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 چکیده
آن در های  های سازنده نظريه کنش ارتباطی هابرماس و داللت هدف مقاله حاضر، شناسايی مؤلفه

تحليلی با تکيه  -توصيفیشيوه گيری از  پژوهش به روش کيفی و با بهرهاست.  در ايرانآموزش عالی 
با توجه به  ی يورگن هابرماس در چهارچوب نظريه کنش ارتباطی انجام شده است.ها بر آراء و انديشه

دست  با مسائل و منطقی برخورد صحيح، عدم برقراری ارتباط وجود مشکالتی همچون ضعف در
های  انديشه به آن دسته از ابعاد پرداختن در کشور ما، کنشگران دانشگاهی توافق فکری ميان به نيافتن

تواند کارساز باشد. در مراحل  ا فلسفه و فرهنگ بومی در کشور ما هماهنگی دارد، میکه ب هابرماس
اين های  های اصلی نظريه کنش ارتباطی هابرماس شناسايی شد. سپس داللت انجام پژوهش، ابتدا مؤلفه

ی های اساس د. نظريه کنش ارتباطی هابرماس بر مؤلفهشتحليل استخراج و نظريه در آموزش عالی ايران 
نتايج نشان داد زيست، نظام )سيستم(، کنش ارتباطی و کنش عقالنی استوار است.  حوزه عمومی، جهان

هايی را برای آموزش عالی ايران به همراه داشته باشد. در اين ميان  تواند داللت می های يادشده مؤلفهکه 
های  را ساختن رشتهها، همگ دانشگاه اند از: حرکت به سمت استقالل ارتها عب ترين داللت مهم

جانبه  ای در علوم انسانی، مشارکت همه رشته طبيعی و انسانی، توجه به ماهيت رويکرد ميان علوم
ها، نياز به آموزش تفکر  ها و ارزيابی ها، خط مشی گذاری علمی در سياستهای  اجتماعات و انجمن

نقادی است؛ ضرورت بازنگری  که حاصل آن توسعه فرهنگ نقد وها  خالق و تفکر انتقادی در دانشگاه
آزادانديشی و ضرورت توجه به مقوله تربيت های  کرسیتدريس و يادگيری، نياز به برپايی های  در روش
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ساز تحوالت و تغييرات مناسب در روابط کنشگران در  تواند زمينه شهروند جهانی. کاربست موارد ياد شده می
 آموزش عالی و دانشگاه در ايران باشد.

 

ام )سيستم(، کنش ارتباطی، کنش عقالنی، حوزه عمومی، جهان زيست، نظ :ی کلیدیها واژه

 آموزش عالی، دانشگاه
 

 مقدمه
پردازان اجتماعی معاصر و يکی از متفکران بانفوذ  ، از فيلسوفان و نظريه1يورگن هابرماس

به تاکنون است. هابرماس که در فلسفه خود در چارچوب رويکرد  1190های اخير از  دهه

عنوان  کند، از جمله متفکران نسل دومی مکتب فرانکفورت و به حرکت می 1«نظريه انتقادی»

آيد. نظريه انتقادی، عنوان مشهوری است برای نوعی  آخرين بازمانده اين مکتب به حساب می

ديدگاه فلسفی که توسط متفکران نسل دومی مکتب فرانکفورت در خصوص مسائل جامعه 

ن نظريه با الگوبرداری از مارکس، به طور عمده شامل انتقادهايی است که اتخاذ شده است. اي

آيد و با هدف آشکار کردن  های گوناگون زندگی اجتماعی و فکری انسان به عمل می از جنبه

کشد )ريترز،  های گوناگون، جامعه را به نقد می مختلف معرفتی و جنبههای  ماهيت جامعه، نظام

 (.104-111 ، ص1383

ماس بر خالف نظر کسانی که معتقد بودند با انديشيدن فلسفی يا علم تجربی مبتنی بر هابر

يافت، در تالش است تا نشان دهد که  هايی ناب و خالص دست توان به نظريه آزمايش می

اش در  امکان ندارد حوزه دانش و معارف انسانی را فارغ از تعلقات آدمی در زندگی اجتماعی

های هابرماس  ترين ايده شده ستا نظريه کنش ارتباطی، يکی از شناختهنظر گرفت. در اين را

است که در آن کنشگران برای رسيدن به يک درک مشترک از طريق استدالل، وفاق و همکاری 

کوشد تا ثابت نمايد  کنند. در واقع هابرماس از طريق اين نظريه می با همديگر ارتباط برقرار می

بايست عاری از قهر و خشونت باشد و برای رسيدن  ايده آل می که منازعات اجتماعی به طور

به اين منظور، بايستی نظامی اجتماعی تحقق يابد که در آن تصميمات و به اجرا در آوردن 

 صورت گيرد.« استدالل»ها، از طريق  آن

                                                      
1-  Jürgen Habermas 

2-  Critical Theory 
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آموزش عالی، يکی از مسائل موجود، مسئله های  در ميان مشکالت موجود بر سر راه نظام

وانايی کنشگران دانشگاهی از جمله مسووالن آموزش عالی و دانشگاه، اساتيد، عدم ت

دانشجويان، کارکنان در برقراری ارتباط صحيح و منطقی با يکديگر، عدم برخورد منطقی با 

توان در نحوه  های اين مدعا را می يابی به تفاهم و توافق است. نمونه قضايا و عدم دست

ها با دانشجويان، دانشجويان با اساتيد،  علمی دانشگاه ای هيئتکالمی ميان اعضهای  تعامل

موجود ميان مديران و عوامل سازمانی در سطوح های  کارکنان دانشگاه با يکديگر و اختالف

مختلف آموزش عالی و دانشگاه مشاهده نمود. ضرورت پرداختن به نظريه کنش ارتباطی 

هايی برای آموزش  در نوع خود حاوی داللت گيرد که اين نظريه می تأهابرماس از آنجا نش

گذار در اجتماع است که کنشگران تأثير  های مهم و عنوان يکی از گروه ها به  عالی و دانشگاه

 ها، دانشجويان و مديران و کارکنان آموزش عالی تشکيل علمی دانشگاه آن را اعضای هيئت

گيران در  ه نيز مديران و تصميمدهد. عالوه بر اين در خارج از آموزش عالی و دانشگا می

شوند و به  می سطوح باالتر و عوامل نيروی کار، اغلب دانش آموختگان دانشگاهی محسوب

 پذيرد.  میتأثير  از روابط و تعامل موجود در دانشگاهها  نوعی روابط و تعامل آن

سی نظريه کنش با توجه به مساله ياد شده و ضرورتی که بيان گرديد، مقاله حاضر به دنبال برر

تر در آموزش عالی و  آن برای تحقق کنش ارتباطی مطلوبهای  ارتباطی هابرماس و استخراج داللت

دانشگاه در ايران است. بدينسان با زمينه قرار دادن نظريه کالن کنش ارتباطی هابرماس در بستر نظام 

زش عالی و دانشگاه در برای آمو  ضمنی و آشکار اين نظريههای  آموزش عالی و دانشگاه، داللت

اند: کنش ارتباطی در  پژوهش به اين شرحهای  ايران استخراج خواهد شد. در اين راستا پرسش

نظريه کنش ارتباطی هابرماس بر تأثيرات  اساسی آن کدامند؟های  انديشه هابرماس چيست؟ و مولفه

ی هابرماس در آموزش های نظريه کنش ارتباط تواند باشد؟ داللت می آموزش عالی و دانشگاه چه

 -گيری از روش توصيفی بوده و با بهره 1عالی و دانشگاه در ايران چيست؟ پژوهش از نوع کيفی

های يورگن هابرماس انجام شده است. در مراحل انجام پژوهش  تحليلی با تکيه بر آراء و انديشه

تباطی هابرماس بر نظريه کنش ارتأثيرات  ابتدا نظريه کنش ارتباطی هابرماس تبيين شده، سپس

نظريه در آموزش عالی و دانشگاه در ايران های  آموزش عالی و دانشگاه بررسی و در آخر داللت

 استنباط گرديده است.

                                                      
1-  Qualitive Method 
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 پیشینه

موجود در جامعه آلمان مفيد های  در بررسی پيشينه نظری موضوع، نگاهی به رويکرد

دانشگاهی آلمان در اوايل دهه تا زمان انجام اصالحات در نظام  1160خواهد بود. طی دهه 

مربوط به دانشگاه، دو گرايش های  پردازان مشهور اجتماعی به حوزه بحث با ورود نظريه 1190

شود. افرادی چون ياسپرس، خواهان  ها مشاهده می عمده در خصوص تعريف دانشگاه در بحث

داشت که در آن أکيد ت بودند. هومبلت بر مفهومی از دانشگاهاحيای تعريف هومبلت از دانشگاه 

شد تا دانشجويان به عنوان متخصص در رشته  می م با هم توجهأبر پژوهش و آموزش تو

شد و تجربه نيازمند  می تحصيلی خود تربيت شوند. تخصصی که در نتيجه تجربه حاصل

ياسپرس بر ترکيبی از پژوهش و تفکر  .(1389آموزش و پژوهش به طور همزمان بود )بورو، 

آموزش و تدريس در دانشگاه اعتقاد داشت و در اين راستا وظيفه دولت را فراهم همراه با 

بر نوعی آزادی آکادميک در دانشگاه، تأکيد  دانست. وی با می اين ترکيبهای  ساختن زمينه

شود  واسطه تدريس ايجاد می معتقد بود که تفکر و پژوهش به چالش و ارتباطی نياز دارد که به 

 ، ص1314به آزادی پژوهشگران و دانشمندان وابسته است )ياسپرس، و در عوض، تدريس 

يورگن هابرماس قرار دارد، در ابتدا طرفدار سنت ها  اما گروهی ديگر که در راس آن .(161

منزله کانون نقد و انتقاد  کانت بودند؛ اکنون با گرايش به سمت مارکسيسم هگلی از دانشگاه به

دانند که بر پايه  اه را نهادی اجتماعی و فرهنگی میو گروه، دانشگحال، هر د کنند. درعين ياد می

گرايی محض و تجربه محور هومبلت در  ای مشروعيت بخش قرار دارد. هابرماس تخصص ايده

دانست. در اين ميان او در نظريه کنش ارتباطی خود، تفکر انتقادی را با   نمی دانشگاه را کافی

ای برای کنش سازنده در آموزش عالی  ند زده و زمينهاخالق و دانش علمی و تخصصی پيو

ها را در باز توليد اجتماعی مورد توجه قرار  سازد. اگرچه هابرماس نقش دانشگاه می فراهم

انتقاد هابرماس از کارکردهای آموزش عالی اين است که دانشگاه در جامعه   دهد، با اين می

اطی در فضای عمومی، در خدمت نوعی فضای بر گسترش کنش ارتبتأکيد  جای داری به سرمايه

 ،1381خصوصی تحت لوای تفکر ابزاری در حوزه اقتصاد و سياست قرار گرفته است )دالنتی، 

 (.106-105ص 

ی مرتبط با مقاله حاضر که در ها انجام يافته، تعداد پژوهشهای  در ارتباط با پيشينه پژوهش

الی بررسی نموده باشد، زياد نيست. جرارد آن نظريه کنش ارتباطی هابرماس را با آموزش ع
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های  دالنتی از جمله معدود پژوهشگرانی است که از منظر آموزش عالی و دانشگاه به انديشه

، معتقد است که دانش در چالش؛ دانشگاه در جامعه دانايیهابرماس نظر افکنده است. او در 

تواند خود را با جامعه  می نابرايندانشگاه ديگر نهاد مهمی از نظر باز توليد دانش نيست و ب

پيوند بزند. از نظر دالنتی در دوران مدرنيته ليبرال، دانش با تدوين و تعريف فرهنگ ملی و 

منزله  يافته، به در خدمت دولت قرار داشته و در دوران مدرنيته سازمان صتربيت نخبگان متخص

وظيفه کرده  رت و اعتبار دولت، انجامدهنده قد ای به نيروی کار و نيز افزايش نياز جامعه توده

انديشه هابرماس بر اين باور است که امروزه دانش اهميت بيشتری يافته تأثير  است. وی تحت

گيرد.  ت میأبلکه از چندين منبع مختلف نش صاست و بر خالف گذشته، نه از يک منبع خا

مر دانشگاه نيست؛ بلکه به منزله پايان يافتن ع بروز اين تحوالت ساختاری در الگوی دانش به

معنای تغيير در شکل و ساختار آن است. لذا در حال حاضر اهميت نهاد دانشگاه درآن است 

ترين کانون ارتباط عمل کند. دالنتی معتقد است که اکنون شاهد وجود انواع  منزله مهم  که به

و همبسته کرد. توان با ديگری تلفيق  بسيار متفاوتی از دانش هستيم که هيچ يک را نمی

هايی را برای  تواند به آن بازگرداند؛ اما راه رفته دانش را نمی دانشگاه، يکپارچگی ازدست

ويژه ميان دانش به مثابه علم و دانش به مثابه  برقراری ارتباط ميان انواع مختلف دانش، به

از انديشه  (. در جايی ديگر دالنتی به پيروی10 ، ص1381تواند بگشايد )دالنتی،  فرهنگ می

هابرماس در نظريه ارتباطی معتقد است که خرد نقاد و توليد دانش در دانشگاه از دل ساختار 

 (. 153ص آيد )همان،  محور جديد بيرون می ارتباطی جامعه دانش

توان وارد کرد اين است که وی در تفکر خويش به نظريه  می نقدی که بر پژوهش دالنتی

انتقادی هابرماس اتکا دارد؛ اما ماهيت فضای بين ارتباط و -اطیکنش ارتباطی و عقالنيت ارتب

دهد. پژوهش در اينکه چگونه اين   نمی دانش و چگونگی اجرای اين ايده را در عمل ارائه

 تواند ايده واحد و سامان بخشی را از دانشگاه ارائه کند، به دست فضای بين ارتباطی می

و يا عملکردهای ها  ای از روش ت که آيا مجموعهدهد. لذا در اين پژوهش معلوم نيس  نمی

ها  خاصی وجود دارد که ابزارهای الزم را برای ترجمه و انتقال گفتمان ارتباطی به دانشگاه

به نقش گفت و گوی بين االذهانی دانشگاه  فراهم سازد؟ به عبارت ديگر پژوهش دالنتی صرفاً

رای پوشش دادن نظريه کنش ارتباطی در هايی عينی و عملی را ب اشاره کرده است؛ اما روش

 کند.   نمی دانشگاه معرفی
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( به بررسی نقش هابرماس در آموزش با تکيه بر سه 1119) 1در پژوهشی ديگر، تری

آن را در های  پردازد و روابط اين سه مفهوم و بازتاب می مفهوم دانش، ارتباط و گفت و گو

به دنبال بررسی نقش نظريه انتقادی  کند. پژوهشگر در واقع می جريان آموزش بررسی

های  هابرماس در رسيدگی به مسائل آموزش در دوران کنونی است. وی با در نظر گرفتن تلقی

رايج در باب دانش و با مالحظه نقش ارتباط زبانی در رسيدن به توافقات مهم در حوزه 

ر نظريه کنش ارتباطی مختلف عناصهای  کوشد تا جنبه می آموزش، با تکيه بر انديشه هابرماس

های  هابرماس را در آموزش بررسی کند. اين پژوهش نيز همانند پژوهش پيشين هر چند تبيين

کند، اما به چگونگی کاربست  می انديشه هابرماس در آموزش ارائهتأثيرات  مناسبی از نقش

 کند.  نمی نظريه کنش ارتباطی هابرماس در آموزش عالی اشاره

دالنتی و تری، های  نظر گرفتن خالء اشاره شده در پژوهشپژوهش حاضر ضمن در 

اساسی انديشه هابرماس را در چهار چوب نظريه کنش ارتباطی، به حوزه عمل و های  لفهؤم

عملی را بر اساس های  همچنين پيشنهاد سازد. می کاربست در آموزش عالی و دانشگاه نزديک

ياد شده، های  کند. بدينسان با توجه به خالء یم اوضاع و شرايط بومی و فرهنگی در ايران ارائه

و ها  پژوهش حاضر به دنبال پر کردن فاصله ميان نظر و عمل است و در صدد است تا زمينه

نظريه ارتباطی هابرماس را در آموزش عالی و دانشگاه در ايران گيری  عملی به کارهای  راهکار

ه هابرماس در نظريه کنش ارتباطی و منظور شناسايی انديش شناسايی نمايد. در اينجا به

آن در آموزش عالی، ابتدا به معرفی اجمالی نظريه کنش ارتباطی هابرماس و سپس های  داللت

 پردازيم.  می به بررسی مبانی نظری آن

 

 2معرفی نظریه کنش ارتباطی

بر آن است تا کنشگران اجتماعی برای رسيدن به يک درک تأکيد  در نظريه کنش ارتباطی

از کنش کالمی و گفت و گيری  ترک، از طريق استدالل، وفاق و همکاری با همديگر با بهرهمش

کوشد تا ثابت نمايد  در واقع هابرماس از طريق اين نظريه می گو با يکديگر ارتباط برقرار کنند.

بايست فارغ از قهر و خشونت حل و فصل بشود و  که منازعات اجتماعی به طور ايده آل می

                                                      
1-  Terry 

2-  Theory of Comminicative Action 
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دن به اين هدف، بايستی نظامی اجتماعی تحقق يابد که در آن تصميمات و به اجرا برای رسي

متفق القول صورت گيرد. اين ايده هابرماس از آنجا شکل های  در آوردن آنها، از طريق استدالل

ای را  توان ايده گرفته است که وی به دنبال يافتن پاسخی برای اين پرسش بود که چگونه می

طرف، از بدبينی ماکس وبر نسبت به زير سلطه رفتن عقل و آگاهی توسط  يکخلق نمود که از

لوحانه کارل مارکس  بينی ساده نيروهای سياسی و اقتصادی کم کند و از طرف ديگر از خوش

های انتقادی  ناپذيری آگاهی طبقاتی و شورش و ذهنيت گرايی ديالکتيک نظريه درباره اجتناب

بتواند فرصت اظهارنظر و ايجاد پويايی و همبستگی بين خرده نخستين پرهيز نمايد؟ همچنين 

جامعه را نويد دهد. هابرماس در نظريه کنش ارتباطی خود به دنبال سه هدف اصلی های  نظام

های ذهن  فرض است. اول پرورش مفهومی از عقالنيت است، به نوعی که جدای از پيش

دنبال پرورش مفهومی دوسطحی از جامعه گرايانه و فردانگارانه فلسفه مدرن باشد؛ دوم به 

از توافقات زندگی روزانه ما که   ای جهان زيست )پيشينههای  است، که در آن پارادايم

دهد( و نظام )کنش  می مشترک ما را همراه با فهم در زندگی ما جهت و انسجامگيری  جهت

به عبارت ديگر  عقالنی معطوف به هدف سياسی و اقتصادی دولت( را در هم ادغام نمايد.

ميان فهم دولت و فهم مردم ارتباط برقرار کند. سوم به دنبال طرح يک نظريه انتقادی در باب 

های آسيب شناسانه آن، حاوی  و تحليل جنبه که ضمن تجزيه  نحوی مدرنيسم است؛ به

-11 ، ص1384پيشنهادی برای اصالح پروژه ]ناتمام[ مدرنيسم باشد نه وانهادن آن )هابرماس، 

جهان درونی »، «جهان خارج»سه جهان پوپر يعنی های  ها را بر اساس بحث (. وی اين بحث10

کند )هوالب،  طرح می« بين االذهانیهای  جهان ارزش»)عواطف و احساسات( و « ها انسان

همان جهان ها  منظور از جهان خارج همان جهان مادی است. جهان درونی انسان( 39 ،1383

های  افراد بستگی دارد و جهان ارزشهای  د است که به عالئق و سليقهفردی و خصوصی افرا

 بين االذهانی، جهان مشترک ميان افراد است که همه درباب آن اتفاق نظر دارند. 

کند. در اين راستا مفهوم  شروع می« عقالنيت»هابرماس برای رسيدن به اين ايده، از مفهوم 

ز اهميت است. عقالنيت از نظر هابرماس، به معنای از از نظر هابرماس حائ« ارتباط»و عملکرد 

تر، نظامی ارتباطی  کنند؛ اما در معنای کلی ميان برداشتن موانعی است که ارتباط را تحريف می

شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند. طی اين نوع  است که در آن افکار آزادانه ارائه می

رهيافت به چنين عقالنيتی از راه  .(1384ابد )هابرماس، ي استدالل، توافق غيرتحميلی توسعه می
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گيرد. هابرماس برای پوشش دادن ايده خود، رويکردی  می گفت و گو و کنش کالمی صورت

کند و در جريان گفت و گو بر دو مفهوم آزادی و  می انتقادی را در نظريه کنش ارتباطی اتخاذ

موانعی است که ارتباط را تحريف  يان برداشتندارد. بدينسان وی به دنبال از متأکيد  انتقاد

شوند و  تر به دنبال نظامی ارتباطی است که در آن افکار آزادانه ارائه می کنند و به معنای کلی می

 .(11-1 ، ص1385در برابر انتقاد حق دفاع دارند )مهدوی و مبارکی، 

 چهار اساس استواربا نظر به آنچه گفته شد، هابرماس نظريه کنش ارتباطی خود را بر 

. عقالنيت فردی 1. عقالنيت مدرن که بر جهان مادی و دانش تخصصی تکيه دارد؛ 1سازد.  می

. عقالنيت جمعی و مشترک 3گيرد؛  می و خصوصی که عواطف و احساسات فردی را در نظر

. عقالنيت بوروکراتيک که نظرات و منويات دولت را 4که به توافق اجتماعی نظر دارد و 

دهد. هدف هابرماس در نظريه کنش ارتباطی، تلفيق اين چهار نوع اساسی از  می پوشش

داران اقتصادی  عقالنيت است که از طريق آن بتواند به منازعات ميان دولت، مردم و سرمايه

از کنش کالمی به معنای گفت و گوی بينابينی است. بدينسان گيری  پايان دهد. روش وی بهره

چهار اساس که نظريه کنش ارتباطی هابرماس نيز بر آن استوار است، با در نظر گرفتن اين 

تر از منابع مادی از راه گفت و  مطلوبگيری  توقعات و انتظارات فرد، جامعه و دولت با بهره

 ابد.ي گو و توافق با هم تلفيق می

 

 های اساسی نظریه ؤلفهم

 3حوزه عمومی
ها  دارد و شامل زندگی اجتماعی انساندر ادبيات هابرماس حوزه عمومی اهميت فراوانی 

مقصود ما از حوزه »نمايد:  را چنين تعريف می« حوزه عمومی»با يکديگر است. هابرماس، 

عمومی قبل از هر چيز، قلمروی از زندگی اجتماعی ماست که در آن، هر چه که به افکار 

  تعبير حوزه  ابرماس(؛ ه19 ، ص1384)هابرماس، «. تواند شکل بگيرد شود، می عمومی منجر می

مفاهمه، ارتباط   افراد از طريق  در آن  برد که کار می به  اجتماعی  ای عرصه  به  عمومی را در اطالق

بر   کنند که اتخاذ می  ای هنجاری  های گيری ها و جهت گيری بر تعقل، موضع  مبتنی  و استدالل

و   مهم  گذارد. نکته می  ساز باقی قالنیو ع  دهنده آگاهی  دولت، تأثيراتی قدرت   فرايند اعمال

                                                      
1-  public sphere 
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عمدتاً بر   عمومی،  در حوزه  مفاهمه  رفتار افراد در جريان  که  است  فرايند آن  در اين  اساسی

و برابر   ، آگاهانه ، آزادانه عادالنه  در شرايطی  از فشار و سلطه،  عاری  کالمی  های کنش  مبنای

ياد « آل ايده  کالمی  وضعيت»به   از آن  هابرماس  که  ضعيتیو  در درون  گيرد. يعنی می  صورت

هايی را  توان استنباط می (. با توجه به آنچه بيان گرديد135 - 131 ص، 1386،  کند )نوذری می

  ترين و آرمانی  ترين در مطلوب  کالمی  کنش به اين شرح به عمل آورد. در حوزه عمومی اوالً

با استفاده از مفهوم آزادی، ابزارهايی همچون فشارهای فردی و  انياًشود. ث می  وجه خود نمايان

 استدالل مبتنی بر تعقل، نقشی تعيين کننده در تصميمات ايفا يا گروهی در آن جايی ندارد. ثالثاً

 يابد.  می تعديلها  گيری نقش مستقيم دولت و موسسات اقتصادی در تصميم کند. رابعاً می

 

 3زیست جهان
از توافقات زندگی روزانه ما که   ای برماس جهان زيست عبارت است از پيشينهدر نزد ها

 مشترک ما را همراه با فهمی مشترک در زندگی جهت داده و انسجامهای  گيری جهت

( زبان و فرهنگ از اجزا و عناصر مقوم و سازنده جهان 135 ص، 1110بخشد. )هابرماس،  می

ای استعاليی، هرچند غير متافيزيکی است که در  هرود. جهان زيست عرص می زيست به شمار

هايی  ای دوسويه استدالل توانند به گونه کنند و می آن، گوينده و شنونده همديگر را مالقات می

ها با جهان )عينی، اجتماعی و ذهنی( اقامه کنند و نيز به انتقاد و نفی يا  بر اعتبار پاره گفته

تالفات خود را حل کنند و به توافق برسند )نوذری، تصديق ادعاهای همديگر بپردازند؛ اخ

گيرد  (. پيوزی معتقد است بدون جهان زيست هيچ ارتباطی صورت نمی384-383، ص 1386

گردد. ارتباط در سه جهان خارج،  گاه جهان زيست باز توليد نمی و بدون کنش ارتباطی هيچ

گيرد. )پيوزی،  يست صورت میبين االذهانی از درون جهان زهای  جهان درون و جهان ارزش

توان نتيجه گرفت که جهان زيست عرصه زندگی عينی و ذهنی، فردی و  می (144 ص، 1384

با يکديگر است که بر پايه زبان و فرهنگ استوار ها  اجتماعی و ارزشی و فرهنگی ميان انسان

وعه گرديده و بدون ارتباط و گفت و گو تحقق آن ممکن نيست. محصول جهان زيست مجم

در يک اجتماع است که از طريق زبان و فرهنگ شکل ها  توافقات صورت گرفته در ميان انسان

 ابد. ي گرفته و انتقال می

                                                      
1-  Lifeworld 
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 3نظام
را مقابل يکديگر قرار « نظام»و « زيست جهان»هابرماس در نظريه کنش ارتباطی دو مفهوم 

به قدرت سياسی و هدف که مبتنی بر کنش عقالنی معطوف « نظام )سيستم(»دهد. وی ميان  می

که مبتنی بر کنش ارتباطی ميان « جهان زيست»اقتصادی معطوف به قدرت سرمايه است، با 

شود. با اين حال آن دو را به شکل ديالکتيکی الزم و ملزوم  است، تفکيک قائل میها  انسان

زيست از  کند و جهان و راهبردی تبعيت می« منطق عقالنيت ابزاری»داند. نظام از  يکديگر می

پردازد.  که با گفتگوی آزاد و دور از سلطه به خلق هنجارها می« منطق عقالنيت ارتباطی»

)همان( هابرماس معتقد است که عقالنيت حاکم بر کنش ارتباطی غير از عقالنيت مربوط به 

دار صرفا سياسی و اقتصادی است. سرانجامِ عقالنيت ابزاری، ايجاد يک  کنش معقول و هدف

وليدی نوين است، اما سرانجامِ عقالنيت ارتباطی، ايجاد يک نظام هنجاربخش کمتر نظام ت

توان گفت: عقالنيت ارتباطی يک نظام ارتباطی است که در آن  بنابراين می کننده است؛ تحريف

شوند و در برابر انتقاد،  افکار آزادانه و بدون تکيه بر اهداف معطوف به قدرت و پول ارائه می

نظام در نزد هابرماس های  (. در اين صورت ويژگی41، ص 1383 رند )پرهيزکار،حق دفاع دا

عبارت است از عينيت صرف، مادی بودن، ابتنا بر قدرت سياسی، نفع اقتصادی و عقالنيت 

با مخالفت  رود و معموالً می ابزاری. اين مفاهيم بيشتر از سوی دولت و صاحبان سرمايه به کار

شود. به عنوان مثال ممکن است در تلقی رايج  می به رو عيف جامعه روطبقه کارگر، و اقشار ض

گذاری دولت در آموزش و پرورش يک هدف سياسی و در  مردم عادی جامعه، هدف سرمايه

 آيد.  می داران به حساب دانشگاه يک هدف اقتصادی از سوی سرمايه
 

 2کنش عقالنی
نظريه وبر در عقالنی شدن جهان  ترين ويژگی نگرش انتقادی هابرماس، بازسازی اساسی

صورت نامتجانس بيان شده  در انديشه وبر به 3است. به نظر هابرماس، فرايند رشد عقالنيت

بر عقالنيت ابزاری، فرايند عقالنيت فرهنگی است را رها تأکيد  است؛ به اين معنی که وبر با

معروف وبر از عقالنيت (. لذا هابرماس در کنار برداشت 113، ص 1383ساخته است )بشيريه، 
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جامعه نوين است، مفهوم عقالنيت ارتباطی را به عنوان « قفس آهنين»ابزاری که تصويری از 

ها بر  کند که اساساً فرايندی فرهنگی و مبتنی بر پيشرفت انديشه تکمله عقالنيت وبر عرضه می

نيت ساختاری هاست. اين فرايند عقالنيت فرهنگی، بر خالف عقال اساس منطق درونی خود آن

بخش است. تمايزی که هابرماس درباره عقالنيت ميان کنش معقول و  يا ابزاری، فرايندی رهايی

شود، از اهميت زيادی برخوردار  دار اقتصادی و سياسی و کنش ارتباطی و زبانی قائل می هدف

د دار اقتصادی که باعث رش است. به نظر هابرماس، عقالنيت مربوط به کنش معقول و هدف

ترين مسئله جهان نوين است. در  نيروهای توليدی و افزايش نظارت فنی بر زندگی شده، مهم

دار را در عقالنيت کنش ارتباطی  واقع هابرماس راه حل مسئله عقالنيت کنش معقول و هدف

انجامد. در اين صورت عقالنيت در  داند. عقالنيت کنش ارتباطی به ارتباط رها از سلطه می می

بدينسان  .(8، ص 1385 ارتباط است )مهدوی و مبارکی،های  ستلزم رفع محدوديتاينجا، م

مفهوم کنش عقالنی در انديشه هابرماس به معنای تلفيقی از عقالنيت بوروکراتيک و عقالنيت 

های  ارتباطی است که خروجی آن رهايی از سلطه قدرت و پول بوده و به رفع محدوديت

 انجامد. می ارتباط
 

 ظریه کنش ارتباطی بر آموزش عالی و دانشگاهثیرات نأت
ثيرگذاری عميقی در آموزش عالی و أنظريه کنش ارتباطی در ساحت خود حاوی توان ت

دانشگاه به ويژه با توجه به مسائل و مشکالت موجود در آموزش عالی و دانشگاه در کشور ما 

اساسی هابرماس در های  لفهؤماز مفاهيم و گيری  است. در پاسخ به سوال دوم در اينجا با بهره

 اين نظريه در آموزش عالی و دانشگاهتأثير  نظريه کنش ارتباطی، به بررسی چگونگی

های  تواند نظام می پردازيم. اين نظريه در حوزه اهداف، محتوا و روش نظام آموزشی، می

 خود قرار بدهد. تأثير  آموزشی از جمله نظام آموزش عالی و دانشگاه را تحت

 

 حوزه هدف یرات درثأت
از قلمرو اجتماعی است که در آن هر آنچه که به   ای بنا به گفته هابرماس، دانشگاه نمونه

(. در 19 ، ص1384تواند شکل بگيرد. )هابرماس،  می شود، می افکار عمومی مربوط و منجر

از نظام هايی  زيست، نظام آموزش عالی و دانشگاه به عنوان خرده نظام ارتباط با مفهوم جهان
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آموزشی و نظام آموزشی خود به عنوان خرده نظامی از نظام اجتماعی کل قرار دارد. در درون 

هايی شامل  گذاران و ورودی نظامات ياد شده ما با کنش گرانی از سطح دولت و سرمايه

ت علمی، کارکنان، والدين و ساير نيروهای انسانی سروکار داريم که أدانشجويان، اعضای هي

اند. در  م دارای قدرت فاهمه، استدالل و حس مشترکی هستند که گرد هم جمع شدههر کدا

و   از رفتارها، مواضع  ای مجموعه  عمومی  ارتباط با مفهوم حوزه عمومی دانشگاه به مثابه حوزه

  ثر برایؤم  ابزاری  صورت به  در نهايت  کند که را توليد می  و هنجاری  ارزشی  های گيری جهت

کند. بدين  می  عمل   قدرت  ساختن  در عقالنی  ويژه به  بر رفتار و عملکرد دولت  گذاردنتأثير 

  های گيری ها و جهت گيری بر تعقل، موضع  مبتنی  مفاهمه، ارتباط و استدالل  منظور افراد از طريق

ساز   و عقالنی  دهدهن آگاهی  دولت، تأثيراتی قدرت   بر فرايند اعمال  کنند که را اتخاذ می  ای هنجاری

 گذارد.  می  باقی

آموزشی، نظريه کنش ارتباطی هابرماس بر فرايند هدفگذاری، های  در زمينه هدف

گذارد. چرا که آموزش  میتأثير  در آموزش عالی و دانشگاهها  و اجرای تصميمگيری  تصميم

های  دفگذاریو در فرايند هها  گيری عالی و دانشگاه به عنوان يک قلمرو اجتماعی در جهت

و اراده افکار عمومی موجود در آموزش ها  خواستتأثير  آموزشی، پژوهشی و اجرايی تحت

از طريق جهان زيستی که اعضای آن را مسووالن آموزش تأثير  عالی و دانشگاه قرار دارد. اين

اند تو می دهند، می عالی و دانشگاه اعم از اساتيد، دانشجويان، کارکنان و ساير افراد تشکيل

صورت گيرد. با استفاده از مفهوم جهان زيست و حوزه عمومی، همراه با مفاهيم کنش ارتباطی 

شاهد ها  توان هدف گذاری معقولی را در آموزش عالی و دانشگاه می و کنش عقالنی هابرماس

های  بود. چنانچه هدفگذاری با مشارکت همه افراد و در حوزه عمومی شکل بگيرد و با کنش

  ای مراه گردد، تصميمات به هنگام اجرا شده و عمليات با سهولت بيشتر و با انگيزهعقالنی ه

گيری  بهتر به اجرا در خواهند آمد. چرا که افراد مختلف خود در فرايند هدفگذاری و تصميم

اند. در صورتی که  پيشاپيش اتفاق نظر حاصل نمودهها  مشارکت داشته و بر سر پذيرش هدف

ارکت عمومی و به صورت فردی و يکجانبه صورت گيرد، از آنجا که هدفگذاری بدون مش

اتفاق نظر در باب اهداف وجود ندارد، تصمينات اتخاذ شده در عمل و اجرا با مانع و اشکال 

تواند از طريق نزديک نمودن آراء  می مواجه خواهد شد. بنابراين نظريه کنش ارتباطی هابرماس

 و اجرای تصميمات در آموزش عالی گيری  دفگذاری، تصميمو نظرات به يکديگر، بر فرايند ه
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 بگذارد.تأثير  و دانشگاه
 

 ثیرات در حوزه محتوای آموزشیأت
توان  می نظريه کنش ارتباطی هابرماس را از سه جهتتأثير  در ارتباط با محتوای آموزشی

ه با تکيه بر بررسی نمود. اول از جهت محتوايی که قرار است آموزش داده شود. دراين زمين

نظريه کنش ارتباطی هابرماس، محتوای آموزشی در دانشگاه محتوايی است که متخصصان 

آموزش عالی و مخاطبان آموزشی از طريق تعامل و گفت و گو به ضرورت آموزش آن پی 

برده و در مورد آن اتفاق نظر خواهند داشت. دوم از جهت فرايند آماده سازی محتوا برای 

اين صورت الزم است محتوا به کمک متخصصان برنامه درسی، اعضای  آموزش است. در

هيات علمی و دانشجويان بر اساس نيازهای تلفيق يافته از نيازهای فردی و اجتماعی و با تکيه 

بر توصيه متخصصان برنامه درسی و طی فرايندی مشارکتی تدوين گردد. در اين صورت 

رات مشترک و متفق القولی خواهد بود که در آن انتخاب محتوا و تدوين آن برخاسته از نظ

انتظارات افراد جامعه، انتظارات دولت و نظرات متخصصان برنامه درسی دانشگاهی به صورت 

شود. چرا که تصميمات در اين باره بر اثر گفت و گوی بين االذهانی  می ترکيبی در نظر گرفته

از خود رايی و خود محوری در شکل گرفته و هر گونه نگرش فردی سلطه جويانه ناشی 

انتخاب و تجويز محتوای آموزشی از ميان رفته است. سوم از جهت محتواهای جديدی است 

که الزم است توليد شود. در روش سنتی، آموزش عالی عهده دار انتقال ميراث علم و دانش از 

دانش با استفاده  گذشتگان به آيندگان بوده است. در سايه نظريه کنش ارتباطی هابرماس، توليد

پيشين علم های  از آموزش خالقيت و آموزش تفکر انتقادی به دانشجويان و قرار دادن دستاورد

شود. بدينسان انتقال  می و دانش در معرض نقد و بررسی و از طريق فرايند گفت و گو حاصل

اصل صرف دستاوردهای علمی و دانش آماده کافی نخواهد بود. لذا توليد دانش جديد که ح

 کند.  می نقد و گفت و گو است اهميت بيشتری پيدا
 

 ها ثیرات در حوزه روشأت
 -ساختیهای  يادگيری، روش-تدريسهای  آموزش عالی در سه حوزه روشهای  روش

مربوط به برنامه و محتوای درسی قابل شناسايی است. در ارتباط با روش های  سازمانی و روش

يادگيری يکسويه را که در  -طی هابرماس فرايند تدريسيادگيری، نظريه کنش ارتبا -تدريس
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 شود، انتقاد وارد می آن مباحث به صورت تئوريک از سوی مدرسان به دانشجويان ارائه

سازد. هابرماس در صدد بازتوليد مفهوم آموزش توامان تئوری و عملی است که در سايه آن  می

(. همچنين 191-161 ص ، 1119، شود. )تری می مسائل جديد در جهان امروزی حل و فصل

سازمانی مفاهيم کنش عقالنی، کنش کالمی، کنش ارتباطی و  -ساختیهای  در حوزه روش

مديريت آموزش عالی و های  و سبکها  حوزه عمومی هرکدام تاثيراتی را بر ساختار، روش

سبک  گذارد. با تکيه بر مفاهيم ياد شده در نظريه هابرماس، می دانشگاه از خود به جای

مديريت و سازمان آموزش عالی و دانشگاه از سبک مديريت متمرکز در سطوح باال خارج شده 

تر  کالمی و ارتباطی بيشتر به سبک غير متمرکز در سطوح پايينهای  و به واسطه نياز به کنش

مفاهيم نظام، جهان زيست تأثير  شود. در ارتباط با برنامه درسی و محتوای آموزشی، می نزديک

از سوی ديگر شاهد نوعی از برنامه درسی و ها  حوزه عمومی از يک سو و نياز به تلفيق آنو 

محتوای آموزشی خواهيم بود که با رضايت عمومی همراه است و در خصوص آن اتفاق نظر 

 که از حالت تجويزی و تک صدايی بيرون خواهد آمد.   ای وجود دارد. برنامه

برای آموزش عالی و دانشگاه در ايران به دنبال دارد. در  هايی را های يادشده داللت مؤلفه

شده در انديشه فلسفی هابرماس  های ارائه  با توجه به مولفهها  ادامه به استنباط هر يک از داللت

 پردازيم. می
 

 نظریه ارتباطی هابرماس در آموزش عالی در ایرانهای  داللت
هايی را برای  توان داللت هابرماس می در پاسخ به سوال سوم، با بررسی نظريه ارتباطی

ها  تحقق عقالنيت و کنش ارتباطی در آموزش عالی و دانشگاه در ايران ارائه داد که کاربست آن

 از مشکالت ارتباطی در آموزش عالی و دانشگاه در ايران کمک کند.  ای تواند به رفع پاره می
 

 ها ضرورت توجه به استقالل دانشگاه

حوزه عمومی و نقش آن در توليد علم، در ايران نوعی تک صدايی در  با نظر به مفهوم

شود. به طوری که حوزه عمومی در سطح آموزش عالی و دانشگاه  می آموزش عالی شنيده

به صورت متمرکز در وزارت علوم، تحقيقات و ها  گيری چندان دخالت ندارد و اغلب تصميم

ی که با توجه به مفهوم حوزه عمومی، عرصه گيرد. در حال می فناوری به وسيله دولت صورت
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عمومی علم عرصه تک صدايی نيست و در آن تکثر، پويايی و گفت و گو جريان دارد؛ به 

تر باشد، از مشروعيت  سوی حوزه عمومی گشوده اعتقاد هابرماس هر نظام علمی رسمی که به 

( 1313مرندی ) یوهش رزاق(. نتايج پژ1314 بيشتری برخوردار خواهد بود )نقل از قانعی راد،

های  ايران که مورد پذيرش گروههای  مولفه استقالل نهادی در دانشگاه 35دهد که از  می نشان

هايی با  به عنوان دانشگاهها  به وسيله آنها  نيز هست و دانشگاهها  آموزشی در دانشگاه

رارات الزم مورد در چهارچوب قوانين و مق 16شوند، فقط  می مستقل شناختههای  ويژگی

ايران استقاللی پايين تر از ميانگين مورد پذيرش های  رود. بدينسان دانشگاه می االجرا به کار

باشند. طبق قوانين جاری وزارت علوم،  می آموزشی در استقالل دانشگاهی را داراهای  گروه

ج از تحقيقات و فناوری در ايران، تصميم گيری درباره موارد زير جزو وظايف مؤسسات خار

 دانشگاه و عمدتاً جزو وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری است. 

در حيطه امور کارکنان: نصب رئيس دانشگاه، عزل رئيس دانشگاه و خاتمه دادن به   -

 خدمت اعضای هيئت علمی يا مجازات آنها؛ 

آموزشی جديد، خاتمه دادن به های  در حيطه برنامه درسی و تدريس: معرفی رشته  -

 ريزی درسی؛ آموزشی و برنامههای  شتهر

 در امور دانشجويان: انضباط دانشجويان؛   -

اعتبارسنجی  صدر حيطه استانداردهای علمی: استانداردها در رشته تحصيلی خا  -

 آموزشی؛ های  تابعه دانشگاه و اعتبارسنجی دورههای  سازمان

 در حيطه تحقيق و انتشار: تصويب نشر؛   -

 دانشجويی؛ های  ور حکمرانی: نظارت بر انجمندر حيطه ام  -

در حيطه امور مالی و اداری: تعداد دانشجويان در دانشگاه، تعداد دانشجويان در هر   -

مالی به های  رشته تحصيلی در دانشگاه، بستن يا ادغام سازمان زيرمجموعه دانشگاه و کمک

 دانشجويان. )همان( 

دولت و نقش او در تصميمات مربوط به دانشگاه تکيه  ايران بيشتر بههای  بدينسان دانشگاه

دارند. با تکيه بر  مفهوم حوزه عمومی در نظريه هابرماس، برخالف نظام )سيستم( که نقش 

دولت در آن پررنگ است، الزم است تا به دانشگاه با سياستی غير متمرکز تر در 

  نگاه شود تا در سايه آن حوزه عمومی تقويت شود.ها  گيری تصميم
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ها و  ها، خط مشی گذاری علمی در سیاستهای  جانبه اجتماعات و انجمن مشارکت همه

 ها ارزیابی

علمی در ايران از جمله های  بر اساس نظريه کنش ارتباطی هابرماس اجتماعات و انجمن

انجمن ها، نهادهايی غيررسمی هستند عينی حوزه عمومی هستند. اجتماعات علمی و های  نمود

باشند  ها و قواعد خاص می ها، معيارها، هنجارها، روال ای از صالحيت که دارای نظامی حرفه

های  (. انجمن1389 توانند باعث افزايش مشروعيت علمی شوند. )ملک و ساروخانی، که می

شوند و برای پيش  می سوبگام مح ويژه در برقراری ارتباط بين جامعه و دانشگاه پيش علمی به

کنند.  می اجتماعی ارتباط برقرار –ها با نهادهای مؤثر سياسی برد علم و اثرگذاری در سياست

  ها و ارزيابی ها، خط مشی گذاری علمی در سياستهای  همچنين اجتماعات و انجمن

عی آموزش عالی و دانشگاه از يک سو و از سوی ديگر در تشخيص نيازهای واقهای  فعاليت

هايی از طرف اين  توانند سهيم باشند. البته چنين ارتباطی مستلزم پذيرش حداقل می جامعه

از ابزارهای کارآمد نهادينه کردن علم در جامعه  علمی، يکی  های  انجمن نهادهاست. توسعه 

سوی خدمت به  از حالت انحصاری در خدمت نخبگان بودن به آن علم  طی است؛ فرايندی که  

های  کند. در اين راستا توجه بيشتر به انجمن اجتماعی گرايش پيدا میهای  زيرساخت و  مردم

 فقيهی، فقيهی و واعظیپژوهش خليفه سلطانی و های  تواند کارگشا باشد. يافته می علمی

علمی در ايران عميقاً برميزان آگاهی و تغيير در های  دهد که فعاليت انجمن می ( نشان1311)

کيفيت  دارد و همکاری اين نهادها با سياستگذاران دولت، بهبودتأثير  ونداننوع مطالبات شهر

علمی و گسترش فرهنگ پژوهش در جامعه را به همراه دارد. با اين حال های  گيری تصميم

در اين راستا گزارش علمی در ايران زياد است. های  مسائل و مشکالت پيش روی انجمن

ها،  دهد که مشکالت مالی و مالياتی، فرايند ثبت انجمن می علمی ايران نشانهای  کمسيون انجمن

ها، جايگاه ضعيف اعضای هيات  گيری علمی در تصميمهای  ضعيف در مشارکت انجمنهای  شيوه

ترين مسائل و  علمی از جمله مهمهای  و مشکالت مربوط به آيين نامه انجمنها  مديره انجمن

با رفع مشکالتی از اين  1علمی در ايران است.های  مشکالت موجود در ارتباط با فعاليت انجمن

 توان شاهد ارتباط بيشتر دانشگاه با جامعه و رفع نيازهای جامعه بود. می دست
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 ای در علوم انسانی رشته انتوجه به رویکرد می

هابرماس با رويکرد انتقادی و با نقد پوزيتويسم در علوم انسانی، حوزه کمی گرايی آن را 

داند. برای اين منظور، وی پس از  قه شناخت علت و معلولی از جهان عينی میمحدود به عال

های علوم انسانی  طرح دانش و عاليق بشری جهت کاهش ديدگاه تخصص گرايی در رشته

شناسی، تاريخ، سياست که در اثر کمی گرايی پوزيتويسم حاصل گرديده به نقد  چون جامعه

سعی دارد تا ميان عالئق ظاهرا جدای علوم طبيعی و  پردازد. در اين راستا او زدگی می علم

ها  دارد، انسان (. همان طور که هابرماس بيان می1191فرهنگی آشتی برقرار سازد. )هابرماس، 

توانند در حوزه عمومی و از طريق يک زبان عمومی با هم ارتباط برقرار کرده و تعامل کنند.  می

های مختلف علوم انسانی ممکن  ن انديشمندان رشتهبديهی است اين ضرورت جدا از تعامل ميا

واسطه عدم تعادل در قدرت دچار آسيب و انحراف گردد.  تواند به نيست؛ اما چنين تعاملی می

است و در اين « تک گويانه»پوزيتيويسم باعث خلق عقالنيت ابزاری شده و دارای يک فرايند 

کند. بايد به  و کيفی گرا مانع ايجاد می متفاوتهای  شناسی صورت در تعامل با ديگران و روش

اين نکته توجه کرد که نقد پوزيتويسم توسط هابرماس تنها نقطه عزيمت برای تفکيک 

شناسی کمی و کيفی و رهايی بخشی علوم انسانی که مبتنی بر شناخت از راه معنا و اراده  روش

عقالنيت ارتباطی جهت  باشد صورت گرفته است. نقد پوزيتويسم، مقدمه ورود به نظريه می

های گوناگون علوم انسانی است. بدين معنا، وی رهايی بشر از چنگال شیء وارگی  تعامل رشته

گرايی بر وحدت  نمايد. در حالی که اثبات را در انتقاد از پوزيتيويسم و عقالنيت ابزاری ارائه می

ای در علوم  رشته کرد مياندر زير چتر پوزيتويسم معتقد است، اما رويها  علوم و يکپارچگی آن

هاست. در حقيقت، نقد پوزيتويسم  به دنبال تعامل پويا و استفاده از تجارب گوناگون ميان رشته

 توان ناکارآمدی تمايز ميان کمی گرايی و کيفی گرايی در علوم انسانی در علوم انسانی را می

نظريه عقالنيت  (. هابرماس، با طرح115 -11 ص ،1311دانست. )حاتمی و روشن چشم، 

های علوم انسانی  ارتباطی در فضای گفتگويی ايده آل به دنبال همگرايی و تعامل ميان رشته

 منظور حل مسائل پيچيده و چندبعدی در جامعه است.  جهت شناخت معتبر به
 

 های علوم طبیعی و انسانی تن رشتههمگرا ساخ

معرفت با تماميت خود نزد هيچ »در سايه مفهوم عقالنيت ارتباطی، هابرماس معتقد است: 

خاص نزد خود دارد که ما   ای بهره  ای شود؛ بلکه هر ذهن شناسنده ذهن منفردی يافت نمی
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و راه افتادن جويبار ها  بايستی تالش کنيم زمينه چکاندن آن بهره و نيز به هم پيوستن اين بهره

با عنايت به اين نظر  .(49، ص 1310)نقل از حاتمی و روشن چشم، « معرفت را فراهم سازيم

های  ای جهت همگرايی بين ديدگاه عنوان ايده تواند به می هابرماس، مفهوم عقالنيت ارتباطی

مختلف در خصوص موضوعات با هسته مشترک در آموزش عالی و دانشگاه باشد. در اين 

در های دانش  راستا فرايند گفتگوی انتقادی باعث کاهش موانع همگرايی و تلفيق نظريه

يکديگر جهت پاسخگويی به مسائل جامعه و انسان است. در ارتباط با اين ايده هابرماس، يکی 

های تحصيلی در دانشگاه است. در  ای، بحث همگرايی رشته رشته از ابعاد مؤثر در مطالعات ميان

ای شدن دانش را فراهم  رشته ها به مثابه بستری است که امکان ميان واقع همگرايی رشته

ترين موانع  ورد. در اين ميان، موانعی نيز بر سر تحقق چنين اقدامی وجود دارد؛ عمدهآ می

است که با ها  آنهای  های تخصصی مربوط به روش، نظريه، مفاهيم و فرضيه همگرايی رشته

کنند. )همان(. در حال حاضر رويکرد جهانی به  ابزارهای خاص خود گردآوری اطالعات می

توان به  می است. در اين زمينهها  در دانشگاه  ای ميان رشتههای  سمت ايجاد آموزش

اطالعات، و علوم شناختی اشاره کرد که در روسيه از  -زيستی -های نانو فناوریهای  دپارتمان

هايی اجرای ايده  تاکنون راه اندازی شده است. هدف از ايجاد چنين دپارتمان 1001سال 

های نانو و علوم شناختی بوده  ن در زمينه فناوریای برای متخصصا رشته ميان های  آموزش

دانشگاهی هنوز در های  کردن فعاليت  ای ( در ايران ايده ميان رشته1011است. )کوالچک، 

دانشگاهی در های  سطح مقدماتی باقی مانده است. با اين حال نياز به همگرايی ميان رشته

توان به  می شود. در اين راستا می ز احساسايران نيهای  آموزش عالی و به دنبال آن در دانشگاه

شناختی و به دنبال آن تشکيل ستاد توسعه علوم و های  تصويب سند راهبردی علوم و فناوری

شناختی در معاونت علوم و فناوری دولت اشاره کرد که به دنبال آن برگزرای شش های  فناوری

مختلف علوم های  ميان رشته المللی در راستای ايجاد همگرايی بينسطح همايش علمی در 

 .1طبيعی و علوم فيزيکی را موجب شده است
 

 آموزش تفکر خالق و تفکر انتقادینیاز به 

 ايران بيش از های  ضرورت آموزش اصول صحيح تفکر به دانشجويان در دانشگاه امروزه، 
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 ان نشاندر ايرها  (. در اين راستا نتايج پژوهش1314شود. )مطهری نسب،  می گذشته احساس

ايران دانشجويان هم در دسته علوم انسانی و هم در دسته علوم های  دهد که در دانشگاه می

طبيعی مهارت چندانی در تفکر انتقادی و تفکر خالق ندارند. پژوهش جاويدی و عبدلی 

د است. ( نشانگر ضعف عمومی دانشجويان در تفکر انتقادی در دانشگاه فردوسی مشه1381)

( انجام دادند، ضعف ياد شده بعد از 1315) ياحقی و محمديان ،ابه که قبولدر پژوهشی مش

مهارت دانشجويان در  کهدداياد شده نشان . گزارش گزارش شدشش سال در همان دانشگاه 

کند.   نمی ی پيداه و سال آخر تحصيل تفاوت معنادارتفکر انتقادی در سال اول ورود به دانشگا

( نشانگر ضعف دانشجويان در تفکر 1310ادی و همکاران )همچنين نتايج پژوهش خدامر

علوم پژشکی تهران های  انتقادی در سال اول ورود به دانشگاه تا سال آخر تحصيل در دانشگاه

علوم انسانی را در های  ( ضعف دانشجويان رشته1313است. پژوهش پاک مهر و کارشکی )

، سيدذاکرين، شهابی، يغمايی و علوی داریکند. برخور می دانشگاه پيام نور واحد بافق گزارش

( به ضعف تفکر انتقادی در دو دانشگاه شهيد صدوقی و دانشگاه آزاد اسالمی شهر 1310) مجد

( در ضعف تفکر انتقادی 1311يزد پی برده اند. نتيجه مشابه در پژوهش اعظمی و صالحی نيا )

شود. در  می پژشکی تهران ديدهعلوم های  دانشجويان دانشکده اطالع رسانی پزشکی دانشگاه

 ( نشان1313ارتباط با ضعف دانشجويان در تفکر خالق، نتايج پژوهش بنی مهد و مهربان )

دولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در ايران های  دهد که تفکر خالق در ميان دانشجويان دانشگاه می

دانشجويان در آن فراگير نبوده و تابعی از جنسيت، نوع مدرک و نوع دانشگاهی است که 

ايران های  کنند. اين امر نشانگر آن است که تعداد زيادی از دانشجويان در دانشگاه می تحصيل

به مهارت تفکر خالق مجهز نيستند. از اينرو ضرورت دارد تا در زمينه آموزش تفکر خالق به 

 پذيرد. دانشجويان و فراهم ساختن زمينه برای خالقيت دانشجويان اقداماتی اساسی صورت

پيش از اين گفتيم که نظريه کنش ارتباطی هابرماس بر رويکرد انتقادی استوار است. 

کند. در اين راستا مفهوم و  شروع می« عقالنيت»هابرماس برای رسيدن به اين ايده، از مفهوم 

از نظر هابرماس حائز اهميت است. عقالنيت از نظر هابرماس، به معنای از « ارتباط»عملکرد 

تر، نظامی ارتباطی  کنند؛ اما در معنای کلی برداشتن موانعی است که ارتباط را تحريف می ميان

شوند و در برابر انتقاد حق دفاع دارند. طی اين نوع  است که در آن، افکار آزادانه ارائه می

فراشناختی انديشه های  يابد. در اين راستا آموزش شيوه استدالل، توافق غير تحميلی توسعه می
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پاسخ بدهد. تفکر ها  تواند به نياز ياد شده در دانشگاه می ون تفکر خالق و تفکر انتقادیچ

دارد که تأکيد  جديد اعضای هيات علمی و دانشجويانهای  خالق بر توليد و نوآوری ايده

نوشونده همراه با تطبيق با شرايط روز است. تفکر انتقادی با ويژگی ارزيابی   ای نتيجه آن جامعه

ها  تر و تحليل کردن آن يابی عميق ها، روند حل مسائل را با ريشه مفاهيم و شناخت پديده کردن

ترين دستاورد تفکر انتقادی ايجاد قدرت بيان و  کند. مهم می برای کنشگران دانشگاهی، تشريح

های مخالف در ميان  از فنون نقد سازنده است که حاصل آن تحمل درک ديدگاهگيری  بهره

نشگاهی است. نقد سازنده در راستای تکامل جامعه به شکوفايی شناختی و نظری کنشگران دا

 شود. منجر می
 

 تدریس و یادگیریهای  ضرورت بازنگری در روش

بيشتر بر اساس مرجعيت اعضای هيات ها  تدريس و يادگيری در دانشگاههای  تاکنون روش

نکار ناپذير است که مرجعيت علمی و برنامه درسی شکل گرفته است. هر چند اين واقعيتی ا

اساتيد دانشگاه و برنامه درسی در بسياری از جهات آموزش الزم است و ضرورت دارد. به 

ويژه آن که ما به هنگام ياددهی اصول، مبانی و محتواهای کشف شده و ثابت در حوزه دانش، 

ين حال اتخاذ اين هستيم. با اها  نيازمند محتوايی ثابت با مرجعيت اعضای اساتيد در دانشگاه

رويه واحد که در آن اساتيد دانشگاه به متونی مشخص و ثابت تکيه کنند، باعث جلوگيری از 

و  ، نصراصفهانی، ميرشاه جعفریشود. پژوهش نيک نشان میخالقيت و توليد دانش جديد 

های  ( حاکی از عدم رضايت دانشجويان عادی و دانشجويان با استعداد1381) زاده فاتحی

تدريس استادان در دانشگاه است. در اين راستا متخصصان در خصوص های  شان از روشدرخ

تدريس خالق و های  تدريس بر سه مقوله شامل: کاربرد روش تدريس فعال، روشهای  روش

اساتيد دانشگاه، بر هماهنگ های  مشارکتی تاکيد کرده اند. همچنين متخصصان در مورد ويژگی

)همان(  .ش روز، داشتن تفکر انتقادی و خالقيت تاکيد نموده اندبودن دانش اساتيد با دان

دهد که از نظر دانشجويان، از جمله عوامل  می ( نشان1381پژوهش ظهور و اسالمی نژاد )

آماده سازی کالس برای تفکر و بحث و ايجاد  تدريس اثر بخش از سوی اساتيد دانشگاه،

تدريس اثربخش شناخته های  رين شاخصت مشارکت دانشجويان در مباحث است که از مهم

يادگيری يکسويه را  -شده است. در همين راستا نظريه کنش ارتباطی هابرماس فرايند تدريس
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دهد. در واقع او  می شود، مورد انتقاد قرار گيری می که از سوی مدرس به سمت شاگردان جهت

تئوری و عمل از راه گفت  در صدد بازتوليد مفهومی از آموزش است که در آن به طور توامان،

و گوی ميان مدرسان و شاگردان به کار گرفته شود؛ تا در سايه اين تلفيق، مسائل جديد در 

(.  با تکيه بر نظريه کنش 191-161 ص، 1119جهان امروزی حل و فصل گردد )تری، 

 ارتباطی هابرماس، ارتباط يکسويه اساتيد دانشگاه و دانشجويان جای خود را به ارتباط

ها  دهد. به طوری که در آن با استفاده از روش گفت و گو زمينه برای نقد نظريه می بيناشخصی

شده و به رشد و ها  گردد. گفت و گو باعث هم افزايی فهم می از سوی دانشجويان فراهم

شود. عالوه بر اين، ايجاد فرصت گفت و گو باعث ايجاد انگيزه  می توسعه دانش منجر

بر خواهند ها  ان گرديده و آنان در صدد مشارکت فعال در گفت و گومضاعف در دانشجوي

 آمد. مشارکت فعال نيز منجر به توليد دانش شده و به خالقيت و نوآوری خواهد انجاميد.

 

 آزاداندیشیهای  ز به برپایی کرسینیا

در تشريح مفهوم نظام )سيستم( و جهان زيست در نظريه کنش ارتباطی هابرماس گفتيم که 

منطق عقالنيت »کند و جهان زيست از  و راهبردی تبعيت می« منطق عقالنيت ابزاری»ظام از ن

پردازد. همچنين بيان شد که  که با گفتگوی آزاد و دور از سلطه به خلق هنجارها می« ارتباطی

در کنش ارتباطی، گفت و گوی کالمی از جمله ابزار مهم در ايجاد ارتباط و به دنبال آن کنش 

های آزادانديشی  ی مبتنی بر عقالنيت است. در همپوشانی مناسب با نظريه هابرماس، کرسیارتباط

داده شده  نياز و فرصت مناسبی است که در فضای آموزش عالی و دانشگاه در کشور ما تشخيص

است که دانشجويان و اساتيد دانشگاه بتوانند آزادانه به بيان عقايد و نظرات خود پيرامون 

مختلف بپردازند. در آموزش عالی ايران، انعطاف در های  سائل در عرصهموضوعات و م

انديشه، اعطای آزادی در بيان عقايد، توليد فکر، شجاعت و عقالنيت، پرسش و پاسخ، گفت و 

تشکيل دهنده يک کرسی آزاد انديشی به حساب آمده های  گو و تضارب آراء از جمله مولفه

نشستی است که در آن به »آزاد انديشی آمده است: های  است. در اين زمينه در تعريف کرسی

مندرج در زير های  طور آزاد، نظام مند، محترمانه، عقالنی، منطقی و شجاعانه در يکی از قالب

در باب موضوعی معين و از پيش اعالم شده به اظهار نظر، پرسش و پاسخ عميق، گفت و گو، 

)شورای عالی انقالب «. شود می ائه مستندات پرداختهتبادل و تضارب آرا، همراه با استدالل و ار
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آزاد انديشی در سه قالب نقد و نظر، مناظره و پرسش و های  ( کرسی1 ص، 1313فرهنگی، 

ی چنين جريانی نقاط قوت و ضعف  پاسخ به شبهات در نظر گرفته شده است. )همان( در سايه

ای برای دستيابی به  زمينه ها پيش ها و کاستی شوند. نقد ضعف سازی می شناسايی و برجسته

های آزادانديشی، فضايی تخصصی برای نقد  پايدار است. با برپايی کرسی  پيشرفت و توسعه

آنکه اين مباحث تخصصی به مجامع عمومی کشيده شود و با درگيری توام  آيد، بی فراهم می

های  کارگيری قالب هايی با خود به همراه داشته باشد. با به گردد و در سطح نخبگان، آفت

ها، دانشجويان  آزاد انديشی همراه با نظارت و همراهی استادان و مسئوالن دانشگاههای  کرسی

های  توانند کنشگران پيشرفت و توسعه عرصه ترديد در مسير اصلی خود قرار گرفته و می بی

 جامعه باشند. 
 

 ضرورت توجه به تربیت شهروند جهانی

به عنوان يکی از مفاهيم مرکزی نظريه کنش ارتباطی  در تشريح مفهوم جهان زيست

هابرماس بيان شد که در کنش ارتباطی، ارتباط در سه جهان خارج، جهان درون و جهان 

گيرد. وسواس هابرماس در به کار بردن مفهوم جهان در  بين االذهانی صورت میهای  ارزش

را ساخته نشانگر توجه وی به کنار واژه زندگی يا زيست که بر روی هم ترکيب جهان زيست 

زبانی، های  زيستن جهانی دارد. همچنين برايند کلی نظريه کنش ارتباطی نيز در کم کردن فاصله

خصوصی و فردی بر روحيه جهانی نگری هابرماس های  فرهنگی و ساير عوامل و نشانگر

مشترک و  هابرماس بر تلفيق عقالنيت فردی، عقالنيت جمعی وتأکيد  دارد. از سوی ديگر

عقالنيت ابزاری به نوعی تشکيل يک فضای عمومی و مشترک برای تسهيل زندگی در جهان و 

موجود در جهان است.  در اين ميان آموزش عالی و دانشگاه از راه های  رفع اختالفات و تضاد

کند. بررسی تاريخ آموزش عالی در گستره  می آموزش و تربيت افراد نقش به سزايی را بازی

دهد تاکنون تربيت شهروند مفيد همواره از اهداف آشکار و ضمنی آموزش  نشان می جهان

های خود را در راستای ايدئولوژی،  آموزشی، برنامههای  عالی بوده است و تقريباً تمامی نظام

اند. با اين وجود همراه با هر گونه  بينی و فلسفه حاکم بر جامعه محلی و ملی تدوين کرده جهان

گيری آموزش و تربيت شهروند نيز دچار تحول گشته است.  بافت اجتماعی، جهتتغيير در 

جانبه، افزايش تنوع  امروزه  به دليل ارتباطات فزاينده کشورها، مفاهيمی چون: جهانی شدن همه
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های  فرهنگی، زبانی، مذهبی، شهروندی و آموزش آن، دچار تغييرات بنيادی شده است و نظام

ه است تا برای آماده کردن نوجوانان و جوانان برای کارکرد مؤثر در آموزشی را بر آن داشت

نگری،  های خود را مورد تجديدنظر قرار دهند و با تعمق، تدبر و ژرف هزاره سوم، برنامه

نيازهای دانشی، مهارتی، نگرشی و ارزشی فراگيران را برای کنش مؤثر در ابعاد محلی، ملی، 

ر از مرزهای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برآورده ساخته المللی و فرات و بين  ای منطقه

های  نظام (. امروزه1385های متناسب با آن را تدوين نمايند )قورچيان و افتخارزاده،  و برنامه

 وظايف، از اين يک هر انجام برای و دارند عهده بر خطير وظيفۀ دو جهان موجود آموزشی

 و تدابير که برند. نخست آن کار به را الزم اهتمام بايد عهجام گذاران و سياست متصديان همۀ

 تا همت گمارند گذشتههای  نسل نتايج تجربيات به جوان نسل ساختن آشنا برای هايی کوشش

های  صورت سرمايه به تدريج به تا شود افزوده هم بر متوالیهای  نسل تجربيات طريق اين از

 فردی کيفيت زندگی در گيری بهره منظور به جوان دانشهرون اختيار در قدر گران و عظيم تمدنی

 خويش های و فراورده محصوالت آموزشی، های نظام آنکه بايد افتد. دوم مؤثر شان اجتماعی و

 پرورش ای گونه هستند به جامعۀ جهانی و ملی جامعۀ آيندۀ شهروندان و آموختگان دانش که را

 و ابتدايی، متوسطه تحصيالت اتمام از پس يعنی ها، آن برای ناشناخته عصر در که دهند

 شده تخصصی تجهيز های دانش و ها مهارت به برد، می زمان دهه معموالً سه که دانشگاهی خود

 محلی مسائل جامعۀ آينده بتوانند در خود، مشکالت زمانۀ و مسائل حل توانايی ضمن تا باشند

هشگران معتقدند که توليد مفاهيمی (. پژو1385گيرند )آقازاده،  چالش به را جهانی و ملی و

در آموزش عالی نشانه هايی از نياز به اين « پاسخگويی حرفه ای»و « شهروند پاسخگو»چون 

(. اين اعالم نياز کارنوی 114 -19 ص، 1008رويکرد جديد در آموزش عالی است. )اينگالند، 

ت نشانگر نياز به تربيت به عنوان يک مساله محلی، ملی و جهانی و توليد مفاهيمی از اين دس

شهروندی جهانی است. چيزی است که از طريق آموزش به ويژه آموزش عالی و دانشگاه 

حاصل های  شود. در اين راستا تکيه بر مفهوم جهان زيست هابرماس همراه با آموزه می حاصل

يت نوع تواند کارساز باشد. بدين منظور نياز به ترب می از مفهوم حوزه عمومی و کنش عقالنی

خاصی از دانش آموختگان دانشگاهی وجود دارد که بتواند افرادی را تربيت نمايد عالوه بر 

محلی و ملی در سطحی بين المللی و جهانی بيانديشند و در سطحی جهانی عمل های  نياز
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 تربيت اصلی نهادهای ها در اين ميان دانشگاه آيد. می کنند. لذا تربيت شهروندان جهانی الزم

 هستند. جهانی ندشهرو
 

 نتیجه
ويژه  پردازان پيشين به هابرماس در نظريه کنش ارتباطی قصد دارد با بررسی افکار نظريه

پردازان مکتب فرانکفورت، ديدگاهی ترکيبی ارائه دهد تا بتواند بين سطوح خرد و کالن  نظريه

ئل در جامعه فراهم جامعه رابطه ايجاد کند و از اين طريق، راهی را برای حل و فصل بهتر مسا

نمايد. وی اين رابطه را از طريق ايجاد کنش ارتباطی متقابل بين کنشگران و برقراری رابطه 

متقابل و متعادل بين فرايندهای نظام به عنوان قدرت سياسی دولت و جهان زيست به عنوان 

اين راه کند. هابرماس در  فضايی عينی و ذهنی از زندگی اجتماعی افراد جامعه پيگيری می

کند و با کمک مفاهيم عقالنيت و ربط دادن فرايندهای نظام  می مفهوم کنش ارتباطی را انتخاب

 زيست، سعی دارد دوباره حوزه عمومی را احيا کند.  و جهان

در ارتباط با آموزش عالی و دانشگاه، هابرماس بر آن است که در عصر مدرنيته، قسمتی از 

طره علوم طبيعی قرار گرفته و اين امر، مانع از شناخت ذهن بشری، تحت سيهای  توانايی

های کمی گرا و کيفی گرا در علوم انسانی شده است. به  واقعی جهان و باعث تقابل ميان روش

مختلف مردم جامعه بسته شده های  طوری که راه ارتباط ميان متخصصان دانشگاهی و اليه

داند. نظريه  می رتباطی مبتنی بر عقالنيتاست. وی رفع اين مشکل را در روی آورد به کنش ا

ثيراتی را در عناصر هدف، محتوا، و روش در أتواند ت می کنش ارتباطی هابرماس در نوع خود

نظام آموزش عالی و دانشگاه از خود به جای بگذارد. اين نظريه بر فرايند هدفگذاری، 

از طريق تأثير  گذارد. اين میتأثير  و اجرای تصميمات در آموزش عالی و دانشگاهگيری  تصميم

جهان زيستی که اعضای آن را مسووالن آموزش عالی و دانشگاه اعم از اساتيد، دانشجويان، 

تواند  می دهند، می کارکنان و ساير افراد قلمرو اجتماعی آموزش عالی و دانشگاه تشکيل

مفاهيم کنش  صورت گيرد. با استفاده از مفاهيم جهان زيست و حوزه عمومی و به کاربستن

توان هدف گذاری معقولی را در آموزش عالی و  می ارتباطی و کنش عقالنی هابرماس،

شاهد بود. در اين صورت هدفگذاری با مشارکت همه افراد و در حوزه عمومی ها  دانشگاه

گردد. نتيجه چنين امری اجرای بهتر تصميمات  می عقالنی همراههای  گيرد و با کنش می شکل
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خواهد بود. همچنين کنشگران در آموزش ها  الی و سهولت انجام کار در دانشگاهدر آموزش ع

و اجرای تصميمات ظاهرخواهند شد. در ها  گيری با انگيزه بهتری در تصميمها  عالی و دانشگاه

زمينه محتوا با تکيه بر نظريه کنش ارتباطی هابرماس، محتوای آموزشی در دانشگاه محتوايی 

وزش عالی و مخاطبان آموزشی از طريق تعامل و گفت و گو به است که متخصصان آم

ضرورت آموزش آن پی برده و در مورد آن اتفاق نظر خواهند داشت. همچنين فرايند آماده 

سازی محتوا به کمک متخصصان برنامه درسی، اعضای هيات علمی و دانشجويان و بر اساس 

گردد. در  می و طی فرايندی مشارکتی تدويننيازهای تلفيق يافته از نيازهای فردی و اجتماعی 

القولی خواهد بود  اين صورت انتخاب محتوا و تدوين آن برخاسته از نظرات مشترک و متفق

که در آن انتظارات افراد جامعه، انتظارات دولت و نظرات متخصصان برنامه درسی دانشگاهی 

رتباطی هابرماس، توليد دانش با شود. در سايه نظريه کنش ا می به صورت ترکيبی در نظر گرفته

های  استفاده از آموزش خالقيت و آموزش تفکر انتقادی به دانشجويان و قرار دادن دستاورد

شود.  می پيشين علم و دانش در معرض نقد و بررسی و از طريق فرايند گفت و گو حاصل

خواهد بود. لذا کافی نها  بدينسان انتقال صرف دستاوردهای علمی و دانش آماده در دانشگاه

 کند.  می توليد دانش جديد که حاصل نقد و گفت و گو است اهميت بيشتری پيدا

هايی را برای تحقق عقالنيت و کنش ارتباطی در  تواند داللت نظريه ارتباطی هابرماس می

از   ای به رفع پارهها  آموزش عالی و دانشگاه در ايران به همراه داشته باشد که کاربست آن

کند. از آنجا که  می و مشکالت ارتباطی در آموزش عالی و دانشگاه در ايران کمکمسائل 

ايران بيشتر به دولت و نقش او در تصميمات تکيه دارند، با نظر به مفهوم حوزه های  دانشگاه

ها  گيری عمومی در نظريه هابرماس، الزم است تا به دانشگاه با سياستی غيرمتمرکزتر در تصميم

 در سايه آن حوزه عمومی تقويت گردد. نگاه شود تا 

موجود در نظريه کنش ارتباطی، در آموزش های  های هابرماس و داللت با بررسی انديشه

عالی و دانشگاه، در حوزه عمل داللت هايی به اين شرح قابل دريافت است: با نظر به مفهوم 

ه فرهنگ نقد در مسير حوزه عمومی، نياز به آموزش تفکر انتقادی و خالقيت به منظور توسع

های  با روحيه انتقاد پذيری و نوآوری الزم است. در اين راستا برپايی کرسی  ای ايجاد جامعه

تواند زمينه الزم را فراهم سازد. همچنين با نظر به مفهوم حوزه عمومی،  می آزادانديشی عمومی

همکاری نهادها  حرکت به سمت عرصه عمومی علم از طريق تبديل علم به گفتمان عمومی با
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کند. بدين منظور با مشارکت  می های بيرون از آموزش عالی و دانشگاه ضرورت پيدا و رسانه

ها، عرصه  ها و ارزيابی ها، خط مشی گذاری علمی در سياستهای  جانبه اجتماعات و انجمن همه

های  عمومی علم تقويت ميابد. با توجه به مفهوم جهان زيست و با استفاده از تمامی طيف

های جامع همراه با  گذاری برای تدوين اسناد و نقشه فکری موجود در جامعه، سياست

گيرد. در چارچوب نظريه جهان زيست، بررسی علم با  می مالحظات همه جانبه صورت

های علوم طبيعی و انسانی و با توجه به ماهيت رويکرد  رويکرد به همگرا ساختن رشته

ای،  رشته انجام خواهد شد. افزايش مطالعات و توسعه دروس ميان ای در علوم انسانی رشته ميان

توجه به مقوله تربيت شهروند جهانی و آموزش حقوق شهروندی، درگير شدن کارشناسان 

المللی کردن برنامه درسی،  تبادل استاد و  های علمی در استدالل انتقادی و عقالنی، بين رشته

بر برای برخورداری از آموزش عالی در کنار دانشجو در سطح جهانی، ايجاد فرصت برا

يابی به استقالل دانشگاهی و آزادی علمی از جمله دستاورد هايی است که در سايه توجه  دست

 دست يافت. ها  توان به آن می به نظريه کنش ارتباطی هابرماس

بعد توان ارائه داد. اول در  می با توجه به مباحث و نتايج حاصل از پژوهش دو پيشنهاد

درون آموزش عالی و دانشگاه است که الزم است فضای گفت و گو از دانشجويان گرفته تا 

مسووالن دانشگاه و از مسووالن دانشگاه تا سياستگذاران آموزش عالی باز باشد؛ تا مفاهمه 

های  ها، آمايش آموزش عالی، روش حاصل شود و اين از طريق خودگردانی و استقالل دانشگاه

تواند حاصل  می جو، توازن بين عرضه و تقاضا و مشارکت هايی از اين دستگزينش دانش

شود. دوم در بعد بيرون آموزش عالی و دانشگاه است که در آن الزم است تا آموزش عالی و 

دهد باشند تا به تعالی خويش  محل نقادیِ آنچه در بيرون و در سطح جامعه رخ میها  دانشگاه

ها  قعی جامعه کمک نمايند. بدينسان آموزش عالی و دانشگاهاز راه توجه به نيازهای وا

توانند پيشگام در تفکر انتقادی صحيح در درون و بيرون از خود باشند. همچنين آموزش  می

توانند پشتوانه فکری الزم را به دولت و موسسات مختلف در جهت  ها می عالی و دانشگاه

 د.منطقی بدهنهای  ها و تصميم گيری ريزی برنامه
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 نابعم
(. اصول و قواعد حاکم بر فرايند تربيت شهروندی و بررسی سير 1385آقازاده، احمد )

(، 19) 5، آموزشیهای  نوآوریها در کشور ژاپن،  گونه آموزش اينهای  تحوالت و ويژگی

66-45. 

(. مقايسه تفکر خالقانه با موفقيت تحصيلی ميان 1313مهربان، اشرف ) و مهد، بهمن بنی

دانش حسابداری دولتی، های  ويان رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاهدانشج

 .11-1(، 1)3، و حسابرسی مدیریت

تفکر انتقادی دانشجويان های  (. بررسی مهارت1311نيا، حميد ) صالحی و اعظمی، زهرا

 ،توسعه آموزشیهای  گام ،1311رسانی پزشکی تهران در سال  دانشکده مديريت و اطالع

11(1 ،)41-55. 

(. بررسی ميزان 1310محمودی، محمود ) و برخورداری، معصومه؛ جالل منش، شمس الملوک

علوم های  گرايش به تفکر انتقادی در دانشجويان مارشناسی پيوسته پرستاری دانشگاه

، پرستاری ایرانپزشکی و خدمات درمانی شهيد صدوقی و دانشگاه آزاد اسالمی شهر يزد، 

14(61 ،)15-18 . 

، آموزش دانش سیاسی: )مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی((. 1383بشيريه، حسين )

 تهران: نگاه معاصر.

 تهران: کوير. شناسی ارتباطات(، ها )جامعه نظریه رسانه(. 1388بهرامی کميل، نظام )

غالمعباس و فاضلی،  ،، ترجمه: توسلیدانشگاه، سازمانی امروزین(. 1389بورو، آبفونسو )

 ا، تهران: علم.رض

(. تبيين گرايش به تفکر انتقادی دانشجويان بر 1313کارشکی، حسين )و  پاک مهر، حميد

 . 116 -111(، 34)10، روان شناسی تربیتی اساس ديدگاه معرفت شناختی آنان،

های فيلسوف اجتماعی معاصر،  (. يورگن هابرماس؛ گذری بر انديشه1383پرهيزکار، غالمرضا )

 .44-36 (،80، )معرفت

 ، ترجمه تدين، احمد، تهران: هرمس.یورگن هابرماس(. 1384پيوزی، مايکل )
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(. روند تحول تفکر انتقادی در دانشجويان دانشگاه 1381جاويدی، طاهره و عبدلی افسانه )

 .110-103(، 1)11، مطالعات تربیتی و روان شناسیفردوسی مشهد، 

های علمی در  هکار همگرايی رشته(. را1310حاتمی، محمدرضا و روشن چشم، حامد )

 .45-51(، 4، )3، ای در علوم انسانی رشته مطالعات میانای،  رشته مطالعات ميان

بر تأکيد  ای در حوزه علوم انسانی با رشته (. ماهيت رويکرد ميان1311) ــــــــــــــــ

 .115 -11(، 1) 5، ای در علوم انسانی رشته مطالعات میانهای هابرماس،  انديشه

علوی مجد، حميد.  و خدامرادی، کژال؛ سيد ذاکرين، منصوره؛ شهابی، مرضيه؛ يغمايی، فريده

انتقادی دانشجويان ترم اول و آخر مقطع کارشناسی پيوسته های  (. مقايسه ميزان مهارت1310)

 .140-13(، 1)11، علوم پزشکیعلوم پزشکی تهران، های  منتخب دانشگاههای  رشته

(. نقش 1311واعظی، رضا ) و شمت؛ فقيهی، ابوالحسن؛ فقيهی؛ ابولحسنخليفه سلطان، ح

(، 14)6، علوم مدیریت ایران علمی کشور،های  علمی و نظام تصميم گيریهای  انجمن

81-111. 

زاده،  ، ترجمه بختياریدانش در چالش: دانشگاه در جامعه دانایی(. 1381دالنتی، جرارد )

 هنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری.علی، تهران: پژوهشکده مطالعات فر

(. استقالل نهادی اثربخش دانشگاههای دولتی ايران: ضرورت 1313رزاقی مرندی، هادی )

 .1-18 (،4)10پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، پويايی در فضای جهانی شده، 

: ثالثی، محسن، تهران: ، ترجمهشناسی در دوران معاصر نظریه جامعه(. 1383ريترز، جورج )

 علمی.

آزاد اندیشی در های  آیین نامه تشکیل کرسی(. 1313شورای عالی انقالب فرهنگی )

، تهران: دبيرخانه شورای اسالمی شدن سات آموزش عالی و پژوهشیسو موها  دانشگاه

 و مراکز آموزشی کشور.ها  دانشگاه

تدريس اثربخش از ديدگاه ی ها (. شاخص1381نزاد، طاهره ) اسالمی و ظهور، عليرضا

 .13-5(، 4)1، پایشدانشجويان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 

، سخنرانی در انجمن جامعه شناسی ايران، نسبت علم و حوزه عمومیقانعی راد، محمد امين، 

 . www.isa.org.ir/monthly-note/3122 ،15/4/1314بازيابی شده در: 

http://www.isa.org.ir/monthly-note/3122


 349 های آن در آموزش عالی و دانشگاه در ایران بررسی نظریه کنش ارتباطی هابرماس و داللت

(. بررسی ميزان رشد تفکر 1315محمديان، اشرف ) و قبول، احسان؛ ياحقی، محمدجعفر

 انتقادی دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسی )مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد(،
 .199-105(، 3) 1 نقد ادبی،

ای  مدلی جهت تربيت شهروند حرفه(. ارائه 1385قورچيان، نادرقلی و افتخارزاده، سيد فرهاد )

 .69-80(، 90) ،اقتصاد و مدیریتدر نظام آموزش عالی کشور در هزاره سوم، 

، بازيابی شده در: تفکر انتقادی در تحول نظام علمیکاربرد (. 1314) مطهری نسب، مسعود

15/4/1314 ،www.tamadonnovin.ir 

علمی در های  اختی نقش انجمنشن تحلیل جامعه(. 1389ملک، حسن و باقر ساروخانی )

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و گذاری آموزشی و پژوهشی کشور فرایند سیاست

 مطالعات فرهنگی.

علوم (. تحليل نظريه کنش ارتباطی هابرماس، 1385مهدوی، محمدصادق و مبارکی، محمد )

 .11-1(، 8)1 ،اجتماعی

های  ها و نظریه مدی بر آرا، اندیشهبازخوانی هابرماس )درآ(. 1386نوذری، حسينعلی )

 تهران: نشر چشمه. یورگن هابرماس(،

زاده، مريم  فاتحی و نيک نشان، شقايق؛ نصراصفهانی، احمدرضا؛ ميرشاه جعفری، سيدابراهيم

های  تدريس خالق و بررسی ويژگیهای  (. ميزان استفاده اساتيد از روش1381السادات )

مطالعات تربیتی و روان دانشجويان استعداد درخشان، خالقانه مدرسان دانشگاه از نظر 

 .164 -145(، 1)11 شناسی،

 ترجمه پوالدی، کمال، تهران: مؤسسه ،نظریه کنش ارتباطی(. 1384هابرماس، يورگن )

 ايران. روزنامه انتشاراتی

، ترجمه بشيريه، حسين، یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی(. 1383هوالب، رابرت )

 .تهران: نی

 ، ترجمه پارسا، مهدی، تهران: ققنوس.ایده دانشگاه(. 1314ياسپرس، کارل )
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