابرماس به نقل از نقیب زاده آیدیمروزانه به دست 

مبانی فلسفی ارزش شناسی است. هابرماس در این زمینه معتقد است ارزش شناسی در 
و احساسات و  شودیموسایل و راه کارها ممکن ، سایه عقالنیت معطوف به هدف

تعصب در آن جایگاهی ندارد. او عقالنیت را در دو وجه صوري و جوهري تعریف 
هنگامی ارزش عقالنی هستند که کنشگران بر اساس  هاکنش. او معتقد است کندیم

تفاوت  هاارزشبه تکلیف یا اهمیت یک مقصود عمل کند. بین منافع و  باورهایشان
تعمیم  يهاارزشولی جایگاه  کندیمتغییر  منافع گاهوجود دارد و آن این است که جای

ارزشی  يهاحوزهپذیر براي بیش از یک وضعیت معتبر هستند. در جهان بینی هابرماس 
به نقل از ، هابرماس( اندشدهمعرفی و تعریف  اخالق و هنر به طور جداگانه، حقوق

 ).139ص ، 1391، نقیب زاده
ی فلسفی او پیوند دارد. او معتقد بود مباحث تربیتی هابرماس با مبان يهاداللت

اجتماعی و سیاسی قرار ، مسلط اقتصادي يهاگروهگذشته بویژه دوران مدرن در سیطره 
داشت و معرفت دلخواه را به عنوان وسیله کنترل اجتماعی به فراگیران تحمیل کردند 

در ). به همین دلیل است که 75ص ، 1390، ترجمه شواخی، 2012، نودینگز(
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و سازوکارهاي تربیتی نوینی را  هاروش، اصول، خود اهداف آموزشی يهاداللت
فضایی عمومی براي تمرین  بایستیمجایگزین نمود. او معتقد بود نظام تربیتی مدرسه 

، سیاسی، اخالقی، حقوقیمسائل دموکراسی باشد تا دیدگاه نسل جوان نسبت به 
). از نظر 55ص ، 1389، نقل از مناف زادههابرماس به (اقتصادي و مدنی گشوده شود 

به  بایستیمتدریس و ارزشیابی  هايیوهش، رابطه معلم و شاگرد، هابرماس نقش معلم
صورت مشارکتی در نظام نیمه متمرکز تعریف شود تا امکان رهایی از فرهنگ سلطه 

ترجمه حسین ، 1991، هوالبشود (فراهم شده تا تربیت شهروند آزاداندیش ممکن 
 ).112ص ، 1393، بشیریه

او معتقد است تقویت ارتباط بین انسانها در فرایند آموزش و نیز در صحنه اجتماعی 
. بر نمودیمپیوند میان ارزش علم و اخالق را تأکید ، آزاداندیشی بوده يهاضرورتاز 

تربیتی و مدنی را در تعلیم و تربیت بازتعریف نمود. ، همین اساس نیازمندیهاي آموزشی
از نظر هابرماس دستگاه تعلیم و تربیت متربیان خود را براي زندگی اجتماعی آینده 

آموزشی و تربیتی با این تغییرات ملی و  يهاروش. بنابراین ضرورت دارد کندیمآماده 
مطرح است. از همین  يامدرسهجهانی همسو شود. آنچه به عنوان بازسازي نظام 

از دو وجه آشکار و نهان برخوردار است و  . برنامه درسیشودیمتحوالت ناشی 
اهمیت است.  حائزهنر و مطالعات اجتماعی ، تاریخ و جغرافیا، چون ادبیات ییهادرس

. در شودیممصرف گرایی و مالکیت خصوصی توجه ، در برنامه پنهان بر رقابت
ف رفتار پژوهی و استدالل اجتماع محور تعری، اخالق گفتمانی يامدرسه هايیتفعال

که بستر الزم براي دگرگونی اجتماعی و  هاستیتفعال. مجموعه این آموزشها و شودیم
. بنابراین مدرسه به عنوان یک نهاد نقش آفرین در آوردیمسیاسی در جامعه را فراهم 

ترجمه کمال پوالدي ، 1987، اهمیت است (هابرماس حائزمدنی جامعه  يهاکنش
طالعاتی وجود داشته است که هر یک بنابر ). در پیشینه موجود م211ص ، 1394

و به ندرت مبانی فلسفی  اندپرداختههابرماس  هايیشهاندخود به برخی از  يهادغدغه
. همین انددادهتربیتی او را در قالب یک مطالعه جامع مورد بررسی قرار  يهاداللتو 

جه تمایز این خالء مطالعاتی موجب شد تا انگیزه انجام تحقیق حاضر فراهم شود. و
هستی «مطالعه با پیشینه موجود در این است که مبانی نظري هابرماس در سه محور 

 يهاداللتانجام پذیرفته و در ادامه » ارزش شناسی«و » معرفت شناسی«، »شناسی
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، نقش معلم، برنامه درسی، تربیتی او را بر اساس عناصر آموزشی شامل اهداف
 روش پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مدیریت مدرسه و، تدریس يهاروش

از نظر هابرماس در اهداف آموزشی کنش گفتاري مطلوب در سطح روابط اجتماعی 
و به  شودیم. مفهوم گفتگو و الزامات آن در سطح وسیع لحاظ استمورد توجه 

. همچنین بهبود شودیماجتماعی و روانی فراگیران در مدرسه توجه ، نیازهاي منطقی
درسی آموزش و پرورش به ایجاد  يهابرنامهانسانی مورد توجه است. در  روابط

براي عملیاتی ساختن کنش ارتباطی از طریق گفتگوي سالم  هایتموقعو  هافرصت
اخالق گفتمانی و معرفت بین ، تدریس احترام متقابل يهاروش. در شودیمپرداخته 

مشارکت جمعی ، سه تربیت اخالقی. در مدیریت مدرگیردیماالذهانی مورد توجه قرار 
، رویکرد مشارکتی، پژوهش يهاروشاهمیت است و حتی در  حائزو مسئولیت پذیري 

هابرماس به نقل از نقیب (دارد  ايیژهوکنش ارتباطی و معرفت بین االذهانی جایگاه 
 ).132ص ، 1388، زاده

و  هادغدغهها، یشگراتحقیقات انجام گرفته اعم از داخلی و خارجی هر یک بنابر 
. در اندپرداختهخود به برخی از مبانی فلسفی و آراي تربیتی هابرماس  يهاضرورت

) 1394. صحبت لو (شودیماینجا به فرازي کوتاه به عنوان مستندات موجود اشاره 
تربیتی  يهاداللت، اخالق اجتماعی هابرماس را از منظر زندگی اجتماعی بررسی نموده

 را برشمرده است.
 يهاداللت) انسان شناسی و هستی شناسی هابرماس را تشریح نموده 1392سوري (

کنش ارتباطی  يهامؤلفه) 1390تربیتی ناظر بر آن را مورد نقد قرار داده است. برهانی (
، رابطه معلم و شاگرد در ابعاد عاطفی، هابرماس در آموزش و پرورش را استخراج

تربیتی نسل اول و  يهاداللت) 1387اهیمی منیق (روانی و حرکتی را برشمرده است. ابر
هابرماس را در همین رابطه در  هايیشهاند، دوم مکتب فرانکفورت را استخراج نموده

) 2017( 1تعلیم و تربیت در ابعاد نظري و عملی تشریح نموده است. اوجالنکی
، ر دادهشئی گشتگی هابرماس را مورد تجزیه و تحلیل قرا، کنش ارتباطی هايیهنظر

ضرورت توجه به آنها در دستگاه تعلیم و تربیت با هدف رهایی از سلطه تأکید داشته 

1. Ojelanky 
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 يهاآموزش) مفاهیم هابرماس در مناسبات اجتماعی و نیز در 2016( 1است. گدولد
پرورش عقل قوي و ذهن جمعی را تشریح ساخته است. ، رسمی را بررسی کرده

سنتی و انتقادي رویکردهاي مهم پست  هايهینظر) ضمن مقایسه 2016( 2سوپرامانیام
تربیتی  يهاداللتدر این راستا به برخی ، مدرن در تعلیم و تربیت را تشریح نموده

) عناصر آموزشی مانند نقش معلم و مدرسه در 2016(3هابرماس پرداخته است. ایالتی
) به 2015( 4تربیت شهروند آزاد را به نقل از هابرماس تشریح نموده است. الوي نیا

تفکیک دانش و قدرت را به عنوان یک ، تشریح نظریه رهایی هابرماس پرداخته
براي رهایی از فرهنگ نخبه ضروري ، ضرورت در تعلیم و تربیت بازتعریف نموده

تقویت ، ) آن بخش از تفکر هابرماس که به کثرت گرایی2015دانسته است. اوکلجدا (
اهداف تربیتی ناظر بر آن را ، وده پرداختهروحیه خود سامانی در فراگیران مطرح ب

رهایی بخش در تعلیم و تربیت  هايیهنظر) در تشریح 2012( ینگزنودبرشمرده است. 
اثربخش آموزشی در این حوزه را تشریح  يهاروشتربیتی و  يهاضرورتهابرماس 

ه راه کارهاي کاربردي براي تربیت دانش آموزان پیشنهاد داده است. مالحظ، نموده
هابرماس در مبانی  هايیشهاندکه در این پیشینه هر یک به نوعی وجهی از  شودیم

. آنچه که در این تحقیق دغدغه اصلی قرار داشته اندپرداختهفلسفی یا تعلیم و تربیت 
 تربیتی هابرماس بوده است. يهاداللتنگاهی جامع به مبانی فلسفی و ، است

 روش 
و از لحاظ اجرا  شودیمدف کاربردي محسوب روش پژوهش این تحقیق از نظر ه

. در این تحقیق تالش شده است مبانی فلسفی پست رودیمتحلیلی به شمار  –توصیفی 
ضمنی تربیتی او به  يهاداللتمدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس استخراج شده و 

اسناد  پژوهش عبارت است از کلیه جامعه .اندیدهگرد ارائهصورت طبقه بندي شده 
 تربیتی او. يهاداللتمنتشر شده در مورد پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس و 

پژوهش در این تحقیق نمونه آماري به صورت هدفمند و گزینشی از بین منابع  نمونه
براي استخراج اطالعات از آنها ، و تا حد اشباع ادامه یافته اندشدهمنتشر شده انتخاب 

1. Geduld 
2. Subramaniam 
3. Elaati 
4. Lavinia 
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 ياکتابخانهبا استفاده از روش  هادادهاین تحقیق  در .اندگرفتهري قرار مورد بهره بردا
و در این ارتباط به منابع مکتوب و الکترونیکی انتشار یافته در حوزه  اندشدهگردآوري 

، هانامهفصل ، هانامه، پایانهامقالهپست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه هابرماس از قبیل 
. در شودیمت به استخراج و گردآوري اطالعات مورد نیاز اقدام مراجعه و نسب هاکتاب

به اینکه  نظر .اندشدهمورد نیاز از منابع انتشار یافته تلخیص و ارائه  يهادادهاین روش 
فیش  هادادهابزار گردآوري ، تحلیلی انجام شده است –این تحقیق به روش توصیفی 

توصیف و تجزیه و  روش ه برداري شده است.کتابخانه بوده و تا حد کفایت از آنها بهر
تحلیل ، استجمع آوري شده در این تحقیق کیفی  يهاداده: نظر به اینکه هادادهتحلیل 

آنها نیز به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این روش واحد داده پاراگراف 
ورد توصیف و طبقه بندي و به صورت قیاسی م، که از متون انتشار یافته استخراج است

. این فرایند به اقتضاي سئواالت پژوهش صورت گرفته تا اندگرفتهتفسیر و تحلیل قرار 
در تنظیم گزارش نهایی تحقیق از یک روش ، ضمن رعایت ترتیب و توالی اطالعات

منظم پیروي شده است. همچنین براي تأیید نتایج بدست آمده در این تحقیق رویه 
کیفی در قالب  يهادادهو نیز تحلیل ، گذشته صورت گرفتهتطبیق نتایج با تحقیقات 

 و نتیجه گیري صورت گرفته است. هادادهعرضه ، هادادهسه گانه تلخیص  هايیتفعال
 ترخالصهبه صورتی  هادادهتنظیم و تبدیل ، تمرکز، انتخاب هادادهاز تلخیص  منظور

است که در آن  هادادهحلیل از ت يامرحلهکیفی  يهادادهاست. به سخن دیگر تلخیص 
 توانیم. بدین سان شودیماقدام  هادادهمرحله به پالودن و زدودن اطالعات ناخالص در 

به  هادادهرا به نظم در آورد. پس از سازماندهی این اطالعات این  هادادهاین 
تلخیص عبارات ، مختلف از جمله گزینش فرازهاي مرتبط با یکدیگر يهاصورت
سازمان داد. بدین ترتیب از  تریعوس هاييبندلحاظ نمودن آنها در دسته ، مترادف

استفاده نمود. دومین فعالیت در  توانیمگردآوري شده تا حد ممکن در تحلیل  يهاداده
. بطوري است هادادهظاهر ساختن مجموعه متون سازمان یافته از  هاداده ارائهعرضه یا 

از  توانیم هادادهي الزم را به عمل آورد. در عرضۀ که بتوان به کمک آنها نتیجه گیر
 هادادهمذکور  هايیوهشاستفاده نمود. با استفاده از  هامدلو  هاشبکه، نمودارها، جداول

بطوري که با دست یابی به آنها بتوان شوند، یمبه صورت اطالعات سازمان یافته تنظیم 
 هاآنحصال نمود و نتایج مستندي از را است هادادهحاصل از  هايیتواقعبا سهولت 
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کیفی نتیجه گیري با تأکید بر نتایج  يهادادهداد. سومین مرحله از زنجیره فعالیت  ارائه
دارند  ايیوستهپکیفی فرایند  يهادادهگفت تحلیل  توانیم. در واقع استبدست آمده 

الب یک فرایند در ق هاآنتا تلخیص و عرضۀ  هادادهکه از نخستین مرحله گردآوري 
 يهاروشاین مقاله تالش شده است تا از طریق بهره گیري از  در .شوندیمعملیاتی 

ضمن تنظیم  ترخالصهبصورت جمالت  هادادهتبدیل  تلخیص داده انتخاب و تنظیم و
این دو متفکر  هايیهنظردر راستاي سؤاالت پژوهش امکان مقایسه ، در خور ییهاپاسخ

 ممکن شود.

 اهیافته
در این مقاله تعداد دو سؤال پژوهش وجود داشته است. در اعالم نتایج ترتیبی اتخاذ 

 :استگردید تا ترتیب و توالی سؤاالت پژوهش رعایت شود. این موارد بشرح زیر 
، معرفت شناسی، هستی شناسی(اولین سؤال پژوهش: مبانی فلسفی پست مدرنیسم 

 ابرماس کدام است؟ارزش شناسی) با تأکید بر دیدگاه یورگن ه
. او آوردیمهابرماس براي تدوین هستی شناسی از دانش و مفهوم سخن به میان 

بخشی از هستی شناسی را ، معتقد بود دانش و مفهوم تلفیقی از واقعیت و ارزش بوده
. از نظر هابرماس ماهیت هستی را دو مفهوم حقیقت و معنا تشکیل دهدیمتشکیل 

، (هابرماس استشناخت در هستی شناسی کسب حقیقت و معنا از نظر او ابزار  دهدیم
. از آنجا شودیم). که از طریق گفتگوي آزاد در جامعه ممکن 1991، به نقل از هوالب

اجتماعی انسان نیز در حال تغییر و  زندگی، که عالم هستی همواره در حال شدن است
فعال و اثرگذار است که دگرگونی است. انسان به عنوان بخشی از عالم هستی موجودي 

. هستی شناسی براي انسان یک گذاردیمخود برجامعه و تاریخ تأثیر  يهاکنشاز طریق 
که عقالنیت و روشنفکري بر  نمایدیم. این ضرورت ایجاب رودیمضرورت به شمار 

دو مفهوم جهان زندگانی و فضاي همگانی در هستی شناسی مورد نقد قرار گیرند. 
نه آن است که در این جهان نگري در قالب مسئولیت فردي و گفتگوي دیدگاه خردمندا

آزاد امکان نقد هستی شناسی وجود داشته باشد. هابرماس مقوله شئی شدگی جامعه 
 هايیدهپدمی گویدانسان نباید به بهانه دست یابی به ، انسانی را مورد توجه قرار داده

اشیاء  يهمهاز  بایستیمه انسان بلک، مدرنیته به ابزار و قدرت حاکم تبدیل شود
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تکنولوژي براي رشد و تعالی خود بهره بردارد. اگر جهان زندگانی در قالب جهان 
موجب تحول تکوینی جامعه انسانی ، سامان داده شود به دور از سلطه نگري آزاد و

 ).1393، (هابرماس به نقل از آصف محسنی شودیم
. او معتقد پردازدیمابزاري و فن گرایی هابرماس در معرفت شناسی خود به خرد 

است علوم طبیعی در وضعیت موجود به وسیله انسان ابزاري نیازهاي صاحبان قدرت 
. به همین دلیل است که او کنش ارتباطی را مطرح نموده که از طریق کندیمتأمین 

 تعامالت اجتماعی خرد جمعی را سامان دهد. او معتقد است در جامعه موجود رابطه
براي  کندیمو نابرابر است. عدالت اجتماعی حکم  میان ایدئولوژي و قدرت ناموزون
بشري جامعه مردم ساالر محور امور جامعه باشد..  ایجاد و تحکیم عالیق تعمیم پذیر

ایدئولوژي یک ماهیت صرفاً نظري نیست بلکه ضرورت دارد در بستر جامعه عملیاتی 
پیش  عبارتند از: آن بر سه محور استوار است که فهم هايیوهششود. دانش ارزنده و 

، رهایی و آزادي. اصوالً معرفت بشري در سه مؤلفه فنی، فهم و تفسیر، بینی و کنترل
از  هابرماس ).1395، به نقل از نقیب زاده، هابرماسشود (یمعملی و رهایی طبقه بندي 

تربیت بهره برداري روش هرمنوتیکی و تفسیري در تبیین رویکردهاي کیفی تعلیم و 
جامعه ، نموده است. او معتقد است کسب معرفت از طریق تعامل میان سه عامل طبیعت

تفاهمی و ، . او فرایندهاي شناختی را مبتنی بر سه الگوي کالمیآیدیمو انسان به دست 
 ).1991، هابرماس به نقل از هوالب( .داندیمارتباط ذهنی روزانه 

شناسی دو نوع عقالنیت معطوف به هدف و عقالنیت  هابرماس براي تبیین ارزش
معطوف به وسایل و راهکارها را معرفی نموده است. در ارزش شناسی عقالنی 

بنابراین بین عقالنیت صوري و جوهري تفاوت  احساسات و تعصب جایگاهی ندارد.
است. او معتقد است در عقالنیت جوهري نظم ارزشی به عنوان زیرساخت تلقی  قائل

آدمی  يهاکنش. شودیمولی در عقالنیت صوري نظم ارزشی گزینشی انجام شود، یم
که کنش گران آن بر اساس باورهایشان به  روندیمهنگامی ارزش عقالنی به شمار 

تکلیف عمل کنند. عقالنیت مبتنی بر اصول ارزشی پاسخگوي شیوه زندگی روشمند 
بین منافع و ارزشها تفاوت وجود  براي انسان است. در نظریه ارزش شناسی هابر ماس

در حالی که جایگاه ارزشهاي تعمیم پذیر کند، یمجایگاه منافع تغییر  گویدیمدارد. او 
به  بایستیمبراي بیش از یک وضعیت اعتبار دارد. از نظر هابرماس اصالت سودمندي 
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رزش صورت ایستارهاي اصول اخالقی باز تعریف شود. ساختار عقالنیت هابرماس در ا
 يهاحوزههنجاري. ، انتخابی، شناسی سه وجه دارد. این موارد عبارتند از: ابزاري

اخالق و هنر است. بدین ترتیب ، حقوق يحوزهارزشی از نظر هابرماس شامل سه 
 معرفت شناسی و ارزش شناسی هابرماس تبیین گردیده است.، مبانی هستی شناسی

 ).1991، هابرماس به نقل از هوالب(
: نویسدیم، تربیتی هابرماس را تشریح نموده يهاداللت) برخی از 1394بی (حویزا

نظرات خود  بایستیممعلم در کالس نقش راهنما دارد. فراگیران در جریان یادگیري 
را آزادانه مطرح کنند. انتقاد وضع موجود و گفتگو در مورد آن موجب یادگیري پایدار 

: اگر در نویسدیمتربیتی هابرماس  يهاداللت) در تشریح 1392. سوري (شودیم
آموزش و پرورش کنش ارتباطی مورد توجه باشد به عالیق رهایی بخش دانش آموزان 

و  دهندیم. آموزگاران روش تدریس انتقادي را در دستور کار خود قرار شودیمتوجه 
را ) آراي تربیتی هابرماس 1390. برهانی (شودیمبه خودآگاهی دانش آموزان توجه 

: تعامل میان معلم و دانش آموز اهمیت بسزایی دارد. نویسدیممورد توجه قرار داده 
. شودیمدانش آموز شناخته  يهانقشمشارکت واقعی در استدالل و گفتمان از جمله 

: اگرچه فناوري به نویسدیم) در انعکاس آراي تربیتی هابرماس 2017اوجالنکی (
ولی خروجی آن حاصلی جز گسترش ، ه استعنوان ضرورت علم مدرن شناخته شد

بر اساس کنش ارتباطی  بایستیمعقالنیت ابزاري نداشته است. بنابراین استفاده از آن 
، براي سلطه حاکمان قدرت باشد ايیلهوسو خردابزاري صورت پذیرد. اگر فناوري 

تی تربی يهاداللت) 2016حاصل آن جز تربیت انسان ابزاري نخواهد بود. ایالتی (
 هاکنش: نویسدیمهابرماس متناظر با ارزش شناسی را استخراج نموده است. وي 

هنگامی ارزش عقالنی هستند که کنشگران آن بر اساس باورهایشان به تکلیف خود 
درسی فراگیران نباید از هویت انسانی خویش دور نگه داشته  يهابرنامهعمل کنند. در 

قی توجه کافی مبذول شود و در برنامه درسی شوند. در اهداف آموزشی به اصول اخال
هابرماس را با تأکید  هايیهنظر) 2015( 1اخالق و هنر پرداخته شود. روسیترا، به حقوق

تربیتی آن مورد بررسی قرار داده است. وي  يهاداللتارتباطی و  يهاکنشبر 
. رعایت شودیم: کالس درس یک پدیده زیست جهان آموزشی محسوب نویسدیم

1. Rossiter 
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، استانداردها و پرهیز از سلطه رسانایی سیستماتیک را در نظام مدرسه ضروري دانسته
عملیاتی نمودن فرایندهاي ارتباطی در آموزش را تجویز نموده است. این ارتباط آزاد 

) به نقل از 2015( 1به یادگیري پایدار دانش آموزان بیانجامد. عمران خان تواندیم
و پرورش را از ساختارهاي اجتماعی مورد بررسی قرار  هابرماس تأثیر پذیري آموزش

زبان سیاست و ، : از نظر هابرماس به همان سان که بازسازي اخالقنویسدیمداده وي 
، نقد کردن، ارتباط صادقانه، در مدرسه نیز گفتگو، قانون در جامعه ضروري است

مبانی  دهدیمشان مقایسه و تبیین عمل و رفتار حاکمان ضروري است. پیشینه موجود ن
فلسفی هابرماس با نتایج بدست آمده در راستاي اولین سؤال پژوهش هم جهت بوده 

معرفت شناسی و ، ولی در این تحقیق به صورتی نظم یافته بر اساس هستی شناسی
 ارزش شناسی به صورتی جامع نگر گزارش شده است.

 مبانی فلسفی از نگاه هابرماس .1جدول 
 دیدگاه محورها

تی هس
 شناسی

 ؛باشندیمبخشی از هستی شناسی ، دانش و مفهوم تلفیفی از واقعیت و ارزش بوده -
 دو مفهوم حقیقت و معنا محور هستی شناسی قرار دارند؛ -
 ابزار شناخت در هستی شناسی کسب حقیقت و معنا و گفتگوي آزاد در جامعه است؛ -
آنچنان که حقایق ، دگرگونی است تغییر و، زندگی اجتماعی انسان همواره در حال شدن -

 نیز متکثر هستند؛
خود بـر جامعـه و تـاریخ اثـر      يهاکنشانسان موجودي فعال و اثرگذار است که از راه  -
 ؛گذاردیم
هستی و عناصر آن را مورد بازشناسی قرار دهـد و جـوهر وجـود آن را     تواندیمانسان  -

 تعریف نماید؛
جهان زنـدگانی و فضـاي همگـانی از ضـروریات      عقالنیت و روشنفکري بر دو مفهوم -

 ؛رودیمهستی شناسی به شمار 
مسـئولیت فـردي و گفتگـوي آزاد    ، تنها دیدگاه خردمندانه در جهان نگري امکـان نقـد   -

 است؛
 مورد توجه قرار گیرد؛ بایستیمجامعه  در هستی شناسی مقوله شئی شدگی -
 ها در جهان زندگانی است؛تحول جامعه مرهون جهان نگري ها و بازتاب آن -

 معرفت شناسی در دو بعد خرد ابزاري و فن گرایی امکان پذیر است؛ -معرفت 

1. Imran khan 
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 دیدگاه محورها
 ؛کندیمعلوم طبیعی به وسیله انسان ابزاري مزایاي صاحبان قدرت را تأمین  - شناسی

 ، تعامالت اجتماعی را در یافتن به خرد جمعی ساماندهی نماید تواندیمکنش ارتباطی  -
امعه موجود سرمایه داري رابطه میان ایدئولوژي و قدرت نـابرابر وجـود دارد کـه    در ج -

 ؛استمحلی براي نقد 
بـه جامعـه مـردم     عدالت اجتماعی در ایجاد و تحکیم عالیق تعمیم پذیر و تعهد نسبت -

 ساالر است؛
 بلکه بطور مستقیم بر عمل اثرگذار است؛، ایدئولوژي صرفاً نظري نیست -
فهم و تفسیر و رهـایی و  ، فهم بر سه محور پیش بینی و کنترل هايیوهشه و دانش ارزند -

 آزادي استوار است؛
 ؛دهدیمعملی و رهایی بخش تشکیل ، علقه هاي معرفتی بشري را سه مؤلفه فنی -
 حـائز هرمنوتیکی و تفسیري در رویکردهاي کیفی و ادراکی تعلیم و تربیـت   يهاروش -

 اهمیت است؛
 ؛آیدیمجامعه و انسان به دست ، ز طریق تعامل میان طبیعتکسب معرفت ا -
 روابط تفاهمی و ارتباط ذهنی روزانه است؛، فرایندهاي شناختی مبتنی بر الگوهاي کالم -

ارزش 
 شناسی

ارزش شناسی در سایه عقالنیت معطوف به هـدف و عقالنیـت معطـوف بـه وسـایل و       -
 ؛گرددیمراهکارها امکان پذیر 

 ناسی عقالنی احساسات و تعصب جایگاهی ندارد؛در ارزش ش -
 و عقالنیت جوهري تفاوت وجود دارد؛ بین عقالنیت صوري -
ولـی در عقالنیـت   ، در عقالنیت جوهري نظم ارزشی به عنوان زیرسـاخت وجـود دارد   -

 ؛شودیمصوري گزینش انجام 
ن به تکلیـف  هنگامی ارزش عقالنی هستند که کنشگران آن بر اساس باورهایشا هاکنش -

 یا اهمیت یک مقصود عمل کنند؛
 عقالنیت مبتنی بر اصول ارزشی پاسخگوي شیوه زندگی روشمند است؛ -
در نظریه ارزش شناسی هابرماس بین منافع و ارزشها تمایز وجـود دارد؛ جایگـاه منـافع     -

 در حالی که جایگاه ارزشهاي تعمیم پذیر براي بیش از یک وضـعیت معتبـر  کند، یمتغییر 
 هستند؛

در ارزش شناسی اصالت سودمندي به صورت ایسـتارهاي اصـول اخالقـی بـازتعریف      -
 ؛شودیم
 هنجاري؛، انتخابی، ابزاري، ساختار عقالنیت هابرماس سه وجه دارد -
 اخالق و هنر معرفی شده است، ارزشی شامل حقوق يهاحوزهدر جهان بینی هابرماس  -
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ی تربیتی پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه ضمن يهاداللتدومین سؤال پژوهش: 
که صاحب نظران در  دهدیمبررسی شده نشان  اسناد یورگن هابرماس کدام است؟

تربیتی به طبقه بندي موجود در عناصر آموزشی  يهاداللتحوزه فلسفه براي تبیین 
، روش تدریس، برنامه درسی، . این موارد عبارتند از: اهداف آموزشیاندجستهتأسی 

مدیریت مدرسه و روش پژوهش. بنابراین در پاسخ به سؤال سوم پژوهش ، نقش معلم
 ارائهتربیتی هورکهایمر و هابرماس بر اساس این محورها  يهاداللت ارائهحاضر 

در اهداف آموزشی خود به کنش گفتاري مطلوب در سطح روابط  هابرماس .شودیم
نی اشاره دارد و در ترسیم اهداف از تربیت شهروند اجتماعی و انسان جها، اجتماعی

اجتماعی و ، . او به تأمین نیازهاي منطقیکندیممفهوم گفتگو و الزامات آن بهره برداري 
روانی فراگیران در مدرسه تأکید دارد. بهبود روابط انسانی از دیگر اهداف آموزشی 

یکرد سنتی رو هابرماس ).1387، هابرماس به نقل از ابراهیمی منیقشود (یممحسوب 
ایجاد موقعیت و ، ارتباط با دیگران، گفتگوي سالم، برنامه درسی را مردود دانسته

استدالل منطقی  هايیوهش، روابط انسانی را جایگزین نموده بهبود، فرصت براي گفتگو
رشد اخالق ، احترام به دیگران هابرماس .دهدیمرا در برنامه درسی مورد تأکید قرار 

تقویت یادگیري مشارکتی ، برقراري ارتباط با دیگران، هاي استداللکشف روش، گفتمانی
 ).1390، به نقل از برهانی، هابرماساست (را از مواد روشهاي تدریس معرفی نموده 

پرهیز از تحمیل ، از نظر هابرماس نقش معلم عبارت است از: اتخاذ کنش گفتاري
، به یادگیري فعال و خالق مشارکت دادن فراگیران، خود به دانش آموز هايیدگاهد

گروه بندي دانش آموزان براي ، دست یابی به خرد جمعی، ارتباط متقابل اجتماعی
نظر هابرماس مدیریت  از ).1394، به نقل از حویزاوي، هابرماس( یاجتماع هايیتفعال

اشاعه اخالق تکوینی در ، مدرسه عبارت است از: پرهیز از تعیین تکلیف اخالقی
اجتماعی نمودن ، تفویض مسئولیت فردي و گروهی به دانش آموزان، وگفتگ، مدرسه

توجه ، پژوهش عبارتند از: یادگیري مشارکتی يهاروشنظر هابرماس  از دانش آموزان.
 –تسري دادن کنش ارتباطی در فرایند یاددهی ، به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

به ، نی در پژوهشها (هابرماستوجه به معرفت اکتشافی و معرفت بین االذها، یادگیري
 ).1390، نقل از پیري



 1397 بهار/ نامهویژهي آموزشی/ هانظامپژوهش در        724

: انسان نویسدیم) معرفت شناسی هابرماس را مورد توجه قرار داده 1394حویزابی (
وفاق و تفاهم و همکاري ، براي رسیدن به درك مشترك از طریق مشارکت در گفتگو

د جمعی رهنمون انسان را به خر تواندیم. کنش ارتباطی یابدیمبا یکدیگر به آن دست 
: دو نویسدیم) هستی شناسی هابرماس را مورد توجه قرار داده 1392شود. سوري (

مفهوم حقیقت و معنا محور هستی شناسی قرار دارد. حقیقت از نظر هابرماس عنصري 
بین ذهنی است که در کالم تجلی دارد و به صورت نسبی و حاصل توافق بین اذهان 

: یکی از نویسدیم) در تشریح معرفت شناسی هابرماس 1390. برهانی (یابدیمبروز 
. استالزامات کنش ارتباطی در تعامالت اجتماعی احترام متقابل و نیز اخالق صمیمانه 

. فرایندهاي شودیماگر این شرایط رعایت شود دست یابی به خرد جمعی ممکن 
کدیگر صورت شناختی بر اساس الگوهاي کالم و روابط تفاهمی و ارتباط ذهنی با ی

: نویسدیمانتقادي هابرماس  –) در تشریح نظریه اجتماعی 2017. اوجالنکی (گیردیم
عملی و رهایی است. اگر نیازمندیهاي انسان براي ، دانش بشري مبتنی بر سه عنصر فنی

بهبود آگاهی اجتماعی و ، پیش بینی و کنترل جهان طبیعی و اجتماعی مبتنی بر آنها باشد
) هستی شناسی هابرماس 2016. ایالتی (گیردیمنیت ناظر بر آن صورت انسانی و عقال

: عقالنیت و روشنفکري بر دو مفهوم جهان نویسدیمرا را مورد بررسی قرار داده 
. رودیمزندگانی و فضاي همگانی استوار است که از ضروریات هستی شناسی به شمار 

روشنگري ارزشهاي ذهن  ،اگر جهانی سازي با عدم شفافیت هویت همراه نباشد
. تحول جامعه مرهون جهان نگري ها و بازتاب آنها در جهان پذیردینمصورت 

: زندگی نویسدیم) به هستی شناسی هابرماس پرداخته 2015( 1زندگانی است. اوکلجدا
نیازمند بازشناسی ، اجتماعی انسان همواره در حال شدن است. حقایق متکثر بوده

که انسان مفاهیم جهان زندگانی و فضاي همگانی را  نمایدیمجاب . عقالنیت ایباشندیم
بازشناسد و از طریق خردورزي وضع موجود مطلوب را در جهان زندگانی شناسایی 

) ارزش شناسی هابرماس را مورد توجه قرار داده 2006( 2نماید. بوهمن و شرودر
در ارزش شناسی عقالنی انتخابی و هنجاري. ، عقالنیت سه وجه دارد. ابزاري نویسدیم

پاسخگوي شیوه ، احساسات و تعصب جایگاهی ندارد و اگر اصول آن رعایت شود

1. Eukelejda 
2. Bohman & Schroeder 
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تربیتی هابرماس را بر اساس  يهاداللت) 1991(1زندگی زندگی روشمند است. هوالب 
: تربیت انسان ابزاري در نویسدیممفهوم شئی شدگی مورد توجه قرار داده است. او 

بطوري که زندگی اجتماعی انسان و هویت او مقهور شئی گشتگی ، دوره مدرن رخ داده
در اهداف و  بایستیم. آموزش و پرورش براي رهایی از این تحمیل فراگیر شودیم

تجدید نظر نماید که امکان نقد وضع موجود و دست  ياگونهدرسی خود به  يهابرنامه
. پیشینه موجود گواه آن یابی به جهان زندگانی از طریق گفتگوي سازنده فراهم شود

، شده است ارائهتربیتی هابرماس در ابعاد مختلف  يهاداللتاست که آنچه که به عنوان 
 .استبا نتایج بدست آمده در این تحقیق هم جهت 

 هابرماس هايیدگاهدتربیتی پست مدرنیسم با تأکید بر  يهاداللت .2جدول 
 ي تربیتیهاداللت عناصر آموزشی

 رود؛یمکنش گفتاري مطلوب در سطح روابط اجتماعی از جمله اهداف آموزشی به شمار  - یاهداف آموزش
در تعالیم و تربیت دست یابی به شهروند اجتماعی و انسان جهانی از مهمتـرین اهـداف آموزشـی     -

 شود؛یممعرفی 
 شود؛یمدر ترسیم اهداف آموزشی از مفهوم گفتگو و الزامات آن در سطح وسیع بهره برداري  -
در اهداف آموزشی تأمین نیازهاي منطقی، اجتماعی و روانـی فراگیـران در مدرسـه مـورد توجـه       -

 است؛
 رود؛یمبهبود روابط انسانی از دیگر اهداف مهم تعلیم و تربیت به شمار  -

 شود؛ینمدربرنامه هاي رویکرد سنتی دانش افزایی مردود است، برنامه درسی داناي کل شناخته  - برنامه درسی
در برنامه درسی ارزش گفتگوي سـالم و ارتبـاط بـا دیگـران بسـیار برجسـته و از جایگـاه ویـژه          -

 برخوردار است؛
هـر   شـود تـا بـه دور از   یمها و فرصتهایی براي دانش آموزان فراهم یتموقعي درسی هابرنامهدر  -

 گونه اجبار به گفتگو بپردازند؛
توجـه بـه بهبـود روابـط انسـانی از محورهـاي بنیـادین         ي درسی آموزش و پـرورش هابرنامهدر  -

 شود؛یممحسوب 
اي داشته، دانش آمـوزان را بـه کـاربرد    یژهوي درسی جایگاه هابرنامههاي استدالل منطقی در یوهش -

 سازد؛یمآن برانگیخته 
تمـاعی بـه شـمار    در روشهاي تربیتی احترام به دیگران و آراي آنها از شاخصهاي مهم زنـدگی اج  - روش تدریس

 رود؛یم
در تعلیم و تربیت هابرماس رشد اخالق گفتمانی دایر بر نفی قـدرت و سـلطه حـاکم بـر جامعـه       -

 مورد تأکید است؛

1. Houlab 
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 ي تربیتیهاداللت عناصر آموزشی
در تعلیم و تربیت دانش آموزان به سوي شناخت و کشـف روشـهاي اسـتدالل خصوصـاً سـطوح       -

 شوند؛یمانتزاعی رهنمون 
 ؛استي دو سویه میان اذهان مختلف ارابطهي رسیدن که به معرفت نیازمند برقرار -
 تربیتی اغلب بین االذهانی است نه اینکه بین ذهن و جهان قرار داشته باشند؛ يهاروش -
 شود؛یمتقویت یادگیري مشارکتی یکی از محورهاي روش تدریس در مدرسه محسوب  -

 أخیر بسزایی دارد؛گفتاري مناسب در ایفاي نقش معلم در کالس ت اتخاذ کنش - نقش معلم
هاي یدگاهدمعلمان در ارتباط آموزشی با دانش آموزان نباید آنها را خنثی و بی طرف تصور کرده،  -

 خود را به آنان تحمیل کنند؛
رونـد و در شـکل دادن معـانی و    یمدانش آموزان در کالس یادگیرندگانی فعال و خالق به شمار  -
 هاي جدید سهیم هستند؛یدگاهد
هـاي اسـتدالل   یوهشـ فاي نقش معلمان برقراري ارتباط مطلوب، ارتبـاط متقابـل اجتمـاعی و    در ای -

 شود؛یممنطقی آموزش داده 
هـا بـین دانـش آمـوزان و بـا دانـش       یدگاهدنقش معلمان فراهم آوردن محیطی مناسب براي تبادل  -

 آموزان تا رسیدن خرد جمعی است؛
فعالیتهاي اجتماعی از محورهـاي ایفـاي نقـش معلـم     گروه بندي دانش آموزان در کالس با هدف  -

 شود؛یممحسوب 
اخالقی داشته باشند. اخالق در فراینـد تربیـت    توانند براي دانش آموزان تعیین تکلیفینممدیران  - مدیریت مدرسه

 یابد؛یمتکوین 
مدرسه  در مدیریت مدرسه مفهوم گفتگو به عنوان یک مفهوم کلیدي محسوب شده، در اداره امور -

 شود؛یملحاظ 
تفویض مسئولیت فردي و گروهی به دانش آمـوزان از جملـه رویکردهـاي مـدیریت در مدرسـه       -

 ؛است
اجتماعی نمودن دانش آمـوزان از طریـق مشـارکت دادن آنهـا در فعالیتهـاي فـردي و گروهـی از         -

 شود؛یمویژگیهاي مدیریت محسوب 
 شود؛یماي پژوهشی در تعلیم و تربیت هابرماس محسوب یادگیري مشارکتی یکی از محوره - روش پژوهش

هاي مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در همه سطوح و موضوعات تأثیر انواع یادگیري -
 شود؛یمدرسی ازجمله پژوهشها محسوب 

یـادگیري از محورهـاي پژوهشـی پیشـنهادي      –تسري نظریه کنش ارتبـاطی در فراینـد یـاددهی     -
 وده است؛هابرماس ب

معرفت اکتشافی و معرفت بین االذهانی و کارکردهاي آنها در تعلیم و تربیت از دیگـر محورهـاي    -
 ؛استپژوهشی 
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 بحث و نتیجه گیري
متفکران پست مدرن اغلب در نظریه پردازي خود نخست بر نقد دوره مدرن تأکید 

دوره مدرن مبتنی بر تسلط  که فرهنگ غالب در اندبوده. اکثر آنها بر این باور اندداشته
عقالنیت ، مصرف گرایی، چون مادي گرایی ییهاشاخصه، قدرت حاکم بر جامعه بوده

سلطه گري داشته است. در حالی که انسان آزاد است براي سرنوشت خود ، ابزاري
راهکارهاي تربیتی را به ، اجتماعی خود را بازشناسی نماید يهاارزشتصمیم بگیرد. 

و عالیق خود تعریف نماید. در دوره مدرن نگاهی فرادستی به  هايیازمندنتناسب 
جامعه انسانی وجود داشت. در حالی که توجه به فرودستان یک ضرورت اجتماعی 

در طلبد، یمرا  ياجداگانه. صرف نظر از مبانی فلسفی که خود بحث شودیمتلقی 
گ سلطه و تربیت انسان آموزش و پرورش رسمی نگاه از باال به پایین در اشاعه فرهن

ابزاري حاکم بوده است. از نظر متفکران پست مدرن رهایی از این فرهنگ یک 
تحول در آموزش و پرورش اجتناب ناپذیر است. هابرماس به عنوان ، ضرورت بوده

خود نسبت به بازتعریف  هايیشهاند ارائهضمن ، صاحب نظري برجسته و تحول آفرین
، تربیت مبادرت نمود. او فرهنگ عامه را اصل قرار دادهعناصر آموزشی در تعلیم و 

نمود. او  ارائهنظریه کنش ارتباطی خود را براي رهایی از فرهنگ سلطه به جهان بشري 
مورد توجه باشد و هیچ یک  بایستیم هایترواو  هافرهنگبر این اعتقاد بود که همه 

. بنابراین شودیمتعریف بر دیگري برتري ندارد. هویت انسان بر ساخت اجتماعی 
کثرت ، تکوینی استوار است. همچنین در اهداف تربیتی هايیتواقعبر  هاارزشابتناي 

گرایی و تقویت روحیه خود سامان دهی در دانش آموزان را مورد توجه قرار داد. از 
و انسان به عنوان  رودیمآنجا که دانش و مفهوم تلفیقی از واقعیت و ارزش به شمار 

در معرفت شناسی نیز از طریق تعامل سازد، یموجود فعال جهان زندگی خود را یک م
. لذا فرایندهاي شناختی مبتنی بر الگوهاي کندیمجامعه و انسان مبادرت ، میان طبیعت

روابط تفاهمی و ارتباط ذهنی استوار است. هابرماس بر این اعتقاد است در ، کالن
 شودیمایستارهاي اصول اخالقی تعریف  اصالت سودمندي به صورت، ارزش شناسی

انتخابی و هنجاري ، و وجوه سه گانه ي عقالنیت در این زمینه در سه وجه ابزاري
اخالق و هنر تشکیل ، ارزشی را حقوق يهاحوزه. در جهان بینی او یابدیمتجلی 

ت تربیتی آشکار و نهان هابرماس را تح يهاداللت. همین مبانی فلسفی است که دهدیم
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، گردید ارائهتأثیر قرار داده است. آنچه که به عنوان نتایج بدست آمده در این مطالعه 
تربیتی بوده است. و اینک در این بخش پیشنهادهاي  يهاداللتناظر بر مبانی فلسفی و 

هابرماس کنش  هايیشهاندآنجا که در  ) از1: گرددیم ارائهکاربردي تربیتی بشرح زیر 
به کنش گفتاري  شودیمه است در تدوین اهداف آموزشی توصیه ارتباطی تأکید شد

مطلوب در سطح روابط اجتماعی تأکید شود و نیز به ترتیب شهروند اجتماعی و انسان 
جهانی پرداخته شود. در اهداف آموزشی از مفهوم گفتگو و الزامات آن بهره برداري 

 ) در2 ه کافی مبذول شود.اجتماعی و روانی فراگیران توج، به نیازهاي منطقی، شده
ارزش گفتگوي سالم و ارتباط با دیگران ، درسی به جاي دانش افزایی يهابرنامهتدوین 

براي دانش  هایتموقعو  هافرصتمورد تأکید قرار گیرد. در این برنامه براي ایجاد 
استدالل منطقی مورد ، آموزان به اجراي گفتگوهاي سالم توجه شود و روابط انسانی

، رشد اخالق گفتمانی، تدریس احترام به دیگران ییهاروش ) در3ه قرار گیرد. توج
استدالل و ارتباط مؤثر با یکدیگر در دستور کار قرار گیرد. از آنجا که  يهاروشکشف 

، تقویت یادگیري مشارکتی نقش بارزي داشته، ارتباط ذهنی با یکدیگر سازنده است
در اتخاذ کنش گفتاري مناسب اهمیت بسزایی دارد. معلم  ) نقش4موردتأکید قرار گیرد. 

بلکه آنها فراگیرانی فعال و ، دانش آموز نباید موجودي خنثی و بی طرف فرض شود
یادگیري سهیم هستند. بنابراین برقراري ارتباط  –که در فرایند یاددهی  باشندیمخالق 

، کالس فراهم شود . اگر چنین فضاي مناسبی درشودیممناسب با دانش آموزان توصیه 
) در مدیریت مدرسه تکالیف اخالقی در 5. گرددیمتجربه خرد جمعی امکان پذیر 

مشارکت دادن دانش آموزان وایجاد فرصت ، . گفتگویابندیمفرایند تربیتی تکوین 
براي  شودیممسئولیت پذیري نقشی اساسی در مدیریت دارد. به همین دلیل پیشنهاد 

 هايیتفعالوزان از این رویکردها بهره برداري شود. انجام اجتماعی نمودن دانش آم
) در روشهاي پژوهش 6. گرددیمفردي و گروهی دانش آموزان در این زمینه توصیه 

 هاروش. در این شودیمتأکید بر آن توصیه ، پرداختن به یادگیري مشارکتی اثرگذار بوده
عرفت بین االذهانی و کارکردهاي توان از نظریه کنش ارتباطی بهره برداري نمود. ممی
 .شودیمبر آن تأکید ، محورهاي مناسبی براي پژوهش بوده، آن
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